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1)िन महोत्सि 

दिनाांक 30 जून सात जुलै या कालावधीत महादवद्यालयात वन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी 

महादवद्यालयात 150 वृक्ाांची लागवड करण्यात आली. तसेच राष्ट्र ीय सेवा योजनेतील स्वयांसेवकाांना आपापल्या 

गावाांमधे्य अांगणासमोर वृक्ारोपण करण्यासाठी प्रोत्सादहत करण्यात आले. त्याप्रमाणे 200 दवद्यार्थ्ाांनी वृक्ारोपण 

केले. 

2) मास्कचे िाटप 

सांस्थेचे सांस्थापक स्वगीय िािापाटील राजळे भाऊ याांच्या पुण्यदतथीदनदमत्त 30 जून रोजी महादवद्यालयात 

प्रवेशासाठी उपस्स्थत असणाऱ्या दवद्यार्थ्ाांना  मान्यवराांच्या हसे्त मास्कचे वाटप करण्यात आले. यावेळी श्री. वृध्िेश्र्वर 

साखर कारखान्याचे उपाध्यक् मा. श्री. रामदक सन काकडे, सांचालक मा.श्री. सुभाष ताठे हे उपस्स्थत होते. यावेळी 

त्याांनी स्व. भाऊां च्या सृ्मतीस उजाळा दिला. महादवद्यालयाचे प्राचायय डॉ. आर. जे. टेमकर याांनी काययक्रमाचे 

प्रास्तादवक केले. त्यावेळी त्याांनी भाऊां ची कॉलेज काढण्यामादगल भूदमका साांदगतली. तर   श्री. वृध्िेश्र्वर साखर 

कारखान्याचे उपाध्यक् मा. श्री. रामदक सन काकडे भाऊनी कारखाना व कॉलेज उभारताांना घेतलेल्या पररश्रमा 

दवषयी मादह ती दिली. तर  सांचालक मा.श्री. सुभाष ताठे याांनी नदवन प्रवेश घेत असलेल्या दवद्यार्थ्ाांचे महादवद्यालयात 

स्वागत करुन दवद्यार्थ्ाांना त्याांच्या भदवष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. या काययक्रमाचे अभार काययक्रम आदधकारी प्रा. 

आसाराम िेसाई याांनी मानले. यावेळी महादवद्यालयाचा सवय स्टाफ उपस्स्थत होता. 

3) गिपती उत्सि 

 िरवषीप्रमाणे राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या वतीने महादवद्यालयामधे्य गणेश मूतीची प्रदतष्ठापना करून गणेश उत्सव 

साजरा करण्यात आला. दि. 22 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत हा उत्सव साजरा करण्यात आला. 

4)विट इंवर्डया  

दफट इांदडया अांतगयत महादवद्यालयातील शारीररक दशक्ण दवभाग व राष्ट्र ीय सेवा योजना दवभाग याांच्या सांयुक्त 

दवद्यमाने प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात आले. व व्यायामाचे महत्व लोकाांना पटवून िेण्यात आले  

5) 5 सप्टेंबर रोजी महादवद्यालयात दशक्क दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी  दवद्यार्थ्ाांना आपल्या घरून 

कोणत्याही एका टॉदपक वर एक स्िदडओ तयार करून पाठदवण्याचे साांदगतले. त्याप्रमाणे दवद्यार्थ्ाांनी स्िदडओ 

तयार केले. यात 20 स्वयांसेवक सहभागी झाले.  

6) 2 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीय सेवा योजना दवभागाच्या वतीने महात्मा गाांधी जयांती साजरी करण्यात आली. 

7) 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीय एकता दिवस साजरा करण्यात आला. त्यादिवशी महादवद्यालयात उपस्स्थत 

असणाऱ्या सवाांना राष्ट्र ीय एकता शपथ िेण्यात आली. 



8) िािापाटील राजळे कला दवज्ञान व वादणज्य महादवद्यालयात राष्ट्र ीय सेवा योजना दवभागा अांतगयत सांदवधान दिन 

साजरा करण्यात आला. यावेळी महादवद्यालयाचे प्राचायय डॉक्टर  आर. जे. टेमकर व कायायलयीन अदधक्क श्री 

दवक्रम राजळे याांनी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आांबेडकर व  सांदवधान सरनामा याांचे प्रदतमापूजन केले यावेळी 

महादवद्यालयाचे प्राचायय व राज्यशास्त्र दवभाग प्रमुख डॉक्टर आर. जे. टेमकर सर याांनी भारतीय  राज्यघटना 

दनदमयतीचा प्रवास व राज्यघटनेने भारतीय नागररकाांना दिलेली मूलभूत अदधकार व कतयव्य यादवषयी मागयिशयन केले 

तसेच भारतीय राज्यघटना ही भारतीय लोकशाहीचा आधार आहे. असे त्याांनी म्हटले यावेळी महादवद्यालयातील 

सवय दशक्क व दशक्केतर सेवक उपस्स्थत होते काययक्रमाचे दनयोजन राष्ट्र ीय सेवा योजना काययक्रमादधकारी 

प्राध्यापक आसाराम िेसाई डॉक्टर साधना म्हसे्क प्राध्यापक असलम शेख याांनी केले 

9) 1 दडसेंबर जागदतक एड्स दिन महादवद्यालयातील दवद्यार्थ्ाांना एड्स या रोगादवषयी जनजागृती करण्यात आली. 

10) 4 जानेवारी रोजी महादवद्यालयात सादवत्रीबाई फुले जयांतीचे आयोजन करण्यात आले. 

11)राष्ट्र ीय युिक वदन 

 िािापाटील राजळे महादवद्यालयात मधे्य रदववार दिनाांक 12 जानेवारी रोजी राष्ट्र ीय युवक दिना दनदमत्त 

राजमाता दजजाऊ जयांती. सहकार महषी स्वातांत्र्र्यसैदनक स्व-भाऊसाहेब थोरात याांची जयांती, कृषीक्राांदतचे सेनानी 

डॉक्टर अण्णासाहेब दशांिे याांचे पुण्यस्मरण आदण स्वामी दववेकानांि जयांती मोठ्ाा उत्साहात साजरा करण्यात 

आला. या दनदमत्त मान्यवराांच्या हसे्त प्रदतमापूजन केले. या काययक्रमाच्या अध्यक्स्थानी माजी मुख्याध्यापक मा. श्री 

आर. वाय म्हसे्क हे होते. या प्रसांगी प्रमुख पाहुणे मा. उपप्राचायय मा-श्री. दकसनराव माने याांनी दवद्याथ्रयाांना मागयिशयन 

करताना साांदगतले की अणासाहेब दशांिे. भाउसाहेब थोरात हे आधुदनक महाराष्ट्र ाचे दषल्पकार आहेत. आजचा तरुण 

हा स्वप्नाळू व प्रश्नाळु असावा त्याला उच्च धे्ययाची स्वप्न पडावीत तर त्याने प्रते्यक गोष्ट्ीला प्रश्न दवचारले पाहीजे. 

आपल्या परांपरामधल्या चाांगल्या गोष्ट्ी  शोधुन त्या आचरणात आणले पादहजे. तसेच त्यानी स्वामी दववेकानांिाचे 

जीवन दवचार व तत्वज्ञान या दवषयी दवद्याथ्रयाांना मागयिशयन केले. काययक्रमाचे प्रास्तादवक महादवद्यालयाचे प्राचायय 

डॉ- आर जे टेमकर सर याांनी केले याप्रसांगी त्याांनी अण्णासाहेब दशांिे, भाऊसाहेब थोरात याांचे जीवनकायायचा 

आढावा घेतला. तरुणाांनी आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी सदिचारी आदण अभ्यासात सातत्य ठेवणे आवष्यक आहे 

असा सांिेश त्यानी प्रास्तादवकातुन दिला.  या वेळी महादवद्यालयातील दवद्याथ्रयानी सुरु केलेल्या युवा स्पांिन या नु्यज 

चॅनलचे उिघाटन मान्यवराांच्या हसे्त केले. अध्यक् मनोगतातून माननीय श्री आर वाय म्हसे्क याांनी राष्ट्र ीय युवा 

दिनाच्या दवद्याथ्रयाांना शुभेच्छा दिल्या.  या काययक्रमाचे सूत्रसांचालन स्वयांसेदवका स्स्मता कचरे दहने केले. आभार प्रा. 

षामराव गरड  याांनी मानले केले. या काययक्रमाया यषस्वीतेसाठी  राष्ट्र ीय सेवा योजना काययक्रम अदधकारी प्राध्यापक 

आसाराम िेसाई, डॉ. साधना म्हसे्क, प्रा.जयश्री िरांिले- प्रा अस्लम शेख याांनी पररश्रम घेतले. या काययक्रमासाठी 

महादवद्यालयातील सवय दशक्क दशक्केतर उपस्स्थत होते. या काययक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी महादवद्यालयाचे प्राचायय 

डॉ. आर जे टेमकर सर याांनी मागयिशयन केले 

11)  25 जानेवारी रोजी महादवद्यालयातील दवद्यार्थ्ाांसाठी मतिान जागृती अदभयान राबदवण्यात आले. त्या 

दनदमत्ताने राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या स्वांयसेवकाांनी ज्या दवद्यार्थ्ाांचे वय 18 पुणय झाले आहे. अशा सवाांना आपले नाव 



मतिार यािीत नोांिण्याठी प्रात्सादहत केले. तसेच त्याांना नाव नोांिणीसाठी आवश्यक कागि पत्राांची माहदती दिली. 

यात 150 स्वयांसेवक सहभागी झाले. 

12) वििजयंती 

 

िािापाटील राजळे कला, दवज्ञान व वादणज्य महादवद्यालयात 19 फेबु्रवारी 2019 रोजी दशवजयांती मोठ्ा उत्साहात 

साजरा करण्यात आली. यादनदमत्ताने महादवद्यालयात इदतहास दवभाग व एनएसएसच्या वतीने जयांती सोहळा 

आयोदजत करण्यात आला. यावेळी इदतहास दवभाग प्रमुख प्राध्यापक राजू घोलप याांनी छत्रपती दशवाजी महाराजाांचे 

राजनीती की यावर सदवस्तर व्याख्यान दिले तसेच . शारीररक दशक्ण दवभागाच्या वतीने बुस्िबळ स्पधेचे आयोजन 

करण्यात आले होते. यावेळी महादवद्यालयाचे प्राचायय डॉ. आर. जे. टेमकर , कारखान्याचे सांचालक व 

महादवद्यालयातील दशक्क वृांि उपस्स्थत होता. या काययक्रमाचे आभार इदतहास दवभागातील प्राध्यापक व एनएसएस 

काययक्रमादधकारी प्रा. आसाराम िेसाई याांनी मानले. या वेळी इदतहास दवभागातील दवद्याथी व एनएसएस स्वयांसेवक 

मोठ्ा सांखे्यने उपस्स्थत होती त्याचप्रमाणे दजल्ह्यातून आलेले बुस्िबळपटू या वेळी उपस्स्थत होते. 

13) 8 माचय रोजी महादवद्यालयात आांतरराष्ट्र ीय मदहला दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी महादवद्यालयातील 

दवद्यादथयनी ांचे हेल्थ चेकअप कॅम्प आयोदजत करण्यात आला. 
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