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राष्ट्रीय सेवा योजना ववभाग
अहवाल - २०१९-२०२०
राष्ट्रीय सेवा योजना ववभाग हा ववद्यार्थयाां मधे समाजसेवा व श्रम प्रवतष्ठा वह मूल्ये रुजववण्यासाठी कायस करीत असतो. वनस्वाथस सेवाभाव
वृवधिंगत करण्यासाठी हा ववभाग Not Me But You हे ब्रीदवाक्य घेऊन, ते साथस ठरववण्यासाठी, स्वतः साठी जगताजगता दुसऱ्यासाठी
काहीतरी करावे ही भावना ववद्यार्थयाां मध्ये वनमास ण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असतो.
२०१९-२०२० या या र्शैक्षवणक वर्ास मध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागामध्ये ९६ मुली व ९६ मुले होती अर्शी एकूण १९२ महाववद्यालयीन
स्वयिंसेवकािंनी सहभाग नोंदवला या ववभागाचा या वर्ास चा उदघाटन समारिं भ वदनािंक २२/०७/२०१९ रोजी मा. प्राचायस डॉ. एस. के. पाटील यािंच्या
अध्यक्षतेखाली पार पडला. उदघाटन प्रसिंगी प्रमुख पाहु णे डॉ. ए. बी. सूयसविंर्शी यािंनी राष्ट्रीय सेवा योजनेची उविष्टेय ववर्शद करून ती जोपासण्यासाठीचे
महत्व ववद्यार्थयाां ना पटवून सािंवगतले. २४/०९/२०१९ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना वदन समारिं भपूवसक साजरा करण्यात आला.
या ववभागाअिंतगस त ०५/०९/२०१९ रोजी वर्शक्षक वदन समारिं भ आयोवजत करण्यात आला. समारिं भाचे प्रमुख अवतथी प्रा. ववर्शाल गरड यािंनी
ववद्यार्थयाां ना मागस दर्शस न केले.
वद. १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी सातारा सािंगली कोल्हापूर येथील महापूर ग्रस्थािंना मदतीचा हात या रॅ ली च्या माध्यमातुन बार्शीकरािंना
मदतीचे आव्हान करण्यात आले. जनसामानयािंनी सढळ हाताने मदत करत रुपये १४११८ मुख्यमिंत्री सहायता वनधीस सक्कम जमा करण्यात आली.
तसेच अनन-धानय , कपडे , भािंडी इत्यादी स्वरूपात पूर ग्रस्थािंना मदत करण्यात आली.
वृक्षारोपण जनजागरण फेरी कायस क्रम व स्त्री- पुरुर् समानता रॅ ली च्या माध्यमातून स्वयिंसेवकािंकडू न जनजागृती करण्यात आली.
वावणज्य महाववद्यालय असल्यामुळे ववध्यार्थयाां ना बँवकिंग क्षेत्राबिल मावहती व बँवकिंग स्पधास परीक्षा तयारी करीत युवनक अकॅडमी पुणे प्रा.
प्रवीण बगे यािंचे व्याख्यान वद. 28/08/2019 रोजी आयोवजत करण्यात आले.
वद. २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सिंववधान वदन साजरा करण्यात आला या प्रसिंगी प्रा. लाविंड यािंनी ववद्यार्थयाां ना मागस दर्शस न केले.
वद. २०/०८/२०१९ रोजी स्वयिंसेवकािंनी स्वातिंत्र्य वदना वनवमत्य रक्तदान वर्शबीर आयोवजत करण्यात आले होते. या वर्शवबरात ५२
स्वयिंसेवकािंनी रक्तदान केले. तसेच वद. २०/०८/२०१९ रोजी कमस वीर जयिंती सप्ताहा मध्ये रक्तदान वर्शवबराचे आयोजन करण्यात आले होते. या
वर्शवबरामध्ये ४३ स्वयिंसेवकािंनी रक्तदान केले. तसेच कमस वीर जयिंती प्रभात फेरी मध्ये व त्यातील ववववध पथकािंमध्ये आमच्या स्वयिंसेवकािंनी सहभाग
नोंदववला.
या र्शैक्षवणक वर्ाां मधील ववर्शेर् श्रम सिंस्कार वर्शबीर मौजे उपळाई ठोगे तालुका बार्शी या वठकाणी वद. ०६ जानेवारी २०२० ते १२ जानेवारी
२०२० या कालावधी मध्ये घेण्यात आले. या वर्शवबरादरम्यान आजच्या युवकािंपुढील आव्हाने, व्यसनमुक्ती जनजागृती, मुलािंचे हक्क आवण सुरवक्षतता,
कीतस नाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन, कथा कथन, चमत्कारामागील ववज्ञान, आरोग्य तपासणी वर्शबीर, रक्तदान वर्शबीर व मोफत वहमोग्लोवबन
टेस्ट इत्यादी व्याख्याने व कायस क्रमािंचे आयोजन करण्यात आले.
राष्ट्रीय सेवा योजना ववभागाचे सवस कायस क्रम यर्शस्वी करण्यासाठी महाववद्यालयाचे प्राचायस डॉ. एस. के. पाटील तसेच सवस प्राध्यापक बिंधू
भवगनी यािंचे मोलाचे सहकायस लाभले .
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