मराठा विद्या प्रसारक समाज
कममिीर शाांतारामबापू िािरे कला , विज्ञान , िाणिज्य महाविद्यालय ,
उत्तमनगर ससडको नासशक

------------------------------------------------------------------------------------राष्ट्रीय सेिा योजना
विशेष हहिाळी श्रम सांस्कार सशबबर अहिाल
सन२०१७ -२०१८
दि.१५ डिसेंबर २०१७

राष्ट्रीय सेवा योजना ववशेष दिवाळी श्रम संस्कार शशबबराला प्रथम दिवस िोता.

सकाळी १०.०० वाजता मिाववद्यालयातून गािीने शशबबराचे सादित्य वं ववद्याथी

स्वंयसेवक शशबीर स्थळ गगरणारे त. जज. नाशशक येथे पोिचववण्यात आले. िप
ु ारी
१२.००

वाजता

ववद्याथाानी

स्वंयसेवक

यांनागािीने

स्वयंपाकाचे सादित्य ककचनरूम मध्ये व्यवजस्थत ठे वले

गगरणारे

गावातील

शशबीरास्थळी

ग्रामपंचायत कायाालयात

पोिचले.

शशबबराचा उद्घाटन

कायाक्रम घेण्यात आला. त्या पररसराची स्वच्छता करण्यात आली. स्वंयसेवकांनी

स्वागतगीत, एन.एस.एस. गीताने कायाक्रमाची सरु वात केली. प्राचाया िॉ. दिलीप

शशिं े यांनी स्वागत आणण राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शशबबराची मादिती दिली. राष्ट्रीय
सेवा योजनेच्या शशबबराची मादिती दिली. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे मित्व सांगून सात
दिवसाच्या शशबीरास शभ
ु ेच्या दिल्या.कायाक्रमाचे उद्घाटन म.वव.प्र. संचालक सगचन

वपंगळे यांच्या िस्ते करण्यात आले. सरस्वती, संत गािगेबाबा पज
ू नकरण्यात आले.
तसेचदटकाव, फाविे, खराटा या सादित्याचे पज
ू न करण्यात आले. याप्रसंगी मववप्र

संचालक सगचन वपंगळे यांनी मनगट बळकट िोण्यासाठी श्रमाची जोि आवश्यक आिे .
श्रमिानाने मानवी मनाला शद्
ु धता येत असते ववद्याथी व्यजततमत्व ववकास िोतो
असे सांगगतले.

कायाक्रमाचे अध्यक्ष मववप्र संचालक नानासािे ब मिाले िोते. याप्रसंगी मानवी

जीवनात श्रमाला अनन्यसाधारण मित्व आिे . श्रमिानाच्या माध्यमातून अनेक
ववकासाची कामे मागी लागली आिे त. राष्ट्रीय सेवा योजनाच्या माध्यमातून घिलेले

ववद्याथी जीवनावर संस्कार घिववण्यासाठी मोलाचे व्यासपीठ आिे या माध्यमातन
ू

घिलेले ववद्याथी भववष्ट्यात आपल्या गावात, वस्तीत अनेक उपक्रम प्रयोग

यशस्वीपणे राबवीत आिे त. श्रमिानाचे संस्कार असलेले यव
ु ा राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या
शशबबरातून घित असल्याचे अध्यक्षीय मनोगतातून मांिले. पंि
ु शलकनाना थेटे यांनी
ववद्यार्थयाांना मागािशान केले.

या उद्घाटन कायाक्रम प्रसंगी गगरणारे गावच्या सरपंच श्रीमती अलकाताई

दिवे,उपसरपंच श्री. तान्िाजी गायकर श्री. ननवत्त
ु .े श्री भावराज गायकर,
ृ ी घल
ग्रामपंचायतसिस्य, मिें द्र थेटे, मंजळ
ु ाबाई गायकर, अंजनाबाई लीलके, ववजय

पोटींिे छबाबाई थेटे, सोसायटी सिस्य आत्माराम थेटे, बाळासािे ब गायकर,
मख्
ु याधापक एस. ए. पाटील, श्री. बाळासािे ब िािोटे शशवकाया गिकोटा मोिीम,
नाशशक श्री राम खुिाळ

उपजस्थत िोते. या कायाक्रमाचे प्रास्तववक राष्ट्रीय सेवा

योजना प्रमख
ु प्रा. ननकम यांनी केले. तर सत्र
ू संचालन प्रा.एस. टी. घल
ु े, आभार िॉ.

जयश्री जाधव यांनी मानले. मिाववद्यालयाचे उपप्राचायासकाळ सत्र प्रमख
ु िॉ. ननतीन
पाटील. उपप्राचाया एस. के. शशिं े , िॉ. ककरण रककबे. प्रा. शंकर राजोळे श्री राजाराम
गायकर इत्यािी यावेळी िजर रािीले.

१६ डिसेंबर २०१७

राष्ट्रीय सेवा योजना ववशेष श्रमश्रमसंस्कार शशबबराला िस
ु रा दिवस एन. एस.

एस. गीतप्राथाना योग वगााने या दिवसाची सरु वात झाली. चिा, नाष्ट्टा घेतल्यानंतर

९ ते १२.०० या ३ तासाचे श्रमिानाचे काम झाले. स्वंयसेवकांचे १० ग्रुप(समि
ू ) तयार

करण्यात आले.प्रत्येक समि
ू ाला एक नेता वं त्यांचे सिभागी स्वंयसेवक असेसमि
ू
बनववले. लक्ष्मीबाई समि
ू ाकिे स्वयंपाक ककचनची दिवस भराची जबाबिारी िे ण्यात

आली. िप
ु ारी १२.३० ते २.०० या वेळेत स्वंयसेवकाचे भोजन झाले. िप
ु ारी ३.०० वा.
प्रबोधन उपक्रमाची तयारी झाली.
फोटो:-

प्रबोधनाचे प्रमख
ु अनतथी श्री राम खुिाळ अध्यक्ष शशवकाया गिकोट मोदिम्म,

नाशशक िे िोते. िग
ु ा संवधान, शशवकालीन िग
ु ा याबबत शशवकालीन गिांची मादिती

दिली. प्रमख
पािुण्याचा पररचय कु. गणेशफिोळ तर सत्र
ु
ू संचालन कु. सीमा
गोपचे आभार कु. वप्रयंका येवले दिने करून दिले. नाशशक जजल््यातील शशवकालीन
गि-िग
े रिार यांची मादिती
ु ा ऐनतिाशसक लढाया त्याचे क्षेत्र,दठकाणे, ककल्ल्यांचस
उगवत्या शैलीत मांिली िग
ु ा संवधानामध्येस्वंयसेवकांची भशू मका कशी मित्वाची आिे

यांची मादिती दिली. िग
ु ााचा इनतिास, भग
ू ोल, पयाावरण वं त्यांच्या संवधानाची
मादिती दिली जाते. पयाावरण जतन, िग
ु ााची पिझि, िरु
ु स्ती केली जात असल्याची

मादिती दिली. बाल शािीर ककरणमस
ु ळे याने छत्रपती संभाजी राजाची मादिती शािीर
रूपाने दिली.

पािुण्यांना वक्ष
ृ ाचे रोप (पपई) भेट िे ण्यात आले. पयाावरण संवधानाचा संिेश
िे ण्यात आला. प्रा. एस. आर. ननकम,प्रा. एस.टी. घल
ु े, िॉ. जयश्री जाधव िे
कायाक्रमाला उपजस्थत िोते.

फोटो:-

दि. १७-१२-२०१७

राष्ट्रीय सेवा योजना ववशेष दिवाळी श्रमसंस्कार शशबीराचा नतसरा दिवस

ननयशमत प्रमाणे एन.एस.एस. गीत, प्राथाना, भजततगीते योगवगा यांनी दिवसाची

सरु वात केली त्यानंतर चिा वं नाष्ट्टा झाला. स्वंयसेवक समि
ू ाला अदिल्याबाई बारव
जलसंवधान, रस्त्याची साफसफाई, खंिोबा गिावर खड्िे खोिणे, मंदिराची पररसर
ग्रामस्वच्छता करण्यात आली.

स्वयंपाक वं

दिवसभर ककचनची जबाबिारी

‘शसंधत
ू ाईंच्या लेकी’ ग्रप
ु वर िे ण्यात आली. समि
ु ाने आपली जबाबिारी उत्तम
ररतीने पार पािली. िप
ु ारच्या सत्रात भोजनानंतर प्रबोधन उपक्रमाची संपण
ू ा जबाबिारी
कु. तेजश्री पाटील वं शीतल ननखािे यांच्या जजमखाना ग्रुपकिे िोती. ववद्यार्थयाांनी
स्वयंसेवकांनी श्रमिानावेळी स्मशानभम
ू ीची स्वछ्ता केली.

प्राचाया िी.िी. आिे र मिाववद्यालय कोपरगाव येथील उपजस्थतीत िोते.

ववद्याथााना आत्मननभायता,

स्व:ववश्वासयोग्यताओळखणे,

जीवनातीलयशासाठी

स्व:तामध्ये आत्मववश्वास ननमााण करणे, आंतररक शतती, प्रभाव जागत
ृ करणे.
यांनी या ववषयावर आपले व्याख्यान दिले

१८-१२-२०१७ :-

राष्ट्रीय सेवा योजना ववशेष दिवाळी श्रमसंस्कार शशबबराचा चौथा दिवस

ननयशमत प्रमाणे एन.एस.एस.गीत ,प्राथाना, भजततगीते योगवगा यांनी दिवसाची
सरु वात केली. नंतर चिा व नाष्ट्टा झाला.त्यांनतर ग्रामस्वच्छता, खंिोबा टे किीवर

वक्ष
ू ीची अदिल्याबाई िोळकर बारवच काम िे N.S.S.ववद्याथी गेले
ृ ारोपन २५० वषाापव
७ दिवस मनापासन
ू करत िोते. रस्त्याची साफसफाई करण्यात आली. स्वयंपकाची

जाबाबिारी िी गेले चार दिवसांपासन
ू उत्तमरीत्या मल
ु े वं मल
ु ी करत िोते वं त्यानंतर
सगळे मल
ु े वं मल
ु ी यांनी िप
ु ारच्या जेवणाचा उत्तमररत्याआस्वाि घेतला.नंतर
आत्मननभारता तसेच व्यजततमत्व ववकास यांसारखे संि
ु र असे व्याख्यान िे आम्िाला

ऐकायला शमळाले . नंतर सगळयांनी संध्याकाळी गाणे म्िटले नंतर वेगवेगळया
पद्धतीची कायाक्रम िे ७ दिवस घेण्यात आले. अनेक ववद्याथी वं ववद्यागथानीनी
सत्र
ू संचालन िे खीळ केले.

१९-१२-२०१७

राष्ट्रीय सेवा योजना ववशेष दिवाळी श्रमसंस्कार शशबबराचा पाचवा दिवस

ननयशमतप्रमाणे एन.एस.एस.गीत, प्राथाना, भततीगीत, योगवगायागोष्ट्टींनी दिवसाची

सरु वात िीकरण्यात आली. नंतर सगळयांनी एकत्र बसन
ू चिा प नाष्ट्टा केला.
नंतरसाफसफाईसाठी राजवािा ते कृष्ट्णा मंदिर पयांत साफसफाई करण्यात आली.

श्रमिान ३ ताससगळया मल
ु ींनी उत्तमररत्या केले. तसेच मल
ु ांनी अदिल्यािे वी बारव
िी स्वच्छ केली.

शसिको

मिाववद्यालयातील ववद्याथाानी सक्ष्
ू म

जीवशास्त्र

ववभागाच्या वतीने दिमोग्लोबबन तपासणी करण्यात आली. ग्रामस्थांची दिमोग्लोबबन
तपासणी करण्यात आली. जयांचे दिमोग्लोबबन कमी आिे त त्यांना ते वाढववण्यासाठी

सल्ला िे ण्यात आला. तसेच नंतर आलेल्या अनतथींचे स्वागत िे ववद्याथाानी केले. वं
आभार प्रिशान िे एका ववद्याथााने केले.

२०-१२-२०१७

राष्ट्रीय सेवा योजना दिवाळी श्रमसंस्कारशशबीराचा सिावा दिवस दिवसाची

सरु वात एन.एस. एस. गीत ववद्यापीठ गीत, राष्ट्रभततीपर गीत, राष्ट्रगीताने झाली.
नंतर चिा व नाष्ट्टाचा सवाांनी आस्वाि घेतला. वं दिलेल्या दठकाणी श्रमिानाचे काम

करून सवा मल
ु े व मल
ु ी िे एका दठकाणी जमले वं नतथन
ू आम्िाला नाना घल
ु े यांच्या
ननवास स्थानी शशबबरातील सवा ववद्याथाांना यांच्याकिून स्नेि भोजन िे ण्यात आले.

तसेच कायाक्रमात िप
ु ारच्या वेळी जजल्िा समन्वयक प्रा रवींद्र अदिरे व वपंगळे सर यांनी

भेट दिली. यानंतर आम्िाला व्याख्यान िे ण्यासाठी श्री,. मधक
ु र कि सािे ब िे वररष्ट्ठ
पोलीस ननरीक्षक, अंबि यांनी सायबर गुन्िे गारी वं प्रनतबंध या ववषयावर व्याख्यान
दिले त्यांचा पररचय व सत्र
ू संचालन तसेच आभार प्रिशान िे खील ववद्याथाानी केले नंतर
सवा ववद्याथी व ववद्यागथानी वं शशक्षकांनी एकत्र येऊन वेगवेगळे खेळ खेळले.

२१-१२-२०१७

राष्ट्रीय सेवा योजना दिवाळी श्रमसंस्कार शशबबराचा सातवा दिवसाची सरु वात

िी एन.एस.एस. गीताने झाली. त्यादिवशी समारोप प्रसंगी म.वव.प्र. संस्थेच्या

सरगचटणीस ननलीमाताई पवार या उपजस्थत िोत्या. त्याचबरोबर सात दिवस काम
करून जया अदिल्या िे वी िोळकर बारवेच्या जीणोध्िाराचे उद्घाटन म . वव . प्र समाज
संस्थेच्या सरगचटणीस श्रीमती ननशलमाताई पवार यांच्या उपजस्थत करण्यात आले .

गगरणारे गावाच्या सरपंच अलकाताई दिवे या िे खील िोत्या. तसेच गगरणारे गावातील

उपसरपंच, अनेक मान्यवर शसिको मिाववद्यालयाचे प्राचाया, उपप्राचाया इतर
ववद्याथी व ववद्यागथानी या कायाक्रमात सिभागी िोत्या. तसेच ववद्यार्थयाांनी आपले
मनोगत िे खील मांिले.

(प्रा.शसताराम ननकम)
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प्राचाया

