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शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय,गडचिरोली 
राष्ट्रीय सेवा योजना 

 ‘आंतराष्ट्रीय योग ददन’ 
२१ जुन २०१७ 

 

जागतिक तिसऱ्या ‘आंिराष्ट्रीय योग दिन’ २१ जुन च े औचचत्य साधनू राष्ट्रीय सेवा 

योजना ववभाग िरे्फ शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय,गडचचरोली इथे योग दिन साजरा करण्याि 

आला.या काययक्रमाच ेसंचालन प्रा. अमर कुरील, रासेयो काययक्रम अचधकारी यांनी केले,त्यांनी या 

ववशषे दिनाच े महत्व आणि र्फायिे सुद्धा सांचगिले.जजल्हाचधकारी कायायलयािरे्फ योग 

प्रात्याक्षिकेसाठी श्रीमिी सपना खोब्रागड े आणि श्रीमिी रेखा गुळकर यांची नेमिूक करण्याि 

आली.महाववद्यालायाच्या प्रांगिाि सकाळी ६:०० वाजेपासून या िोन्ही नेमिूक मदहलांनी योगाची 

प्रात्याक्षिके,ववववध आसने आणि प्रत्येक आसन शरीर तनरोगी राहण्यास कसे मिि करिे,त्याच े

महत्व सुद्धा सांचगिले. 

या काययक्रमासाठी महाववद्यालयाच े प्राचायय डॉ. जज.एल. वाघमारे, प्रा. अमर कुरील  रासेयो 

काययक्रम अचधकारी, डा. गिात्रा, डा. कळंबे, डा. िधेु  डा. साळंुखे ,डा. मंिार पैगिकर, डा. अबरार 

अहेमि व डा. मुहेकर दह प्राध्यापक मंडळी िसेच शशिकेत्तर कमयचार श्री प्रकाश र्फद गं, श्री मोहन 

गाठे, श्री सु े, श्री मुंडके. श्री तनळकंठ खोब्रागड,े श्री िािाराव अन्रस्कर उपजस्थि होिे आणि 

मुख्य म्हिजे महाववद्यालयीन पररसरािील इिर नागररक मुख्यिा मदहला मंडळ आणि लहान 

शालेय मुले सुद्धा उपजस्थि होिी. 

हा काययक्रम प्रा. अमर कुरील  रासेयो काययक्रम अचधकारी यांनी  रासेयो स्वयंसेवक व 

महाववद्यालयीन इिर ववद्यार्थयाांच्या सहायाने पार पाडला.  

 
 



  
 
 

  
 
 

‘आंतराष्ट्रीय योग ददन’ २१ जुन ला योग प्रात्याक्षक्षके सांगताना श्रीमती सपना खोब्रागड ेआणि 
श्रीमती रेखा गुळकर आणि सहभागी सवि महाववद्यालयीन मशक्षक, मशक्षकेतर कमििारी,रासेयो 

स्वयंसेवक व महाववद्यालयीन पररसरातील इतर नागररक. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय,गडचिरोली 

राष्ट्रीय सेवा योजना 
“वकृ्षा रोपि”- ०१ जुलै २०१७ 

 शासकीय ववज्ञान महाववद्यालयीन पररसराि महाराष्ट्र शासन आिेशान्वये पररसराि  

“वकृ्षा रोपि” चा काययक्रम दिनांक ०१ जुलै ला दहरदहरीने व आनंिाि साजरा करण्याि आला. 

संपूिय महाराष्ट्रात ४ कोटी वकृ्षारोपिािा संकल्प शासनाने हािी घेिला असून त्याि एक अल्पसा 

योगिान शासकीय ववज्ञान महाववद्यालयाच्या िरे्फ पयायवरिाि िेण्याि आला. 

 महाववद्यालयीन पररसराि पयायवरिाचा समिोल,ववववध विृांचा व सजीवांचा ववचार 

करून ववववध िहा प्रकारची अशी एकूि १०० लहान-मोठे विृारोपि करण्याि आले.त्यामध्ये 

आंबा, र्फिस, चचकू, कागजी शलबंू, काजू, शवेगा, करंज, गुलमोहर, कडू नीम, चचचं आणि िसेच 

वनौषधी म्हिुन रुलीगन,अडुळसा व गुगळ यांच ेअनुक्रमे महाववद्यालयीन पररसराि व वनौषधी 

बागेि विृा रोपि करण्याि आले. महाववद्यालयाच े प्राचायय डा. जज. एल. वाघमारे यांच्या 

मागयिशयनाखाली हा काययक्रम प्रा. अमर कुरील, रासेयो काययक्रम अचधकारी यांनी  रासेयो 

स्वयंसेवक व महाववद्यालयीन इिर ववद्यार्थयाांच्या सहायाने पार पाडला.  

या काययक्रमाि महाववद्यालयािील डा. गिात्रा, डा. कळंबे, डा. िधेु  डा. साळंुखे ,डा. मंिार 

पैगिकर, डा. अबरार अहेमि व डा. मुहेकर दह प्राध्यापक मंडळी िसेच शशिकेत्तर कमयचार श्री 

प्रकाश र्फद गं, श्री मोहन गाठे, श्री सु े, श्री मुंडके. श्री तनळकंठ खोब्रागड े व  श्री . िािाराव 

अन्रस्कर उपजस्थि होिे. 

िसेच या काययक्रमाच्या सर्फल यशासाठी सवय शशिक, शशिकेिर कमयचारी महाववद्यालयीन 

रासेयो स्वयंसेवक व महाववद्यालयीन इिर ववद्यार्थयाांच्यांच ेमोलाच ेसहकायय लाभले. 

 



 

महाववद्यालयीन पररसरात ‘वकृ्षा रोपि’ करतांना मशक्षक व रासेयो स्वयसंेवक ०१ जुल ै२०१७ 



शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय,गडचिरोली 
राष्ट्रीय सेवा योजना 

“मध्यवती बसस्थानक स्वच्छता अमभयान” 
१२ ऑगस्ट २०१७ 

  

रासेयो ववभाग, गोंडवाना ववद्यापीठ, गडचचरोली यांच्या द्वारे आयोजजि ‘स्वच्छिा 
पखवाडा’ (०१ िे १५ ऑगस्  २०१७) अिंगयि ‘मध्यविी बसस्थानक स्वच्छिा’ आणि ‘रेली’ चे 
आयोजन दिनांक - शतनवार, १२ ऑगस्  २०१७ रोजी सकाळी १० वाजिा स्थातनक शशवाजी 
महाववद्यालय इथे करण्याि आले.या काययक्रमाि रासेयो ववभाग, शासकीय ववज्ञान 
महाववद्यालय,गडचचरोली नी इिर स्थातनक महाववद्यालया िसेच पद्वुत्तर ववभाग गोंडवाना 
ववद्यापीठ  सोबि आपला ववशशष्ट्ठ सहभाग िशयववला. 

या काययक्रमासाठी माननीय डॉ. एन.वव.कल्यािकर कुलगुरू, गोंडवाना ववद्यापीठ, 
गडचचरोली हे अध्यिीय स्थानी होिे, िसेच प्रमुख अतिथी म्हिून डॉ. भूपेश चचक े, प्राचायय 
शशवाजी महाववद्यालय, गडचचरोली आणि डॉ. हंसा िोमर, प्राचायय मदहला महाववद्यालय, 
गडचचरोली म्हिून उपजस्थि होिे. 

काययक्रमाच े संचालन डॉ. नरेश मडावी, समन्वयक रासेयो ववभाग, गोंडवाना ववद्यापीठ 
यांनी केले.यांनी या काययक्रमाची रूपरेषा व उद्िीष्ट् े थोडक्याि सांचगिले. अध्यिीय भाषिाि डॉ. 
एन.वव.कल्यािकर ,कुलगुरू यांनी ‘कथनी पेिा करिी’ यावर अचधक जोर दिला.आजच्या काळाि 
युवाशक्िीनी कमय करून काययशसद्ध करण्याच ेआवाहन केले.शहरी व ग्रामीि आरोग्य,स्वच्छिा, 
आणि रोग प्रतिकार शक्िी यांच्यािील र्फरक सांचगिला. स्वच्छ पयायवरनाच े महत्व ककिी 
आवश्यक आहे िे योग्य उिाहरिांनी प वून सांचगिले.घरािील स्वच्छिा प्रमािे घराबाहेरील 
स्वच्छिासुद्धा आवश्यक असल्याच े सांचगिले.िसेच प्रमुख अतिथी म्हिून डॉ. भूपेश चचक े, 
प्राचायय शशवाजी महाववद्यालय यांनी स्वच्छिेचा मािसाच्या शारीररक आणि मानशसक ववकासावर 
होिार अनुकूल पररिाम सांचगिला. डॉ. हंसा िोमर, प्राचायय मदहला महाववद्यालय यांनी सुद्धा 
सिर काययक्रमावर थोडक्याि आपले ववचार मांडले. 

डॉ. नरेश मडावी यांच्या सोबि डॉ. खनुे सर, शशवाजी महाववद्यालय यांनी सुद्धा भारिीय 
समाजाि स्वच्छिेचा पाया रोविारे समाज सुधारक गाडगे महाराज यांची सवायना आठवि करून 
दिली. 

त्यानंिर काययक्रमासाठी इिर स्थातनक महाववद्यालयािील सवय रासेयो स्वयंसेवकांना 
माननीय डॉ. एन.वव.कल्यािकर सरांनी दहरवी झेंडी िाखवून ‘रेली’ व ‘स्वच्छिा अशभयान’ ला 
सवायि करवून दिली. सिर रेलीचा मागय शशवाजी महाववद्यालय िे इंदिरा गांधी चौक िे मध्यविी 



बसस्थानक असा होिा व या ववशषे रेली च े नेितृ्व रासेयो पथक, शासकीय ववज्ञान 
महाववद्यालय,गडचचरोली च्या स्वयंसेवकांनी केला. रेली आपल्या तनयोजजि मागाांनी ठरलेल्या 
दठकािी आपल्या काययउद्धीष्ट्ठाच्या पुियिेसाठी पोहचली. आलेल्या सवय स्वयंसेवकांनी ग  बनवून 
त्यांनी वेगवेगळ्या जागेची स्वच्छिा केली. स्वयंसेवकांनी प्लाजस् क वपशव्या, पन्न्या, खराब पािी 
बॉ ल गोळा केली व त्याची योग्य ववल्वेवा  लावली इिर ववववध कागिी सुखा कचरा गोळा 
करून त्याची होळी केली. 

रासेयो स्वयंसेवक, शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय यांनी बसस्थानक पररसरािील मुख्य 
मागायिील इिर अनावश्यक वनस्पिींच ेउच्चा न केले व स्वच्छिा अशभयानाि मोठ्या दहरहीरीन े
भाग घेिला. िसेच या अशभयानासाठी इिर स्थातनक महाववद्याल म्हिजे शशवाजी महाववद्यालय 
, रु्फले-आंबेडकर समाज कायय महाववद्यालय , मदहला महाववद्यालय , इंदिरा गांधी महाववद्यालय 
िसेच पद्वुत्तर ववभाग, गोंडवाना ववद्यापीठाच े रासेयो स्वयंसेवक, रासेयो काययक्रम अचधकारी 
सुद्धा हजर होिे यांनी आपला ववशशष्ट्ठ सहभाग िशयववला व स्वच्छिा अशभयान यशस्वी 
होण्यासाठी महत्वाची भूशमका बजावली. 

 
स्वच्छिा अशभयान साठी शासकीय ववज्ञान महाववद्यालयािूनच सवय रासेयो स्वयंसेवकांची  रेली 
शशवाजी महाववद्यालया पयांि आणि अशभयान संपन्ने नंिर परि सिर मागायने महाववद्यालयाि 
सांगिा करण्याि आली. 
 
 

 

“मध्यवती बसस्थानक स्वच्छता अमभयान” १२ ऑगस्ट २०१७ साठी महाववद्यालयातून ननघतांना 
सवि रासेयो स्वयंसेवक प्रा. अमर कुरील, रासेयो कायिक्रम अचिकारी. 

 



 

 

 

“मध्यवती बसस्थानक स्वच्छता अमभयान” १२ ऑगस्ट २०१७ मिील ववववि क्षिांि ेछायाचित्र. 
 



 

 
 

रासेयो स्वयंसेवक, शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय, गडचिरोली 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय,गडचिरोली 
राष्ट्रीय सेवा योजना 

“हररत सेना (Green Army) नोंदिी मागिदशिन”  

व “स्पिाि परीक्षा मागिदशिन कायिशाळा ” 
१२ ऑगस्ट २०१७, शननवार 

  

वन ववभाग गडचचरोली, कल्पिरू बहुउद्िेशीय संस्था, गडचचरोली आणि  रासेयो ववभाग, 
शासकीय ववज्ञान महाववद्यालय,गडचचरोली यांच्या संयुक्ि ववद्यमाने आयोजजि एक दिवसीय 
“हररि सेना (Green Army) नोंििी मागयिशयन” व “स्पधाय परीिा मागयिशयन काययशाळा” च े
आयोजन दिनांक - शतनवार, १२ ऑगस्  २०१७ रोजी िपुारी १२:३०  वाजिा महाववद्यालयािील 
श्रोिगहृाि करण्याि आले. 

या काययक्रमासाठी माननीय डॉ. जज.एल. वाघमारे, प्राचायय शासकीय ववज्ञान 
महाववद्यालय,गडचचरोली हे अध्यिीय स्थानी होिे, िसेच प्रमुख अतिथी व मागयिशयक म्हिून श्री. 
अमोल पऱ्हाड, सहाय्यक वन संरिक, गडचचरोली, श्री. कुिाल पडलवार, संस्थापक कल्पिरू 
बहुउद्िेशीय संस्था, गडचचरोली आणि श्री. काळे आणि डॉ. सयेि अबरार अहेमि, वनस्पिीशास्त्र 
ववभागप्रमुख सुद्धा उपजस्थि होिे. 

काययक्रमाच ेसंचालन प्रा. अमर कुरील, रासेयो काययक्रम अचधकारी यांनी या काययक्रमाची 
रूपरेषा व उद्िीष्ट् े थोडक्याि सांचगिले. श्री. काळे यांनी ववद्यार्थयाांना पिवी परीिेच्या 
अभ्यासासोबि स्पधाय परीिेच्या अभ्यासाचे तनयोजन करण्यास सांचगिले.ववववध स्पधाय परीिा, 
त्यांच े स्िर, अभ्यासक्रम व त्यासाठी लागिारे मुख्य वाचन सादहत्य,चालू घडामोडी, िैतनक 
समाचार पत्र यांचा वाचन करण्यास सांचगिले. त्यानंिर श्री. कुिाल पडलवार, संस्थापक कल्पिरू 
बहुउद्िेशीय संस्था यांनी सुद्धा सिर काययक्रमाि ववद्यार्थयाांना महत्वपूिय मागयिशयन केले. श्री. 
पडलवार यांनी ववद्यार्थयाांना हररि सेना (Green Army) ची पाश्वयभूमी, गरज  व उद्िेश स्पष्ट्  
केले.पयायवरिाचा होिारा ह्रास, धासलिारा  िोल थांबववण्यासाठी हररि सेना ची आवश्यकिा 
सांचगिले.आपल्या पररसरािील होिाऱ्या विृांची कत्तल थांबववण्यासाठी, त्याच ेलागवड व संवधयन 
करण्यासाठी हररि सेनाच्या माध्यमािून करण्यासाठी  ववद्यार्थयाांना हररि सेनेि नोंििी करण्यास 
प्रेररि केले, त्यासाठी महाववयालयाि ऑन लाईन सुववधा उपलब्ध केल्या जाईल असे संचगिले. 
एक आपली काही सामाजजक बांचधलकी म्हिून या योजनेि सहभागी  होण्यासाठी आवाहन केले. 

श्री. पडलवार यांनी UPSC,MPSC,IFS,MFS अश्या स्पधाय परीिा यांची थोडक्याि 
अहिाय, परीिेच ेस्वरूप आणि मुलाखिीच ेिंत्र या वर मादहिी दिली.  



िसेच प्रमुख अतिथी व मागयिशयक म्हिून लाभलेले  श्री. अमोल पऱ्हाड ,  सहाय्यक वन 
संरिक, गडचचरोली यांनी स्पधाय परीिा सोबि स्विःच ेअनुभव, महाववद्यालायीन वेळेच ेतनयोजन 
आणि १४ िे १५ िास केलेला अभ्यास सुद्धा ववद्यार्थयाांसोबि अनुभवले.  

महाराष्ट्र वन सेवा (MFS) साठी व इिर स्पधाय परीिा लागिारी 
िैय्यारी,तनयोजन,एकाग्रिा यावर ववववध रोचक व योग्य पद्धिीने मागयिशयन केले. आयुष्ट्याच्या 
सुरवािीच्या काही काळाि, िारुण्यपिी प्रचडं मेहनि करून नंिरच ेआयषु्ट्य सुखमय करिा येिे 
असे सांचगिले.काही ववद्यार्थयाांच्या प्रश्नांच ेतनराकरि सुद्धा केलेि. योग्य प्रकारे अभ्यास केल्यास 
१००  क्के यश प्राप्ि होिे हे सांचगिले. 

डॉ. सयेि अबरार यांनी सुद्धा ववद्यार्थयाांना स्पधायत्मक युगाि आत्मववश्वास ठेवण्यास 
सांचगिले व त्यांना शुभेच्छा दिल्या. 

डॉ. जज.एल. वाघमारे, प्राचायय यांनी आपल्या अध्यिीय भाषिाि स्पधाय परीिेि यश प्राप्ि 
करून शारीररक,मानशसक आणि आचथयक ववकासाची सांगड घालावी आणि स्विःची,आपल्या 
पररवाराची उन्निी करावी असे प्रिीपािन केले.िसेच महाववद्यालयािील असिाऱ्या ववववध स्पधाय 
परीिेची पुस्िकांचा भरपूर वापर करण्यास सांचगिले व त्यांना उज्जज्जवल भववष्ट्यासाठी शुभेच्छा 
दिल्या. 

काययक्रमाच े आभार प्रिशयन प्रा. अमर कुरील, रासेयो काययक्रम अचधकारी यांनी केले. 
महाववद्यालयािील भरपरू ववद्यार्थयाांनी या काययशाळेि उपजस्थिी िाखववली. काययक्रमाच्या 
यशासाठी वन ववभाग, कल्पिरू संस्था मधील कमयचारी आणि महाववद्यालयािील श्री. प्रकाश 
र्फद गं,श्री. तनळकंठ खोब्रागड ेआणि श्री. मोहन गाठे यांनी अथक पररश्रम घेिले. 

 

 
 

श्री. कुिाल पडलवार, संस्थापक कल्पतरू बहुउद्देशीय संस्था, गडचिरोली 
महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना मागिदशिन करतांना. 



 
 

“हररत सेना (Green Army) नोंदिी मागिदशिन” व “स्पिाि परीक्षा मागिदशिन कायिशाळा” 
१२ ऑगस्ट २०१७, शननवार मागिदशिन करतांना श्री. अमोल पऱ्हाड, सहाय्यक वन संरक्षक, 

गडचिरोली. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

  

‘गांिी जयंती आणि लाल बहादरू शास्त्री जयंती’ -०२ ऑक्टोबर ननममत्त आयोजजत ‘स्वच्छता 
अमभयान’ आणि मागिदशिन पर ‘व्याख्याना’ि ेआयोजन ददनांक ०२/१०/२०१७ 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

‘रक्तदान मशबीर’ आणि ‘वैद्यकीय तपासिी मशबीर’ ददनांक- ०८ आणि ०९ डडसेंबर २०१७ 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

‘राष्ट्रीय युवा ददन’ आणि ‘राजमाता जजजाऊ जयंती’- १२ जानेवारी २०१८ 

 

 

 

 

 

 

 

 



आय.आय.टी. जाम -२०१८ (IIT JAM-2018) ‘कायिशाळा’, ददनांक- ११ जानेवारी २०१८ 

 

  

  

‘सायबर गुन्हा’ या ववषयावर मागिदशिनपर व्याख्यान श्री. कमलेश वालदे,ICICI Bank, गडचिरोली 
ददनांक- १९ जानेवारी २०१८ 

 

 

 

 

 



  

  

  

‘राष्ट्रीय ववज्ञान ददन’- २८ फेब्रुवारी गडचिरोली शहरातील शालेय ववध्यार्थयाांसाठी ‘प्रयोग शाळा 
भेटीि’े आयोजन ददनांक- २८ फेब्रुवारी २०१८ 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 


