म.वि.प्र.समाजाचे

कममिीर शाांतारामबापू कोंडाजी िािरे कला विज्ञान ि िाणिज्य महाविद्यालय उत्तमनगर ससडको
नासशक

राष्ट्रीय सेिा योजना २०१८-२०१९
विशेष हहिाळी श्रमसांस्कार सशबीर अहिाल

हि.२२/१२/२०१८
विशेष हििाळी श्रमसंस्कार शशबीर अििाल पहिल्या हििशी सकाळ सत्रात उिघाटन करून शशबबराची सुरुिात
करण्यात आली. उद्घाटन काययक्रमासाठी अध्यक्ष म्िणून नानासािे ब मिाले संचालक म.वि.प्र.समाज नाशशक
प्रमख
ु अततथी म्िणन
ू प्रल्िाि (नाना) गडाख संचालक म.वि.प्र.समाज, गािाचे सरपंच ित्तू भाऊ ढगे, काययक्रमाचे
प्रास्ताविक शसडको मिविद्यालयाच्या प्राचायाय डॉ.जे.डी.सोनखासकर यांनी केले तर सात हििसातील उपक्रम आणण
उद्िे श्याविषयी माहिती सातपूर मिाविद्यालायचे प्राचायय डॉ.डी.जी.उशीर यांनी सांगगतले विधी मिाविद्यालयाचे
प्राचायय डॉ.कामासाई एस.व्िी.एम. यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

गािाच्या सरपंचानी गािाचा इततिास सांगत,गािाची भौगोशलक माहिती सांगगतली.ि गािातील कामाचा आढािा
घेत आपले मनोगत मांडले. नाना सािे ब मिाले यांनी आपले अध्यक्षीय भाषण करत सिायना मागयिशयन केले.
सातपूर मिाविद्यालयाचे काययक्रम अगधकारी प्रा.एम.डी.शेंडगे सरांनी सिाांचे आभार मानत काययक्रमाची सांगता
केली. काययक्रमाच्या यशस्स्ितेसाठी काययक्रम अगधकारी प्रा. रविराज िटणे, प्रा. श्रीमती एस. एस. गांगुडे ,
प्रा.श्रीमती िषाय शशरोरे , प्रा.तनित्त
ृ ी राठोड, प्रा. के. एस. ततडके प्रा.श्रीमती मांडे विद्याथी कल्याण अगधकारी डॉ.
के.एम.खालकर, डॉ सुंभे सर , प्रा.चव्िाण सर यांनी प्रयत्न केले.
िप
ु ारच्या सत्रात व्याख्याते म्िणून विधी मिाविद्यालयाचे प्राचायय डॉ. कामासाई
एस.व्िी.एम. यांनी कायिे विषयक साक्षरता या विषयािर व्याख्यान िे त उपस्स्थत सिायना सखोल असे मागयिशयन
केले.

हि: २३/१२/२०१८
शशबबराच्या िस
ु ऱ्या हििशी सकाळी तनयशमत पद्धतीने प्राथयना घेण्यात आली
त्या विद्यापीठ गीत, रा.से.यो. गीत,इतर प्राथयना घेण्यात आल्या. गािचे सरपंच ित्तभ
ू ाऊ ढगे यांच्या
मागयिशयनाखाली श्रमिान करण्यासाठी स्ियंसेिकांची विभागणी करत एक गट गािाजिळील आनंििनात घेऊन
जाण्यात आला तर िस
ु रा गट गािातील प्राथशमक शाळाच्या पररसरात स्िच्छता करण्यात आली .आनंििनात
गेलेल्या स्ियसेिकांनी तेथे लािण्यात आलेल्या

७,००० झाडांच्या तनगा राखण्याचे काम सुरु करण्यात आले. त्या

झाडांना आळे करणे, पाणी घालणे, इत्यािी कामे केली, या सत्रात २२०० झाडांना आळे करण्यात आले. तर िस
ु रा
गट गाि िद्िीतील मातोश्री नगर पररसरात घेऊन जाऊन स्िच्छता मोिीम राबित तेथील रस्ते, नाले इत्यािी
स्िच्छता करण्यात आली. शसडको मिाविद्यालयाच्या इततिास विभागाच्या ितीने बेलगाि ढगा गािचे इततिास
लेखन करण्यात आले

िप
ु ारच्या सत्रात प्रमुख िक्ते म्िणून आलेल्या नाशशक मनपाच्या मा.नगरसेविका
डॉ.अस्श्िनी बोरस्ते यांनी जमलेल्या समस्त गािकरी भगगनी ि उपस्स्थतांना बचतगटाच्या माध्यमातून महिला
सक्षमीकरण या विषयािर सखोल मागयिशयन केले. तसेच या शसडको मिाविद्यालयाच्या प्राचायाय डॉ.
जे.डी.सोनखासकर यांनी जमलेल्या समस्त गािकरी भगगनी ि उपस्स्थतांना मागयिशयन केले.

हि.२४/१२/२०१८
शशबबरातील ततसऱ्या हििशी तनयशमत प्रमाणे प्राथयना घेऊन श्रमािानाला
सुरुिात करण्यात आली. एक गट आनंििनात जाऊन त्या झाडांची तनगा राखण्याचे काम चालू ठे िण्यात आले.
या हििशी २२०० झाडांचे तनगा राखण्याचे काम स्ियंसेिकाकडून करण्यात आले. शसडको मिाविद्यालयाच्या
मानसशास्त्र विभागाच्या ितीने

यांनी गािातील ग्रामस्थांच्या मानशसक आरोग्य चाचण्या येऊन गािातील

लोकांच्या मानशसक आरोग्याचा आढािा घेतला तसेच शसडको मिाविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागाच्या ितीने
गािचा राजकीय दृष्टीकोनातून अभ्यास करण्यात आला. गािातील ग्रामस्थांना ि स्ियंसेिकांना मतिान प्रक्रक्रयेत
िापरली जाणारी निीन VVPAT मशीन विषयी माहिती िे ऊन त्याचे प्रात्यक्षक्षक िाखविण्यात आली.

िप
ु ारच्या सत्रात व्याख्याते म्िणून आलेल्या शसडको मिाविद्यालयाच्या मानसशास्त्र विभाग प्रमख
ु डॉ.शुभांगी
गोसािी यांनी व्याख्याते म्िणून जबाबिारी पार पाडत उपस्स्थतांना ‘तरुि तरुिीचे मानससक आरोग्य’ या
विषयािर मागयिशयक केले.

हि.२५/१२/२०१८
शशबबरातील ततसऱ्या हििशी तनयशमत प्रमाणे प्राथयना घेऊन
श्रमािानाला सरु
ु िात करण्यात आली. एक गट आनंििनात जाऊन त्या झाडांची तनगा राखण्याचे काम चालू
ठे िण्यात आले. आजच्या हििशी उियररत २६०० झाडांना आळे करणे, पाणी घालणे इत्यािी तनगा राखण्याचे काम
संपन्न करण्यात आले. तर िस
ु रा गट गाि िद्िीतील राजिाडा पररसरात घेऊन जाऊन स्िच्छता मोिीम राबित
तेथील रस्ते,नाले, इत्यािी स्िच्छ करण्यात आले. शसडको मिाविद्यालयाच्या अथयशास्त्र विभागाच्या ितीने
गािातील लोकांच्या कुठुंबांचे आगथयक सिेक्षण करण्यात आले.

िप
ु ारच्या सत्रात व्याख्याते म्िणून लाभलेल्या शसडको मिाविद्यालयाच्या अथयशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ.साधना
पाटील यांनी उपस्स्थतांना ‘राष्ट्रीय उत्पन्न लेखाांकन’ या विषयािर मागयिशयक केले. तसेच या सत्राच्या शेिटी
रा.से.यो. विभाग प्रमुख डॉ. गोरक्षनाथ वपंगळे सरांनी शशबबरास भेट िे ऊन स्ियंसेिकांशी संिाि साधला ि
उपस्स्थत सिायना मागयिशयन केले.

हि. २६/१२/२०१८
शशबबरातील पाचव्या

हििशी तनयशमत प्रमाणे प्राथयना घेऊन

श्रमािानाला सुरुिात करण्यात आली. सिय स्ियंसेिका समिेत गािाजिळील संतोषी डोंगरािर जाऊन तेथे
असणारी जैिविविधता, बंधारे , CCT, डोंगरतळे , इत्यािी

िाखविण्यात आली तसेच तेथे डोंगराच्या पायथ्याला ५०

िक्ष
ृ ाचे रोपण करण्यात आले, स्ियंसेिकांनी खड्डे खाणून त्यात िक्ष
ृ ारोपण करून तेथील जैिविविधता
िाढविण्यास िातभार लािला. याच हििशी म.वि.प्र.समाज संस्थेचे िसंतराि पिार मेडीकॅल कॉलेज च्या ितीने
गािातील ग्रामस्थांसाठी मोफत आरोग्य ि नेत्र तपासणी शशबीर ठे िण्यात आले िोते. त्याच बरोबरीने शसडको
मिाविद्यालयाच्या सूक्ष्मजीिशास्त्र विभागाच्या ितीने मोफत हिमोग्लोबबन तपासणी शशबबरचे िी आयोजन
करण्यात आले िोते. त्याचा लाभ ग्रामस्थांनी घेतला

िप
ु ारच्या सत्रात व्याख्याते म्िणून प्रशसध्ि समाजसेविका डॉ. िैशाली बालाजीिाले यांनी ‘सामाजजक
जबाबिारी‘ या विषयािर उत्तम असे व्याख्यान िे ऊन उपस्स्थताना मागयिशयन केले.

हि. २७/१२/२०१८
शशबबरातील सिाव्या हििशी तनयशमत प्रमाणे प्राथयना घेऊन
श्रमािानाला सुरुिात करण्यात आली. गाि िद्िीतील शेिटचा िाडय ६ िा मैल येथे जाऊन रस्ते, नाले, मंहिर
पररसर इत्यािी स्िच्छता करण्यात आली तसेच स्ियंसेिकांनी तेथील ग्रामस्थांसाठी पथनाट्य सािर करण्यात
आली. शसडको मिाविद्यालयाच्या रसायनशास्त्र विभागाच्या ितीने मोफत माती-पाणी परीक्षण शशबबरचे िी
आयोजन करण्यात आले िोते. त्याचा लाभ ग्रामस्थांनी घेतला त्यात २० मातीचे ि १५ पाण्याचे नमन्
ु याचे
परीक्षण करण्यात आले ि संबगधत ग्रामस्थांना माती-पाणी परीक्षणाचे करून तनष्कषय िे ण्यात आले.

िप
ु ारच्या सत्रात व्याख्याते म्िणून शसडको मिाविद्यालयाच्या गणणत विभागाचे प्रमुख आणण रा.से.यो.
मध्ये १७ िषय काययक्रम अगधकारी म्िणून काम केलेले प्रा.एस.टी.घुले यांनी रा.से.यो. मध्ये काम करत असताना
आलेले अनभ
ु ि, आलेल्या अडचणी उत्तमरीत्या उिािरणासि स्पष्ट करून सांगगतले. खप
ू संि
ु र आणण प्रभािी या
व्याख्यानामळ
ु े स्ियंसेिकामध्ये रा.से.यो. बिल अगधक चांगल्या प्रेरणािायी भािना तनमायण िोण्यास मित झाली.
या विषयािर उत्तम असे व्याख्यान िे ऊन उपस्स्थताना मागयिशयन केले.

२८/१२/२०१८
विशेष हििाळी श्रमसंस्कार शशबबराच्या शेिटच्या हििशी तनयशमत प्रमाणे प्राथयना झाल्यानंतर समथय भारत
अशभयानाची सुरुिात करण्यात आली अशभयानांतगयत गाि िद्िीतील पररसरामध्ये रॅ ली काढण्यात आली. त्या
िेगिेगळ्या घोषणा िे त स्ियंसेिकांनी विविध सामास्जक विषयािर जनजागत
ृ ी करण्याचा प्रयत्न केला तसेच
गाििद्िीतील मातोश्री नगर ि राजिाडा पररसरात शसडको मिाविद्यालयाच्या ितीने पथनाट्य, सातपूर
मिाविद्यालयाच्या ितीने िे शभक्तीपर मुकनाट्य सिर करण्यात आले तर विधी मिाविद्यालयाच्या ितीने विविध
सामस्जक विषयािरील भारुड सिर करण्यात आले.

िप
ु ारच्या सत्रात शशबबराचा समारोप संपन्न झाला त्या प्रसंगी काययक्रमाचे अध्यक्ष म्िणून नानासािे ब मिाले
संचालक म.वि.प्र.समाज नाशशक, प्रमुख अततथी म्िणून सगचन वपंगळे सािे ब संचालक म.वि.प्र.समाज नाशशक,
ततन्िी मिाविद्यालयाचे प्राचायय उपस्स्थत िोते. काययक्रमाचे सूत्र संचालन प्रा. एस.टी.घुले यांनी तर प्रास्ताविक
प्राचायाय आिरणीय डॉ.जे.डी.सोनखासकार

यांनी केले स्ियंसेिकामधून प्रत्येक मिाविद्यालयाच्या एकाने आपले

अनुभि व्यक्त केले.प्रमुख पािुण्यांनी आपले मागयिशयन केल्यानंतर ग्रामपंचायत ि ग्रामस्थांच्या ितीने ग्रामसेिक
रिींद्र पिार यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले ि शशबबरात झालेल्या कामाचा ले खाजोखा मांडला. अध्यक्षीय
भाषणात नानासािे ब मिाले यांनी सिायना मागयिशयन केले. काययक्रम अगधकारी प्रा. रविराज िटणे यांनी सिाांचे
आभार मानून काययक्रम संपन्न केला.

काययक्रमाच्या यशस्स्ितेसाठी काययक्रम अगधकारी प्रा.एम.डी.शेंडगे, प्रा. श्रीमती एस. एस. गांगड
ु े , प्रा.श्रीमती िषाय
शशरोरे , प्रा.तनित्त
ृ ी राठोड, प्रा. के. एस. ततडके प्रा.श्रीमती मांडे विद्याथी कल्याण अगधकारी डॉ. के.एम.खालकर, डॉ
सुंभे सर , प्रा.चव्िाण सर यांनी प्रयत्न केले. सातहििशीय विशेष हििाळी श्रमसंस्कार शशबीर उत्तमरीत्या ि
यशस्िीपणे पूणय केले.

कायमक्रम अधिकारी रा.से.यो.
(प्रा.रविराज िटिे)

प्राचायाम
(डॉ. जे.डी.सोनखासकर)

