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राष्ट्रीय सवेा योजना ववभाग अहवाल 2020-21 

  राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागामध्ये समाजसेवा व श्रम प्रविष्ठा ही मलू्ये रुजववण्यासाठी कायय करिो 

वनस्वार्य सेवा भाव करण्यासाठी ववभाग ‘Not Me But You’ ब्रीद वाक्य घेऊन िे सार्य ठरववण्यासाठी स्विःसाठी 

जगिा जगिा दुसऱयाांसाठी काहीिरी करावे ही भावना ववद्यार्थयाांमध्ये वनमायण करण्याचा सिि प्रयत्न करिो . 

  

सन 2020-2021 या शकै्षवणक वषाांमध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागाांमध्ये 88 मुली व 85 मुले होिी अशा 

एकूण 173 महाववद्यालयीन स्वयांसेवकाांनी सहभाग नोंदववला . या ववभागाचा या वषायचा उद्घाटन समारां भ वदनाांक 1 

ऑगस्ट 2020 रोजी माननीय प्राचायय डॉ . एस. के. पाटील याांच्या अध्यक्षिेखाली पार पडला . उद्घाटन प्रसांगी प्रमुख 

उपवस्र्िी म्हणनू प्राध्यापक डॉ . वशखरे याांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेची उविषे्ट ववशद करून आजच्या covid-19 च्या 

काळाि ही उविषे्ट जोपासण्यासाठी चे महत्त्व ववद्यार्थयाांना ऑनलाइन स्वरूपाि पटवनू साांवगिले . या ववभागाअांिगयि 

वदनाांक 1 ऑगस्ट 2020 रोजी सोलापरू ववद्यापीठ सोलापरू वर्ायपन वदन मोठ्या उत्साहाि साजरा करण्याि आला . 

  

वदनाांक 20 ऑगस्ट 2020 रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागामार्य ि सद्भावना वदवस साजरा करण्याि 

आला. 

 

  वदनाांक 5 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागामार्य ि सवय वशक्षकाांनी प्रिी आदर व्यक्त 

करण्यासाठी वशक्षक वदनाचे आयोजन करण्याि आले होिे. 

 

  वदनाांक 1 िे 7 ऑक्टोबर 2020 या कालावर्ीि राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागामार्य ि आांिरराष्ट्रीय अवहांसा 

वदन महात्मा गाांर्ी जयांिी सप्ताह हा ‘महात्मा की मवहमा’ या नावाने साजरा करण्याि आला.  

 

 वदनाांक 25 वडसेंबर 2020 रोजी महाववद्यालयाि  सुशासन  वदवस साजरा करण्याि आला . या वदनाचे औवचत्य 

सार्नू सवाांनी एकावत्मक शपर् घेिली यासाठी सवय सेवकाांनी ऑनलाइन उस्रु्िय सहभाग घेिला . 

  

वदनाांक 12 जानेवारी 2021 रोजी महाववद्यालयाि राष्ट्रीय युवा वदन िर्ा स्वामी वववेकानांद जयांिी मासाहेब 

वजजाऊ जयांिी वनवमत्त र्ोर महापुरुषाांच्या प्रविमाांचे पजून करण्याि आले.  



  

वदनाांक 25 जानेवारी 2021 रोजी राष्ट्रीय मिदार वदन साजरा करण्याि आला यावनवमत्ताने वनकोप 

लोकशाही समदृ्धी करण्यासाठी युवकाांना शपर् देण्याि आली . 

 

रासेयो ववभागाच्याविीने रक्तदान वशवबराचे आयोजन वदनाांक 11 जानेवारी 2021 रोजी करण्याि आले . यामध्ये ३९ 

स्वयांसेवकाांनी सहभाग नोंदववला. 

  

वदनाांक 16 रे्बु्रवारी 2021 रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागाच्याविीने ह ांडाबळी चळवळी अांिगयि वाद-

वववाद व पररसांवादाचे आयोजन करण्याि आले होिे. यामध्ये आमच्या स्वयांसेवकाांनी सहभाग नोंदववला. 

 

वदनाांक 25 जानेवारी 2021 रोजी प्रजासत्ताक वदनाच्या वनवमत्ताने आवण वदनाांक 7 रे्बु्रवारी 2019 रोजी कमयवीर 

जयांिी सप्ताह समावप्त वनवमत्त्याने महाववद्यालय पररसर स्वच्छिा स्वयांसेवकाांच्या मदिीने covid-19 चे सवय वनयम 

पालन करि करण्याि आली. 

  

वदनाांक 8 माचय 2021 रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागाच्या विीने आांिरराष्ट्रीय मवहला वदन साजरा 

करण्याि आला. 

. 

  या शकै्षवणक वषाांमर्ील राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागाच्या विीने ववववर् इिर उपक्रम ही यशस्वीपणे 

राबववण्याि आले आहेि . त्यामध्ये वकृ्ष लागवड व वकृ्ष सांवर्यन , माझी वसुांर्रा अवभयान , covid-19 जाणीव जागिृी, 

माझे कुटुांब माझी जबाबदारी , लसीकरण जाणीवजागिृी , पल्स पोवलओ मोवहमेि सहभाग , रस्िा सुरक्षा अवभयान , 

योगा प्रवशक्षण काययक्रम , यासारखे उपक्रम या वषयभराि घेण्याि आले . यासाठी सवय ववभागािील वशक्षक 

ववद्यार्थयाांना नेहमीच उत्तम कामवगरीसाठी पे्ररणा व प्रोत्साहन देि आले आहेि .  

 

 राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागाचे सवय काययक्रम यशस्वी करण्यासाठी महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ . एस . के . पाटील 

िसेच सवय प्राध्यापक बांर् ूव भवगनी याांचे मोलाचे सहकायय लाभले. 

कार्यक्रम अधिकारी  

प्रा. डॉ. संतोष जामगे 
               प्रा. एम. एन. मोरे 
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कॉलजे पररसर स्वच्छता          25/01/2021 
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