
College of Agricultural Biotechnology, Loni 

National Service Scheme 

About National Service Scheme (NSS) 

The National Service Scheme (NSS) is a Central Sector Scheme of Government of India, Ministry of 

Youth Affairs & Sports. It provides opportunity to the student youth of 11th & 12th Class of schools at 

+2 Board level and student youth of Technical Institution, Graduate & Post Graduate at colleges and 

University level of India to take part in various government led community service activities & 

programmes.The sole aim of the NSS is to provide hands on experience to young students in 

delivering community service. Since inception of the NSS in the year 1969, the number of students 

strength increased from 40,000 to over 3.8 million up to the end of March 2018 students in various 

universities, colleges and Institutions of higher learning have volunteered to take part in various 

community service programmes. 

The NSS Badge Proud to Serve the Nation: 

 

 

All the youth volunteers who opt to serve the nation through the NSS led community service wear the NSS badge 

with pride and a sense of responsibility towards helping needy. 

The Konark wheel in the NSS badge having 8 bars signifies the 24 hours of a the day, reminding the wearer to 

be ready for the service of the nation round the clock i.e. for 24 hours. 

Red colour in the badge signifies energy and spirit displayed by the NSS volunteers. 

The Blue colour signifies the cosmos of which the NSS is a tiny part, ready to contribute its share for the welfare 

of the mankind. 

Motto: The motto of National Service Scheme is NOT ME BUT YOU 
  



College of Agricultural Biotechnology, Loni is established in the year 2003. Which 

affiliated to Mahatma Phule Krushi Vidyapeeth, Rahuri. Two NSS unit of 50 

Volunteers each has been functioning actively in the college. Various social 

activities and camps are always organized under NSS for the overall development 

of student volunteers and to connect the students with the society.  

 

 

 

 

 



  

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 



राष्ट्रीय सवेा योजना 

दनैंददन उपक्रम अहवाल २०२१-२२ 
 

१. २१ जून २०२१- आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या ननमित्ताने कोरोनाच्या पार्शववभूिीवर  “YOGA AT HOME”  हा 
उपक्रि राबववण्यात आला. 

         

 

२. २६ जून २०२१-  िहाववद्यालयात राजश्री शाहूिहाराज यांची जयंती साजरी करणेत आली. 

 

 

३. ०१ जुलै २०२१- कृषी दिनाननमित्त कृषी कवी संिेलन आयोजजत केले. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने हररत 
क्रांतीच ेप्रणेत ेआणण िहाराष्ट्राच ेिाजी िुख्यिंत्री स्व.वसंतराव नाईक यांची जयंती साजरी करण्यात आली. 
याही वषी सलग चौथयांिा कृषी कवी संिेलन आयोजजत करण्यात आले. या कृषी कववसंिेलन 
कायवक्रिाननमित्त डॉ.िहावीरमसगं चौहाण, ववद्यार्थी कल्याण अधिकारी आणण संचालक,राष्ट्रीय सेवा योजना, 
िहात्िा फुले कृषी ववद्यापीठ राहुरी, डॉ. बाबुराव उपाध्ये, सादहजत्यक व कवी, डॉ.कैलास कांबळे सर , प्राचायव 
ऋवषकेश औताड ेसर आिी िान्यवर उपजस्र्थतीत होत.े 

 

  



 

४. २३ जुलै २०२१- 'कोरोना ववषाणू प्रािभुावव काळात िानमसक व सािाजजक सहकायव’ या ववषयावर आयोजजत 
एक दिवसीय ऑनलाईन कायवशाळा आजोजजत करण्यात आली. िहात्िा गांिी राष्ट्रीय ग्रािीण मशक्षा 
पररषेिेच्या प्रवक्तत्या डॉ.जयश्री जानी यांनी िागविशवन केले.  

 

 

५. ०६ ऑगस्ट २०२१- स्वयंसेवक ववर्शवजजत घोटेकर याने Community services of young Warriors या 
उपक्रिात सहभाग घेतला. 

 

६. स्वच्छता पंिरवडा- २०२१ ननमित्ताने स्वच्छतवेवषयी जनजागतृी ननिावण करण्याच्या करण्याच्या दृष्ट्टीने 
स्वच्छतबेाबत पोस्टसव बनवून स्वच्छतेच ेिहत्व या ववषयीचे सोशल मिडीयाचा वापर करून जनजागतृी 
करण्यात आली. 
 

 

 

७. Rashtragaan:  "Let Us Sing the National Anthem" या उपक्रिात सहभाग घेतला. 

 



 

८. १५ ऑगस्ट २०२१- िहाववद्यालात “स्वतंत्र दिन” साजरा करण्यात आला. 
कोरोना िहािारीत ववववि सिाजपयोगी कायव केल्याबद्दल कोरोना योध्यांचा सन्िान करण्यात आला.  

 

 

 

९. २९ ऑगस्ट २०२१- हॉकीच ेजािगूार िेजर ध्यान चंि यांचा जन्िदिवसाच ेऔधचत्य सािून िहाववद्यालयात 
राष्ट्रीय क्रीडा दिवस साजरा करण्यात आला. 

 

 

 

१०. दि.०८-९-२०२१- ऑनलाईन पद्धतीन ेमशक्षक दिन साजरा करण्यात आला. 
 

  
 



११. दि.१६-९-२०२१- भारत ननवडणूक आयोगाच्या "ितिारांच ेपद्धतशीर मशक्षण आणण ननवडणूक सहभाग" 
कायवक्रिाअंतगवत ववद्याथयाांना ननवडणूक प्रक्रक्रयेबद्दल िादहती व्हावी, त्याच्यािध्ये ितिार म्हणून नावनोंिणी 
करण्याववषयी, ितिान करण्याववषयी आणण लोकशाहीववषयी जागरूकता व्हावी या उद्देशाने कृषी जैवतंत्रज्ञान 

िहाववद्यालय, लोणी येरे्थ ननवडणूक साक्षरता िंडळाची स्र्थापना करण्यात आली. 

 

१२. .२४-९-२०२१ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना दिनाननमित्त 90.8 FM KVK प्रवरा community radio station वर 
आरोग्यववषयक या कायवक्रिात "ग्रािीण ववकासात राष्ट्रीय सेवा योजनेच ेयोगिान" या ववषयावर रासेयो 
कायवक्रि अधिकारी प्रा.प्रववण गायकर यांनी चचाव केली. 
 

 
 

१३. राष्ट्रीय सेवा योजना दिनाननमित्त “धचकनगुननया, डेंगू आणण कोरोना या संसगवजन्य रोगांववषयी जागरूकता व 
प्रनतबंिात्िक उपाय” या ववषयावरती डॉ.सुरज िहाडडक (MBBS & D.Ortho) डी.एस.एि. हॉजस्पटल,राहुरी 
यांच ेऑनलाईन ववशेष व्याख्यान आयोजजत केले. 

 
 



१४. दि.२-१०-२०२१- राष्ट्रवपता िहात्िा गांिी आणण िाजी पंतप्रिान भारतरत्न लाल बहािरू शास्त्री यांची जयंती 
साजरी करण्यात आली. याननमित्तने स्वच्छ भारत अमभयान राबववण्यात आले. 

 
 

१५. दि.१-१२-२०२१- जागनतक एड्स दिन साजरा, या वेळेस राष्ट्रीय सेवा योजनेच ेकायवक्रि अधिकारी प्रा. प्रववण 
गायकर सर यांनी ववद्यार्थी आणण स्वयंसेवक यांना िागविशवन केले. आपल्या िागविशवनात त्यांनी एचआय़व्ही 
संक्रिणाच ेकारणे, लक्षणे आणण त्यासंिभावत असणारे गैरसिज या ववषयी िादहती दिली. त्यावेळेस त्यांनी 
आवाहन केले क्रक ववद्यार्थी आणण स्वयंसेवक  यांनी एड्स ननिुवलन लढ्यात सहभाग घ्यावा आणण 
सािाजजक जनजागतृी करावी. 

 
 

१६. स्वतंत्र भारताच ेपदहले राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्रप्रसाि यांच्या जयंतीननमित्त कृषी मशक्षण दिन साजरा करण्यात 
आला. कृषी संशोिनात संिी या ववषयावरती डॉ.योगेश र्थोरात (शास्त्रज्ञ, आय,आय,एस.आर.) यांच ेव्याख्यान 
आयोजजत केले. 



 
 

१७. आकशवाणी, अहििनगर येरे्थ राष्ट्रननिावणात राष्ट्रीय सेवा योजनेच योगिान याववषयावर रासेयो कायवक्रि 
अधिकारी प्रा.प्रववण गायकर यांची िुलाखत प्रसाररत झाली. 

 
 

१८. दि.-६-१२-२०२१- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  िहापररननवावण दिना 
ननमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांना अमभवािन करण्यात आले. 
 

 
 

१९. दि.- २०-१२-२०२१- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने र्थोर राष्ट्रसंत आणण सिाजसुिारक गाडगेबाबा यांना 
पुण्यनतर्थी ननमित्त अमभवािन करण्यात आले, याननमित्ताने स्वच्छता अमभयान राबववले. 



 
 

२०. दि.- २१-१२-२०२१- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने कोरोना लसीकरण मशबीर आयोजजत केले. 

 
 

२१. दि.- ३०-१२-२०२१- लोकनेते पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब ववखे पाटील यांच्या पाचव्या पुण्यस्िरणाननमित्त 

िहाववद्यालयाच्या स्र्थाननक व्यवस्र्थापन समितीच्या सिस्या सौ.सुजाता रे्थटे िॅडि यांच्या प्रिुख उपजस्र्थतीत 
ववनम्र अमभवािन करण्यात आले, तसेच िहाववद्यालय आणण िुलांच ेवसनतगहृ पररसरात वकृ्षारोपण उपक्रि 
राबववला. 

 
 

२२. दि.- ३-१-२०२२- िहाववियालयात क्रांनतज्योती साववत्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली. 
 

 
 

 



२३. दि.- ११-१-२०२२- रासेयो िाफव त िदहला सक्षिीकरण - ननभवया सबलीकरण कायवक्रि राबववला. 
 

 
 

२४. दि.- १२ -१-२०२२- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने स्वािी वववकेानंि जयंती (राष्ट्रीय युवक दिन) आणण 

राजिाता जजजाऊ यांची जयंती िोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. 
 

 
 

२५. दि.- २३-१-२०२२- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती िोठ्या ऑनलाईन 
पद्धतीने साजरी करण्यात आली. 

 

२६. दि.- २५-१-२०२२- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने राष्ट्रीय ितिार दिवस साजरा करण्यात आला. 

 
 

  



२७. - दि.- ३०-१-२०२२- साितपूर येरे्थ नेत्र तपासणी आणण आरोग्य तपासणी मशबीर आयोजजत केले. 

 
 

२८. दि.- २६-१-२०२२- स्वतंत्र भारताचा "73 वा प्रजासत्ताक दिन" िोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. 
 

 
 

 

२९. दि.- ६-२-२०२२- ज्येष्ट्ठ गानयका आणण भारतरत्न लता िंगेशकर यांना भावपूणव श्रद्धांजली अपवण केली.  

३०. दि.- १९-२-२०२२- िहाववद्यालय पररसरात श्री.छत्रपती मशवाजी िहाराज यांची जयंती िोठ्या उत्साहात 
साजरी करण्यात आली. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

३१. दि.- २३-२-२०२२- िहाववद्यालयात राष्ट्रसंत गाडगे बाबा यानंा जयंती ननमित्त ववनम्र अमभवािन करण्यात 
आले. 

 
 

३२. दि.- २४-२-२०२२- लोकशाहीत ितिानाच ेिहत्त्व या ववषयावर पोस्टर सािरीकरण स्पिाव आयोजजत केली. 

 
 

३३. दि.८-३-२०२२  - साितपूर येरे्थ जागनतक िदहला दिन साजरा करण्यात आला. 
 

 
 

३४. दि.३०-३-२०२२  - िहाववद्यालय पररसरात एवप्रल कुल उपक्रि राबववण्यात आला. 
 

 
 



३५. दि.०२-०४-२०२२  - प्रवरा िेडडकल रस्ट यांच्या ववद्यिाने रक्ततिान मशबीर घेण्यात आले. 
 

  

 



राष्ट्रीय सवेा योजना 

ववशषे वशबीर २०२१-२०२२ 

 प्रस्तावना  

 राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत सवग ववद्यार्थी स्वयसंवेकांनी ववशेष वशवबरात श्रमदान केल.े त्याचा    

 अहवाल  पुढीलप्रमाण े 

 वशवबरस्र्थळ  

 सादतपूर, ता. - संर्मनेर , वज.- अहमदनर्र  

 कालावधी  

   दद. ०७ माचग, २०२२ ते दद.१३ माचग,२०२२  

 वशबीर कायगकारी सवमती व सदस्य  

१.वशबीर प्रमुख  

प्रा. ऋवषकेश औताड े 

२.कायगक्रम समन्वयक  

डॉ. महावीरससह चव्हाण 

         ३.कायगक्रम अवधकारी  

प्रा. पी. एस . र्ायकर  

         ४.राष्ट्रीय सेवा योजना सवमती सदस्य  

प्रा. एम.ए.चंद्र े

प्रा. ए . आर. सावंत 

प्रा. श्रीमती. एम. आर. शेळके 

प्रा. एस. एस. र्ाढे 

वेददका वारघड े(ववद्यार्थी प्रवतवनधी) 

अविषेक ददघ े(ववद्यार्थी प्रवतवनधी) 

 

 

 



    वशवबराच ेउविष्ट  

१.मैत्रीिाव वाढण े 

२.श्रमदानातून सामावजक कायग करणे  

३.पयागवरण संवधगन करणे  

४.माणुसकी ला वाव दणे े 

५.सामावजक जनजारृ्ती करण े 

६.श्रम आवण संस्कार यांचा मेळ 

७.सांस्कृवतक कायगक्रमाचे आयोजन  

८.स्वयंसेवकांना वैचाररक व सामावजक ज्ञानात िर घालणे  

     ९.  वशबीर संयोजनाचे वशक्षण 

    १०. सहजीवनाचा आनंद व अनुिव 

    ११. स्वयंसेवकांच्या वैचाररक व सामावजक ज्ञानात िर घालण े

    १२. सामावजक कायग करण े

 

स्वयसंवेकांची सखं्या  

मुली – २३  मुल े– २७   एकूण-५० 

म.फु.कृ.वव.राहुरीच्या ववद्यमाने सन २०२१-२०२२ या वषागतील राष्ट्रीय सेवा योजने 

अंतर्गत ववशेष श्रम-संस्कार वशबीर मौजे-सादतपरू, ता.-संर्मनेर, वज.-अहमदनर्र येर्थ ेदद. 

०७ माचग २०२२ ते १३ माचग २०२२ या दरम्यान आयोवजत करण्यात आले होते. या वशवबर 

मध्ये एकूण ५० ववद्यार्थी स्वयंसेवकांनी िार् घतेला, त्या मध्ये २७ स्वयंसेवक आवण २३ 

स्वयंसेववका होत्या . 

  



  *ददनचयाग 

सकाळी :- 

०६.०० ते ०७.०० वा. - योर्ासन ेव ध्यान( मेवडटेशन) 

०८.०० ते १२.३० वा - अल्पोपहार व श्रमदान 

दपुारी :- 

१२.३० ते ०२.१५ वा - िोजन व ववश्रातंी 

०२.१५ ते ०४.१५ वा - व्याख्यान ेव  चचाग 

०४.१५ ते ०५.३० वा - अल्पोपहार व श्रमदान 

०५.३० ते ०६.०० वा - वशवार फेरी व ग्रामस्र्थ िटे 

संध्याकाळी:- 

०६.३० ते ०७.३० वा - जनसंपकग  व समाजप्रबोधन 

०७.३० ते ०८.३० वा - िोजन 

०८.३० ते ०९.०० वा - सांस्कृवतक कायगक्रम 

 

 

 

 

 



पवहला ददवस (०७/०३/२०२२) 

दद. ०७ माचग २०२२ रोजी सकाळच्या सत्रात प्रर्थमतः वशवबराच्या रिकाणी आवण 

सावगजवनक पाणवठ्यावर स्वच्छता करून वशवबराचे उद्घाटन वृक्षारोपन करून पार पडले. 

सदर वशवबराचे उदघाटन सादतपुर  येर्थील सरपंच सौ.अंजनीताई कडलर्, उपसरपंच श्री. 

प्रकाश र्ोरे, कामर्ार पोलीस पाटील श्री.ववजय मर्र, ग्रामववकास अवधकारी सौ. रोवहणी 

नवले, सादतपूर येर्थील वजल्हा पररषद प्रार्थवमक शाळेचे मखु्याध्यापक श्री.वाघमारे सर 

माजी उपसरपंच श्री. संददप कडलर् श्री. सार्र कडलर् यांच्या प्रमखु उपवस्र्थतीत झाले.  

मा. सौ. अंजनी संदीप कडलर्, सरपंच सादतपूर या कायगक्रमाच्या अध्यक्षा 

होत्या.वशवबराच्या उद्घाटनानंतर स्वच्छता मोहीम राबववली.  त्यानंतर दपुारचे जेवण 

केल ेद.ु३ च्या सुमारास  प्रा. सुशांत सातपुते  यांनी “ आपली मातृिाषा आवण आपण “ या 

ववषयावर स्वयंसेवकांशी संवाद साधला, मरािी िाषा आमची मायबोली यावर मनोर्त 

व्यक्त केल.े तात्पुरते शौचालये वनर्ममती व शौचालये दरुुस्ती केली.   त्या नंतर वशवार फेरी 

काढून र्ावाची मावहती घेण्यात आली. फेरीनंतर अल्पोपहार केला व सांस्कृवतक कायगक्रम 

पार पडल.े 

 

दसुरा ददवस (०८/०३/२०२२) 

योर् आवण मेडीटेशनने सकाळच्या सत्राची सरुुवात झाली. त्या नंतर स्वयंसेवकांनी 

ग्रामपंचायत रस्त्यांची स्वच्छता करून र्ावातील प्लावस्टक जमा केल ेव त्याची ववल्हवेाट 

लावली. नंतर दपुारचे जेवण करण्यात आल ेतसेच जार्वतक मवहलाददन ववशेष दपुारच्या 

सत्रात “ मवहलांचे आरोग्य आवण आहार  “ या ववषयावर सौ.सुजाताताई र्थेटे यांनी 

स्वयंसेववका,मवहला वशवक्षका  तसेच र्ावातील वियांना मार्गदशगन केल.े स्वयंसेववकांनी 

मवहला ददनाच्या वनवमत्ताने पर्थनाट्य सादर करून िी-वशक्षणाचे महत्त्व पटवून ददल.े.त्या 

नंतर र्ावात वृक्षारोपण करण्यात आल.े 'बेटी बचाओ' या मवहला सशक्तीकरण यावर 

र्ावात फेरी काढण्यात आली. संध्याकाळचे अल्पोपहार केला . त्या नंतर वादवववाद स्पधाग 

घेणात आली व प्रबोधानात्मक सांस्कृवतक कायगक्रम घेणात आले. 

      वतसरा ददवस (०९/०३/२०२२) 

योर् आवण मेडीटेशनने सकाळच्या सत्राची सुरुवात झाल्यानंतर  प्रार्थवमक शाळा पररसर 

स्वच्छ करण्यात आला.त्या नंतर दपुारचे जेवण करण्यात आल.े दपुारच्या जेवणानंतर  



प्रासंिाजी जोंधळे  यांचे  “ अध्यात्म आवण युवकांचा ववकास ” या ववषयी व्याख्यान झाले. 

त्या नंतर र्ाव मध्ये लार्वड केलेल्या झाडांच्या संर्ोपनासािी झाडांना संरक्षण जाळ्या 

बसववण्यात आल्या आवण ग्रामस्र्थांना लोकसहिार्ातून झाडांचे संर्ोपन करण्यासािी 

प्रोत्सावहत केल े तसेच र्ावामध्ये जाऊन त्यांचा समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. 

संध्याकाळचे जेवण केल्यानंतर प्रसारमाध्यम े आवण समाज या ववषयावर वादवववाद 

स्पधाग घेतली व सांस्कृवतक कायगक्रमाचे आयोजन करण्यात आल.े 

 

चौर्था ददवस (१०/०३/२०२२) 

योर् व मेडीटेशनच्या सत्राने सकाळच्या कामाची सुरुवात झाली. त्यानंतर २ तास 

वृक्षारोपण केल ेव झाडांना पाणी घातले. दपुारचे जेवण आटोपल्या नंतर प्रा. ऋवषकेश 

औताड ेयांचे “ व्यक्तीमत्व ववकास “ या ववषय वर त्यांनी मोलाचे मार्गदशगन केले. सवाांर्ीण 

ग्रामीण वशक्षण ववकास ववकास  या प्रकल्पावनवमत्ताने स्वयंसेवकांनी वजल्हा पररषदचे्या 

ववद्यार्थयाांन तके्त बनवून ददले .त्याच ददवशी स्वयंसेवकांनी र्ावात िीकरिकाणी जाऊन 

ववववध शासकीय योजनांचा प्रचार आवण प्रसार करून त्यासािीची मावहती ददली. 

संध्याकाळच्या सत्रा मध्य ेप्रबोधनपर नाट्य सादर करण्यात आली. 

 

पाचवा ददवस (११/०३/२०२२)   

योर् व मेडीटेशन करून ददवसाची सुरुवात झाली. ग्रामीण आरोग्य वशक्षण अंतर्गत 

सांडपाणी व्यवस्र्थापन राबववतांना र्टारी स्वच्छता तसेच पाणविे पुनबाांधणी ह ेउपक्रम 

केले. दपुारच्यार जेवणानंतर प्रा.पी.एस.र्ायकर यांनी “ महात्मा र्ांधींचे ग्रामीण स्वराज” 

या ववषयावर मार्गदशगन केल ेव स्वच्छतेच संदशे ददला.ग्रा मीण रोजर्ार ववकास कायगक्रम 

अंतर्गत ववववध ग्रामीण प्रकल्पांना िेटी ददल्या. संध्याकाळी सांस्कृवतक कायगक्रम पार 

पडले. 

 

सहावा ददवस (१२/०३/२०२२) 

योर्ा व मेडीटेशन नंतर सकाळच्या सत्रानंतर प्रार्थवमक शाळेत श्रमदान केल े  आवण 

स्वच्छतेचे महत्व पटवून ददले तसेच ग्रामस्र्थांमध्ये शेतकरी आत्महत्या या ववषयावर 

प्रबोधन केल.े त्या नंतर व्यसनमुक्ती या ववषयावर र्ावात वेर्वेर्ळ्या रिकाणी फेरी 

काढली व पर्थनाट्य सदर केलेण्यात आली. व फेरी काढण्यात आली. दपुारच्या जेवणानंतर 

प्रा.ववशाल केदारी यांनी "पशुधन व्यवस्र्थापन“ या ववषयावर र्ावकऱयांना मार्गदशगन केल.े 

त्या नंतर झाडांना पाणी घातले. सधं्याकाळच्या अल्पोपहारानंतर सांस्कृवतक कायगक्रम  



 

घेण्यात आले. 

सातवा ददवस (१३/०३/२०२२) 

योर्ा व मेडीटेशनणे  ददवसाची सुरुवात झाली अल्पोहर घेतल्या नंतर स्वयंसेवकांनी 

र्ावाच्या स्मशान िूमीची स्वच्छता केली. त्यानंतर वृक्षलार्वड केलले्या झाडांना पाणी 

घातले. दपुारचे जेवण र्ावकयाांनी ददले. त्या नंतर र्ावात नेललेी सवग सामग्री र्ोळा 

करण्यात आली, त्यानंर प्रार्थवमक शाळेत मनोरंजनाचे खेळ घेतले र्ावातील ग्रामस्र्थाच्या 

उपवस्र्थतीत राष्ट्रीय सेवा योजना ववशेष वशवबराची सांर्ता करण्यात आली. ग्रामस्र्थांनी 

स्वयंसेवकांच्या िटेी घऊेन त्यांच्या कामाबदल ल समाधान व्यक्त केल.े र्ावाला वनरोप 

ददला. 

महात्मा र्ांधीजींच्या शताब्दी वनवमत्त सुरु केलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचा समाज 

सुधारणेत फार मोिा सहिार् ददसून येत आह.े अशा ववशेष श्रमसंस्कार वशवबरामुळे 

ग्रामीण िार्ातील प्रमुख समस्या समजण्यास मदत होते व त्यामुळे समाजाविमुख तरुण 

घडणववण्यात अशा वशवबरांचा मोलाचा वाटा आह.े... 

 

 

       कायगक्रम अवधकारी                                              प्राचायग  

कृषी जवैततं्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी               कृषी जवैततं्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी  

.  

 

  



 

राष्ट्रीय सवेा योजना 

दनैंददन उपक्रम अहवाल २०२०-२१ 
 

१. दद.४ एवप्रल ,२० २० रोजी महाववद्यालयाच्या 

स्वयसंवेकानंी कोववड – १९ च्या पार्श्गिमूीवर 

पोस्टसग बनवनू सोशल वमडीयाच्या माध्यमातनू 

कोरोनाच्या बचावासािी जनजार्तृी केली. 

 

 

 

 

 

२. महाविद्यालयाचा स्वयंसेिक श्री.विक्रम पासले याने िाडी कुरोली, 

पंढरपूर येथे कोविड योध्दा म्हणून काम केले. 

 

 

 

 

३.  कोरोनाच्या जनजागृतीसाठी महाविद्यालयाच्या राष्ट्र ीय सेिा योजना 

एकाकामार्फ त ऑनलाइन COVID-19 General Awareness 

Quiz घेण्यात आली, सदर Quiz मधे्य ३१२ विद्याथी आवण 

विक्षकांनी सहभाग नोदंविला. 

 

 

  

 



 

४. २१ जुन आंतरराष्ट्र ीय योग वदिसाच्या वनवमत्ताने कोरोनाच्या 

पार्श्फभूमीिर  “YOGA AT HOME”  हा उपक्रम राबविण्यात 

आला.  

 

 

 

 

 

 

 

५. १ जुलै : कृषी वदनावनवमत्त ऑनलाइन कृवष किी 

समे्मलन आवण काव्य स्पर्ाफ कायफक्रम आयोवजत 

करण्यात आला. 

कोरोनाच्या पार्श्फभूमीिर कृषी जैितंत्रज्ञान 

महाविद्यालयाने कृषी वदनावनवमत्त ऑनलाईन ‘कृषी कविसंमेलन

’आयोवजत केले होते.सदर कायफक्रमासाठी महात्मा रु्ले कृषी 

विद्यापीठ, राहुरी येथील राष्ट्र ीय सेिा योजनेचे संचालक  कविियफ 

डॉ. महाविरवसंग चौहाण, ग्रामीण सावहत्यिक डॉ. बाबुराि 

उपाधे्य, कृषी संलवित महाविद्यालयाचे विक्षण संचालक डॉ. 

मरु्कर खेतमाळस, महाविद्यालयाचे माजी विद्याथी औरंगाबाद 

येथील ईस्ट – िेस्ट वसड्स इंवडया प्रा. वल चे बीजआरोग्य ि 

गुणित्ता हमी कायफकारी अवर्कारी लक्ष्मण भोसले, प्राचायफ, 

ऋवषकेि औताडे, राष्ट्र ीय सेिा योजना कायफक्रम अवर्कारी प्रा. 

प्रिीण गायकर उपत्यथथत होते. काव्य स्परे्त  प्रथम क्रमांक 

अकोलेचे किी वदनेि मोहरील, वितीय क्रमांक औरंगाबादचे 

नरहरी बडे तर तृतीय क्रमांक सोलापूरचे किी नूर मुहमंद िेख 

यांनी वमळविला.  

 

  



 

६. स्वयसंवेकानंी कोववड – १९ च्या पार्श्गिमूीवर पोस्टसग 

बनवनू सोशल वमडीयाच्या माध्यमातनू कोरोनाच्या 

बचावासािी जनजार्तृी केली.  

 

 

 

 

 

७. वदनांक  १५ ऑगस्ट रोजी, महाविद्यालय पररसरात  

सामावजक अंतराचे पालन केलेआवण झेंडािंदन करून 

स्वतंत्र वदिस  साजरा करण्यात आला. 

 

 

 

 

८. वद. २० सप्टेंबर २०२० , कोरोनाच्या पार्श्गिमूीवर या 

गािात रासेयो स्वयंसेविका कु. गौरी ढगे वहने वतचे मूळ 

गाि िरिंडी  येथे वसत्यिल हॉत्यस्पटल साठी रक्तदान 

विवबराच्या आयोजनात भाग घेतला आवण स्वयंसेिक 

म्हणून काम केले.  

 

 

 

 

 

 

 



 

९. वद.४ नोिेंबर, २०२० रोजी महाराष्ट्र  िासनाच्या 

आरोग्यकें द्रापैकी आरडगाि , ता-राहुरी वज. अहमदनगर 

येथील आरोग्यिवर्फनी या कें द्रामार्फ त गािातील लोकांच्या 

विविर् आरोग्यचाचण्या करण्यासाठी कॅम्प आयोवजत केला 

होता. महाविद्यालयाची रासेयो स्वयंसेविका कु वदप्ती िेळके 

वहने सदर आरोग्यातापासनी विवबरात स्वयंसेिक म्हणून 

काम केले. 

 

 

 

१०. वद. १३ नोिेंबर, २०२० रोजी  :  कोरोनाच्या पार्श्गिमूीवर 

ददवाळी कशी साजरी करण्यात यावी  या बद्दल जनजागृति 

तिडीओ बनिून सोशल तिडीयाच्या िाध्यिािून प्रतसद्ध करण्याि 

आला. या तिडीओिार्फ ि सािातजक अंिर आति ध्वनी आति 

िायू प्रदूषि टाळण्यासाठीचे आिाहन करण्याि आले. 

https://www.youtube.com/watch?v=_8dgMG1t9-4&t=20s 

 

 

 

११. दि. १ डिसेंबर २०२० रोजी, जागतिक एड्स दिवस जनजागिृी 
कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धिीन  साजरा कर्र्ाि लला. सिर 
कार्यक्रमासाठी महात्मा रु्ले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील राष्ट्र ीय 

सेिा योजनेचे संचालक  कविियफ डॉ. महाविरवसंग चौहाण हे 

उपत्यथथतीत होते. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_8dgMG1t9-4&t=20s


 

 

१२. वद. २३  वडसेंबर २०२० रोजी कोरोनाचा सामना 

करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविर् उपक्रमांचा 

भाग म्हणून   कृषी जैितंत्रज्ञान महाविद्यालय,लोणी येथील 

सहाय्यक प्राध्यापक आवण राष्ट्र ीय सेिा योजनेचे कायफक्रम 

अवर्कारी प्रा.प्रविण  गायकर यांनी स्वतःकापडी मास्क 

बनिुन मौजे सादतपुर  येथे िाटप केले. प्रामुख्याने 

बांर्काम मजूर व्यक्ती, दलीत, मातंग िस्ती आवण इतर 

मागासिगीय ि गरजू व्यक्तीनंा मास्क िाटप करण्यात 

आले. यासोबतच कोरोनाचा प्रादुभाफि रोखण्यासाठी 

कोणती खबरदारी घेतली पावहजे याची मावहती वदली. 

 

 

 

१३. वद. १२ जानेिारी, २०२१  वद.. १२ जानेिारी, 

२०२१  रोजी, रासेयो च्या ितीने स्वामी वििेकानंद 

आवण राजमाता वजजाऊ यांची जयंती एकवत्रतपणे 

ऑनलाइन पद्धतीने साजरी करण्यात आली. सदर 

कायफक्रमात महात्मा रु्ले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

येथील रासेयो संचालक डॉ.महािीरवसंह चिाण 

यांनी स्वयंसेिकांना मागफदिफन केले. 

 

 

  



१४. मराठी भाषा संिर्फन पंर्रिडा 

वनवमत्त  वदनांक १४ ते २८ जानेिारी या 

कालािर्ीत मराठी भाषा संिर्फन वनवमत्त 

महाराष्ट्र  राज्य सावहि आवण संसृ्कती 

मंडळाच्या 

https://sahitya.marathi.gov.in  

या संकेतथथळाचा  महाविद्यालयातील 

विक्षक,विक्षकेतर कमफचारी आवण विद्याथी 

यांच्यात प्रसार केला . तसेच सोिल 

वमवडया मार्फ त सदर संकेतथथळाचा प्रसार 

आवण प्रचार केला. 

 

 

 

 

१५. २३ जानेिारी : कृषी जैितंत्रज्ञान 

महाविद्यालय, लोणी यांचे ितीने 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 

जयंतीवनवमत्त ऑनलाइन पद्धतीने 

पराक्रम वदिस साजरा करण्यात 

आला. 

 

 

 

 

 

 

 

१६. लोकेनेते डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या 

चतुथफ पुण्यस्मरण वनवमत्त प्रिरा ग्रामीण 

विक्षण संथथेच्या ितीने आयोवजत रक्तदान 

विबीरात सहभाग नोदंविला.  तसेच 

स्वयंसेिकांनी विविर् रक्तदान विवबरात 

प्रिक्ष्य रक्तदान केले. 

 

https://sahitya.marathi.gov.in/


वद . २६ जानेिारी, २०२१ रोजी, रासेयो च्या ितीने 

महाििद्यालय पररसरात  झेंडािंदन करून 

प्रजासत्ताक वदन   साजरा करण्यात आला. 

 

 

 

१७. वद . ३१  जानेिारी, २०२१ रोजी, पोवलओ िर 

मात करण्यासाठी भारत सरकार आयोवजत 

पोवलओ लसीकरणात  अनुराग देिमुख 

आवण  हषफल तांबे या सियंसेिकांनी काम 

केले.  

 

 

 

१८. राष्ट्र ीय मतदान वदन २५ जानेिारी २०२१ रोजी साजरा केला .‘Making our voters Empowered, 

Vigilant, Safe and Informed’ ‘सभी मतदाता बाने; सिक्त सतकफ , सुरवक्षत एिं जागरूक’ हा विषय 

घोवषत केलेला आहे. िा अनुषंगाने निीन मतदारांच्या जागृतीसाठी विविर् स्पर्ाांचे आयोजन केले.. 

 

 

१९. तद. १९ रे्बु्रिारी, २०२१ रोजी  छत्रपिी श्री. 

तशिाजी िहाराज यांची जयंिी साजरी 

करण्याि आली. 

 

 

 

 

 

 

२०. वद. २३ रे्बु्रिारी, २०२० रोजी महाराष्ट्र ातील 

ग्रामीण भागात स्वच्छतेची विकिण देऊन 

समाज सुर्ारणा करणारे थोर संत गाडगे 

महाराज यांच्या जयंती वनवमत्त विनम्र 

अवभिादन करून िांच्या विचाराची सोिल 

वमडीयामार्ाफत जनजागृती करण्यात आली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

२१. २६ रे्बु्रिारी, २०२१ रोजी भारतीय 

स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी सिस्त्र क्रांतीचा 

पुरस्कार करणारे थोर देिभक्त, सावहत्यिक 

आवण समाजसुर्ारक. ‘स्वातंत्र्यिीर’ 

विनायक दामोदर सािरकर यांच्या पुण्यवतथी 

वनवमत्त विनम्र अवभिादन करून िांच्या 

विचाराची सोिल वमडीयामार्ाफत जनजागृती 

करण्यात आली.  

 

 

२२. वद. ८ माचफ, २०२१ रोजी आंतरराष्ट्र ीय मवहला वदन ऑनलाइन पद्धतीने साजरा. 

कामगार चळिळीतून उगम होऊन त्यस्त्रयांचा सन्मान, आदर आवण पे्रम व्यक्त करण्यासाठी 

जागवतक मवहला वदिस साजर केला जातो. आज कोणिाही के्षत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा 

लािून वकंबहुना िांच्याही पुढे जािून काम करतांना मवहला वदसत आहे. कृषी जैििंत्रज्ञान 

िहातिद्यालय , लोिी येथील राष्ट्र ीय सेिा योजनेच्या ििीने दरिषी ८ िाचफ रोजी जागतिक ितहला तदिस 

साजरा केला जािो, तितिध के्षत्रांिील नािांतकि ितहलांना आिंतत्रि करून त्ांचा सत्कार केला जािो. 

िहातिद्यालयीन तिद्याथी आति तिद्यातथफनीसंाठी िागफदशफन आयोतजि केले जािे. यािधे्य प्रािुख्याने िाजी 

तजल्हा पररषद अध्यक्षा सौ.शातलनीिाई तिखे पाटील, सौ. धनाश्रीिाई तिखे पाटील, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त 

तबजिािा राहीबाई पोपेरे, अॅड. तनशािाई तशिूरकर, अॅड. रंजनािाई गिांदे, सौ.सुजािा थेटे यांचा 

प्रािुख्याने सिािेश आहे. 

यािषी मात्र कोरोनाचा िाढता संसगफ पाहता सदर कायफक्रम ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आला. 

िािेळेस महाविद्यालयाच्या प्राध्यावपका सौ. मनीषा आवदक, प्रा.श्रद्धा रणवपसे आवण सौ. 

स्वरांजली गाढे यांनी मादफिफन केले.सदर कायफक्रमास मोठ्या संखेने विद्याथी ऑनलाइन पद्धतीने 

उपत्यथथत होते. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२३.  उन्हामुळे पाण्याची पातळी ही 

पण खूप कमी होत आहे. िाच 

अनुषंगाने प्रिरा ग्रामीण विक्षण 

संथथेच्या कृषी जैितंत्रज्ञान 

महाविद्यालयाच्या ितीने तीन 

िषाांपासून दरिषी राष्ट्र ीय सेिा 

योजने अंतगफत १ एवप्रल पासून २५ 

जूनपयांत एवप्रल कुल असा एक 

अनोखा उपक्रम राबविण्यात 

येतो... 

मात्र यािषी माचफ मवहन्यातच जास्त 

तापमान असल्याने आजपासूनच 

उपक्रम राबविण्यात येत 

आहे.िावनवमत्ताने पक्षांसाठी 

झाडांिरती पाण्याची आवण 

र्ान्याची सोय केली आवण 

पररसरातील झाडांना 

पालपाचोळ्याचे मत्य्चंग करून पाणी वदले.सदर उपक्रम यिस्वी करण्यासाठी रासेयो स्वयंसेिक 

कदम अपणाफ, विर्श्वजत घोटेकर, हषफल तांबे, भाग्यश्री नेहारकर, देियानी गोदंकर, रुवचका चौर्री, 

अनुराग देिमुख, अवनकेत राऊत, वनवकता भालेराि, घुगे गौरेि आवण सिफ स्वयंसेिक पररश्रम 

घेत आहे... 

 

 

 

  



 

 

कोरोनाच्या वाढत्या संसगाविुळे शासनाच्या ननयिांचे 
पालन करत शैक्षणणक वषव २०२०-२१ िध्ये ववशषे 
मशबीर आयोजन केले नाही, परंतु स्वयंसेवकांना 
सािाजजत अंतर पाळून तसेच कोरानासंबंिातील 
शासनाचे सवव ननयि पाळून सािाजजक कायवक्रि 

घेण्यास प्रोत्सादहत केले. 
  



राष्ट्रीय सवेा योजना 

दनैंददन उपक्रम अहवाल २०१९-२० 

 

१. दद.११ एवप्रल,२०१९ रोजी महाववद्यालयात महात्मा ज्योवतबा फुल ेयाचंी जयतंी साजरी करणेत आली. 

 

 

२. दद.१५ जनू,२०१९ रोजी मा. नामदार श्री. राधाकृष्ण ववखे पाटील साहबे यांचा ६० व्या 

वाढददवसावनवमत्त रासेयो च्या वतीने कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय पररसरात वकृ्षददडी काढून ४० 

औषधी वकृ्षाचंी लार्वड करण्यात आली. 

 

३. दद.१७ जनु,२०१९ रोजी मा. नामदार श्री. राधाकृष्ण ववखे पाटील साहबे यांचा ६० व्या 

वाढददवसावनवमत्त रासेयो च्या वतीने कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय त ेचदं्रापरु िीभ्रनू हत्या या ववषयी 

जनजार्तृी फेरी आयोवजत केली, तसेच कृवषिूषण श्री बन्सी पाटील तांबे साहबे (संचालक,लोकनेत े

बाळासाहबे ववखे पाटील (पद्मिूषण उपाधीने सन्मानीत)प्रवरा ग्रामीण वशक्षक संस्र्था,लोणी ) यांचा 

वस्ती वरती सोयाबीन वबजोत्पादन आवण ऊस खोडवा व्यवस्र्थापन  या ववषयावरती अयोजीत शतेकरी 

मळेाव्यात सहिार्ी झाले . 



  

४. दद.१८ जनू,२०१९ रोजी मा. नामदार श्री. राधाकृष्ण ववखे पाटील साहबे यांचा ६० व्या 

वाढददवसावनवमत्त कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय, रासेयो च्या वतीने प्रवरा माध्यवमक 

ववद्य्लाय,दरु्ागपूर येर्थे कररअर मार्गदशगन व्याख्यान आयोवजत केले. 

  

५. दद.१९ जनू,२०१९ रोजी मा. नामदार श्री. राधाकृष्ण ववखे पाटील साहबे यांचा ६० व्या 

वाढददवसावनवमत्त कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय, रासयेो च्या वतीने स्वच्छ िारत या सामावजक 

ववषयावरती वित्तीपत्रक स्पधाग आयोवजत करणेत आली. 

 

 



६. दद.२० जनू,२०१९ रोजी मा. नामदार श्री. राधाकृष्ण ववखे पाटील साहबे यांचा ६० व्या 

वाढददवसावनवमत्त कृषी जैवतंत्रज्ञान महाववद्यालय, रासयेो च्या वतीन ेसावहत्य ओळख स्पधाग आयोवजत 

करणेत आली. 

  

 

 

 

 

७. दद.२१ जून,२०१९ रोजी, कृषी वशक्षण संचालक मा.डॉ.मधुकर खेतमाळस याचं्या उपवस्र्थतीत 

आतंरराष्ट्रीय योर् ददवस साजरा करणेत आला. या वनवमत्ताने प्रा.सीताराम वरखड यांनी योर्च ेमहत्व 

पटवून ददले आवण ववद्यार्थी व स्वयंसेवक यांना योर् आवण प्राणायाम यांची प्रात्यावक्षके ददली.यावेळी 

महाववद्यालांचे प्राचायग रासेयो कायगक्रम अवधकारी प्रववण र्ायकर तसेच सवग वशक्षक व वशके्कत्तर कमगचारी 

उपवस्र्थतीत होते. 

 

८. दद.२१ जून,२०१९ रोजी, मा.संचालक डॉ.मधुकर खेतमाळस यांचे Agricultural Science & Future 

Perspective या ववषयावरती व्याख्यान आयोवजत करणेत आले. 

 

 



९. दद.२० जून,२०१९ रोजी, महाववद्यालयात राजष्री शाहू महाराज याचंी जयतंी साजरी करणेत आली. 

 

दद.१ जुलै,२०१९ रोजी, महाववद्यालयात कृषी ददनावनवमत्त महात्मा फुल ेकृषी ववद्यापीिाचे रासेयोचे समन्वयक 

डॉ.महावीरससर् चौहान याचं्या प्रमुख उपवस्र्थतीत कृषी कवी संमेलन आयोवजत करणेत आले.  सदर प्रसंर्ी 

सावहवत्यक डॉ.बाबुराव उपाध्ये, कवी िास्कर दादा लर्ड,कवी यशवंत पुलाटे,कवी पोपटराव पटारे,कववयत्री 

आवण सूत्रसंचावलका संर्ीता फासाटे, कववयत्री आवण सूत्रसंचावलका वशवानी सशर्वी आदी मान्यवर उपवस्र्थतीत 

होते. 

 

१०. दद.११ जुलै,२०१९ रोजी, महाराष्ट्र तबंाखवूवरोधी सामवूहक प्रवतज्ञा कायगक्रम आयोवजत केला. 

 
 

 

 



  

११. दद.११ जुलै,२०१९ रोजी,र्रुुपौर्मणमा आयोवजत करणेत आली. 

 

१२. दद.२५ जुलै,२०१९ रोजी, महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजने अंतर्गत प्राचायग प्रा.ऋवषकेश 

औताड ेयांच्या संकल्पनेतनू रासयो चे कायगक्रम अवधकारी प्रा. प्रववण र्ायकर यांच्या मार्गदशनखाली एक 

ववद्यार्थी एक झाड असा उपक्रम हाती घेऊन कृषी वशक्षण संचालक डॉ.मधुकर खेतमाळस, राहता कृवष 

मंडळ अवधकारी श्री. नारायण लोळर्े, प्रवरा ग्रामीण वशक्षण संस्र्थेचे सहसवचव िारत घोर्रे, संचालक 

श्री. ददघे साहबे,लोणी खुदग र्ावच्या सरपंच मनीषा आहरे,  उपसरपंच श्री. सुवणाग घोर्रे,ग्रामववकास 

अवधकारी श्री.संतोष रिर्ळे,कामर्ार तलािी श्री.कोळर् ेसाहबे,सामावजक वाणीकरणाचे फॉरेस्ट रेंज 

अवधकारी श्री.बबनराव फटारं्रे यांच्या उपवस्र्थतीत र्ोर्लर्ाव रोड येर्थील पररसरात ५०० झाडाचंी  

लार्वड करण्यात आली... 

 



१३. दद.२३ जुलै,२०१९ रोजी, महाववद्यालयात लोकमान्य बाळ र्रं्ाधर रटळक आवण क्रातंीकारक 

चदं्रशखेर आझाद याचंी जयतंी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. 

 

१४. दद.२४ जुलै,२०१९ रोजी, महाववद्यालयात, रस्ता सरुक्षा जार्रूकता कायगक्रम घेण्यात आला. 

 

१५. दद.२६ जुलै,२०१९ रोजी, महाववद्यालयात कारवर्ल ववजय ददवस साजरा करणेत आला. 

 

 



१६. दद.२७ जुलै,२०१९ रोजी, महाववद्यालयात िारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.ज ेअब्दलु कलाम 

याचंी पणु्यवतर्थी आयोवजत करणेत आली. 

 

१७. दद.७ ऑर्स्ट, २०१९ रोजी, महाववद्यालयात माजी परराष्ट्रमंत्री, एका राष्ट्रीय पक्षाच्या पवहल्या 

मवहला प्रवक्तत्या, एकमवे मवहला खासदार िरल्या ज्यानंा आऊटस्टॅंसडर् पार्मलमने्टेररयन सन्मानान े

र्ौरववण्यात आलले्या श्रीमती सषुमा स्वराज यानंा श्रिाजंली दणे्यात आली.  

 

 

१८. दद.७ ऑर्स्ट , २०१९ रोजी, महाववद्यालय पररसरातील वाहनतळ पररसरावर स्वच्छता 

केली. 

  

 

 

 



१९. दद.१२ ऑर्स्ट , २०१९ रोजी, महाववद्यालय पररसरातील खेळाची मैदाने आवण 

सिोवतालचा पररसर स्वच्छ केला. 

  

२०. दद.१३ ऑर्स्ट , २०१९ रोजी, मुलींचे वसवतर्ृह सिोवतालचा पररसर स्वच्छ केला. 

 

२१.दद.१४ ऑर्स्ट , २०१९ रोजी, आय.टी.आय बस र्थाबंा,चंद्रापुर आवण सिोवतालचा पररसर 

स्वच्छ केला. 

 

२२. दद. १५ ऑर्स्ट, २०१९  रोजी, रासेयो च्या वतीन ेमहाववद्यालय पररसरात झेंडावंदन करून 

स्वंतत्र ददन  साजरा करण्यात आला. 

 

 



 

२३. दद.३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालयात जार्वतक जलददन साजरा 

करण्यात आला.यावनवमत्ताने स्वयंसेवकांनी पाणी वाचववण्याची प्रवतज्ञा केली. 

 

२४. दद. २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालयात कमगवीर िाऊराव पाटील 

याचंी जयतंी साजरी करण्यात आली. प्रा.सीताराम वरखड यांच्या शुिहस्ते प्रवतमापूजन करून 

स्वयंसेवकांनी कमगवीर िाऊराव पाटील यांचे ववचार ववद्यार्थयाांसमोर मांडले. 

 

२५.  दद. २ ऑक्तटोबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीन ेमहाववद्यालयात राष्ट्रवपता महात्मा र्ाधंी 

आवण माजी पतंप्रधान लालबहादरू शास्त्री याचंी जयतंी साजरी करण्यात आली. 
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२६.  दद. २ ऑक्तटोबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीन ेराष्ट्रवपता महात्मा र्ाधंी आवण माजी 

पतंप्रधान लालबहादरू शास्त्री याचंी जयतंीवनवमत्त महाववद्यालया लर्तचा चदं्रापरु रोड यरे्थ ेस्वच्छता 

मोहीम राबववली.  

 

  

२७. दद. १५ ऑक्तटोबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीन ेमहाववद्यालयात िारताच ेमाजी 

राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.ज ेअब्दलु कलाम याचंी जयतंी आयोवजत करणेत आली. 

 

 



२८. दद. ११ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीन ेमहाववद्यालयात िारताच ेपवहले वशक्षण 

मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांची जयंती करून राष्ट्रीय वशक्षण ददवस साजरा केला. 

 

 

२९.  दद. १४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालयात िारताच ेपवहले पंतप्रधान 

पंवडत जवाहरलाल नेहरू याचंी जयंती आयोवजत करणेत आली. 

त्यावनवमत्ताने वजल्हा पररषद प्रार्थवमक शाळा, चंद्रापूर यरे्थे शालेय ववद्यार्थयाांना खाऊ आवण शालेय 

सावहत्य वाटप करून राष्ट्रीय वशक्षण ददवस साजरा करण्यात आला. 

 

 

 

 



३०.   दद. २६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालयात सवंवधान ददवस  

आयोवजत साजरा करण्यात आला. 

 

 

३१. दद. १ वडसेंबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालय त ेचदं्रापरु एड्स जनजार्तृी  फेरी 

काढली. 

 

३२. दद. २० वडसेंबर, २०१९ रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालयात सतं र्ाडर्बेाबा याचंी 

पुण्यवतर्थी आयोवजत करणेत आली. 

 

 

 



३३. दद. ३० वडसेंबर, २०१९ रोजी, डॉ.बाळासाहबे ववख ेपाटील याचं्या पणु्यातीर्थीवनवमत  

रक्तदान वशबीर आवण वकृ्षलार्वड आयोवजत करण्यात आले. 

 

३४. दद. ३ जानेवारी, २०२० रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालयात क्रातंीज्योती साववत्रीबाई 

फुल ेयाचंी जयतंी आयोवजत करणेत आली. 

 

 

३५. दद. १२ जानेवारी, २०२० रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालयात स्वामी वववकेानदं याचं्या 

जयतंीवनवमत्त यवुक ददन  साजरा करण्यात आला. 
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३६. दद. २६ जानेवारी, २०२० रोजी, रासेयो च्या वतीने महाववद्यालय पररसरात झेंडावंदन करून 

प्रजासत्ताक ददन  साजरा करण्यात आला. 

  

३७. दद. ८ माचग, २०२० रोजी, रासेयो च्या वतीन ेमहाववद्यालय जार्वतक मवहला ददन  साजरा 

करण्यात आला. त्यावनवमत्ताने वबजमाता राहीबाई पोपरेे (पद्मश्री उपाधीन  सन्मातनि) यांना 

आमंवत्रत करून त्यांचा ववशेष सत्कार केला. 

  

  

      

 

              कायवक्रि अधिकारी                                                             प्राचायव  
    राष्ट्रीय सेवा योजना               कृषी जैवतंत्रज्ञान िहाववद्यालय, लोणी                     
कृषी जैवतंत्रज्ञान िहाववद्यालय, लोणी                                                     
  



 

 

राष्ट्रीय सवेा योजना 

ववशषे वशबीर २०१९-२०२० 

 प्रस्तावना  

 राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत सवग ववद्यार्थी स्वयसंवेकांनी ववशेष वशवबरात श्रमदान केल.े त्याचा    

 अहवाल  पुढीलप्रमाण े 

 वशवबरस्र्थळ  

 सादतपूर, ता. संर्मनेर , वज. अहमदनर्र  

 कालावधी  

   दद. १३ जानेवारी, २०२० ते दद. १९ जानेवारी, २०२०  

 वशबीर कायगकारी सवमती व सदस्य  

१. वशबीर प्रमुख  

प्रा. ऋवषकेश औताड े 

२. कायगक्रम समन्वयक  

डॉ. महावीरससह चव्हाण 

३. कायगक्रम अवधकारी  

प्रा. पी. एस . र्ायकर  

     ४.राष्ट्रीय सेवा योजना सवमती सदस्य  

प्रा. एम.ए.चंद्र े

प्रा. ए . आर. सावंत 

प्रा. श्रीमती. एम. आर. शेळके 

सवचन वाघ (ववद्यार्थी प्रवतवनधी) 

 

    वशवबराच ेउविष्ट  

१. मैत्रीिाव वाढण े 

२. श्रमदानातून सामावजक कायग करण े 

३. पयागवरण संवधगन करणे  



 

४. माणुसकी ला वाव दणे े 

५. सामावजक जनजारृ्ती करणे  

६. श्रम आवण संस्कार यांचा मेळ 

७. सांस्कृवतक कायगक्रमाचे आयोजन  

८. स्वयंसेवकांना वैचाररक व सामावजक ज्ञानात िर घालणे  

९.  वशबीर संयोजनाचे वशक्षण 

१०. सहजीवनाचा आनंद व अनुिव 

११. स्वयंसेवकांना वैचाररक व सामावजक ज्ञानात िर घालण े

१२. सामावजक कायग करणे 

 

स्वयसंवेकांची सखं्या  

मुली – १३  मुल े– १२ एकूण २५ 

म.फु.कृ.वव.राहुरीच्या ववद्यमाने सन २०१९-२०२० या वषागतील राष्ट्रीय सेवा योजने 

अंतर्गत ववशेष श्रम-संस्कार वशबीर मौजे-सादतपूर, ता. संर्मनेर, वज. अहमदनर्र येर्थे दद.१३ 

जानेवारी २०२० ते १९ जानेवारी २०२० या दरम्यान आयोवजत करण्यात आले होते. या 

वशवबर मध्ये एकूण २५ ववद्यार्थी स्वयंसेवकांनी िार् घेतला, त्या मध्ये १२ मलु ेआवण १३ 

मुली स्वयंसेवक होत्या . 

१. पवहला ददवस (१३/०१/२०२०) 

दद. १३ जानेवारी २०२० रोजी सकाळच्या सत्रात प्रर्थमतः वशवबराच्या रिकाणी आवण 

सावगजवनक पाणवठ्यावर स्वच्छता करून वशवबराचे उद्घाटन वकृ्षारोपन करून पार पडले. 

या वेळेस मा. डॉ. महावीरससह चव्हाण,ववद्यार्थी कल्याण अवधकारी आवण कायगक्रम 

समन्वयक रासेयो, म.फु.कृ.वव.राहुरी, मा. श्री.जयराम बापूराव रंु्जाळ, मा. श्री. सुवनल 

अप्पासाहबे मर्र, मा. श्री. हमेंत वाघमारे आददनी प्रमुख उपवस्र्थती दशगवली. मा. सौ. 

अंजनी संदीप कडलर्, सरपंच सादतपूर या कायगक्रमाच्या अध्यक्षा होत्या. त्या नंतर प्रा. 

चंद्रकांत दशेमुख यांनी “ संत र्ाडरे् बाबा एक मुक्त सचतन “ या ववषयावर स्वयंसेवकांशी 

संवाद साधला, त्यांनी र्ाडरे् महाराजांचा जीवनाचे ववववध पैलू उलर्डले त्या नंतर 

वशवार फेरी काढून र्ावाची मावहती घेण्यात आली. त्या नंतर संध्याकाळचे जेवण केले व 

सांस्कृवतक कायगक्रम पार पडले. 

 



 

२. दसुरा ददवस (१४/०१/२०२०) 

योर् आवण मेडीटेशनने सकाळच्या सत्राची सरुुवात झाली. त्या नंतर स्वयंसेवकांनी 

ग्रामपंचायत रस्त्यांची स्वच्छता करून र्ावातील प्लावस्टक जमा केल ेव त्याची ववल्हवेाट  

लावली. व अल्पोहार घतेला. त्या नंतर व्यसनमकु्ती या ववषयावर र्ावात वेर्वेर्ळ्या 

रिकाणी फेरी काढली व पर्थनाट्य सदर केल े. नंतर दपुारचे जेवण करण्यात आल ेतसेच 

दपुारच्या सत्रात “ कृषी शेत्रातील िववष्यातील शक्तयता “ या ववषयावर 

मा.डॉ.एम.बी.खेतमाळस सर यांनी मार्गदशगन केल.े त्या नंतर र्ावात वकृ्षारोपण करण्यात 

आले. करुन सधं्याकाळचे जेवण केले. त्या नंतर वादवववाद स्पधाग घेणात आली व 

प्रबोधानात्मक सांस्कृवतक कायगक्रम घेणात आले. 

३. वतसरा ददवस (१५/०१/२०२०) 

योर् व मेडीटेशनच्या सत्र नंतर स्वयंसेवकांनी बेटी बचाव या ववषयावर फेरी काढली 

तसेच िीक-रिकाणी पर्थनाट्य सदर केल.े प्रार्थवमक शाळा पररसर स्वच्छ करण्यात 

आला.त्या नंतर दपुारचे जेवण करण्यात आल.े तसेच योर्ाचायग संजय चोळके यांनी 

आरोग्य दायी योर्ासने वशकवली. त्या नंतर र्ाव मध्ये लार्वड केलले्या झाडांच्या 

संर्ोपनासािी झाडांना संरक्षण जाळ्या बसववण्यात आल्या आवण ग्रामस्र्थांना 

लोकसहिार्ातून झाडांचे संर्ोपन करण्यासािी प्रोत्सावहत केले तसेच  र्ावामध्ये जाऊन 

त्यांचा समस्या जाणून घणे्याचा प्रयत्न केला. सधं्याकाळचे जेवण केल्यानंतर प्रसारमाध्यम े

आवण समाज या ववषयावर वादवववाद स्पधाग घतेली व सांस्कृवतक कायगक्रमाचे आयोजन 

करण्यात आल.े 

४. चौर्था ददवस (१६/०१/२०२०) 

योर् व मेडीटेशनच्या सत्राने सकाळच्या कामाची सुरुवात झाली. त्यानंतर २ तास 

वृक्षारोपण केल ेव झाडांना पाणी घातले. दपुारचे जेवण आटोपल्या नंतर प्रा. ऋवषकेश 

औताड ेयांचे “ व्यक्तीमत्व ववकास “ या ववषय वर त्यांनी मोलाचे मार्गदशगन केले. त्याच 

ददवशी स्वयंसेवकांनी र्ावात िीक-रिकाणी जाऊन “प्रधान मतं्री दकसन योजना” या 

ववषयी प्रचार आवण प्रसार करून त्यासािीचे वशबीर आयोजनाबाबत मावहती ददली. 

संध्याकाळच्या सत्रा मध्य ेप्रबोधनपर नाट्य सादर करण्यात आली. 

 

५. पाचवा ददवस (१७/०१/२०२०)   

योर् व मेडीटेशन करून ददवसाची सुरुवात झाली. झाडांना जाळ्या बसवण्याचे काम पूणग 

करण्यात आले. १० वाजायचा सुमारास ग्रामसिा आयोवजत केली होती. त्यामध्य े

स्वयंसेवकांनी र्ावातील समस्या वररष्ठ मंडळीन समोर मांडल्या. या ग्राम सिमेध्य ेमा. 



प्रशांत वाकचौरे कृषी सहाय्यक आवण सौ. झरुळे, कामर्ार तलािी यांनी शेतकऱयांना 

प्रधान मंत्री दकसन योजनेची संपूणग मावहती ददली. या मध्ये शकेऱयांची नवीन नाव-नोंदणी 

करण्यात आली तसेच शेतकऱयांची कार्द-पत्रे तपासणी करण्यात आली. दपुारच्या 

जेवणानंतर प्रा. आर.एम.जाधव यांचे “ग्रामीण ववकासात युवकांचा वाटा” या ववषयी 

व्याख्यान झाले. त्या नंतर श्रमदान केल,े व सधं्याकाळी सांस्कृवतक कायगक्रम पार पडल.े 

 

६. सहावा ददवस (१८/०१/२०२०) 

योर् व मेडीटेशन नंतर सकाळच्या सत्रानंतर प्रार्थवमक शाळेत श्रमदान केल े  आवण 

स्वच्छतेचे महत्व पटवून ददले तसेच ग्रामस्र्थांमध्ये शेतकरी आत्महत्या या ववषयावर 

प्रबोधन केले व फेरी काढण्यात आली. दपुारच्या जेवणानंतर प्रा.पी.एस.र्ायकर यांनी “ 

महात्मा र्ांधींचे ग्रामीण स्वराज “ या ववषयावर मार्गदशगन केले व स्वच्छतेच संदशे ददला. 

त्या नंतर झाडांना पाणी घातल.े सधं्याकाळच्या जेवण नंतर सांस्कृवतक कायगक्रम घेण्यात 

आले. 

 

७. सातवा ददवस (१९/०१/२०२०) 

योर्ा व मेडीटेशनण े  ददवसाची सुरुवात झाली अल्पोहर घेतल्या नंतर स्वयंसेवकांनी 

र्ावाच्या स्मशान िूमीची स्वच्छता केली. त्यानंतर वृक्षलार्वड केलले्या झाडांना पाणी 

घातले. दपुारचे जेवण र्ावकयाांनी ददले. त्या नंतर र्ावात नेललेी सवग सामग्री र्ोळा 

करण्यात आली, त्यानंर प्रार्थवमक शाळेत मनोरंजनाचे खेळ घेतले र्ावातील ग्रामस्र्थाच्या 

उपवस्र्थतीत राष्ट्रीय सेवा योजना ववशेष वशवबराची सांर्ता करण्यात आली. ग्रामस्र्थांनी 

स्वयंसेवकांच्या िटेी घऊेन त्यांच्या कामाबदल ल समाधान व्यक्त केल.े र्ावाला वनरोप 

ददला. 

महात्मा र्ांधीजींच्या शताब्दी वनवमत्त सुरु केलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचा समाज 

सुधारणेत फार मोिा सहिार् ददसून येत आह.े अशा ववशेष श्रमसंस्कार वशवबरामुळे 

ग्रामीण िार्ातील प्रमुख समस्या समजण्यास मदत होते व त्यामुळे समाजाविमुख तरुण 

घडणववण्यात अशा वशवबरांचा मोलाचा वाटा आह.े... 

 

       कायगक्रम अवधकारी                                              प्राचायग  

कृषी जवैततं्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी               कृषी जवैततं्रज्ञान महाववद्यालय, लोणी  

                                                                                                                                   

 


