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ब.स.शि.प्र.मडंळाच ेकला वाशणज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय सोनगीर  

वार्षिक अहवाल 

िैक्षशणक विय २०१७-१८ सरुवात आमच्या महाशवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना 

एककासाठी शविेि आनंद दणेारी ठरली. दद.२१/०६/२०१७ रोजी आंतरराष्ट्रीय योग ददन 

साजरा करण्यात आला या प्रसंगी योग प्रशिक्षक म्हणून संस्थेचे संचालक मा.श्री. अप्पासाहबे 

वसंतराव केिवराव कासार यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून आरोग्य कस े सुदढृ राहील ह े पटवून ददले. 

योगामुळे मन िांती लाभते त्यात त्यांनी शवशवध आसने व त्याचे फायद ेयावर मागयदियन केल े

यावेळी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा.भाऊसाहबेश्री.अमृतरावजीकेिवरावजीकासार,संचालक 

संदीप भैया कासार व  महाशवद्यालयाचे प्राचायय मा.डॉ.के.बी.पाटील यांनी काययक्रमात सहभाग 

घेतला. महाशवद्यालयातील प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर बंध ूभशगनी उपशस्थत होते.काययक्रमाचे 

प्रास्तशवक काययक्रम अशधकारी प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी केले व आभार प्रदियन 

प्रा.व्ही.डी.पाटील,प्रा.एस.आर.राण,ेप्रा.ए.एस.दवेरे, प्रा.डी.बी.धनगर व प्रा.आर.पी.नगराळे  

यांनी पररश्रम केल े

 

दद. १/७/२०१७  रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना शवभाग यांच्या वतीने  सोनगीर येथे िासनाच्या आदेिानुसार  

कला , वाशणज्य व शवज्ञान महाशवद्यालयत वृक्षा रोपण काययक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रसंगी 

संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. भाऊसाहबे अमृतरावजी कासार व महाशवद्यालयाचे प्राचायय डॉ. आबासाहबे 

के.बी.पाटील , श्री. संदीप भैया कासार यांनी वृक्ष लागवड करून काययक्रमाचे उद्घाटन केले . या प्रसंगी 

राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शवद्याथी यांनी महाशवद्यालयाच्या पररसरामध्ये शवशवध प्रकारच्या वृक्षांची लागवड 

केली.तसेच महाशवद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर बंधू भशगनी यांनी पररसरामध्ये वृक्ष लागवड केली. 

त्यात ननब,वड,नपपळ,रेनशि, अमलतास, गुलमोहर  अिा शवशवध वृक्षांची लागवड केली. वृक्षाची लागवड 

झाल्यानंतर संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. भाऊसाहेब अमृतरावजी कासार यांनी वृक्षाचे महत्व आशण 

त्यामुळे होणारे पयायवरणातील बदल त्यासाठी वृक्षाचे संवधयन जबाबदारी शह आपण स्वीकारली 

पाशहजे.तसेच प्राचायय डॉ. आबासाहबे के.बी.पाटील यांनी आपल्या मनोगतातून प्रत्येक कमयचायायने झाडाचे 



संगोपन करावे असे सांशगतले. या प्रसंगी रासेयो चे समन्वयक प्रा.डॉ आर.जी.खैरनार ,सहाय्यक काययक्रम 

अशधकारी प्रा.व्ही.डी.पाटील ,शजल्हा समन्वयक प्रा.डॉ.आर.के.जाधव,मशहला सहाय्यक काययक्रम अशधकारी 

प्रा. पी.डी. पाटोळे यांनी पररश्रम घेतले. या प्रसंगी महाशवद्यालायचे शवद्याथी मोठ्या संख्येने उपशस्थत 

होते. 

          

दद.११/०७/२०१७ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना सल्लागार सशमतीची बैठक संपन्न बैठकीस 

महाशवद्यालयाचे प्राचायय मा.डॉ.के.बी.पाटील यांच्या .अध्यक्षतेखाली सल्लागार सशमतीची 

शमटटग बोलशवण्यात आली.सशमती सदस्य प्रा.डॉ.आर.के.जाधव प्रा.अशनल पाटील प्रा.एन.एस. 

सोनवणे ह ेउपशस्थत होते.त्यामध्ये महाशवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना एककाच्या वतीने 

वियभर राबशवल े जाणारे उपक्रम या शवियी चचाय करण्यात येवून त्या संदभायतील शनयोजन 

करण्यात आल.े रासेयो मधून शवद्याथायचा व्यशिमत्व शवकास होण्यसाठी शवशवध उपक्रमाची 

आखणी करण्यात आली. महाशवद्यालय स्तरीय शवशवध स्पधायचे आयोजन करणे. वियभर शवशवध 

राष्ट्रीय ददनाशनशमत्त काययक्रमाचे आयोजन करणे. महाशवद्यालशयन पररसर व दत्तक गावाची 

साफसफाई करण.े सभा यिस्वीतेसाठी काययक्रम अशधकारी व सहा.काययक्रम अशधकारी प्रयत्न 

केले.  

दद.१/०८/२०१७ रोजी लोकमान्य रटळक पुण्यशतथी व अण्णाभाऊ साठे जयंती साजरी 

करण्यात आली.काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाशवद्यालयाचे प्राचायय मा.डॉ.के.बी.पाटील 

प्रसंगी प्रमखु अशतथी म्हणून संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा.भाऊसाहबेश्री.अमृतरावजी 

केिवरावजी कासार ह े होते. काययक्रमाच्या सरुवातीला प्रशतमा पूजन करून प्रमुख अशतथीनी 

लोकमान्य रटळक व अण्णाभाऊ साठे यांच्या जीवनावर प्रकाि टाकला तसेच अध्यक्षीय 

भािणातून मा.प्राचायय यांनी लोकमान्य रटळकाचे प्रखर शवचार व त्या शवचाराची समाजातील 

गरज शवद्याथाांना आपल्या भािणातून पटवून ददले. प्रा.एस.एस.धनगर यांनी मनोगत व्यि 

केले. प्रा.पी.आर.दवेरे,प्रा.अशनल पाटील यांनी मनोगत व्यि केल.े काययक्रमाचे प्रास्तशवक 



काययक्रम अशधकारी प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी केले सूिसंचालन प्रा.व्ही.डी.पाटील व आभार 

प्रदियन प्रा.एस.एस.धनगर यांनी केले. 

 
 

दद.१५/०८/२०१७ रोजी रासेयो शवद्याथाांनी पांढरा गणवेि व गांधी टोपी पररधान करून 

स्वातंत्र्य ददवस साजरा केला. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा.भाऊसाहबेश्री.अमृतरावजी 

केिवरावजी कासार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आल.ेयाप्रसंगी महाशवद्यालयाचे प्राचायय 

मा.डॉ.के.बी.पाटील, िास. आश्रम िाळेचे कमयचारी तसेच गावातील ग्रा.प. पदाशधकारी सवय 

सन्माशनय संचालक मंडळ उपशस्थत होते. काययक्रम अशधकारी प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी केले 

सहा.प्रा.व्ही.डी.पाटील, क्रीडासंचालक प्रा.एन.व्ही.पाटील म.का.अशधकारी प्रा.पी.डी.पाटोळे 

महाशवद्यालयातील प्राध्यापक व प्रध्य्पाकेतर बधंू भशगनी उपशस्थत होते.  
दद.२४/०९/२०१७ रोजी रासेयो शवभागामाफय त “राष्ट्रीय सेवा योजना” ददवस साजरा करण्यात 

आला. काययक्रमाचे उद्घाटन प्राध्यापक मा.उमेिजी गांगुड ेकला महाशवद्यालय नवलनगर  धुळे 

यांनी केली. या प्रसंगी काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष 

मा.भाऊसाहबेश्री.अमृतरावजीकेिवरावजी कासार, प्रमुखपाहुण े महाशवद्यालयाचे प्राचायय 

मा.डॉ.के.बी.पाटील ह ेहोते. काययक्रमाच्या सुरुवातीला रासेयोच्या शवद्यार्षथनी स्वागत गीताने 

प्रमुख पाहुण्याचे स्वागत केले. तसेच  व्यासपीठावर शजल्हा समन्वयक 

प्रा.डॉ.आर.के.जाधव,प्रा.ए.बी.पाटील  उपशस्थत होते. मा. गांगुड े सरांनी आपल्या मनोगतातून 

राष्ट्रीय सेवा योजनामुळे होणारे पररवतयन, स्वावलंबन,शिस्त शिकशवणारी सेवा योजना आशण 

त्यातून नागररक म्हणनु समाजात कसा उभा राहतो ह े आपल्या मनोगतातून पटवून 

ददले.काययक्रमाचे शनयोजन व सूिसंचालन प्रा.डॉ.आर.जी.खरैनार व आभार प्रदियन 

प्रा.व्ही.डी.पाटील  यांनी केल.े 



 

 

 

 

 

दद.०२/१०/२०१७  रोजी “स्वच्छ भारत अशभयान” संपन्न म.गांधी व लाल बहादरू िास्त्री 

जयंती शनशमत्ताने “स्वच्छ भारत अशभयानाची प्रत्यक्ष स्वच्छता करून सुरुवात झाली. 



सुरुवातीला म.गांधी व लाल बहादरू िास्त्री यांच्या प्रशतमेला संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष 

मा.भाऊसाहबेश्री.अमृतरावजीकेिवरावजी कासार, महाशवद्यालयाचे प्राचायय 

मा.डॉ.के.बी.पाटील यांच्या हस्ते पुष्पहार अपयण करून अशभवादन कारण्यात आले. 

महाशवद्यालयाचा पररसर, बस स्थानक यांची  स्वच्छता करण्यात आली.रासेयोच्या शवद्यार्षथ, 

प्राध्यापक व प्रध्य्पाकेतर बंधू भशगनी शमळून साफसफाई करण्यात आली. काययक्रमाचे शनयोजन 

प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी केले. 

 

 

 

 



 

दद.१५/१०/२०१७  रोजीरासेयोचे एकददवसीय शिबीर मौजे कलमाडी ता. निदखेडा शज. धुळे 

येथ ेझाल.े मा.सौ.मालूताईशिवाजीपाटील (सरपचं,ग्रा.प.कलमाडी) यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल.े 

ग्रामीण जनतेला स्वच्छतेचे महत्व पटवून दणे ेहा शिशबराचा मुख्य उद्दिे होता. शिशबराथीनी 

ग्राम स्वच्छतेला प्राधान्य ददल.े ग्राम स्वच्छता अशभयान उस्फूतय सहभाग घेतला. प्राचायय 

मा.डॉ.के.बी.पाटील यांनी शनरामय जीवनासाठी पररपूणय स्वच्छता आवश्यक असल्याचे मत 

व्यि केल.े काययक्रमास संस्थेचे संचालक मा.संदीपभैया कासार यांनी दत्तक गावाची संकल्पना 

स्पष्ट केली.ग्रा.प.कलमाडी सदस्य युवराज कदम व सवय ग्रा.प.कलमाडी सदस्य, 

मा.श्री.एस.ए.कदम(मुख्याध्यापक), तंटा मिुी अध्यक्ष मा. दशेवदास दगा पाटील कलमाडी 

गावातील आजी माझी पदाशधकारी उपशस्थत होते काययक्रमाचे प्रास्तशवक काययक्रम अशधकारी 

प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी केले प्रा.व्ही.डी.पाटील यांनी संयोजन यांनी केल.े 

 

दद. १६/१०/२०१७ रोजी डॉ.ए.पी.जे अब्दलु कलम यांचा जन्म ददवस वाचन प्रेरणा ददवस 

म्हणून साजरा करण्यात आला.या प्रसंगी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे काययक्रम अशधकारी डॉ.आर जी 

खैरनार व काययक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. के.बी.पाटील यांनी शवद्यार्थयाांना मागयदियन केले. काययक्रमाचे 

आभार-प्रदियनप्रा.एस.एस.धनगर यांनी केले.  



दद.२६/११/२०१७ रोजी रासेयो माफय तसशवधान वाचन ददवस साजरा करण्यात आला. या 

प्रसंगी महाशवद्यालयाचे प्राचायय मा.डॉ.के.बी.पाटीलकाययक्रम अशधकारी प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार 

यांनी सशवधान पशिकेचे  वाचन केले. या प्रसंगी प्रा.डॉ.आर के जाधव, प्रा.कुलकणी (जयनहद 

महाशवद्यालय धुळे) प्रा.डॉ.एन.एस.सोनवणे, प्रा.ए.बी.पाटील,प्रा.के.एन.साळंुके, 

प्रा.एस.आर.राण ेव सरपंच धनंजय कासार    महाशवद्यालयातील प्राध्यापक व प्रध्य्पाकेतर बंधू 

भशगनी व शवद्याथी मोठ्या सखंेने  उपशस्थत होते. 

 



 

दद.०१/१२/२०१७  रोजीरासेयो माफय त आंतरराष्ट्रीय एडस् ददनाशनशमनाताने सोनगीर ग्रामीण 

रुग्णालय मधील डॉ.दकरणकुमार शनकवाड,े सौ.डॉ.शितल पाटील व ग्रामीण रुग्णालयाचे 

कमयचारी यांचे एडस् व्याखान आयोशजत करण्यात आले.या प्रसंगी काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी 

महाशवद्यालयाचे प्राचायय मा.डॉ.के.बी.पाटील होते. या प्रसंगी सोनगीर ग्रामीण रुग्णालयचे 

श्रीमती िीतल पाटील, श्री.कैलास वाडीले, अशिनी जाधव शवशवध व्यक्तत्यानी एडस् शवियी 

मागयदियन केल.े प्रास्ताशवक काययक्रम अशधकारी प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी केले तर 

सूिसंचालन सहा.प्रा.व्ही.डी.पाटील, आभारप्रदियन म.का.अशधकारी प्रा.पी.डी.पाटोळे यांनी 

केले. 

 



 

दद.०६/१२/२०१७ रोजीरासेयो माफय त डॉ.बाबसाहबे आंबेडकर यांच्या  महापररशनवायण 

ददनाशनशमनाताने काययक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.काययक्रमास महाशवद्यालयचे 

संस्थापक अध्यक्ष मा.भाऊसाहबे अमरृावजी कासार ह ेकाययक्रमाचे अध्यक्ष होते. तर काययक्रमाचे 

प्रमुख अशतथी महाशवद्यालयाचे प्राचायय डॉ.के बी पाटील उपशस्थत होते. काययक्रम प्रसंगी 

सुरवातीस मान्यवरांनी डॉ. बाबसाहबे आंबेडकर यांच्या प्रशतमेचे शवशधवत पूजन केल े. त्यानंतर 

मा.भाऊसाहबे अमृरावजी कासार यांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे जीवन व कायय 

याशवियी शवचार व्यि केले. तर महाशवद्यालयाचे प्राचायय डॉ.के बी पाटील यांनी डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िकै्षशणक शवचार व्यि करून शवद्यार्थयाांनी “शिका संगठीत व्हा” . हा 

मूलमंि लक्षात घेऊन कायय करत राहण े याशवियी मलूमंि मा. महोदयांनी ददला तसेच 

माशवद्यालायातील प्राध्यापक आर. पी.नागराळे व प्रा.डॉ.आर.जी.खरैनार यांनी शह आपल े

शवचार व्यि केले. सदर काययक्रमाचे प्रास्ताशवक व सिूसंचालन प्रा.डॉ.आर.जी.खरैनार यांनी 

केले . तर आभार प्रदियनप्रा.व्ही.डी.पाटील यांनी केले. 

 



 

 

दद.१६/१२/२०१७  ते २२/१२/२०१७  या कालावधीत राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शविेि शहवाळी 

शिबीर मौजे कलमाडी, तालुका  नसदखेडा,शजल्हा धुळे.या रठकाणी आयाशजत करण्यात आले 

होते. शिशबरांतगयत बेटी बचाव बेटी पाढव, स्वच्छ भारत  अशभयान नारा ,क्षयरोग व एड्स,वकृ्ष 

संवधयन, ग्राम स्वच्छता अशभयान, समाजावरील पररणाम,कॅिलसे प्रणाली & युवक  राष्ट्रीय 

सेवा योजना सहजीवनाची संकल्पना, या शवियावर शवशवध महाशवद्यालयातील तज्ञ 

प्राध्यापाकांचे मागयदियन आयोशजत करण्यात आले होते.  रासेयो च्या शवद्यार्थयाांनी या शिशबरात 

श्रमदान, ग्रामसफाई,पाणी अडवा, पाणी शजरवा संकल्पनेचे महत्व प्रत्यक्ष गावकयाांना 

सांशगतले.  

 

 



 

 

 

 



दद.२५/०१/२०१८ रोजी राष्ट्रीय  सेवा योजनेच्या वतीने  मतदार जनजागृती ददवस  साजरा 

करण्यात आला. काययक्रमास महाशवद्यालयचे संस्थापक अध्यक्ष मा.भाऊसाहबे अमृरावजी 

कासार ह ेप्रमुख अशतथी होते. तर काययक्रमाचे अध्यक्ष महाशवद्यालयाचे प्राचायय डॉ.के बी पाटील 

उपशस्थत होते. तसेच रासेयो का.अशधकारी प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी  मतदार 

जनजागृतीवर सखोल मागयदियन केल.े या प्रसंगी सोनगीरचे तलाठी शजतेंद्र बांगर यांनी 

मागयदियन केल.े प्रमुख पाहुण्यांनीही मागयदियन केले. अध्यक्षीय मनोगतातून मा.प्राचायाांनी 

मतदानाचे महत्त्व पटवून सागीलते. काययक्रमास प्रा.आर. 

पी.नागराळे,प्रा.एस.आर.राणे,प्रा.पी.आर.दवेरे,प्रा.गुलाबपाटील प्रा.डॉ.आर.के.जाधव, 

प्रा.ए.एस.दवेरे काययक्रमाचे प्रास्तशवक प्रा.अशनल पाटील यांनी केले आभार प्रदियन 

प्रा.व्ही.दद.पाटील यांनी केले.       

 

 

 

 



 

 

दद.२६/०१/२०१८ रोजी रासेयो शवद्याथाांनी पांढरा गणवेि व गांधी टोपी पररधान करून 

प्रजासत्ताक ददवस साजरा केला. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा.भाऊसाहबेश्री.अमृतरावजी 

केिवरावजी कासार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आल.ेयाप्रसंगी महाशवद्यालयाचे प्राचायय 

मा.डॉ.के.बी.पाटील, िास. आश्रम िाळेचे कमयचारी तसेच गावातील ग्रा.प. पदाशधकारी सवय 

सन्माशनय संचालक मंडळ उपशस्थत होते. काययक्रम अशधकारी प्रा.डॉ.आर.जी.खैरनार यांनी केले 

सहा.प्रा.व्ही.डी.पाटील, क्रीडासंचालक प्रा.एन.व्ही.पाटील म.का.अशधकारी प्रा.पी.डी.पाटोळे 

महाशवद्यालयातील प्राध्यापक वप्रध्यापकेतर बंध ूभशगनी उपशस्थत होते. 

 

 


