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(सविस्तर िेगळा अहिाल सादर) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“सविस्तर अहिाल” 

१. नतरंगा मािय अहिाल : स्िातंत्र्य ददन १५ ऑगस्ट 
िििषी आपि भािताु ेस्िातांत्र्य दििस १५ ऑगस्ट ला साजिा कितो, या िषी ६९ िा स्िातांत्र्य 

दिन शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, गडगुिोली चडे मोठ्या उत्साहात साजिाकिण्यात आला. या 
कायकु्रमासाठी महाविद्यालयाु ेप्राुाय ुडा. जयिाम खोब्रागड ेअधक्ष म्हिून लाभले ि याांच्या शुभहस्त े
सकाळी ८ िाजता महाविद्यालया प्राांगिात झांडा िांिन किण्यात आले आणि लगेु िाष्ट्रध्िजाला 
सलामी िेण्यात आली, या कायकु्रमाला महाविद्यालयातील सि ु शशक्षक, शशक्षकेत्ति कमुु ािी तसेु 
विद्याडी सूद्धा हजि होते. 

प्राुाय ु डा. जयिाम खोब्रागड े याांनी अध्यक्षीय भाषिात स्िातांत्र्य दिनाु े महत्ि ि त्याुी 
महानता विद्यार्थयाांना साांगगतले.िेश स्िातांत्र्यासाठी आपले सिसु्िी पिाला लाििािे,प्रािाु े बशलिान 
िेिािे असे डोि भाितीय क्राांततकािी नतेे ,पुढािी याांुी आठिि काढून त्याांच्या बशलिानाला सलाम 
किण्यात आले.स्िातांत्र्य म्हिजे स्िैिाुाि नाही िंकां बहुना ती कक अनुशासन,कक जबाबिािी आहे.व्यचती 
स्िातांत्र्य,अशभव्यचती स्िातांत्र्य याु ेअनुशासन रुपात केलेले ितनु होय असे त्याांनी साांगगतले.भािताुी 
िाज्यघटनेनुसाि त्याांनी स्िातांत्र्य दिन- १५ ऑगस्ट ु े प्रारूप साांगगतले.त्यानांति काही िासेयो 
स्ियांसेिकानी काही िेशभचतीपि गगते सुद्धा म्हांटली.त्यानांति सि ुउपजस्डताांना शमठाई िाटण्यात आली. 

अशा प्रकािे शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, गडगुिोली चडे स्िातांत्र्य दिन साजिा किण्यात 
आले. 

             
 

 
 
स्िच्छता अमभयान : 
 गोंडिाना विद्यापीठ,गडगुिोली च्या शैक्षिीक सत्र २०१६-१७ मध्ये शासकीय विज्ञान 
महाविद्यालय, गडगुिोली तरे्फ ‘स्िच्छ भाित अशभयान’ अांतगतु विविध उपक्रम तसेु स्िच्छता मोहीम 
सुद्धा िाबविण्यात आली. यामध्ये मुख्यता महाविद्यालयातील परिसिाुी स्िच्छता यािि तसेु िाष्ट्रीय 
सेिा योजना (िासेयो) अांतगतु ित्तक गािाच्या स्िच्छतेिि विशषे भि िेण्यात आले. 



स्िच्छ भाित अशभयाना अांतगतु महाविद्यालयात विविध कायकु्रमाांु ेआयोजन पुढील प्रमािे किण्यात 
आले- 

१. दिनाांक ११ ऑगस्ट ला स्िातांत्र्य दिन १५ ऑगस्ट ु ेऔगुत्य साधनू महाविद्यालयातील 
परिसिाुी स्िच्छता किण्यात आली.त्यामध्ये काडी-कुिा गोळा कििे,काही झुडपी 
िनस्पतीुी छटाई कििे,प्लाजस्टकच्या बेकाि पन्नन्नया गोळा कििे, झाडाांना री-गािड लाििे 
चत्यािी कामे महाविद्यालयातील िासेयो स्ियांसिेकाांच्या मितीने किण्यात आले. अशा 
पद्धतीने महाविद्यालयातील परिसि स्िच्छ किण्यात आले. 
 

   

 
२. दिनाांक १३ ऑगस्ट ला िाष्ट्रीय सेिा योजना (िासेयो) अांतगतु ित्तक गाि येिली चडे सुद्धा 

स्िच्छता मोहीम सुद्धा िाबविण्यात आली. गािातील मुख्य िस्त्यािि ितुर्फाु बाजूांुी झाडूांनी 
स्िच्छता किण्यात आली.त्यामध्ये मुख्यता गाजि गित तनमुलुन, प्लाजस्टकच्या बेकाि 
पन्नन्नया गोळा कििे, काडी-कुिा गोळा कििे ि त्याांुी योग्य विल्िेिाट लाििे, झुडपी 
िनस्पती कापिे चत्यािी काय ुकिण्यात आले. 
 

   

 
३. दिनाांक ०२ ऑचटोबि ला िाष्ट्रवपता महात्मा गाांधी जयांती सुद्धा साजिा किण्यात आली. या 

दििशी गाांधीजीनी दिलेल्या स्िच्छता सांिेशाु े पालन किण्यात आले,सकाळी 
महाविद्यालयातील अांगिातील ुामोशी िोड ुी स्िच्छता किण्यात आली. त्यामध्ये 
िस्त्याच्या ितुर्फाु बाजूांनी अतत िाढलेली िनस्पती काढण्यात आली, काुचे्या शशश्या गोळा 
कििे, प्लाजस्टकच्या बेकाि पन्नन्नया गोळा कििे, काडी-कुिा गोळा कििे ि त्याांुी योग्य 
विल्िेिाट लाििे, झुडपी िनस्पती कापिे चत्यािी काय ुकिण्यात आले ि िस्त्याु ेडोड ेर्फाि  



िस्त्याु ेविद्यार्थयाांच्या दृष्ट्टीने रुां िीकिि किण्यात आले या मोदहमेत प्राुाय ुडा. जज. कल. 
िाघमािे,प्रा. अमि कुिील िासेयो कायकु्रम अगधकािी,डा. मांिाि पैगिकि,प्रािीशास्त्र विभाग 
प्रमुख,प्रा. कासिला भौततकशास्त्र विभाग प्रमुख, श्री. प्रकाश र्फदटांग, श्री. गजानन तुन्नकुलिाि,  
श्री. सुटे, श्री. मुांडके,श्री. िािािाि अन्नरस्कि, श्री.योगेश अन्नरस्कि तसेु महाविद्यालयातील 
िासेयो स्ियांसेिक सुद्धा सहभागी झाले.  

त्यानांति महाविद्यालयात प्राुायाांनी महात्मा गाांधीजीच्या प्रततमेला माल्यापिु करून 
पुष्ट्प अपिु केले तसेु ईति सि ु शशक्षक, शशक्षकेत्ति कमुु ािी तसेु िासेयो स्ियांसेिकानी 
पुष्ट्प अपिु करून अशभिािन केले. 

 

          
 

          
 

४. गोंडिाना विद्यापीठ आणि शासकीय विज्ञान महाविद्यालाय,गडगुिोली याांच्या सांयुचत 
विद्यमाने पयायिरि विकासाकरीता – “यमिाशक्ती” या सांकल्पने िि आधारित “राष्ट्रीय सेिा 
योजना” िे महाविद्यालायीन विशरे् मशबीरािे आयोजन येिली,    तालुका- गडगुिोली, 
जजल्हा- गडगुिोली चडे ददनांक १२ ते १८  डडसेंबर २०१६ या कालािधीत किण्यात आलेले 
होते,यामध्ये सुद्धा युिाशचती ुा िापि ग्राम स्िच्छता अश्या विधायक कायाुसाठी किण्यात 
आला. यामध्ये प्रा. अमि कुिील, िासेयो कायकु्रम अगधकािी ि िासेयो शशबबिाडींतरे्फ गािात 
मुख्य मागाांनी स्िच्छता िेली काढण्यात आली ि गािकयाांना स्िच्छतेु ेमहत्ि विविध घोष 
िाचये म्हित साांगण्यात आली. 
त्याअगोिि िासेयो शशबबिाडींनी गािात मुख्य मागाांुी झाडूच्या सहाय्याने स्िच्छता 
केली,िस्त्याच्या ितुर्फाु बाजूांनी अतत िाढलेली िनस्पती काढण्यात आली, प्लाजस्टकच्या 



बेकाि पन्नन्नया गोळा कििे, काडी-कुिा गोळा कििे ि त्याांुी योग्य विल्िेिाट लाििे, 
बबनकामी कुिा जाळिे, झुडपी िनस्पती कापिे चत्यािी काय ुकिण्यात आले. 
 

  

    

 

“राष्ट्रीय सेिा योजना” िे सात महाविद्यालायीन विशरे् मशबीर येिली, 
ददनांक १२ ते १८  डडसेंबर २०१६ इथे राबविलेले स्िच्छता अमभयान 

 

 

 



नशनल यमननट ड े:  

दिनाांक २४ सप्टेंबि िोजी िाष्ट्रीय सेिा योजना विभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, 
गडगुिोली तरे्फ ‘आंतरराष्ट्रीय शांतता ददन- २१ सप्टेंबर’ तसेु ‘राष्ट्रीय सेिा योजना ददन- 
२४ सप्टेंबर’ ु ेआयोजन किण्यात आले.या कायकु्रमासाठी अध्यक्षीय स्डानी प्रा. सिेश्िि 
कासिला सि, भौततकशास्त्र विभागप्रमुख, प्रमुख िचत े प्रा. डा. विलास खनुे सि,मिाठी 
विभाग शशिाजी महाविद्यालय,गडगुिोली तसेु प्रा. अमि कुिील िासेयो कायकु्रम अगधकािी 
तसेु िासेयो स्ियांसेिक सुद्धा उपजस्डत होते. 

सुििातीला सि ु प्रमुख मान्नयििाांनी िाष्ट्रवपता महात्मा गाांधीजीच्या प्रततमेला माल्यापिु 
करून िीपप्रज्िशलत केले, िासेयो स्ियांसेिकानी िाष्ट्रीय सेिा योजना गगताु,ेिैष्ट्ििजन 
तो...,खिा तो ककुी धमाु...चत्यािी सामुदहक रित्या गगतगान केले ि पाहुण्याांु े स्िागत 
किण्यात आले. प्रा. अमि कुिील िासेयो कायकु्रम अगधकािी याांनी आांतििाष्ट्रीय शाांतता दिन 
आणि िाष्ट्रीय सेिा योजना दिनाुी प्रस्तािना,सांकल्पना आणि महत्ि साांगगतले. कायकु्रमाु े
प्रमुख िचते प्रा. डा. विलास खनुे सिानी आांतििाष्ट्रीय शाांतता दिन म्हिजे प्रत्येक व्यचतीन े
आपल्या मनातील,डोचयातील दहांसक आणि अतनष्ट्ट विुािाांुे-कृतीांु े त्याग करून शाांतीुा 
माग-ुबुद्ध माग’ु अांगगकाि किण्याु ेप्रततपािन केले.शाांतततेून स्ितःुा ि समाजाुा उद्धाि 
किा. िाष्ट्रीय सेिा योजनाुी महाविद्यालयीन जीिनातील भूशमका त्याांनी स्पष्ट्ट केली. 

अध्यक्षीय स्डानी लाभलेले प्रा. सिेश्िि कासिला सि, भौततकशास्त्र विभागप्रमुखाांनी 
िाष्ट्रीय सेिा योजनाु े ििूगामी सुपरििाम त्याांनी स्पष्ट्ट केलेत.या कायकु्रमाु े सांुालन 
तनकेश भििे ि आभाि प्रिशनु कु. नांदिनी केिामिि नी केले.तसेु या कायकु्रमात 
विद्यापीठीय शािीरिक स्पधेत प्रडम येिाऱ्या सि ु खेडाळूना बक्षीस िेऊन गौििाजन्नित 
किण्यात आले.िासेयो च्या या कायकु्रमाच्या यशस्िी होण्यासाठी महाविद्यालयीन सि ु
शशक्षक ि शशक्षकेत्ति कमुुाऱ्याांु ेसहकाय ुलाभले. 

               



शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,गडचिरोली  
राष्ट्रीय सेिा योजना विभाग 

“ममक्तीददन” - १८ जानेिािी 
अहिाल 

 

गोंडिाना विद्यापीठ गडगुिोली, शशक्षि विभाग जज. प. , गडगुिोली आणि मुचतीपड, 
गडगुिोली याांच्या सांयुचत विद्यमाने ‘मुचतीदिना’ ु ेआयोजन शशिाजी महाविद्यालय चडे दिनाांक १८ 
जानेिािी २०१७ ला िपुािी २ ते ५ िाजता ििम्यान किण्यात आले यामध्ये  शासकीय विज्ञान 
महाविद्यालाय, ,गडगुिोली याांच्या सोबत  गडगुिोली शहिातील ि तालचुयातील चति 
महाविद्यालय,विद्यालय ि शाळा विद्यालयातील विद्याडी,शशक्षक प्रुांड सांख्येत उपजस्डत होते. 

मुचतीदिन म्हिजे िारू ि तांबाख ू मुचतीुा सांिेश ि सांकल्प तसेु खिाु, गुटखा, तांबाखूु ी 
सािजुतनक होळी या सांकल्पनेिि आधारित असून ज्याुा मुख्य उद्िेश गडगुिोली जजल्हा जो 
व्यसनाच्या िाटेिि जात आहे त्याुी व्यसनमुचती साठी केलेला प्रयत्न होय तसेु  प्रत्येक १८ 
जानेिािी मुचतीदिन म्हिून साजिा कििे होय. 

या कायकु्रमासाठी प्रमुख िचते ि मागिुशकु म्हिून लाभलेले प्रशसद्ध मिाठी शसने कलािांत श्री. 
मकिांि अनासपुिे, समाज सेिक डा. अभय बांग ,अधक्ष सु ुआणि डा. निेश मडािी ,िासेयो समन्नियक 
गोंडिाना विद्यापीठ, डा. शशिनाड कुां भािे, जजल्हाध्यक्ष अणखल भाितीय गुरुिेि सेिा मांडळ ि शहिातील 
शासकीय,तनम शासकीय प्राध्यापक,शशक्षक, विद्याडी भिपूि सांख्येत उपजस्डती होती. 

जजल्हा सामाजजक काय,ु गडगुिोली ि िासेयो विभाग गोंडिाना विद्यापीठ याांच्या पूिसुुुनेनुसाि 
मुचतीदिन िली ु ेआयोजनकिण्यात आले, ज्या मध्ये प्रा. अमि कुिील िासेयो कायकु्रम अगधकािी ि 
िासेयो स्ियांसेिकानी भाग घेतला. ठिलेल्या िेळेप्रमािे महाविद्यालयाच्या परिसिात सि ु स्ियांसेिक 
जमा झाले, िली तनघण्याच्या पूिी मुचतीसैतनकाांतरे्फ सिाांना ककबत्रतपिे सामुदहक रित्या व्यसनमुचती 
साठी शपड घेण्यात आली.  

प्रमुख िचते ि मागिुशकु म्हिून लाभलेले प्रशसद्ध मिाठी शसने कलािांत श्री. मकिांि अनासपुिे याांच्या 
हस्ते खिाु, गुटखा, तांबाखूु ी सािजुतनक होळी ि सांकल्प कायकु्रम घेण्यात आला. 



श्री. मकिांि अनासपुिे याांनी आपल्या भाषिात म्हांटले की, गडगुिोली जजल्हा आता व्यसनाच्या िाटेिि 
तनघाला आहे,जागोजागी विड्या आणि शसगािेटुा धिू तनघताांना दिसत आहे. मुचतीसैतनकाांना मोठी 
जबाबिािी पाि पाडायुी आहे ि आग विझािनायाांच्या यािीत सहभागी व्हायु े आहे, व्यसनामुळे 
कौटुांबबक िाताििि िवुषत होते, मािसाुी अधोगती होते ि तो मतृ्युच्या िाटेिि लागतो. व्यसनी 
मािूस र्फचत या परृ्थिीिि हेलपाटे घालण्यासाठी येतो असे म्हांटल. व्यसन हे नकािात्मक, विध्िांसक 
नसून त े सकािात्मक असािे असे प्रततपािन केले. सकािात्मक व्यसन म्हिजे पुस्तक िाुन छन्नि, 
व्यायामुा छन्नि, खेळाुे छन्नि असािे ज्याच्यामळेु मािूस स्ितःुी,स्ितःच्या कुटुांबाुी प्रगती साधू 
शकतो.  

त्यापूिी समाज सेिक डा. अभय बांग याांनी मुजचतपड अशभयान आणि मुचतीदिनाु ेमहत्ि,उद्दिष्ट्टे ि 
सांकल्पना स्पष्ट्ट केली, प्रमुख िचते ि मागिुशकुाांुा परिुय श्री. अमतृ बांग याांनी करून 
दिला.कायकु्रमाु े सांुालन श्री. तुषाि खोिगड े याांनी केले. तसेु सुििातीला तनमाुि ि निुतैन्नय 
व्यसनमुचती मांडळ, यितमाळ च्या कलाकािाांनी व्यसनमुचती आधारित पडनाट्याु ेसाििीकिि केले. 

या कायकु्रमासाठी महाविद्यालयातून पािांपारिक पद्धतीने िलीु ेआयोजन किण्यात आले ज्या मध्ये 
‘व्यसनममक्ती ण दंाबाद- तंबाख,ूदारू ममदायबाद’, ‘तंबाख,ू गमटखा- आरोग्याला  टका’,  ‘तंबाख ू सोडिा- 
कन्सर पळिा’, ‘तंबाखिूी कमाल खास-तोंडािा येतो खराब िास’, ‘तंबाखू खाल्ला- कन्सर  ाला’, ‘तंबाखू 
खराय खाऊ नका- कन्सर होिून मरू नका’ असे विविध व्यसनापासून पिाितृ्त कििािे घोष िाचय म्हित 
शहिाच्या मुख्य मागाांनी म्हित ठिलेल्या जागी पोहुले. 

महाविद्यालयातील िासेयो विभाग पूि ुसिंक्रयतेने आणि उत्साहाने या मुचतीदिनात सहभागी झाला. 

 

 



       

 

             

             

  

“ममक्तीददन” - १८ जानेिािी २०१७ मध्ये िासेयो पडकाुा सहभाग 
 

                    



शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,गडचिरोली  
राष्ट्रीय सेिा योजना विभाग 

“रक्तदान मशबीर” – २२ फेब्रमिारी २०१७ 

( िचतगट, शसकेल सेल, दहमोग्लोबबन आणि िैद्यकीय तपासिी ) 
अहिाल 

 

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय ,गडगुिोली च्या िाष्ट्रीय सेिा योजना विभाग  आणि शािीरिक 
शशक्षि विभाग याांच्या सांयुचत विद्यमाने िचतिान शशबबिाु े आयोजन महाविद्यालयात दिनाांक २२ 
रे्फब्रुिािी २०१७ ला सकाळी ११ ते ५ या कालािधीत किण्यात आले, ज्यामधेय  विद्याडाांुी ि िासेयो 
स्ियांसेिकाांुी िचतगट, शसकेल सेल, दहमोग्लोबबन आणि िैद्यकीय तपासिी सुद्धा किण्यात आली. 

िाष्ट्रीय सेिा योजना विभागाद्िािे ‘मानशसक आिोग्य आजाि’ या विषयािि डा. अजय खिैकाि, 
मानशसक िोग तज्ञ शास. जजल्हा रुग्िालय, गडगुिोली याांच्या व्याख्यानाु े आयोजन सकाळी १० 
िाजता किण्यात आले.या कायकु्रमासाठी अध्यक्षीय स्डानी प्रुाय ुडा. जज. कल. िाघमािे आणि प्रमुख 
अततडी म्हिून डा. उमेश शसडाम, िैद्यकीय अगधकािी शास. जजल्हा रुग्िालय, गडगुिोली, डा. अतनल 
कोंडकेि, शास. जजल्हा रुग्िालय, गडगुिोली आणि प्रा. सिेश्िि कासिला, भौततकशास्त्र विभाग ि 
शािीरिक शशक्षि विभाग प्रमुख उपजस्डत होते. 

कायकु्रमाु ेसांुालन प्रा. अमि कुिील, िासेयो कायकु्रम अगधकािी याांनी केले. त्याांनी कायकु्रमाुी 
सांकल्पना आणि पाश्िभुूमी माांडली. कायकु्रमाु ेप्रमुख िचते डा. अजय खिैकाि याांनी मानशसक आिोग्य  
ि त्याु ेआजाि म्हिजे काय, त्या सांबगधत विविध आजािाांुे प्रकाि हे स्पष्ट्ट केले. मानशसक आजािाला 
काििीभूत असलेली आजुी आधतुनक जीिन शैली, तान-तिाि, कामाुा ि चति विविध बाबीांुा 
होिािा मानशसक त्रास हे विविध उिाहिि िेऊन स्पष्ट्ट केले. अपस्माि (शमगी) म्हिजे काय, त्यामागील 
असलेले शास्त्रीय कािि आणि उपाय योजना, त्या व्यचतीुी िेखभाल, प्रसांगािधान हे सुद्धा साांगगतले. 

पाश्च्यात्य िेशात मानशसक आजािामुळे नैिाश्याु े िाढते प्रमाि, ि त्यामुळे आत्महत्या होत 
आहे. आधतुनक जीिनात मोबाईलच्या सिाुस िापिामुळे विद्याडाांिि होिािा विपिीत पिीिाम यािि 
त्याांनी प्रकाश टाकला.विद्याडाांनी मोबाईलुा िापि हा मयाुदित ि ुाांगल्या कामासाठी किािा असे 
प्रततपािन केले. डा. अजय सिाांनी िेगिेगळ्या भीतीु े(Fobia) प्रकाि सुद्धा साांगगतले. 



या कायकु्रमात प्रा. अमि कुिील, िासेयो कायकु्रम अगधकािी याांनी सुद्धा विद्यार्थयाांना काही 
योग्य बांधने असािी अस ेआिजूनु साांगगतले ि ते पि त्याांनीु ठििािी असे प्रततपािन सुद्धा केले. 
िचतिानासोबतु विद्याडाांुी ि िासेयो स्ियांसेिकाांुी िचतगट, शसकेल सेल, दहमोग्लोबबन आणि 
िैद्यकीय तपासिी सुद्धा किण्यात आली ज्यामधेय प्रा. सिेश्िि कासिला सिाांु ेमहत्िपूि ुयोगिान 
लाभले. 

ििील विविध तपासिी आणि िचतिानासाठी डा. रुड े,प्रमुख शास. जजल्हा रुग्िालय, गडगुिोली 
याांच्या मागिुशनुाखाली ििील विविध तपासनी ि िचत सांकलन गट महाविद्यालयात पाठविण्यात आले. 
िचत सांकलन गट मध्ये डा. मैिाम्िाि, (BTO) शास. जजल्हा रुग्िालय, गडगुिोली ि याांच्या ुमूने 
विशषे प्रयत्न केले. िचतिान शशबबिात महाविद्यालायीन विद्याडाांनी, िासेयो स्ियांसेिकाांनी तसेु 
शशक्षकिनृ्निानी सुद्धा सहभाग िशवुिला ि िचतिान केले. महाविद्यालायीन विद्याडाांुी िैद्यकीय 
तपासिी डा. उमेश शसडाम, डा. अतनल कोंडकेि  आणि कु. डा. पोिेड्डीिाि, िैद्यकीय अगधकािी शास. 
जजल्हा रुग्िालय, गडगुिोली याांनी केले. 

िचतिान ककूि बािीस (२२) व्यचतीांनी केले तसेु ििील विविध तपासिी मध्ये 
महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांनी आणि िासेयो स्ियांसेिकानी भिपूि प्रमािात हजेिी लािली. 

या महत्िपूि ुकायकु्रमाच्या यशासाठी डा. अबिाि अहेमि, िनस्पतीशास्त्र विभाग प्रमुख, डा .
मांिाि पैगिकि,प्रािीशास्त्र विभाग प्रमुख,  प्रा  .कासिला भौततकशास्त्र विभाग , डा. साळुांखे सि, प्रा. 

बोिलकि, प्रा. सतीश कोला, श्री  .प्रकाश र्फदटांग ,श्री .मुांडके,श्री.  मोहन गाठे  ,श्री.  तनळकां ठ खोब्रागड,े श्री . 
िािािाि अन्नरस्कि, श्री .योगेश अन्नरस्कि तसेु महाविद्यालयातील चति शशक्षक ि शशक्षकेत्ति 
कमुु ाऱ्याांु े,िासेयो स्ियांसेिक आणि चति विद्यार्थयाांु ेमोलाु ेसहकाय ुलाभले. 

                



 

‘मानमसक आरोग्य आजार’ या विर्यािर डा. अजय खरैकार, मानमसक रोग तज्ञ  

शासककय जजल्हा रुग्िालय, गडचिरोली यांि ेव्याख्यान 
 



 

 

रक्तदान मशबबरात स्ियंसिेक आणि विद्यार्थयाांिा सहभाग 



 

 

मसकेल सेल आणि दहमोग्लोबबनिी तपासिी करतांनी महाविद्यालयीन विद्याथी 



 

रक्तदान करतांना प्रा. अमर कम रील रासेयो काययक्रम अचधकारी 

 

डा. मैदमिार, (BTO) शास. जजल्हा रुग्िालय, गडचिरोली विद्यार्थयाांि ेरक्तदाब तपासताना 



 

 

“रक्तदान मशबीर” – २२ फेब्रमिारी २०१७ च्या रक्तगट, मसकेल सेल, दहमोग्लोबबन आणि 

 िैद्यकीय तपासिी मधील काही क्षि 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,गडचिरोली 
राष्ट्रीय सेिा योजना 

‘विज्ञान ददन’-२८ फेब्रमिारी  
 “अहिाल”  

 

िाष्ट्रीय सेिा योजना विभागातरे्फ, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, गडगुिोली चडे 
‘विज्ञान ददन’-२८ फेब्रमिारी ु ेआयोजन किण्यात आले.या कायकु्रमासाठी अध्यक्षीय स्डानी 
डा. जज. कल. िाघमािे, प्राुाय ु  शासकीय विज्ञान महाविद्यालय प्रमुख िचते डा. मांिाि 
पैगिकि, प्रािीशास्त्र विभाग प्रमुख , प्रमुख अततडी म्हिून प्रा. सिेश्िि कासिला, 
भौततकशास्त्र विभाग, डा. अबिाि अहेमि, िनस्पतीशास्त्र विभाग प्रमुख तसेु प्रा. अमि 
कुिील िासेयो कायकु्रम अगधकािी ,िासेयो स्ियांसेिक आणि महाविद्यालयीन विद्याडीसुद्धा 
बहुसांख्येत उपजस्डत होते. 

या कायकु्रमाुी प्रस्तािना प्रा. अमि कुिील , िासेयो कायकु्रम अगधकािी याांनी विज्ञान 
दिन ि त्यामागील भूशमका आपल्या प्रस्तािनेत माांडली. विज्ञान दिन म्हिजे डा. सी. वि. 
िमि याांच्या महत्िपूि ुकायाुु ेर्फशलत आहे असे त्याांनी साांगगतले. विज्ञान क्षेत्रातील कक 
महत्त्िपूि ुभाितीय िैज्ञातनक म्हिुन अख्या जगात त्याांनी आपल्या िमि प्रभाि (Raman 
Effect) या सांशोधनाने शसद्ध केले.२८ रे्फब्रुिािी १९२८ मधील त्याांच्या या सांशोधनात्मक 
केलेले काय ुज्याुी र्फलश्रतुी म्हिजे त्याांना १९३० साली शमळालेले भौततकशास्त्र क्षेत्रातील 
नोबेल पारितोवषक जे भाितासाठी अत्यांत महत्त्िपिू ुठिले.मुलभूत विज्ञान  क्षेत्रातील त्याु ेहे 
सांशोधन होते. डा. सी. वि. िमि याांनी त्या काळात र्फाि अडुिीांिि मात करून हे 
उल्लेखनीय काय ु केले, भाित सिकािने यांिाु े िष ु २०१७ हे ‘दिव्याांगासाठी विज्ञान आणि 
तांत्रज्ञान’ या सांकल्पने िि आधारित आहे, असे प्रा. अमि कुिील याांनी म्हांटले. 

 

प्रा. सिेश्िि कासिला याांनी भौततकशास्त्र तील िमि प्रभाि म्हिजे काय हे अत्यांत 
सोप्या शब्िातून विद्यार्थयाांना स्पष्ट्ट करून साांगगतले. डा. अबिाि अहेमि, िनस्पतीशास्त्र 
विभाग प्रमुख याांनी जीि विज्ञान क्षेत्रातील चति िदै्यातनकाु ेसुद्धा योगिान साांगगतले.  

 

 

 



 
विज्ञानाच्या क्षेत्रातील विषयात आिड तनमाुि किण्याु े त्याांनी साांगगतले.डा. जज. कल. 

िाघमािे, प्राुाय ु  याांनी विज्ञान दिना तनशमत्त विद्यार्थयाांना मुलभूत विज्ञान  भिपूि सांधी 
उपलब्ध असून उच्ु शशक्षिातून सांशोधन क्षेत्रात प्रिेश करून समाजासाठी काही उपयुचत 
असे काही काय ु किण्यास प्रेरित केले ि सामाजजक बाांगधलकी जपण्यास साांगगतले.तसेु 
प्राुाय ुसिाांनी सिाुना विज्ञान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. 

विज्ञान दिनाच्या तनशमत्ताने आज महाविद्यालयीत डा. मांिाि पैगिकि, प्रािीशास्त्र 
विभाग प्रमुख याांु े “डेंगू तापाच्या परजीिािी आजण्िक संरिना आणि कायय” या विषयािि 
कका व्याखानाु ेआयोजन किण्यात आले.त्याांनी पिजीिाुी डासामधील पूि ुहोिािे जीिन 
ुक्र ि मानिी अपाय हे समजािून साांगगतले.जीििसायतनक स्तिातील हालुाल त्याांनी 
समजािून साांगगतले, आणि विद्यार्थयाांना अशी महत्िपूि ुमादहती दिली. 

कायकु्रमाु ेसांुालन आणि आभाि प्रिशनु प्रा. अमि कुिील , िासेयो कायकु्रम अगधकािी 
याांनी केले. तसेु या कायकु्रमाच्या सर्फल यशासाठी महाविद्यालयीन िासेयो स्ियांसेिक,सि ु
शशक्षक  ि  शशक्षकेति कमुु ािी याांु ेमोलाु ेसहकाय ुलाभले. 

 

        



 

 

 

विज्ञान दिनाच्या तनशमत्ताने डा. मांिाि पैगिकि, प्रािीशास्त्र विभाग प्रमुख “डेंगू तापाच्या परजीिािी 
आजण्िक संरिना आणि कायय” या विषयािि व्याखान िेताना. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

“सकाळ” दैननक बातमी पत्र जजल्हा-गडचिरोली , गमरुिार ०२ मािय २०१७ 

 
 
 
 
 



 
 
 

रासेयो विभाग “विशरे् प्राप्ती” (SPECIAL ACHEIVEMENTS) सत्र – २०१६-१७  

 

 

राष्ट्रीय एकात्मता मशबीर (दमगय, छत्तीसगड) आणि राज्यस्तरीय रासेयो मशबबरात (श्रीक्षेत्र 
आदासा,जज.नागपूर ) सहभागी  ालेले राष्ट्रीय सेिा योजना विभागातील स्ियंसेिक. 

 

 

 

 


