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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे ि दादापाटील राजळे कला विज्ञान ि िावणज्य महाविद्यालय 

आवदनाथनगर पाथर्डी याांच्या सांयुक्त विद्यमाने  स्वातांत्र्याचा अमृतमहोत्सि ि माझी िसुांधरा उपक्रमाांतगगत राष्ट्र ीय सेिा 

योजनेचे विशेष वशबीर वदनाांक  22 फेबु्रिारी 2022 ते 28 फेबु्रिारी 2022  या कालािधीमधे्य कासार वपांपळगाि 

तालुका पाथर्डी वजल्हा अहमदनगर या वठकाणी आयोवजत करण्यात आले.  वदनाांक 21 रोजी वशबीर स्थळी प्रयाण 

करण्यात आले त्या वठकाणी  कॅम्प ला लागणारे सिग सावहत्य पोहोच करण्यात आले.  वदनाांक 22 फेबु्रिारी रोजी 

ग्रामस्वच्छता करण्यात आली त्याचप्रमाणे दुपारच्या सत्रात पुढील वदिसाांचे कामाचे कालबद्ध वनयोजन केले विद्यार्थ्ाांचे 

विविध गु्रप करून पुढील वदिसातील सिग कायगक्रमाचे वनयोजन करण्यात आले. राष्ट्र ीय सेिा योजना विशेष वशवबराचे 

उद्घाटन बुधिार वद 23/02/2022  रोजी मा. श्री  उद्धिराि िाघ विश्वस्त,श्री दादापाटील राजळे वशक्षण सांस्था याांच्या 

हसे्त करण्यात आले. यािेळी त्याांनी जीिन चाांगले करायचे असेल तर कमग चाांगले करा असा उपदेश केला ि हे चाांगले 

कमग करण्याचा योग या वशवबराद्वारे तुम्हा सिग विद्यार्थ्ाांना आला आहे.  

या प्रसांगी र्डॉ. काांरे्डकर ,िैद्यकीय अवधकारी कासार वपांपळगाि याांनी मनोगत व्यक्त केले ि वशवबरात काम 

करताना विद्याथी स्वच्छता दूत असतात. प्लास्टिक कचऱ्याचे वनयोजन कसे करािे त्याबद्दल विद्यार्थ्ाांना त्याांनी मावहती 

वदली. त्याचबरोबर र्डॉ. यशिांतराि गिळी विश्वस्त, श्री दादापाटील राजळे वशक्षण सांस्था, मा. श्री. िसांतरािजी भगत, 

मा. सौ. आशाताई वतजोरे, ह. भ. प. भाऊसाहेब पाटील राजळे, मा. श्री. सांभाजी राजळे, मा. श्री  प्रमोद 

म्हसे्क  ग्रामसेिक कासार वपांपळगाि, मा. श्री. आप्पासाहेब एकनाथ राजळे पोलीस पाटील,मा.श्री सांभाजी नाना 

राजळे मा. श्री. विक्रमराि राजळे यानी वशवबरास शुभेच्छा वदल्या. या कायगक्रमाचे अध्यक्षस्थान मा. रामदास म्हसे्क 

उपाध्यक्ष, श्री वशिाजी विद्या विकास प्रवतष्ठान याांनी भूषविले. या िेळी त्याांनी प्रामावणक कष्ट् करणारा जीिनात यशस्वी 

होतो  असा सल्ला विद्यार्थ्ाांना वदला. 

या कायगक्रमाचे प्रास्ताविक महाविद्यालयचे प्राचायग र्डॉ. राजधर टेमकर यानी केले. यािेळी महाविद्यालयाच्या 

राष्ट्र ीय सेिा योजनेचा प्रथम कॅम्प कासार वपांपळगाि मधे्य झाल्याच्या आठिणी ांना उजाळा वदला.  

या वशवबराच्या उद्घाटन कायगक्रमाच्या यशस्टस्वतेसाठी श्री दादापाटील राजळे वशक्षण सांसे्थचे विश्वस्त ि मागगदशगक 

मा.राहुल राजळे,कासारवपपांळगािच्या सरपांच मा. सौ. मोनालीताई राहुल राजळे याांचे अनमोल सहकायग लाभले.  

या कायगक्रमाचे आभार कायगक्रम अवधकारी प्रा.आसाराम देसाई याांनी मानले त्याना हा कायगक्रम यशस्वी करण्यासाठी 

कायगक्रम अवधकारी र्डॉ. साधना म्हसे्क, प्रा. अस्लम शेख, र्डॉ वनतीन वभसे , प्रा. योवगता इांगळे अवधक्षक विक्रमराि 



 

 

राजळे  यानी सहकायग केले. या प्रसांगी िरीष्ठ महाविद्यालयातील सिग प्राध्यापक ही या कायगक्रमास आिजुगन उपस्थीत 

होते. 

दुपारच्या सत्रात ह भ प भाऊ पाटील राजाळे याांचे िृक्षिल्ली आम्हा सोयरे या विषयािर उद्बोधन पर व्याख्यान 

झाले. या व्याख्यानात त्याांनी विद्यार्थ्ाांना वनसगागचे आवण मानिाचे अतूट नाते आहे ि ते विद्यार्थ्ाांनी जपले पावहजे असे 

मागगदशगन केले. गुरुिार वदनाांक 24 फेबु्रिारी रोजी गािातील विविध भागाांमधे्य स्वच्छता करू िृक्षारोपण करण्यात 

आले.दुपारच्या सत्रात प्राध्यापक सुनील पानखरे्ड र्डॉक्टर अण्णासाहेब वशांदे कृषी तांत्र वनकेतन याांनी आधुवनक शेती 

ि युिक या विषयािर विद्यार्थ्ाांना मागगदशगन केले. त्यात त्याांनी शेती आधुवनक पद्धत केल्यास उत्तम फायदा वमळू 

शकतो त्यासाठी योग्य वनयोजनाची आिश्यकता आहे असे मागगदशगन केले. या कायगक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री 

रामदास म्हसे्क याांनी भूषिले शुक्रिार वदनाांक 25 रोजी छत्रपती विद्यालयाच्या पररसरात स्वच्छता करून तेथील 

िृक्षाांना आवण केले. दुपारच्या सत्रात प्राध्यापक र्डॉक्टर गांगाधर लिाांरे्ड याांनी माजी िसुांधरा या विषयािर विद्यार्थ्ाांना 

मागगदशगन केले त्यात त्याांनी ग्लोबल िावमांग मुळे होणारे पररणाम विद्यार्थ्ाांना साांवगतले ि पुढील वपढीच्या भविष्यासाठी 

पयागिरणाचे सांिधगन केले पावहजे असा सांदेश विद्यार्थ्ाांना वदला. या कायगक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माननीय श्री 

आप्पासाहेब राजळे  पोलीस पाटील याांनी भूषिले. वदनाांक 26 फेबु्रिारी रोजी आवदनाथ नगर ते कासार वपांपळगाि 

या मारत दुतफाग िृक्षारोपण करून झार्डाांना आवण केली. दुपारच्या सत्रात  प्राचायग र्डॉक्टर दादा मरकर्ड याांनी 

स्वातांत्र्याचा अमृतमहोत्सि साजरा करताना या विषयािर विद्यार्थ्ाांना मागगदशगन केले स्वातांत्र्याचे 75 िषे पूणग होत 

असताना राष्ट्र ीय  स्वयांसेिकाांची भूवमका काय असािी याविषयी याांनी विद्यार्थ्ाांना मागगदशगन केले.  या कायगक्रमाचे 

अध्यक्ष विविध कायगकारी सोसायटीचे चेअरमन माननीय श्री िसांतराि भगत याांनी भूषविले.वदनाांक 27 फेबु्रिारी 

रोजी  स्मशान भूमी पररचय समाज मांवदर पररसर या भागात िृक्षारोपण केले तसेच हा पररसर स्वच्छ केला. दुपारच्या 

सत्रात माननीय श्री उत्तमराि राजाळे सांस्थापक ि गािाकर्डची प्रवतष्ठान याांनी व्यसनमुक्ती या विषयािर विद्यार्थ्ाांना 

मागगदशगन केले व्यसनामुळे विद्यार्थ्ाांचे भािी जीिन धोक्यात येते त्यामुळे उज्वल भविष्यासाठी विद्यार्थ्ाांनी 

व्यसनापासून दूर रहािे असे त्याांनी साांवगतले या कायगक्रमाचे अध्यक्षस्थान माननीय श्री विक्रम राजळे याांनी भूषिले. 

वदनाांक 28 फेबु्रिारी रोजी विशेष वशवबराचा  समारोप कायगक्रमाचे प्रमुख पाहुणे मा. श्री. राहुलदादा राजळे विश्वस्त, 

श्री दादापाटील राजळे वशक्षण सांस्था हे उपस्टस्थत होते. त्याांनी यािेळी विद्यार्थ्ाांच्या व्यस्टक्तमत्व विकासात या 

वशवबरामुळे मदत होते. त्यामूळे जे विद्याथी या वशवबराचा भाग आहेत ते उद्याचे सक्षम ,सुदृढ नागरीक होतील अशी 

आशा आहे. असे मत त्यानी व्यक्त केले.    या कायगक्रम प्रसांगी मा. काकासाहेब वशांदे विश्वस्त, श्री दादापाटील राजळे 

वशक्षण सांस्था याांनी मनोगत व्यक्त केले त्याांनी राष्ट्र ीय सेिा योजनेतील सिग स्वयांसेिकाांनी व्यसनापसून दूर रहािे असा 

सल्ला वदला. त्याचबरोबर प्रमोद म्हसे्क ग्रामसेिक कासार वपांपळगाि याांनी मनोगतात साांवगतले की आमच्या गािात 

वशवबर आयोवजत केलां आवण आम्हाला ग्राम स्वच्छतेची जी वशकिण वदली ती आम्ही पुढे कायम ठेिू.अशी भािना 

व्यक्त केली.  मा सुभाषराि ताठे विश्वस्त, श्री दादापाटील राजळे वशक्षण सांस्था,याांनी विद्यार्थ्ाांना भािी आयुष्यासाठी 



 

 

शुभेच्छा वदल्या. ग्रामपांचायत सदस्य अांकुश राजळे याांनी विद्यार्थ्ाांनी गािाांमधे्य केलेल्या श्रमदाना बद्दल त्याांचे आभार 

मानले. तसेच पत्रकार अमोल म्हसे्क याांनी याप्रसांगी आपले मनोगत व्यक्त केले. या कायगक्रमासाठी श्री दादापाटील 

राजळे वशक्षण सांसे्थचे विश्वस्त मा.शेषराि ढाकणे, मा. कुवशनाथ बरे्ड हे उपस्टस्थत होते. कायगक्रमाचे अध्यक्षस्थान  मा. 

श्री िसांतराि भगत ,चेअरमन विविध कायगकारी सेिा सोसायटी कासार वपांपळगाि याांनी भूषिले त्याांनी आपल्या 

अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना प्रामावणक कष्ट् करणारा जीिनात यशस्वी होतो  आवण प्रामावणक काम करण्याची 

सिय या वशवबरामुळे लागते असे मत  माांर्डले. या कायगक्रमाचे प्रास्ताविक  महाविद्यालयचे प्राचायग र्डॉ. राजधर टेमकर 

याांनी केले.समाजसेिेची भािना विद्यार्थ्ाांमधे्य रूजिने हा मुळ उदे्दश या वशवबराचा असतो असे साांवगतले.  या 

वशवबराच्या यशस्टस्वतेसाठी आमदार मोवनकाताई राजीि राजळे याांचे मागगदशगन लाभले. कासार वपांपळगािचे सरपांच 

माननीय सौ. मोनालीताई राहुल राजळे याांचे सहकायग लाभले.कायगक्रमासाठी पोवलस पाटील श्रीआप्पासाहेब एकनाथ 

राजळे, मा. विक्रम राजळे, ग्रामस्थ तसेच महाविद्यालयातील सिग वशक्षक ि वशक्षकेत्तर   या कायगक्रमास आिजुगन 

उपस्थीत होते. कायगक्रमाचे सुत्रसांचालन कु.अनुराधा कराळे याांनी केले,कु.साक्षी जोशी,आकाांक्षा काळे ि आनांद बरे्ड 

या विद्यार्थ्ाांनी वशवबरातील अनुभि साांवगतले. या कायगक्रमाचे आभार कायगक्रम अवधकारी र्डॉ. साधना म्हसे्क याांनी 

मानले.  या वशवबरात मोठ्या सांखे्यने विद्याथी विद्यार्थ्ाांनीही सहभाग घेतला. या वशवबरामधे्य रोज सकाळी योगा प्राथगना 

तसेच बौस्टद्धक कायगक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते या वशवबरामधे्य 121 विद्यार्थ्ाांनी सहभाग नोांदिला विशेष 

वशबीर  यशस्वी करण्यासाठी कायगक्रम अवधकारी प्रा आसाराम देसाई, प्रा. अस्लम शेख, र्डॉ वनतीन वभसे, प्रा योवगता 

इांगळे ि याांनी सहकायग केले. 
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