
 

कृषी जवैतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोणी 

राष्ट्रीय सेवा योजना 

दैनंददन उपक्रम अहवाल २०१८-१९  

उपक्रम यादी : 

१) महाववद्यालयाच्या परिसिातील वकृ्ांना खतपाणी देण्यात आले. 

२) महाववद्यालयातील ववद्यार्थिनीची ‘आव्हान’ या आपत्ती व्यवस्थापन 
शिबििासाठी ननवड.  

३) दत्तक गाव : फत्यािाद येथे वपकांविील कीड व िोग व्यवस्थापन चचािसत्र 
आयोजित किण्यात आले होत.े 

४) िागनतक योग ददवस साििा किण्यात आला. 
५) २६ िून २०१८ िोिी िािर्षी िाहू महािाि यांची ियंती साििी किण्यात आली.  

६) कृर्षी ददनाननजममत ‘कृर्षी कववसंमेलना’च ेआयोिन किण्यात आल ेहोते. 
७) िागनतक वन महोत्सव : महाववद्यालयाच्या शिवािात वकृ्ािोपण किण्यात 
आले.  

८) मदहला सिक्तीकिण : मदहलांविील होणायाि अत्याचािाला वाचा फोडण्यासाठी 
िनिागतृी फेिीच ेआयोिन किण्यात आले होत.े 

९) महाववद्यालयात कािर्गल वविय ददवस साििा किण्यात आला.  

१०) महाववद्यालयात गुरुपौर्णिमा साििी किण्यात आली. 
११)स्वातंत्र्यददनाननजममत भाितमातेच्या स्वछेतेसाठी स्वच्छता आशभयान    

   िािवण्यात आल.े 

१२)भािताच ेमािी पतंप्रधान भाितित्न अटलबिहािी वािपेयी यांना श्रद्ािंली   

   देण्यात आली. 
१३) केिळमधील पिूग्रस्तांसाठी मखु्यमंत्री सह्हाय्य ननधी. 
१४) शिक्क ददन ‘िोिचा ददवस तुमचा,आिचा ददवस आमचा’ या नाववन्यपणूि   

   पद्तीन ेसाििा किण्यात आला. 
   १५) िागनतक साक्िता ददनाननजममत िनिागतृी फेिीच ेआयोिन किण्यात आले. 

१६) गणेिोत्सव साििा किण्यात आला. 
 



 १७) पाणी वाचवा िनिागतृी अशभयानाच्या ननजममताने ननिंध स्पधेच ेआयोिन   

     किण्यात आले होत.े 
 १८) िाष्ट्रीय सेवा योिना ददवस साििा किण्यात आला. 

    १९) िाष्ट्रपीता महात्मा गांधी आर्ण भािताच ेमािी पंतप्रधान लालिहादिू   

        िास्त्री यांची ियंती व र्चत्रकला स्पधेच ेआयोिन किण्यात आली. 
 २०) महाववद्यालय परिसि व मदैान स्वच्छता कायिक्रम याच ेआयोिन     

     किण्यात आले होत.े 
 २१) अजननके्पनास्त्राच ेिनक डॉ.ए.पी.िे.अब्दलु कलम यांची ियंती साििी    

     किण्यात आली 
 २२) २६/११ च्या हल्लल्लयात हौतात्मय पत्किणाऱ्या ििूवीिांना श्रद्ांिली अपिण  

     किण्यात आली 
 २३) आदििगाव िाळेगणशसद्ी व दहविेिािाि या गावांची भेट व अभ्यास 

 २४) संत गाडगेिािा यांची ियतंी साििी किण्यात आली 
 २५) लोकनेते पद्मभरू्षण िाळासाहेि ववखे पाटील यांची पणु्यनतथी साििी  

     किण्यात आली 
 २६) महाववद्यालयात क्रांतीज्योती साववत्रीिाई फुले यांची ियंती साििी केली 
 २७) िाष्ट्रीय यवुा ददनाच्या ननशमत्ताने ‘िाष्ट्र उभािणीत यवुकाचंी ििािदािी’या   

    ववर्षयावि व्याख्यानाच ेआयोिन किण्यात आल ेहोते  

 २८) िाष्ट्रीय मतदान ददनाच्या ननशमत्तान े‘ईव्हीएम मिीन की िलेट पेपि’या   

    ववर्षयावि वादवववाद स्पधेच ेआयोिन किण्यात आले होत े

 २९) महात्मा गांधी यांची पणु्यनतथी साििी किण्यात आली 
 ३०) कु.िाणे मान ेया स्वयंसेववकेची यथु फेजस्टव्हल मध्ये ननवड झाली. 
 ३१) पलुवामा येथे दहितवाद्याचं्या भ्याड हल्लल्लयात िहीद झालले्लया िवानांना   

    श्रद्ािंली ददली. 
 ३२) चंद्रापिु गावामध्ये व्याखाने आयोजित किणेत आली.    
 ३३) ८ माचि,२०१९ िोिी महाववद्यालयात िागनतक मदहला ददन साििा किणेत  

    आला. 
३४) २२ माचि,२०१९ िोिी महाववद्यालयात िागनतक िलददन साििा किणेत    

    आला. 
   ३५) २६ माचि २०१९ राजमदु्रा प्रततष्ट्ठान च्या संयकु्त ववद्यमाने रायगड     

       स्वच्छता मोहीम राबववली. 



महाववद्यालय परिसिातील वकृ्ांना खतपाणी देण्यात आले 

 

पयाावरणाची तनगा राखण्याच्या दृष्ट्टीने 
महाववद्यालय पररसरातील सवा प्रकारच्या वकृ्ांना 
स्वयंसेवकांनी खत व पाणी दिले.यामुळे वकृ्ांना 
नैसर्गाक वाढीसाठी मित झाली.या वेळी सवा 
स्वयंसेवक व रा.से.यो.च े कायाक्रम अर्िकारी  
प्रा.प्रवीण गायकर उपस्स्ित होते. 

 

 

 

१) महाववद्यालयातील ववद्यार्थिनीची ‘आव्हान’ या आपत्ती व्यवस्थापन 
शिबििासाठी ननवड  

२५ मे ते ३ जून २०१८ या कालाविीत 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ 
औरंगाबाि येिे आयोस्जत केलेल्या 
“अव्हन२०१८” या राज्यस्तरीय आपत्कालीन 
वव्यास्िापन शिबबरासाठी महाववद्यालयातील 
कु.प्रतीक्ा अभंग या ववद्यार्िानी 
स्वयंसेववकेची राष्ट्रीय सेवा योजने अतंगात 
महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ स्तरावर तनवड 
झाली आणण या ववद्यार्िानी स्वयंसेववकेनी 
सिर शिबीर पूणा केले. 

 

 

 

 

 



३)दत्तक गाव : फत्यािाद येथे वपकांविील कीड व िोग व्यवस्थापन चचािसत्र आयोजित 
किण्यात आल.े 

प्रवरा ग्रामीण शिक्ण संस्िेचे अध्यक् व 
महाराष्ट्र राज्याच ेववरोिी पक्नेत ेसन्मानीय 
मा. ना. रािाकृष्ट्ण ववखे पाटील साहेब 
यांच्या वाढदिवासातनशमत्त कृषी व कृषी 
संलस्ननत महाववद्यालय लोणी व आडामा 
प्रा. शल. यांच्या संयुक्त ववद्यमाने मौजे 
फत्याबाि येिे दि. १५ जुन २०१८ रोजी रोग 
व कीड तनयंत्रण या ववषयावर एक दिवसीय 
कायािाळेच ेआयोजन करण्यात आले होते.या 
कायाक्रमाच ेअध्यक् म्हणून प्रवरा सहकारी 
साखर कारखान्याच े संचालक श्री. रामिास 
पा. िेठे तसेच फत्याबािच ेसरपंच िंकरराव 
वरखड, जगन्नाि िडेाळे, संपतराव 
र्चतळकर, संग्राम आठरे, राहुल लबड,े रववदं्र 
वरखड,प्र काि लबड,े ित्तात्रय वरखड, कृषी 
सहाय्यक पाटील साहेब, पुंजाजी पाटील 
बेलकर, प्रवरा ववद्यातनकेतनच ेप्राचाया डेंगळे 
सर आिी मान्यवर उपस्स्ित होते. 

 

४)२१ िून, िागनतक योग ददवस साििा किण्यात आला. 

दि. २१ जुन रोजी जागततक योग दिनाच्या 
तनशमत्ताने राष्ट्रीय सेवा योजना अतंगात योग 
प्रशिक्क श्री.रावसाहेब भोपळे यांनी ववद्यार्थयाांना 
िरीराच े स्व:आत्मपरीक्ण व िरीराचे संतुलन 
राखण्यासाठी योगच े महत्व पटवून दिले.तसेच 
ववद्यािाांना योग आणण प्राणायाम यांचे 
प्रात्याक्षक्के दिले. यावेळी प्राचाया ऋवषकेि 
औताड,ेरासेयो च े कायाक्रम अर्िकारी प्रा.प्रववण 
गायकर तसेच सवा शिक्क व शिक्केत्तर 
कमाचारी आणण ववद्यािी उपस्स्ित होते.  

 

 



५)२६ िून २०१८ िोिी िािर्षी िाहू महािाि यांची ियंती साििी किण्यात आली.  

 प्रवरा ग्रामीण शिक्ण संस्िेच्या कृषी 
जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय लोणी येिे राष्ट्रीय 
सेवा योजनेअतंगात छत्रपती राजश्री िाहू 

महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी 
करण्यात आली.या कायाक्रमासाठी प्राचाया 
ऋषीकेि औताड,े प्रा.प्रववण 
गायकर,प्रा.भाऊसाहेब घोरपड,ेप्रा.अमोल 

सावंत,प्रा.स्वरांजली गाढे,प्रा.साररका 
फरगड,ेप्रा.शमलन िळेके,प्रा.प्रेरणा अभंग,प्रा.साररका पुलाटे आिी शिक्कवृंि उपस्स्ित होते.  

६)कृषी दिनातनस्म्मत ‘कृषी कववसंमेलना’च ेआयोजन करण्यात आले होते. 

दि.१ जुलै रोजी कृषी दिनातनशमत्त राष्ट्रीय सेवा 
योजना यांच्या वतीने कृषी कवी संमेलनाच ेआयोजन 
करणेत आले होते. कवी संमेलनामध्ये कृषीिी 
सबंर्ित कववतांच े सािरीकरण करण्यात आले.सिर 
कायाक्रमासाठी प्रवरा क्ेत्रातील कवी श्री.भास्कर िािा 
लगड, श्री.यिवंत पुलाटे, श्री.िािासाहेब कोटे , 
श्री.राजेंद्र कोबरणे तसेच आमंबत्रत कवी डॉ.बाबुराव 
उपाध्ये, श्री.पोपटराव पटारे,श्रीमती.संगीता 
फासाटे,श्री.श्रीराम रायते उपस्स्ित होते.  

७) मदहला सिक्तीकिण : मदहलांविील होणायाि अत्याचािाला वाचा फोडण्यासाठी 
िनिागतृी फेिीच ेआयोिन किण्यात आले होते. 

१० जुलै रोजी मदहला सिक्तीकरण : मदहलांवरील 
होणायाा अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी जनजागतृी 
फेरीच ेआयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या वतीने 
करण्यात आले. प्रसंगी स्वयंसेवकांनी पोस्टसा बनवून 
मदहला सिक्तीकरण बळकट होण्यासाठी घोषणाबाजी 
केली. महाववद्यालयाच े प्राचाया प्रा. ऋषीकेि औताड े
यांनी मागाििान केले आणण मदहलांवरील होणायाा 
अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठीमाही आणण मदहला 
सिक्तीकरणासाठी प्रततज्ञा केली. 

 



८) िागनतक वन महोत्सव : महाववद्यालयाच्या शिवािात वकृ्ािोपण किण्यात 
आले. 

दिनांक १ त े७ जुलै २०१८ या काळात होणाऱ्या 
वन महोत्सव सप्ताहच्या तनशमत्तान े
महाराष्ट्र िासनाच्या १३ कोटी वकृ् लागवड 

कायाक्रमाअतंगात कृषी जैवतंत्रज्ञान 
महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजनेअतंगात 
वकृ्ारोपण कायाक्रमाचे आयोजन करण्यात 
आले. लोणी येिील गट नं.२४ येिील 
महाववद्यालयाच्या ितेीच्या बांिावरती वकृ् 
लागवड करून वन महोत्सव सप्ताह साजरा 
करण्यात आला.                                                                                                                                                  

वकृ्रोपणाच्या दिविी महाववद्यालय ते 
वकृ्ारोपणाच ेदठकाण अिी वकृ्दिडंी काढून 
घोषणा िेण्यात आल्या. प्रवरा ग्रामीण 
शिक्ण संस्िेच ेजेष्ट्ठ संचालक के.पी. नाना 
आहेर पाटील, महाववद्यालयाच े प्राचाया 
ऋवषकेि औताड,े महाववद्यालयातील सवा 
शिक्क, आणण महाववद्यालयातील ववद्यािी 
उपस्स्ित होते. 

 

९) महाववद्यालयात कािर्गल वविय ददवस साििा किण्यात आला 

२६ जुलै रोजी,महाववद्यालययात राष्ट्रीय सेवा 
योजना यांच्या वतीने कारर्गल ववजय दिवस 
साजरा केला गेला, 

त्याप्रसंगी िदहिांना श्रद्ांजली व मानवंिना 
िेण्यात आली. त्याप्रसंगी महाववद्यालयाचे 
प्राचाया ऋवषकेि औताड,े महाववद्यालयातील 
सवा शिक्क, आणण महाववद्यालयातील 
ववद्यािी उपस्स्ित होते. 

 

 

 

 



 

 

१०) महाववद्यालयात गुरुपौर्णिमा साििी किण्यात आली. 

२७ जुलै २०१८ रोजी महाववद्यालयात रासेययो  
च्या वतीने  गुरुपौणणामा साजरी करण्यात आली, 
त्याप्रंसंगी ववद्यार्थयाांनी महाववद्यालयातील सवा 
शिक्कांच े स्वागत केले. महाववद्यालयाच े प्राचाया 
प्रा.ऋवषकेि औताड,ेप्रा.भाऊसाहेब घोरपड े यांनी 
मुलांना गुरुमदहमे बाबत मागाििान केले. 
त्यातनस्म्मत्त ववद्यार्थयाांनी वेगवेगळ्या 
उपक्रमामंध्ये नोंिववलेल्या सहभागाबद्दल 
प्रिस्तीपत्रक िेण्यात आले.   

११)स्वातंत्र्यददनाननजममत भाितमातेच्या स्वछेतेसाठी स्वच्छता आशभयान िािवण्यात 
आल.े 

मा. कृषी शिक्ण संचालक डॉ. 
एम.बब.खेतमळस यांच्या हस्ते झेंडावंिन 
करून स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. 
तसेच स्वातंत्र्यदिनाच ेऔर्चत्य सािनू स्वच्छ 
भारत अशभयाना अतंगात महववद्यालय आणण 
लोमेश्वर मंदिर पररसर स्वच्छ करण्यात 
आला. त्याप्रसंगी डॉ.एम.बब.खेतमळस यांनी 
प्लास्स्टकच्या कचऱ्याची ववल्हेवाटीसाठी 
मागाििान केले. यावेळी सवा स्वयंसेवक व 
रा.से.यो.च े कायाक्रम अर्िकारी प्रा.प्रववण 
गायकर उपस्स्ित होते. 

१२)भािताच ेमािी पतंप्रधान भाितित्न अटलबिहािी वािपेयी यांना श्रद्ािंली 
देण्यात आली. 
 दि.१६ ऑगस्ट रोजी मा. डॉ. एम.बब.खेतमळस 
(कृषी शिक्ण संचालक) यांच्या उपस्स्ितीत 
भारताच े माजी पंतप्रिान भारतरत्न 
अटलबबहारी वाजपेयी यांना श्रद्ांजली िेण्यात 
आली. 

 

 



 

१३) केिळमधील पिूग्रस्तांसाठी मखु्यमंत्री सह्हाय्य ननधी. 

दि. २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या स्वयंसेवकांनी केरळमिील 
महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयाांकडून आणण 
शिक्क व शिक्केत्तर कमाचाऱ्यांकडून 
पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सह्हाय्य तनिी दिला. 

 

 

१४) शिक्क ददन ‘िोिचा ददवस तुमचा, आिचा ददवस आमचा’ या नाववन्यपणूि 
पद्तीन ेसाििा किण्यात आला.  

दि. ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
स्वयंसेवकांनी भारताच ेिसुरे राष्ट्रपती भारतरत्न 
डॉ.सवापल्ली रािाकृष्ट्णन यांच्या जयंती तनशमत्त 
होणारा शिक्क दिन ‘रोजचा दिवस तुमचा, आजचा 
दिवस आमचा’ या नाववन्यपूणा पद्तीने साजरा 
करण्यात आला. या प्रसंगी त्यांना मा. डॉ. 
एम.बब.खेतमळस (कृषी शिक्ण संचालक) यांनी 
मागाििान केले. 
 

१५) िागनतक साक्िता ददनाननजममत िनिागतृी फेिीच ेआयोिन किण्यात आले 
होत.े 

दि. ८ सप्टेंबर २०१८ रोजी जागततक साक्रता 
दिनाच्या तनशमत्ताने कृषी व कृषी संलस्ननत 

महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा  योजनेअतंगात 
महाववद्यालय ते तनमालग्राम चदं्रापूर पयांत 
जनजागतृी पियात्रचे ेआयोजन केले. 
"र्गरव ू अक्र होऊ साक्र","साक्रता दिवा 
घरोघरी लावा" अश्या घोषणा िेऊन लोकांना 
जागरुत केले. 
स्वयंसेवकांनी घरोघरी जाऊन लोकांना 
साक्रतेच े महत्त्व पटवून दिले. 

 

 



 

यावेळी या पियात्रलेा अहमिनगर स्जल्हा पररषि अध्यक्ा मा.ना.सौ.िाशलनीताई ववखे पाटील यांनी 
भेट िेऊन पुढेही असेच समाजपयोगी उपक्रम राबण्यासाठी िुभेच्छा दिल्या. 
यावेळी प्रवरा ग्राशमण शिक्ण संस्िेच ेसंचालक कृषीभुषण बन्सी पाटील तांबे, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे 
कायाक्रम अर्िकारी प्रा.प्रववण गायकर,प्रा.वास्ल्मक जंजाळ,प्रा.राहुल ववखे,प्रा.संदिप पठारे,प्रा.सत्यन खडे 
व ततन्ही महाववद्यालयांच ेस्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपस्स्ित होते. 
 

१६) गणेिोत्सव साििा किण्यात आला. 

१३ सप्टेंबर २०१८ - सन्माननीय श्री डॉ. 
एम.बब.खेतमळस (कृषी शिक्ण संचालक,  

प्रवरा ग्रामीण शिक्ण संस्िा, प्रवरानगर) यांच्या 
उपस्स्ितीत छत्रपती श्री.गणेि उत्सवाच े
आयोजन केले. 
 

१७) पाणी वाचवा िनिागतृी अशभयानाच्या ननजममताने ननिंध स्पधेच ेआयोिन 
किण्यात आल ेहोत े

१७ सप्टेंबर २०१८: पाणी वाचवा जनजागतृी अशभयानाच्या तनशमत्तान े 

राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्यावतीने महाववद्यालयात जलसंविान - काळाची गरज या ववषयावर 
तनबंि स्पिाा आयोस्जत करण्यात आली होती. 
या स्पिेसाठी सुमारे २० तनबंि महाववद्यालयातून आले होते. 
ववजेते स्पिाक पुढीलप्रमाणे : 
प्रिम क्रमांक - प्रेवषता यंिे 

द्ववतीय क्रमांक - स्वप्नील गावड े

ततृीय क्रमांक - ववक्रमशसहं पासले. 
१८) िाष्ट्रीय सेवा योिना ददवस साििा किण्यात आला 

       २४ सप्टेंबर २०१८ राष्ट्रीय सेवा योजना 
दिनाच्या प्रा.रमेि जािव यांनी स्वयंसेवकाच े
काया याववषयी मोलाच ेमागाििान केले. राष्ट्रीय 
सेवा योजनेच े कायाक्रम अर्िकारी प्रा.प्रववण 

गायकर, प्रा.िीरज कारले ,प्रा.राहुल 
ववखे,प्रा.भाऊसाहेब घोरपड,ेप्रा.संतोष वपे  व 
ततन्ही महाववद्यालयांचे स्वयंसेवक मोठ्या 
संख्येने उपस्स्ित होते. 

 

 



 

 १९) िाष्ट्रपीता महात्मा गांधी आर्ण भािताच ेमािी पंतप्रधान लालिहादिू   

     िास्त्री यांची ियंती व र्चत्रकला स्पधेच ेआयोिन किण्यात आली. 
 

दि.२ ऑक्टोबर,२०१८ रोजी  कृषी व कृषी संलस्ननत 
महाववद्यालयाच े संचालक डॉ.मिकुर खेतमळस यांच्या 
उपस्स्ितीत कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय 
सेवा योजना यांचवेतीने राष्ट्रवपता महात्मा गािंी व 
लालबहािरु िास्त्री यांच्या जयंतीचा  कायाक्रम आयोस्जत 
केला होता यावेळेस डॉ.खेतमाळस यांनी ववद्यािी 
स्वयंसेवकांना मागाििान केले.  
           यावेळी राष्ट्रवपता महात्मा गांिी व लालबहािरू 
िास्त्री यांच्या जयंतीच ेऔर्चत्य सािनू महाववद्यालयात 
'स्वच्छ भारत,सुंिर भारत'या ववषयावर र्चत्रकला स्पिेचे 
आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी कृषी 
जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयाच े प्र. प्राचाया प्रा. ऋषीकेि 
औताड,े कृषी व्यवसाय व्यवस्िापन महाववद्यालयाच े
प्राचाया डॉ. सर्चन गोंिकर, प्रा.भाऊसाहेब घोरपड,े 

प्रा.सीताराम वरखड, रासोयो च े कायाक्रम अर्िकारी 
प्रा.प्रववण गायकर आणण ववद्यािी मोठ्या संख्येन े
उपस्स्ित होते.  

 

२०) महाववद्यालय परिसि व मदैान स्वच्छता कायिक्रम याच ेआयोिन     

     किण्यात आले होत.े 
 

रासोयो च े समन्वयक प्रा.प्रववण गायकर यांच्या 
मागाििानाखाली महाववद्यलय पररसर आणण खेळाच े
मैिान स्वच्छ केले. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

२१) अजननके्पनास्त्राच ेिनक डॉ.ए.पी.िे.अब्दलु कलाम यांची ियतंी साििी    

     किण्यात आली 

दि. १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रवरा ग्रामीण शिक्ण 
संस्िेच्या कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा 
योजना यांच े वतीन े अस्ननक्ेपणास्त्राच े
जनक  डॉ.ए.पी.जे.अब्िलु कलाम यांची जयंती साजरी 
करण्यात आली.यावेळी या कायाक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे 
म्हणून बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी ववद्यापीठाच ेमाजी 
कुलगुरू डॉ.एस.एस.मगर,कृषी व सलंस्ननत 
महाववद्यालयाचे संचालक डॉ.मिकुर खेतमळस,कृषी 

जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयाच ेप्राचाया ऋवषकेि औताड,े रासोयो च ेकायाक्रम अर्िकारी प्रा. प्रववण 
गायकर उपस्स्ित होते. 
२२) २६/११ च्या हल्लल्लयात हौतात्मय पत्किणाऱ्या ििूवीिांना श्रद्ािंली अपिण  

  किण्यात आली 
दि.२६.११.२०१८ रोजी प्रवरा ग्रामीण शिक्ण 
संस्िेच्या कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयात 
राष्ट्रीय सेवा योजना याचं े वतीने २६/११ च्या  
मुंबई येिे झालेल्या हल्ल्यात हौतात्म्य 
पत्करणाऱ्या िूरवीरांना श्रद्ांजली अपाण करण्यात 
आली 
 

२३) आदििगाव िाळेगणशसद्ी व दहविेिािाि या गावांची भेट व अभ्यास 

दि.१० व ११ डडसेंबर रोजी प्रवरा ग्रामीण शिक्ण 
संस्िेच्या कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयातील 
राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांची रा.से.यो चे 
कायाक्रम अर्िकारी प्रा.प्रववण गायकर यांच्या 
मागाििानाखाली आििा गावांना िोन दिवासीय 
अभ्यास सहल आयोस्जत केली होती.या 
सहलीमध्ये स्वयंसवेकांनी आििाग्राम 
राळेगणशसद्ी व दहवरेबाजार या प्रमुख गावांना 
भेटी िेऊन तेिील ववववि ववकासकामांची पाहणी 



केली.या अभ्यास सहली िरम्यान स्वयंसेवकांनी तनघोज येिील मळगंगा िेवी व भौगोशलक 
रांजणखळगे तसेच वडगाव ियाा येिील  

ियााबाई-वेल्हाबाई िेवस्िान भौगोशलक लवणस्तंभ यांची तनशमाती व नैसर्गाक  

रचना याचाही अभ्यास केला.  

 

२४) संत गाडगेिािा यांची पणु्यनतथी साििी किण्यात आली 
दि.२० डडसेंबर रोजी प्रवरा ग्रामीण शिक्ण संस्िेच्या कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा 
योजना यांचवेतीने संत गाडगेबाबा यांच्या पुण्यततिीतनशमत्त त्यांना अशभवािन करण्यात करण्यात 

आले या महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठाच े
जनसंपका  अर्िकारी तिा सहयोगी प्राध्यापक 
डॉ.आनंि चवई, या कायाक्रमासाठी कृषी व 
संस्ल्ननत महाववद्यालयाच े शिक्ण संचालक 
डॉ.मिकुर खेतमाळीस ,महाववद्यालयाच े प्राचाया 
प्रा.ऋवषकेि औताड,े रा.से.यो च े कायाक्रम 
अर्िकारी प्रा.प्रववण गायकर,प्रा.अमोल 
सावंत,प्रा.भाऊसाहेब घोरपड े व ववद्यािी मोठ्या 
संख्येने उपस्स्ित होते. 

 

 

२५) लोकनेत ेपद्मभरू्षण िाळासाहेि ववखे पाटील यांची पणु्यनतथी साििी  

  किण्यात आली 
         दि.३०.१२.२०१८ रोजी लोकनेते खासिार  पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब ववखे पाटील यांना 
कृषी व संलस्ननत महाववद्यालयाच्या वतीने 
द्ववतीय पुण्यस्मरणानाशमत्त अशभवािन 
करण्यात आले. या प्रसंगी या कायाक्रमासाठी कृषी 
व संलस्ननत महाववद्यालयाच े शिक्ण संचालक 
डॉ. मिकुर खेतमळीस, कृषी महाववद्यालयाचे 
प्राचाया प्रा.तनलेि िळे, कृषी व्यवसाय व्यवस्िापन 
महाववद्यालयाच ेप्राचाया प्रा. रोदहत उंबरकर, कृषी 
जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयाच े प्राचाया प्रा. 
ऋवषकेि औताड,े श्री. ककिोर गुळवे आिीनी खासिार साहेबांच्या महान कायााला उजाळा दिला. 
यावेळी कृषी व संलस्ननत महाववद्यालयाच ेसवा शिक्क व शिक्केतर कमाचारी व ववद्यािी मोठ्या 
संख्येने उपस्स्ित होते. 



२६)महाववद्यालयात क्रातंीज्योती साववत्रीिाई फुले यांची ियंती साििी केली 

दि. ३ जानेवारी रोजी प्रवरा ग्रामीण शिक्ण 
संस्िेच्या कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयात 
राष्ट्रीय सेवा योजना यांचवेतीने क्रांतीज्योती 
साववत्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी केली. यावेळी 
महाववद्यालयाच ेसवा शिक्क व शिक्केतर कमाचारी 
व ववद्यािी मोठ्या संख्येने उपस्स्ित होते.  

 

\२७) िाष्ट्रीय यवुा ददनाच्या ननशमत्ताने ‘िाष्ट्र उभािणीत यवुकाचंी ििािदािी’या   

    ववर्षयावि व्याख्यानाच ेआयोिन किण्यात आल ेहोते  

कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या वतीने १२ जानेवारी रोजी स्वामी 
वववेकानंि यांच्या जयंती तनस्म्मत्त युवक दिन 
साजरा करणेत आला. महाववद्यालयाच्या वतीन े
राष्ट्रीय सेवा योजनेच े स्वयंसेवक आणण 
महाववद्यालयातील इतर ववद्यािी यांना मागाििान 
करणेसाठी श्री.संिीप वाकचौरे,संगमनेर यांना 
मागाििान करणेत आले होते. 

 

२८) िाष्ट्रीय मतदान ददनाच्या ननशमत्ताने वादवववाद स्पधेच ेआयोिन किण्यात 
आले होत े

दि. २५  जानेवारी रोजी कृषी जैवतंत्रज्ञान 
महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
वतीने राष्ट्रीय मतिान दिनाच्या तनशमत्तान े
‘ईव्हीएम मिीन की बलेट पेपर’या ववषयावर 
वािवववाि स्पिेच ेआयोजन करण्यात आले 
होते.सिर स्पिेत कृषी जैवतंत्रज्ञान 
महाववद्यालय आणण कृषी व्यवसाय 
व्यवस्िापन महाववद्यालय यांच्या 
ववद्यार्थयाांनी भाग घेतला होता. तसेच 
मतिान अर्िग्रहणाची िपि िेण्यात आली. 

 

 

 



 

 

२९) २६ जानेवारी २०१९ रोजी महाववद्यालयाच्या 
प्रारंगणात मा. डॉ. िास यांच्या प्रमुख उपस्स्ितीत 
प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. 
 

 

 

२९) महात्मा गांधी याचंी पणु्यनतथी साििी किण्यात आली 

 

दि. ३० जानेवारी रोजी प्रवरा ग्रामीण शिक्ण 
संस्िेच े कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोणी येिे 
राष्ट्रीय सेवा योजने च्या वतीने राष्ट्रवपता महात्मा 
गांिीजींची पुण्यततिी मोठ्या  उत्साहात साजरी 
करण्यात आली. 
या वेळीमहाववद्यालयाच े प्राचाया प्रा.औताड े
ऋवषकेि, रासेयोच े कायाक्रम अर्िकारी प्रा.प्रववण 
गायकर,प्रा.अमोल सावंत, प्रा.महेि चदें्र आणण इतर 
सवा शिक्क वृंि उपस्स्ित होते. 
 

 

 

 

३०) कु.राणे माने या स्वयंसेववकेची भारतीय कृवष 
अनुसंिान पररषि आयोस्जत सरिार कृवषनगर 
िांततवाडा कृषी ववद्यापीठ  येिे होणाऱ्या युि 
फेस्स्टव्हल मध्ये तनवड झाली. तसेच ततला ड्रामा 
आणण स्कीट मध्ये अनुक्रमे िसुरे आणण ततसरे 
बक्ीस शमळाले.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

३१) पुलवामा येिे िहितवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्यात 
िहीि झालेल्या जवानांना श्रद्ांजली दिली. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३२) चंद्रापुर गावामध्ये व्याखाने आयोस्जत करणेत आली.    
 

दि. ६ माचा,२०१९ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजनेअतंगात 

चदं्रापुर गावामध्ये प्रा.तनलेि िळे यांच ेजैववक कीड 
तनयंत्रण प्रा. स्ज. बब. शिवूरकर यांच ेमाती परीक्ण 
आणण पाणी परीक्ण आणण तसेच प्रा. वविाल तांब े
यांच ेसौर दिवे यांववषयी व्याखाने आयोस्जत करणेत 
आली.    
 

 

 

 

३३) जागततक मदहला दिन साजरा करणेत आला 
 

दि. ८ माचा,२०१९ रोजी महाववद्यालयात जागततक 

मदहला दिन साजरा करणेत आला. त्यातनस्म्मत्त 
अॅड. रंजना गवांिे  आणण सौ. सुजाता िेटे यांच े 

व्याख्यान आयोस्जत करणेत आले. या वेळी 
महाववद्यालयाच े प्राचाया प्रा.औताड े ऋवषकेि, 

रासेयोच े कायाक्रम अर्िकारी प्रा.प्रववण गायकर, 
आणण इतर सवा शिक्क वृंि उपस्स्ित होते. 
 

  

 
      

 



 

 

३४) २२ माचि,२०१९ िोिी महाववद्यालयात िागनतक िलददन साििा किणेत    

    आला. 
२२ माचा,२०१९ रोजी महाववद्यालयात जागततक जलदिन साजरा करणेत आला. त्यातनस्म्मत्त 
त्यावेळेस या वेळी महाववद्यालयाच ेप्राचाया प्रा.औताड ेऋवषकेि, रासेयोच ेकायाक्रम अर्िकारी 
प्रा.प्रववण गायकर, प्रा.सीताराम वखाि आणण इतर सवा शिक्क वृंि उपस्स्ित होते. 
 

   ३५) २६ माचि, २०१९ राजमदु्रा प्रततष्ट्ठान च्या संयकु्त ववद्यमाने ककल्ले रायगड     

       स्वच्छता मोहीम राबववली   

 
दि.२६ माचा, २०१९ राष्ट्रीय सेवा 

योजनेच ेस्वयंसेवक आणण राजमुद्रा 
प्रततष्ट्ठान च्या संयुक्त ववद्यमाने 
ककल्ले रायगड येिे स्वच्छता मोहीम 
राबववली     

 

 

३६) एवप्रल कुल- १ एवप्रल २०१९ - 
महाववद्यालयात “एवप्रल कुल” हा उपक्रम 
राबववण्यात आला. झाडांना 
पालापाचोळ्याचे मस्ल्चंग तसेच पक्ांना 
झाडांवरती अन्न आणण पाण्याची केली. 

 

 

 

 

 

      कायिक्रम अर्धकािी                                                             प्राचायि  
    िाष्ट्रीय सेवा योिना               कृर्षी िैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी                     
कृर्षी िैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी 
                                                                                                                                                                                          

 



राष्ट्रीय सेवा योजना 

ववशेष वशबीर २०१८-२०१९   

 

प्रस्तावना 
राष्ट्रीय सेवा योजना  अतंर्गत सवग ववद्यार्थी स्वयंसेवकांनी ववशषे शशबिरात श्रमदान  केले 
त्यािाितचा अहवाल पुढीलप्रमाणे 
 
शिबीरस्थळ 
ननभंेरे, ता- राहुरी जज-अहमदनर्र 
 
कालावधी 
ददनांक १२ फेब्रुवारी २०१९  त े १८ फेब्रुवारी २०१९  
 
शिबीर कार्यकारी सशिती व सदस्र् 
१.शिबीर प्रिुख  
प्रा.ऋवषकेश औताड े
  
2.कार्यक्रि सिन्वर्क  
डॉ.महावीरशसरं् चव्हाण  
 
३.कार्यक्रि अधधकारी 
प्रा.पी.एस.र्ायकर  
 
४.राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना सशिती सदस्र् 
प्रा. एम.ए.चदें्र 
प्रा. ए .आर.सावंत 
प्रा.श्रीमती.एस.ए.फरर्ाड े. 
ववक्रम पासले (ववद्यार्थी प्रनतननधी) 
 
 



शिबबराच ेउद्धीष्ट््रे् 
१. शशिीर संयोजनाच ेशशक्षण 
२. सहजीवनाचा आनंद व अनुभव 
३. सास्कृनतक कायगक्रमाचे आयोजन 
४. स्वयंसेवकांना वैचाररक व सामाजजक ज्ञानात भर घालणे 
५. सामाजजक जनजार्तृी करणे 
६. सामाजजक कायग करणे 
७. श्रमदानातून सामाजजक कामे करणे  
 
स्वर्ंसेवकांची संख्र्ा 
मुले- ११, मुली-१४ एकूण-२५ 
 
म.फु.कृ.वी.राहुरीच्या ववद्यमाने सन २०१८ -२०१९ या वषागतील राष्ट्रीय सेवा योजना अतंर्गत ववशषे 
शशिीर मौजे ननभंेरे, ता- राहुरी जज-अहमदनर्र येरे्थ ददनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ ते १८ फेब्रुवारी २०१९ 
या दरम्यान आयोजजत करण्यात आले होते या शशबिरामध्ये एकूण २५ ववद्यार्थी स्वयंसेवकांनी भार् 
घेतला त्यामध्ये ११  मुले व १४ मुली स्वयंसेवक होत्या. 
राष्ट्रीर् सेवा र्ोजनेच ेघोषवाक्र् 

शाश्वत ववकासासाठी युवक 

पहिला हदवस (१२ फेब्रुवारी २०१९) 

ददनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळच्या सत्रात शशबिराच ेउदघाटन पार पडले. या शशिीराच्या 
उद्घाटन प्रसंर्ी प्रमुख पाहुणे म्हणून राहुरी पंचायत सशमतीच ेमाजी सभापती संपतराव शसनारे, तर 
अध्यक्ष म्हणून ववववध कायगकारी सेवा सोसायटी चे सदस्य ज्ञानदेव सािळे उपजस्र्थत होते. या वेळी 
िोलताना संपतराव शसनारे म्हणाले की, राष्ट्रीय सेवा योजनेच ेहे कॅम्प  समाजाला ददशादशगक आहेत 
व याच्या माध्यमातून यवुकांची शक्ती ननजश्चतपणे ववधायक कायागसाठी उपयोर्ी पडले. तसेच श्रम 
दानाच ेमहत्व पटवून ददले. कायगक्रमाच ेसूत्र संचालन ववक्रम पासले याने केले. त्यानंतर र्ावामध्ये 
स्वयंसेवकांनी ननभंेरे र्ावातील मंददर पररसर, ववववध महापुरुषांच्या पुतळा पररसरातील स्वच्छता 
केली,  दपुारच्या सत्रात व्याख्याने आयोजीत केली होती त्यामध्ये पदहल्याच ददवशी रा.से.यो. चे कायगक्रम 
अधधकारी प्रा.प्रववण र्ायकर यांनी  “महात्मा र्ांधीचे ग्रामीण स्वराज्य' या ववषयावर अनतशय प्रिोधनात्मक 
व्याख्यान सपंन्न झाल,े त्यातनू त्यांनी र्ावांची पनुरगचना कशी असावी याचे मार्गदशगन केले. स्वच्छतचे े



महत्व पटवून देण्यासाठी स्वच्छताफेरी काढली. त्यानंतर ग्रामस्र्थांच्या भेटी घेण्यात आल्या व 
संध्याकाळी भोजन करून सांस्कृनतक कायगक्रम घेण्यात आले. 
दसुरा हदवस (१३  फेब्रुवारी २०१९) 

योर् व मेडीटेशन शशिीराने सकाळच्या सत्राची सुरवात झाली सकाळच्या सत्रात अल्पोहरा नंतर सवग 
स्वयंसेवकांनी र्ावात वेर्वेर्ळ्या दठकाणी व्यसनमकु्ती या ववषयांवरील पर्थनाट्य सादर केले. 
ग्रामपंचायत रस्त्यांची स्वच्छता करून र्ावातील प्लाजस्टक जमा केले व त्याची ववल्हेवाट लावली 
नंतर दपुारच ेजेवण करून आराम करणेत आला तसेच दपुारच्या सत्रात ह.भ.प शसनारे महाराज 
यांनी “ववज्ञान व अध्यात्म'  या ववषयावर अनतशय प्रिोधनात्मक व मौल्यवान मार्गदशगन केले व ववज्ञानाची 
व अध्यात्माची सांर्ड घालनू आपण जीवनात कशाप्रकारे प्रर्ती करू शकतो हे उदाहरणासह पटवनू ददले. 
त्यानंतर व्यसनमुक्ती या ववषयावर पोस्टसग दाखवत आणण घोषणा देत संपूणग र्ावातून फेरी 
काढण्यात आली. संध्याकाळी भोजन करून सांस्कृनतक कायगक्रम घेण्यात आले. 

ततसरा हदवस (१४ फेब्रुवारी २०१९) 

योर् आणण मेडीटेशन नंतर सकाळच्या सत्रात स्वयंसेवकांनी र्ावात वेर्वेर्ळ्या दठकाणी िेटी िचाव 
िेटी पढाओ या ववषयांवरील पर्थनाट्य सादर केले. आधीच्या ददवसाच्या पर्थनाट्य व जनजार्तृी फेरीचा 
पररणाम लरे्च ननभेंरे र्ावात ददसनू आला, र्ावातील काही मदहलनंी र्ावात दारूिदंीसाठी पढेु येण्याच े
ठरववले. दपुारच्या सत्रात प्रा रमेश जाधव याचंे 'ग्रामीण ववकासात तरुणाचंे योर्दान' या ववषयावर व्याख्यान 

झाल.े या व्याख्यानातनू त्यांनी ग्रामीण भार्ाच्या ववकासात तरुण कशा प्रकारे महत्त्वाचा घटक आहेत हे 
पटवनू ददले. त्यानतंर त्यानंतर िेटी िचाव िेटी पढाओ या ववषयावर पोस्टसग दाखवत आणण घोषणा 
देत संपूणग र्ावातून फेरी काढण्यात आली. संध्याकाळी भोजन करून मनोरंजनाच ेकायगक्रम घेण्यात 
आले. 

चौथा हदवस (१५ फेब्रुवारी २०१९) 

योर् व मेडीटेशन शशिीराने सकाळच्या सत्राची सुरवात झाली सकाळच्या सत्रात अल्पोहरा नंतर सवग 
स्वयंसेवकांनी शाळेच्या आवरात स्वच्छता केली, शाळेतील पररसरात वकृ्षरोपंन केले. तसेच दपुारच्या 
सत्रात प्रा.आर.एच.औताड ेयांनी व्यक्तीमत्व ववकास या ववषयावर स्वयंसेवकांना मार्गदशगन केले. 
यादरम्यान ववद्यार्थी स्वयसेंवकांनी मानशसक सतंलुन बिघडले आणण वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या र्मे्स न 
खेळण्याची शपर्थ घेतली. त्यानंतर र्ावातील ग्रामस्र्थांच्या भेटी घेण्यात आल्या व मनोरंजनाच ेखेळ 
खेळून संध्याकाळी भोजन करून सांस्कृनतक कायगक्रम घेण्यात आले. 

 



पाचवा हदवस (१६ फेब्रुवारी २०१९) 

योर् व मेडीटेशन शशिीराने सकाळच्या सत्राची सुरवात झाली सकाळच्या सत्रात अल्पोहरा नंतर सवग 
स्मशानभमूी पररसर स्वच्छता आणण वकृ्ष लार्वड केली तसेच ग्रामपचंायत पररसर, शाळा व ववद्यालयातं 
लार्वड केलेल्या वकृ्षांची जोपासना पालापाचोळा वापरुन मल्चींर्  करुन केली तसचे दपुारच्या सत्रात डॉ. 
अनाप यांच्या एसी पोल्री हाऊस ला भेट देऊन त्याववषयी सखोल मादहती घेतली. त्यानंतर ग्रामस्र्थांच्या 
भेटी घेण्यात आल्या व संध्याकाळी भोजन करून सांस्कृनतक कायगक्रम घेण्यात आले. 

सिावा हदवस (१७ फेब्रुवारी २०१९) 

योर् आणण मेडीटेशन नंतर सकाळच्या सत्रात अल्पोहरा नंतर स्वयंसवेकांनी प्रार्थशमक आणण 
माध्यशमक शाळेतील ववद्यार्थाांना आरोग्यासाठी स्वछेतेच ेमहत्व पटवून ददले. दपुारी जेवण करून 
र्थोडीसी ववश्रांती घेण्यात आली तसेच दपुारच्या सत्रात ननभंेरे येर्थील प्रर्तशील शतेकरी श्री. सपंतराव 
शसनारे यांच्या प्रर्तशील शतेीस ही भेट ददली. त्यानंतर शशवारफेरी काढण्यात आली व मनोरंजनाच े
खेळ खेळून संध्याकाळी भोजन करून सांस्कृनतक कायगक्रम घेण्यात आले. 

सातवा हदवस १८फेब्रुवारी २०१९) 

योर्शशिीराने सकाळच्या सत्राची सुरवात झाली व सकाळच्या सत्रात अल्पोहरा नंतर र्ावातील ननभंेरे 
र्ावात प्रत्येक घरोघरी जाऊन त्या कुटंुिातील व्यसन करणाऱ्यांची मादहती घेऊन ननभेंरे र्ावातील 
व्यसनाधीनता सवेक्षण केले. त्यानतंर कायगक्रमाची सांर्ता करण्याची तयारी करण्यात आली, व दपुारच्या 
सत्रात महाववद्यालयाचे प्राचायग प्रा.आर.एच.औताड े यांच्या अध्यक्षेतेखाली ववववध कायगकारी सेवा 
सोसायटी च ेसदस्य श्री.ज्ञानदेव सािळे  पाणीपरुवठा सशमतीचे श्री.ववधात,े श्री.राजेंद्र शसनारे व र्ावातील 
ग्रामस्र्थाच्या उपजस्र्थतीत राष्ट्रीय सेवा योजना ववशषे शशबिराची सांर्ता करण्यात आली. ग्रामस्र्थांनी 
स्वयसंेवकांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या कामािद्दल समाधान व्यक्त केल े. 

 

महात्मा र्ांधीजींच्या शताब्दी ननशमत्त सरुु केलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचा समाज सधुारणेत फार 
मोठा सहभार् ददसनू येत आहे. अशा ववशषे श्रमससं्कार शशबिरामळेु ग्रामीण भार्ातील प्रमखु समस्या 
समजण्यास मदत होत ेव त्यामळेु समाजाशभमखु तरुण घडणववण्यात अशा शशबिराचंा मोलाचा वाटा आहे.... 

धन्र्वाद... 

 

कार्यक्रि अधधकारी      प्राचार्य   

कृषी जैवतंत्रज्ञान ििाववद्र्ालर्,लोणी  कृषी जैवतंत्रज्ञान ििाववद्र्ालर्,लोणी  



रा य सेवा योजना
व छ भारत अ भयाना अंतगत राब वलेले उप म अहवाल

अ.ंन. दनांक उप माच ेनाव

१ १५ ऑग ट २०१८ वातं य दनाचे औ च य साधनू व छ भारत अ भयाना अतंगत मह व यालय
आ ण लोमे वर मं दर प रसर व छ कर यात आला. या संगी
डॉ.एम. ब.खेतमाळस (कृषी श ण संचालक) यांनी लाि टक या कच याची
व हेवाट साठ  मागदशन केले.

२ २ ऑ टोबर, २०१८ रा पीता महा मा गांधी आ ण भारताचे माजी पंत धान लालबहादरू शा ी
यां या जयंती न म त ' व छ भारत,सुंदर भारत'या वषयावर च कला पधचे
आयोजन कर यात आले.

३ ५ ऑ टोबर, २०१८ महा व यालय प रसर व मैदान व छता काय म याच ेआयोजन कर यात आले

४ १२ फे ुवार २०१९ वशषे श बराम ये मौजे नभंेरे, ता- राहुर िज-अहमदनगर येथे वयंसेवकांनी
गावातील मं दर प रसर, व वध महापु षां या पुतळा प रसरातील व छता केल .
तसेच व छतेचे मह व पटवून दे यासाठ व छताफेर काढल .

५ १३ फे ुवार २०१९ वशषे श बराम ये मौजे नभंेरे, ता- राहुर िज-अहमदनगर येथे वयंसेवकांनी
ामपंचायत र यांची व छता क न गावातील लाि टक जमा केले व याची
व हेवाट लावल .

६ १४ फे ुवार २०१९ वशषे श बराम ये मौजे नभंेरे, ता- राहुर िज-अहमदनगर येथे वयंसेवकांनी
मशानभूमी प रसर व छता केल .

७ २६ माच २०१९ राजमु ा त ठान या संयु त व यमाने रायगड व छता मोह म
राब वल .

काय म अ धकार ाचाय

रा य सेवा योजना कृषी जैवतं ान महा व यालय, लोणी
कृषी जैवतं ान महा व यालय, लोणी



वृ ारोपण आ ण संवधन

अ. ठकाण वृ ारोपण सं या संवधन वृ सं या

१ चं ापुर गाव ६० ६०

२ नभंेरे ८० ६५

३ महा व यलय प रसर १०० ९०

एकूण २४० २१५

काय म अ धकार , रा.से,यो. ाचाय
कृषी जैवतं ान महा व यालय,लोणी कृषी जैवतं ान महा व यालय,लोणी



नवडक फोटो



 

 २०१८-१९ मध्ये स्वयंसेवकांनी केलेले ववशषे कायय  

 

१) महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीची ‘आव्हान’ या आपत्ती व्यिस्थापन 
शिबिरासाठी ननिड  

२५ मे ते ३ जून २०१८ या कालावधीत 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ 
औरंगाबाद येथे आयोजजत केलेल्या 
“अव्हन२०१८” या राज्यस्तरीय आपत्कालीन 
वव्यास्थापन शशबबरासाठी महाववद्यालयातील 
कु.प्रतीक्षा अभंग या ववद्यार्थयनी 
स्वयंसेववकेची राष्ट्रीय सेवा योजने अतंगयत 
महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ स्तरावर ननवड 
झाली आणि या ववद्यार्थयनी स्वयंसेववकेनी 
सदर शशबीर पूिय केले. 

 

 

२) महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीची यथु फेस्स्िव्हल मध्ये ननिड ननिड आणि विजय. 
 
 कु.रािे माने या स्वयंसेववकेची भारतीय कृवष 
अनुसंधान पररषद आयोजजत सरदार कृवषनगर 
दांनतवाडा कृषी ववद्यापीठ  येथे होिाऱ्या युथ 
फेजस्िव्हल मध्ये ननवड झाली. तसेच नतला ड्रामा 
आणि स्कीि मध्ये अनुक्रमे दसुरे आणि नतसरे 
बक्षीस शमळाले..  
 

 

 

 

 

 

काययक्रम अर्धकारी      प्राचायय   

कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोिी  कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोिी  



 

 

 
प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे  

कृषी जवैतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोणी 
   प्रवरा कृषी  सेवा  संजीवनी 
   सक्षम युवा.. समथथ भारत  

“Think Globally, Act Locally” - Dr. Balasaheb Vikhe Patil 

(Padma Bhushan Awardee) 

 

  

महहला सिक्तीकरण(१० जलुै, २०१८) : 
महहलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराला वाचा 
फोडण्यासाठी जनजागतृी फेरीचे आयोजन. 

कृषी हिनाननशमत्त कृषी कवी संम्मेलनाचे 
आयोजन करण्यात 
आले होते. कवी 
श्री.भास्कर िािा 
लगड, श्री.यिवतं 
पलुाटे, 

श्री.िािासाहेब कोते , श्री.राजेंद्र कोबरणे तसेच 
आमंत्रत्रत कवी डॉ.बाबरुाव उपाध्ये, श्री.पोपटराव 
पठारे,श्रीमती.संगीता फासाटे,श्री.श्रीराम रायते 
उपस्स्थत होते. ( १ जलुै, २०१८) 

महाववद्यालयात 
मा.प्राचायथ ऋषीकेि 
औताडे, यांच्या 
उपस्स्थतीत         
कारगगल ववजय 
हिवस साजरा 
करण्यात आला.   
(२६ जलुै, २०१८) 

 गुरुपौर्णथमा (२७ जलुै,२०१८ ) : 
महाववद्यालयात गुरुपौर्णथमा 
साजरी करण्यात आली.  

मा. डॉ. एम.बी.खेतमाळस (कृषी शिक्षण 
संचालक) यांच्या उपस्स्थतीत भारताच ेमाजी 
पतंप्रधान भारतरत्न अटलत्रबहारी वाजपेयी 
यांना श्रद्ांजली अपथण करण्यात आली. 
(१६ ऑगस्ट, २०१८). 

केरळमधील 
परूग्रस्तांसाठी 
मुख्यमंत्री सहाय्यता 
ननधीद्वारे मदत.  
२३ ऑगस्ट,२०१८ . 

शिक्षक हिन (५ सप्टेंबर, २०१८ ): 
 ‘रोजचा हिवस तमुचा, आजचा हिवस आमचा’ या 
नाववन्यपणूथ पद्तीने शिक्षक हिन साजरा करण्यात 
आला. प्रसंगी त्यांना मा. डॉ. एम.बी.खेतमाळस 
(कृषी शिक्षण संचालक) यांनी मागथििथन केले. 

राजषी िाहूमहाराज 

जयतंी (२६ जनू, २०१८) 

जागनतक योग हिवस  
(२१ जनू, २०१८) 

डॉ. एम.बी.खेतमाळस याांच्या हस्ते झेंडावांदन 
करून स्वातांत्र्यददन साजरा करण्यात आला. 
तसेच स्वातंत्र्यहिनाचे औगचत्य साधनू स्वच्छ 
भारत अशभयानाअतंगथत महाववद्यालय आर्ण 
लोमेश्वर मंहिर पररसर स्वच्छ करण्यात आला.  

कृषी जवैतंत्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी  
 सांलग्ननत महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ,राहुरी  

कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी                          राष्ट्रीय सेवा  योजना,  वावषथक वृत्तपत्रत्रका (जुन ,२०१८ -माचथ ,२०१९) 

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे 
अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्याचे 
ववरोधी पक्षनेते सन्मानीय ना. 
राधाकृष्ट्ण ववखे पाटील 
साहेबांच्या वाढहिवासाननशमत्त 
आडामा प्रा. शल. यांच्या संयकु्त 
ववद्यमाने मौजे फत्याबाि येथे 
हि. १५ जनु, २०१८ रोजी रोग 
व कीड ननयतं्रण या ववषयावर 
एक हिवसीय कायथिाळेचे 
आयोजन करण्यात आले. 



 

 

१३ सप्टेंबर २०१८ - सन्माननीय डॉ. एम.बी.खेतमाळस 
(कृषी शिक्षण संचालक,  प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, 
प्रवरानगर) यांच्या उपस्स्थतीत श्री.गणेि उत्सवाचे 
आयोजन केले. 

हि.२ ऑक्टोबर,२०१८ : रोजी  कृषी व कृषी 
संलस्ननत महाववद्यालयाचे संचालक डॉ.मधकुर 
खेतमाळस यांच्या उपस्स्थतीत कृषी जवैतंत्रज्ञान 
महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना यांचेवतीने 
राष्ट्रवपता महात्मा गांधी व लालबहािरु िास्त्री 
यांच्या जयतंीचा  कायथक्रम आयोस्जत केला. यावेळेस 
डॉ.खेतमाळस यांनी ववद्याथी स्वयसेंवकांना 
मागथििथन केले. यावेळी राष्ट्रवपता महात्मा गांधी व 
लालबहािरू िास्त्री यांच्या जयतंीचे औगचत्य साधनू 
महाववद्यालयात 'स्वच्छ भारत,सुंिर भारत'या 
ववषयावर 
गचत्रकला स्पधेचे 
आयोजन 
करण्यात आले.  

२६/११ च्या  मुंबई येथे 
झालेल्या हल्ल्यात हौतात्म्य 
पत्करणाऱ्या िूरवीरांना श्रद्ांजली 

बाळासाहेब सावतं कोकण कृषी ववद्यापीठाचे 
माजी कुलगुरू डॉ.एस.एस.मगर, यांच्या 
उपस्स्थतीत डॉ.ए.पी.जे अब्िलु कलाम यांची 
जयतंी साजरी केली. 

दद. ३ जानेवारी २०१८: 
क्ाांतीज्योती साववत्रीबाई 
फुले यांची जयतंी साजरी 
केली.  

३० जानेवारी,२०१९ : राष्ट्रवपता महात्मा गाांधीजीांची 
पणु्यततथी मोठ्या  उत्साहात साजरी करण्यात आली. 

पलुवामा येथे दहशतवाद्याांच्या भ्याड हल्लल्लयात 
शहीद झालेल्लया जवानाांना श्रद्ाांजली वाहण्यात 

आली. 

संत गाडगेबाबा यांच्या पणु्यनतथीननशमत्त 
महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठाचे जनसंपकथ  
अगधकारी तथा सहयोगी प्राध्यापक डॉ.आनिं 
चवई यांच्या उपस्स्थतीत  अशभवािन. 

हि.३०.१२.२०१८ : रोजी लोकनेते खासिार  
पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब ववखे पाटील यांना 
कृषी व संलस्ननत महाववद्यालयाच्या वतीने 
द्ववतीय पणु्यस्मरणानाशमत्त अशभवािन. 

२४ सप्टेंबर २०१८ : राष्ट्रीय सेवा योजना 
हिनाच्या हिविी प्रा.रमेि जाधव यांच े
स्वयसेंवकाचे कायथ याववषयी मोलाचे मागथििथन 

महाववद्यालयाच्या प्रांगणात मा. डॉ. िास 
सर  यांच्या प्रमुख उपस्स्थतीत 
प्रजासत्ताक हिन साजरा करण्यात आला. 

कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोणी               राष्ट्रीय सेवा  योजना , वावषथक वृत्तपत्रत्रका (जुन ,२०१८ -माचथ ,२०१९) 



 

 

 

जागततक साक्षरता ददन: ८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी जागततक साक्षरता ददनाच्या तनममत्ताने 
कृषी व कृषी सांलग्ननत महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा  योजनेअांतगगत महाववद्यालय 
ते तनमगलग्राम चांद्रापरू पयतं जनजागतृी पियाते्रचे आयोजन केले. "गगरव ूअक्षर होऊ 
साक्षर","साक्षरता ददवा घरोघरी लावा" अशा घोषणा देऊन लोकाांना जागरुत केले. 
स्वयांसेवकाांनी घरोघरी जाऊन लोकाांना साक्षरतेचे महत्त्व पटवनू ददले. यावेळी या 

पदयाते्रला अहमिनगर स्जल्हा पररषि अध्यक्षा मा.ना.सौ.िाशलनीताई ववखे पाटील व  प्रवरा ग्राशमण शिक्षण संस्थेचे संचालक 
कृषीभुषण बन्सी पाटील तांबे यांनी भेट देऊन पढेुही असेच समाजपयोगी उपक्म राबववण्यासाठी शुभेच्छा ददल्लया. 

जागततक वन महोत्सव : ददनाांक १ ते ७ जलुै, २०१८ या काळात होणाऱ्या वन 
महोत्सव सप्ताहच्या तनममत्ताने महाराष्ट्र शासनाच्या १३ कोटी वकृ्ष लागवड 
कायगक्माअांतगगत कृषी जवैतांत्रज्ञान महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजनेअांतगगत 
वकृ्षारोपण कायगक्माचे आयोजन करण्यात आले. लोणी येथील गट नां.२४ येथील 
महाववद्यालयाच्या शेतीच्या बाांधावरती वकृ्ष लागवड करून वन महोत्सव सप्ताह 
साजरा करण्यात आला. वकृ्षरोपणाच्या ददवशी महाववद्यालय ते वकृ्षारोपणाचे दठकाण 
अशी वकृ्षददांडी काढून घोषणा देण्यात आल्लया. प्रवरा ग्रामीण मशक्षण सांस्थेचे 
जेष्ट्ठ सांचालक के.पी. नाना आहेर पाटील, महाववद्यालयाचे प्राचायग ऋवषकेश औताडे, 
महाववद्यालयातील सवग मशक्षक, आणण महाववद्यालयातील ववद्याथी उपग्स्थत होते.  

दद.१० व ११ डडसेंबर, २०१८: रा.से.यो.च्या स्वयांसेवकाांची प्रा.प्रववण गायकर 
याांच्या मागगदशगनाखाली आदशग गावाांना िोन हिवासीय अभ्यास सहल 
आयोग्जत केली होती.या सहलीमध्ये स्वयांसेवकाांनी आदशगग्राम 
राळेगणमसद्ी व दहवरेबाजार या प्रमुख गावाांना भेटी देऊन तेथील ववववध 
ववकासकामाांची पाहणी केली. जेष्ट्ठ  समाजसेवक मा. अण्णा  हजारे  यांनी 
स्वयसेंवकांना  मोलाचे मागथििथन केले.या अभ्यास सहली दरम्यान 
स्वयांसेवकाांनी तनघोज येथील मळगांगा देवी व भौगोमलक राांजणखळगे 
तसेच वडगाव दयाग येथील दयागबाई-वेल्लहाबाई देवस्थान भौगोमलक 
लवणस्तांभ याांची तनममगती व नसैगगगक रचना याचाही अभ्यास केला.  

दद. २५ जानेवारी, २०१९ : 
राष्ट्रीय मतदान ददनाच्या 
तनममत्ताने ‘ईव्हीएम मशीन 
की बलेट पेपर’या ववषयावर 
वािवववाि स्पधेचे आयोजन. 

१७ सप्टेंबर, २०१८: पाणी वाचवा 
जनजागतृी अमभयानाच्या तनममत्ताने  
महाववद्यालयात जलसांवधगन - काळाची 
गरज या ववषयावर ननबधं स्पधाथ आयोग्जत 
करण्यात आली .या स्पधेसाठी सुमारे २० 
तनबांध महाववद्यालयातून आले होते. 

ववजेते स्पधगक : 

प्रथम क्माांक - पे्रवषता यांड े
द्ववतीय क्माांक - स्वप्नील गावड े
ततृीय क्माांक - ववक्ममसांह पासले. 

१२ जानेवारी २०१९ : रोजी स्वामी 
वववेकानांद याांच्या जयांती तनममत्त 
श्री. सांदीप वाकचौरे सर,  याांचे  
व्याख्यान आयोग्जत करणेत आले. 

कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोणी               राष्ट्रीय सेवा  योजना , वावषथक वृत्तपत्रत्रका (जुन ,२०१८ -माचथ ,२०१९) 



 

 

कु.प्रतीक्षा अभंग या स्वयसेंववकेनी “आव्हन 
२०१८” या राज्यस्तरीय आपत्कालीन     
व्यवस्थापन  शिबीर पणूथ केले  

कु.राणी माने या स्वयसेंववकेनी 
“स्पधाथ  १९” या VAMNI-

COM ,PUNE  येथ ेसहभाग  घेतला  

कु.राणे माने या स्वयसेंववकेची भारतीय कृवष अनसुंधान 
पररषि आयोस्जत कृवषनगर, िांनतवाडा कृषी ववद्यापीठ  

येथे यथु फेस्स्टव्हल मध्ये ननवड झाली. तसेच नतला ड्रामा, 
स्कीट मध्ये अनकु्रमे िसुरे, नतसरे बक्षीस शमळाले.  

दद. ८ माचग २०१९: रोजी जागनतक 

महहला हिना तनममत्त अॅड. 
रंजना गवांिे  आर्ण सौ.सुजाता 
थेटे यांच े व्याख्यान   आयोजन   

वव
ि े 

ष  

शि
त्रब
र  

आधीच लागवड केलेल्या वकृ्षांची जोपासना पालापाचोळा वापरुन मल्चींग, ग्रामपचंायत, रस्ते, मंहिरे, मिीि, पतुळे, स्मिानभूमी, िाळा 
इ.हठकाणी स्वच्छता आर्ण नवीन वकृ्षलागवड. व्यसनमुक्ती, स्वच्छता,बेटी बचाव बेटी पढाओ, जलसंवधथन या ववषयांवरील पथनाट्य सािर, 
जनजागतृी फेरी, गावात व्यसनाधीनता सवेक्षण केले. महहलांना  गावात िारूबिंीसाठी एकत्र केले, सांस्कृनतक कायथक्रम घेतले. प्राथशमक आर्ण 
माध्यशमक िाळामध्ये ववद्याध्याथना आरोनयासाठी स्वछेतेचे, श्रम िानाचे महत्व पटवनू हिले आर्ण त्यासंिभाथत कायथक्रम आयोस्जत केले. 
शिवारफेरीत ितेी आर्ण ितेी ववषयक उद्योगांची माहहती आर्ण प्रमुख समस्या समजनू घेतल्या. प्रा.प्रववण गायकर यांचे ‘महात्मा गांधीच े
ग्रामीण स्वराज्य', ह.भ.प शसनारे महाराज यांनी ‘ववज्ञान आर्ण अध्यात्म ’, प्रा रमेि जाधव यांच े'ग्रामीण ववकासात तरुणांचे योगिान', तर 
प्रा.आर.एच.औताडे यांनी व्यक्तीमत्व ववकास या ववषयावर स्वयसेंवकांना मागथििथन केले. 

कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय,लोणी                    राष्ट्रीय सेवा  योजना , वावषथक वृत्तपत्रत्रका (जुन ,२०१८ -माचथ ,२०१९) 
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