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शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय,गडचिरोली  
राष्ट्रीय सेवा योजना  

पयाावरण ववकासाकरीता - “ युवाशक्ती” 
दिनाांक १२ ते १८  डडसेंबर २०१६ 
(महाववद्यालायीन ववशषे शशबीर) 

स्थळ : येिली ,तालुका- गडचिरोली , जिल्हा - गडचिरोली  

शशबीर अहवाल 

 
गोंडिाना विद्यापीठ आणि शासकीय विज्ञान महाविद्यालाय ,गडचिरोली याो या सोयुचत 
विद्यमाने पयाावरण ववकासाकरीता - “ युवाशक्ती” या सोकल्पने िर आधाररत “राष्ट्रीय सेवा 

योजना” च्या  महाववद्यालायीन ववशषे शशबीराि े आयोिन येिली, तालुका - गडचिरोली ,
जिल्हा - गडचिरोली चथे दिनाांक १२ ते १८  डडसेंबर २०१६ या कालािधीत करण्यात आले.  
 

 सोमवार, दिनाांक १२ डडसेंबर  : ‘आगमन’  

सिव महाविद्यालयीन शशबिराथींिे रासेयो कायवक्रम अचधकारी सोित ठरलेल्या स्थळी 
म्हििे महाविद्याि ेदत्तक गाि ‘येिली’, तालुका- गडचिरोली ,जिल्हा - गडचिरोली  चथे दपुारी 
‘आगमन’ झाले. दत्तक गाि ‘येिली’ि ेमहाविद्यालायापासुोि ेअोतर एकूि १८ ककलोमीटर चतके 
आहे.या ददिशी शशबिराथींिी नोंदिी, शशिीर उभारिी, शशबिराथींना मागवदशवन,पररसर मादहती, 
पररसर स्ि छता ि सायोकाळी साोस्कृततक कायवक्रम असे काही ठळक ि महत्िाि ेकायव पार 
पडले. 

 मांगळवार, दिनाांक १३ डडसेंबर : ‘उद्घाटन सोहळा’ 

“राष्ट्रीय सेिा योिना”  या  महाविद्यालायीन विशषे शशिीरािे उद्घाटन डा. नरेश मडािी, 
रासेयो समन्ियक, गोंडिाना विद्यापीठ ,गडचिरोली  याो या शुभ हस्ते करण्यात आले. 
कायवक्रमासाठी अध्यक्षीय स्थानी डा. जि. एल  .िाघमारे ,प्रािायव शासकीय विज्ञान 
महाविद्यालय, गडचिरोली हे उपजस्थत होते तसेि प्रमुख अततथी  म्हिून श्रीमती चगताताई 
सोमिकर, सरपोि येिली, श्रीमती कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका  ,जि.प . शाळा,येिली ि चतर 
ग्रामपोिायत सदस्य आणि महाविद्यालायीन शशक्षक ि  शशक्षकेतर कमविारी उपजस्थत होते. 

रासेयो महाविद्यालायीन विशषे शशिीरािी पूिव सोकल्पना प्रा  .अमर कुरील,  रासेयो कायवक्रम 
अचधकारी याोनी माोडली. प्रमुख पाहुिे डा. नरेश मडािी याोनी सिव शशबिराथींना राष्ट्रीय सेिा 
योिना ि े शशिीर महत्त्ि, त्याो या ििािदारी ि अनुशासन यािद्दल साोचगतले. शशबिराथींनी 
आपल्या िीिनात सेिा- भाि,मािुसकी िपािी असे प्रततपादन केले. विद्यार्थयाांनी आपल्या 
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महाविद्यालयीन िीिनात प्रामाणिकपिा अोचगकारले पादहिे ,असे आिाहन केले. 
प्रामाणिकपिा हे अमोघ विियी शस्र आहे त्यातनूि तुम्ही रासेयो ि िीिनािी उद्दीष्ट्टे पूिव 
करता येतें. कोित्याही कामात ददखािा नसािा ि आलेली सिव ििािदारी आणि कामे 
मनापासून पार पाडता यािी, असे साोचगतले. श्रीमती चगताताई सोमिकर, सरपोि येिली ि 
श्रीमती कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका याोनी सिव शशबिराथींि े थोडचयात मागवदशवन केले ि 
दत्तक गाि ‘येिली’ चथे आल्यािद्दल आभार मानले.गािातील काही तनिडक कामे ि 
िनिागतृी करण्यासाठी त्याोनी प्रेररत केले.  

डा. जि. एल  .िाघमारे ,प्रािायाांनी शशबिराथींना विज्ञान ि समाि याोिा दिुा म्हििे 
विद्याथी होय असे साोचगतले. समािसाठी विज्ञान ि त्याि े एक महत्िपूिव अोग म्हििे 
राष्ट्रीय सेिा योिना.त्या या माध्यमातून शशबिराथींना शमळालेली एक महत्िािी सोधी म्हििे 
महाविद्यालायीन विशषे शशिीर, त्यातून होिारा व्यजचतमत्ि विकास,समािासोित एकरूप 
होण्यािी शमळालेली सोधी. असे काही विशषे  मागवदशवन प्रािायव साहेिाोनी आपल्या अध्यक्षीय 
भाषिात साोचगतले.तसेि सिव उपजस्थतानी शशबिराथींना ि  महाविद्यालायीन विशषे शशिीरास 
मनापासून  शुभे छा ददल्या. 
कायवक्रमाि ेसोिालन ि आभार प्रदशवन प्रा  .अमर कुरील,  रासेयो कायवक्रम अचधकारी याोनी केले. 
 

 
 

महाववद्यालायीन ववशषे शशबीराि ेउद्घाटन प्रसांगी  डा. नरेश मडावी, रासेयो समन्वयक 
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महाववद्यालायीन ववशषे शशबीराि ेउद्घाटन प्रसांगी इतर मान्यवर 
 
 बुिवार, दिनाांक १४ डडसेंबर : ‘व्याख्यान’ 

महाविद्यालायीन विशषे शशिीरात आि मध्यान्न सरात “मदहला सबलीकरण” या 
विषयािर एका व्याख्याना ि ेआयोिन करण्यात आले. त्यासाठी लाभलेल्या प्रमुख िचते डा. 
वप्रया गेडाम,सहाय्यक प्राध्यावपका िाणिज्य विभाग, गोंडिाना विद्यापीठ ,गडचिरोली  या 
उपजस्थत होत्या. डा. वप्रया मेडम याोनी मदहलाोिी भूतकालीन ि ितवमान जस्थती याोिी तुलना 
केली. मदहलाोना राज्यघटनेने ददलेले अचधकार,कायदा आणि तनयम याोिी थोडचयात उिळिी 
करून ददली. मदहलाोिे आि या पुरुष प्रधान समािात असलेले स्थान, त्याो या ििािदारी, 
दिाव यािर ििाव केली. मदहलाो या आचथवक,सामाजिक,िैजविक,रािकीय,शैक्षिीक सिलीकरि 
यािर प्रकाश टाकला. िैज्ञातनक ि पोलीस क्षेरातील मदहलाोिा योगदान हे सदु्धा त्याोनी विविध 
उदाहरिाद्िारे त्याोनी पटिून ददले. श्रीमती कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका जि. प. शाळा, 
येिली याोिी या कायावसाठी प्रमुख उपजस्थती लाभली ि त्याोनी सुद्धा थोडचयात या विषयािर 
प्रकाश टाकला. शशबिराथींनी म्हििे मुलीोनी विशषे सहभाग प्रवन ि ििाव यातून  घेतला. 
कायवक्रमाि ेसोिालन कु. शमनती शील ि आभार प्रदशवन कु. िाजस्मन शखे याोनी केले. 



 

रासेयो शा.वि.महा.गडचिरोली 
 

 
 

“मदहला सबलीकरण” या ववषयावर व्याख्यान करताना डा. वप्रया गेडाम,वाणणज्य ववभाग 
गोंडवाना ववद्यापीठ,गडचिरोली  
 

  
व्याख्यानात सहभागी शशत्रबरार्थी 

 
दपुार या सरात, शशबिराथींसाठी बौद्चिक उपक्रम म्हिून “नोटाबांिी मुळे होणारा 

सामान्य जन- जीवनावर पररणाम योग्य की अयोग्य” या विषयािर वाि-वववाि स्पिेि े
आयोजन करण्यात आले. या िाद-वििाद स्पधेसाठी अध्यक्षीय स्थानी प्रा. अमर कुरील, 
रा.से.यो. कायवक्रम अचधकारी आणि श्रीमती कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका जि. प. शाळा, 
येिली याोिी या कायवक्रमासाठी प्रमुख उपजस्थती लाभली. नुकत्याि ०८ नोव्हेंिर २०१६ पासून 
सोपूिव देशात झालेल्या रु. ५०० आणि रु. १०००  या  िलनी नोटा सिव प्रकार या व्यिहारातून 
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िाद करण्यात आला’...िोद करण्यात आला. सिव सामान्य नागररकाोना झालेल्या विविध गैरसोय 
,रास , मानशसक ि आचथवक समस्या यािी झळ लागली.अवया ज्िलोत विषयािर िाद-वििाद 
स्पधेि े आयोिन  त्याोत सोपूिव शशबिराथींनी भाग घेतला आणि विषया या दोन्ही िािू 
माोडल्या . काही गािकरी सुद्धा स्पधेत  सहभागी झाले.एको दरीत या स्पधेला खपू प्रततसाद 
शमळाला ि ती रोिक झाली. प्रा. अमर कुरील ि  श्रीमती कल्पना डोमळे याोनी सुद्धा 
थोडचयात या विषयािर आप-आपल्या अनुभि साोचगतले ि आपले  िाद-वििाद स्पधे या 
विषयािर मत नोंदविले. 
कायवक्रमाि ेसोिालन सुरि कानकते ि आभार प्रदशवन कु. भाग्यश्री भाोडकेर याोनी केले. 

  
वाि-वववाि स्पिेत भाग घेताना स्वयांसेवक 

 
 गुरुवार, दिनाांक १५ डडसेंबर : ‘व्याख्यान’ 

 

महाविद्यालायीन विशषे शशिीरात आि मध्यान्न सरात “व्यसनाचिनता व  
ग्रामजीवन” या विषयािर एका व्याख्याना ि ेआयोिन करण्यात आले. त्यासाठी लाभलेले 
प्रमुख िचते प्रा. श्रीकाोत कुत्तरमारे आणि प्रा. भाोडकेर, साईनाथ कतनष्ट्ठ महाविद्यालय,येिली, 
तालुका- गडचिरोली याोिी प्रमुख उपजस्थती लाभली. प्रा कुत्तरमारे याोनी ग्रामिीिनात व्यसन 
नािा या रोगाि ेअततशय माशमवक ििवन केले. खेडगेािातील ििळपास ८० टचचयाहून िास्त 
व्यचतीोना ज्यात सिव ियोगटातील पुरुष सामील आहे. व्यसनाि े मूळ हे आि सिव थरात 
पोहिले आहे, दारूि ेव्यसन, गुटखाि ेव्यसन ,तोिाखिू ेव्यसन िे आि युिा वपढीला आपल्या 
विळख्यात  घेतलेले आहे ,यािर योग्यो िेळी- योग्यो पािूल उिलण्यािी िेळ आहे. स्ितःिर 
योग्य तािा ठेिून, व्यसनापासून पराितृ्त होण्यास त्याोनी प्रततपादन केले. तसेि आपल्या 
िीिनािा, कुटुोिािा,समािािा एको दरीत पूिव देशािा विकास हा योग्य शशक्षिामुळे होऊ शकतो, 
तो स्ितःिा योग्य उदार-तनिावह करू शकतो असे आििूवन साोचगतले. स्िामी वििेकानोद, डा. 
िािा साहेि आोिेडकर अवया थोर महापूरुषिी उदाहरि ददले. प्रा. भाोडकेर याोनी सुद्धा या 
विषयािर थोडचयात मागवदशवन केले. 
कायवक्रमाि ेसोिालन कु. भाग्यश्री भाोडकेर ि आभार प्रदशवन अशमत भाोडकेर याोनी केले. 
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“व्यसनाचिनता व  ग्रामजीवन” या ववषयावर व्याख्यान िेताना प्रा. श्रीकाांत कुत्तरमारे 
 

 

महाविद्यालायीन विशषे शशिीरात आि दपुार या सरात “आजिी शशक्षण प्रणाली 
आणण ववद्यार्थी ” या विषयािर एका ििाव सरािे ि ेआयोिन करण्यात आले. या सरासाठी 
अध्यक्षीय स्थानी प्रा. अमर कुरील, रा.स.ेयो. कायवक्रम अचधकारी उपजस्थत होते. यामध्ये 
िऱ्याि शशबिराथींनी भाग घेतला आणि आप-आपले वििार व्यचत केलेत. 
शशबिराथींनी कला,िाणिज्य,मराठी,ताोबरक शशक्षि या पदव्या ि त्याोिी उपयोचगता,कामानुरुप 
शशक्षि ,िेरोिगाराोिा मेला याो यािर ििाव केली. D,Ed  आणि B.Ed प्रशशक्षिाथीिी दयनीय 
अिस्था प्रगट केली. मूल्यमापन ि शैक्षणिक दिाव-गुिित्ता , शैक्षणिक सुधारिा, शशक्षनािे 
खािगीकरि, खरैात िाटल्यासारखी शाळा-महाविद्यालय चत्यादी िऱ्याि िािी िर ििाव केली. 
शासनानी योग्य िेळी योग्य आिवयक सुधारिा करण्याि ेसुिविले.  

कायवक्रमाि ेसोिालन कु. फरीन शखे ि आभार प्रदशवन कु. प्रगती पाठक याोनी केले. 
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“आजिी शशक्षण प्रणाली आणण ववद्यार्थी ” या विषयािर ििाव सरात सहभागी स्ियोसेविका 

 
 

 शुक्रवार, दिनाांक १६ डडसेंबर : ‘व्याख्यान’ 
महाविद्यालायीन विशषे शशिीरात आि मध्यान्न सरात “बाल ववकास व मूल्य शशक्षण” 

या विषयािर एका व्याख्याना ि ेआयोिन करण्यात आले. त्यासाठी लाभलेल्या प्रमुख िचत े
श्रीमती कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका जि. प. शाळा, येिली, तसेि श्रीमती लक्ष्मीछाया 
मेश्राम, पोलीस पाटील , येिली आणि श्रीमती वप्रतीताई िारसागड े (गदृहिी) याोिी उपस्थीती 
लाभली. श्रीमती कल्पना डोमळे याोनी िाल विकासा या विविध अिस्था,देख भाल, आईिी 
भूशमका,पररिारािी, त्यातील सदस्याोिी  भूशमका स्पष्ट्ट केली.िाळहा एक क या मातीिा गोळा 
असतो , िसे त्यास आकार ददला तसा तो घडत असतो. योग्य िळेी प्रेम आणि गरि 
भासल्यास काही योग्य कठोर तनिवय सुद्धा घ्यायि ेअसल्याि ेत्याोनी साोचगतले. िाढ- विकास 
आणि मूल्य शशक्षिािी भूशमका, त्याोिी गरि ि मूल्याोिी समाि घडविण्यात योगदान असे 
एका कथारुपी गोष्ट्टी साोगून स्पष्ट्ट केली. 
श्रीमती लक्ष्मीछाया पोलीस पाटील याोनी सुद्धा योग्य मागवदशवन केलेत. राज्यघटनेतील मूल्य 
शशक्षिािी भूशमका, त्याोिी गरि ि महत्ि त्याोनी साोचगतले. श्रीमती िारसागड ेताई (गदृहिी) 
याोनी सुद्धा एक गदृहिी म्हिून घर साोभाळिे,मुलाि ेपोषि ि काही मूल्य शशकिि यािी 
उिळिी केली. 
कायवक्रमाि ेसोिालन कु. प्रतीक्षा साळि ेि आभार प्रदशवन सचिन दरड ेयाोनी केले. 
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“बाल ववकास व मूल्य शशक्षण” या ववषयावर व्याख्यान िेताना श्रीमती कल्पना डोमळे, 
मुख्याध्यावपका जज. प. शाळा, येवली सोबत श्री. वनमाळी,केन्रप्रमुख आणण प्रा. अमर कुरील 
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ददनाोक १६ डडसेंिर २०१६ ला दपुार या सरात शशबिरात घोष वाक्य स्पिाि ेआयोिन 
करण्यात आले या स्पधवत शशबिराथींनी उत्साहात भाग घेतला . 

शशबिराथींनी नानाविध घोष िाचय तयार केली आणि त्या मागिी सोकल्पना सुद्धा 
स्पष्ट्ट केली  .‘ िेटी ििाओ -िेटी पढाओ’, बिटीया रानी -सिसे सयानी, ‘मुलगी शशकली प्रगती 

झाली’ ,‘मुलगापेक्षा मुलगी िरी-प्रकाश देते दोन्ही घरी’ ,‘शशकलेली आई- घरा दाराला पुढे नेई’ ,
‘जि या हातात पाळण्यािी दोरी-तीि िगाला उद्धारी’... असे िहुउपयोगी प्रेरिा दायक घोष 

िाचय शशबिराथींनी तयार केलीत आणि त्या या मागिी सोकल्पना उदाहरिासदहत सुद्धा 
स्पष्ट्ट केलीत. 
उदा  .िसे ‘िेटी ििाओ-िेटी पढाओ ’याला एका शशबिराथींनी ‘िेटी णखलाि )खेळायला लािा(- 

िेटी पढाओ ’असे सुद्धा अद्याित केले.त्यामध्ये त्याोनी ररयो ओलजम्पक २०१६ मधील 
भारतातील पदहली मदहला मल्ल)पहलिान (म्हिुन काोस्य पदक जि ंोकिारी कु  .साक्षी मशलक 

िा आििूवन उल्लेख केला. ररयो ओलजम्पक ज्यामध्ये भारताला पुरुष गटात तनराशा आली 
त्यामध्ये देशा या एका मुलीने पदक पटकाविले आणि भारतािी लाि अख्या िगात 
राखली .भारत देशाि े नाि लाककक केले आणि िगात भारतािा ध्िि उोिािला.सोपूिव 
देशभरातून साक्षंी मशलकिी यशािी प्रशोसा करण्यात आले  .याि मध्ये िडशमन्तन खेडाळू 

वप.वि .शसोध ू या मदहलेने सुद्धा द्वितीय स्थान पटकािीत रित पदक कािीि केले.यािी 
सुद्धा दखल घेण्यात आली आणि शसोधूिी सिव स्तरािरून स्तुती करण्यात आली.  
या दपुार या सरासाठी प्रमुख अततथी म्हिुन श्रीमती कल्पना डोमळे  ,मुख्याध्यावपका ,जि.प .

शाळा,येओली म्हिून लाभल्या ि अध्यक्षीय स्थानी प्रा .अमर कुरील ,रासेयो कायवक्रम 
अचधकारी हे होते .डोमळे मडम ि प्रा .कुरील सराोनी सुद्धा आि भारतीय समािात मदहलाोि े

प्रमुख स्थान ि त्याि ेशशक्षिातून होिारा सिावगीि विकास स ं पष्ट्ट केले .भारतीय मदहलाोनी 
ररयो ओलजम्पक २०१६ मधील दैददेयमान कायावि ेमहत्ि ि मेहनत स्पष्ट्ट केले तसेि त्यातनू 

मुख्यतः मुलीनी प्रेरिा घेण्यास साोचगतले .  
या कायवक्रमाि ेसोिालन कु  .शमनती शशल ि आभार प्रदशवन कु .फरीन शखे या मुलीनी केले.  

  
 

घोष वाक्य स्पिात भाग घेताांना शशत्रबरार्थी 
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 शननवार, दिनाांक १७ डडसेंबर : ‘ननरोप समारांभ’ 
 

गोंडिाना विद्यापीठ आणि शासकीय विज्ञान महाविद्यालाय, ,गडचिरोली याो या सोयचुत 
विद्यमाने  पयाावरण ववकासाकरीता - “ युवाशक्ती” या सोकल्पने िर आधाररत “राष्ट्रीय सेवा 

योजना” च्या  महाववद्यालायीन ववशषे शशबीराि ेआयोिन स्थळ- येिली, िा अोततम टेपा 
म्हििे ‘ननरोप समारांभ’. या सोहळ्यासाठी आमोबरत प्रमुख अततथी डा. िेवराव होळी, आमिार, 
गडचिरोली विधान सभा क्षेर ि डा. जि. एल. िाघमारे, प्रािायव शासकीय विज्ञान 
महाविद्यालय, गडचिरोली. तनिडिुकी या काही आिवयक कारिास्ति डा. देिराि होळी, 
आमदार हे या सोहळ्यास उपजस्थत होऊ शकले नाही आणि डा. जि. एल. िाघमारे, प्रािायव हे 
या सोहळ्यासाठी अध्यक्ष म्हिून लाभले आणि प्रमुख अततथी म्हिून श्रीमती चगताताई 
सोमिकर, सरपोि येिली, श्रीमती कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका जि. प. शाळा,येिली , श्री. 
मोरेविर भाोडकेर, ग्रामपोिायत सदस्य ि चतर ग्रामपोिायत सदस्य, प्रा. सिेविर कासरला, 
भाततकशास्र विभागप्रमुख, डा. अिरार अहेमद, िनस्पतीशास्र विभाग प्रमुख, डा. मोदार 
पैगिकर, प्रािीशास्र विभाग प्रमुख आणि महाविद्यालयातील शशक्षक ि  शशक्षकेतर कमविारी 
उपजस्थत होते. 
या कायवक्रमािी प्रस्तािना प्रा. अमर कुरील , रासेयो कायवक्रम अचधकारी याोनी माोडली आणि 
या सात ददिसीय महाविद्यालायीन विशषे शशिीरात झालेल्या कायाविा ि चतर शशबिराथीनी 
केलेल्या विधायक कायाविे ििवन केले. कायवक्रम अचधकारी ि याो या युिाशचती पथकाने  या 
सात ददिसीय महाविद्यालायीन विशषे शशिीरात केलेले कायव-  ग्राोम स्ि छता,गािर गित 
तनमुवलन,िोधारा िाोधिे, रेलीि े आयोिन,शैक्षणिक लघुपट दाखवििे, शासकीय योिना या 
प्रिाराल मदत ि साोस्कृततक कायवक्रमत अोधश्रद्धा तनमुवलनि ेनाटक चत्यादी. प्रा. अमर कुरील 
याोनी श्रीमती चगताताई सोमिकर, सरपोि, श्रीमती कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका, चतर 
ग्रामपोिायत सदस्य, श्रीमती लक्ष्मीछाया मेश्राम, पोलीस पाटील , येिली , चतर ग्रामपोिायत 
सदस्य , िररष्ट्ठ मान्यिर नागररक आणि सिव गािकऱ्याोि ेआभार मानले. 
 

श्रीमती चगताताई सोमिकर, सरपोि येिली याोनी सिव शशबिराथीनी केलेल्या ग्राम स्ि छता,नदी 
िर िाोधलेला िोधारा, रेली ि विविध उपक्रमासाठी त्याोना शािासकी ददली ि तसेि प्रा. अमर 
कुरील , रासेयो कायवक्रम अचधकारी ि त्याो या  रासेयो पथकाि ेआभार सुद्धा मानले. श्रीमती 
कल्पना डोमळे, मुख्याध्यावपका याोनी शशबिर कायाविा आढािा थोडचयात घेतला, शशबिराथीना 
मागवदशवन केले आणि अवयाि पुढील समाि सेिेसाठी  शुभे छा ददल्या. प्रा. सिेविर कासरला 
याोनी रासेयो म्हििे विद्यार्थयाांना महाविद्यालायीनिीिनात त्याो या सिाांगीि 
विकासासाठी’,व्यचती विकासासाठी असलेले एक प्रमुख व्यासपीठ होय असे प्रततपादन केले. 
कायवक्रमासाठी लाभलेले डा. जि. एल. िाघमारे, प्रािायव याोनी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात, 
सध्यािा काळात महाराष्ट्रातील शतेकऱ्याो या व्यथा, हिालददल पररजस्थती ि कुटुोिातील दरुािा 
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याि े चिर रेखाटले. विद्याथाांिी ययोग्य शशक्षि घेऊन सामाजिक िाोचधलकी िोपासण्यािे 
साोचगतले. पररजस्थतीला समििून ,हताश न होता, योग्य तनिवय- योग्य मागव घेण्यािे 
साोचगतले. युिाशचती मध्ये कुटुोिािी आणि समािािी ददशा िदलण्यािी ताकद असल्यािे 
साोचगतले. “ युिाशचती हेि समाि पररितवनािा आधार ” असे आििूवन साोचगतले. िाघमारे 
सराोनी शशबिराथीना प्रयत्नशील, वििेकशील िनण्याि ेतसेि नम्रता अोगीकारण्यास प्रेररत केले. 

तसेि कायवक्रमात श्रीमती वप्रतीताई िारसागड ेयाोनी रासेयो पथकाला या सात ददिसात 
केलेल्या विशषे सहकायाविद्दल डा. जि. एल. िाघमारे याो या हस्ते श्रीफळ ि भेट िस्तू देिून 
विशषे सत्कार करण्यात आला. 
या सात ददिसीय महाविद्यालायीन विशषे शशिीरात शशबिराथी या स्ियो विकासातून ग्राम ि 
पयाविरि विकासािर विशषे भर देण्यात आला. 
महाविद्यालायीन विशषे शशिीरा या सफल यशासाठी सिव शशक्षक  ि  शशक्षकेतर कमविारी डा. 
साळुोके सर, डा. िनु्गड ेसर, श्री. प्रकाश फदटोग, श्री. सुटे, श्री. मुोडके, श्री. मोहन लोखोड,े श्री. 
तुनकुलिार,श्री. ततिारी, श्री. िोदलकर, श्री. वपपरे. श्री. अमोल िाोदेकर, श्री. महेश शसल्लाम्िार, 
श्री. सतीश कोला, श्री. दादाराि अन्रस्कर, तसेि कु. विदया गिापुरे,कु. भाग्यश्री दगुा,कु. 
िागतृी िासतनक, कु. नीलम गेडाम. कु. रिनी रायपुरे, कु. माशमत िडिाईक,कु. ददव्याोनी 
मुत्युम्िार,कु. योचगनी शेंड,े कु. माधरुी िोिारी श्री. योगेश अन्रस्कर याोिी मोलािी मदत 
शमळाली. 
या कायवक्रमाि ेसोिालन सारभ पाटील आणि आभार प्रदशवन जस्मत खोब्रागड ेयाोनी केले. 

 
शशत्रबराच्या ‘ननरोप समारांभात’ अध्यक्षीय भाषण करताना डा. जज. एल. वाघमारे 
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शशत्रबराच्या ‘ननरोप समारांभात’ सांबोिन करताांना श्रीमती चगताताई सोमणकर, सरपांि येवली 
 

    
 

श्रीमती वप्रतीताई बारसागड ेयाांिा डा. जज. एल. वाघमारे याांच्या हस्ते ववशषे सत्कार 

 
 
 
 
 
 

 रवववार, दिनाांक १८ डडसेंबर : ‘ प्रस्र्थान ’ 
रासेयो कायवक्रम अचधकारी ि महाविद्यालायीन पथकािे सिव शशबिराथी चतर आिवयक 
सामान, साधन- सामुग्री सोित घेिून  शशिीर स्थळ- येिली िरून मुख्यालय गडचिरोली चथे 
सकाळी १० िािता रिानगी. 
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 महत्वपणूा काया :  

 

1) गाजर गवत ननमुालन अशभयान 

2) स्वच्छता मोहीम   

3) ननवासी शाळेतील पररसर स्वच्छता   

4) ित्तक गावात निीवर बांिारा बाांिला 
5) शासकीय योजनािा प्रिार आणण प्रसारात मित  

6) रेलीि ेआयोजन         

 
 िैनांदिन कायाक्रम : 
1) योगा व कवायत 
2) सामुदहक प्रार्थाना 
3) अल्पोपहार 
4) श्रमिान 
5) भोजन  
6) व्याख्यान 
7) ििाासि 
8) खेळसि 
9) साांस्कृनतक कायाक्रम 

 
 

   
 

ननवासी शाळेतील स्वच्छता             रासेयो पर्थकािी गावातील प्रभात फेरी 
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गाजर गवत ननमुालन                    ित्तक गावतील स्वच्छता मोहीम 

 
 
 

     

 

ित्तक गावात निीवर बांिारा बाांिताना रासेयो शशत्रबरार्थी 
 

    
 

    सामुदहक प्रार्थाना करताांना शशत्रबरार्थी       सामुदहक भक्ती गीत म्हणताांना शशत्रबरार्थी 
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      योगा व कवायत                  स्वयांपाक करताांना शशत्रबरार्थी 
 
 
 

     

 

       ित्तक गावात रेलीि ेआयोजन         गावातील मुख्य िौकात जस्ि शशक्षन प्रसार  

 
 

     
                श्रमिान                          पररसर स्वच्छता मोहीम 
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         मध्यान्न भोजन                             खेळसि 

 

साांस्कृनतक कायाक्रम 
 

    
  अांिश्रद्िा ननमूालन नाटकाि ेसािरीकरण               गावकऱयाांिा सहभाग 
 

    
       गोंडी नतृ्य करताांना शशत्रबरार्थी       शासकीय योजनािा प्रिार आणण प्रसारात मित 
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