
 

 “ज्ञान, विज्ञान आवि ससुंस्कार यासंाठी विक्षि प्रसार” 
    -विक्षिमहर्षी डॉ.बापजूी साळंुख े

श्री स्िामी वििकेानदं विक्षि ससं्था, कोल्हापरू सचंावित 

राज ेरामराि महाविद्यािय,जत. 
ता. जत, वज. सांगिी. फोन (०२३४४)  २४६२५१ 

 

वििाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
राष्ट्रीय सेिा योजना 

२०२२ -२०२३  
“NOT ME BUT YOU” 

‘वििेर्ष श्रमसंस्कार विबीर’ 
मौज े खिाटी 

ता. जत, वज. सांगिी. 
विबीर कािािधी 

बधुिार, दद. १ त ेमगंळिार, दद. ७, फेब्रिुारी २०२३  

आजादी का अमतृ महोत्सि अतंगगत  
“यिुकांचा ध्यास ग्राम िहर विकास” 

सपंकग  
९६२३४२०१६१,  ७०५७४९१०७८,  ९६५७०८१०४२ 

सस्नेह वनमंत्रि ि कायगक्रमपवत्रका 

 

 

 “प्रत्यके विद्याथी मिूत: सिंेदनक्षम, सतप्रितृ्त    
  ि ज्ञान सिंोधक असतो” 
       -विक्षिमहर्षी डॉ.बापजूी साळंुख े

सददच्छा भटे 
मा.प्राचायग, अभयकुमार साळंुख े

कायागध्यक्ष, श्री स्िामी वििेकानदं विक्षि ससं्था, कोल्हापूर 
मा. डॉ. डी. टी. विके 

कुिगरुू, वििाजी  विद्यापीठ, कोल्हापूर 
मा. प्राचायाग, सौ. िभुांगी गािड े

सवचिा, श्री स्िामी वििेकानदं विक्षि ससं्था, कोल्हापरू 
मा.श्री कौस्तभु गािड े 

मखु्य कायगकारी अवधकारी, श्री स्िामी वििकेानदं  
विक्षि ससं्था, कोल्हापरू. 

प्रा. डॉ. पी. टी. गायकिाड 
सचंािक, राष्ट्रीय सेिा योजना अवधविभाग, वििाजी  विद्यापीठ, कोल्हापरू 

मा. प्राचायग डॉ. आर.व्ही. िजेिळ 
सह - सवचि (प्रिासन), श्री  स्िामी वििेकानदं विक्षि ससं्था, कोल्हापूर 

मा. प्राचायग एस. एम. गिळी 
सह सवचि (अथग), श्री स्िामी वििकेानंद विक्षि ससं्था, कोल्हापरू. 

मा. श्रीमतं इंद्रजीतराज ेडफळे  
मा. श्रीमतं िादुगिराज ेडफळे  

 

प्ररे्षक ि वनमतं्रक: 

प्रा. (डॉ.) सरेुि एस. पाटीि 
प्र.प्राचायग, राज ेरामराि महाविद्यािय,जत 

ता.जत, वज. सागंिी. ४१६४०४ 

 

उद्घाटन समारंभ  
बुधिार, दद. ०१/०२/२०२३ रोजी सकाळी १०. ०० िाजता 

उद्घाटक : मा. ददवविजय चव्हाि   सदस्य, पंचायत सवमती जत 
स्िागताध्यक्ष : मा. प्रा. (डॉ.) सरेुि  एस. पाटीि 
           प्र. प्राचायग, राजे रामराि महाविद्यािय, जत 
प्रमखु  पाहुि े: मा. अवभवजत दादा चव्हाि 
       सदस्य, सांगिी कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमती 
अध्यक्ष : सौ. िता ज्ञानशे्वर देिकते   सरपंच, ग्रामपंचायत, खिाटी 
प्रमखु  उपवस्थती  : मा. योगिे जानकर  युिा नेते 
     मा.  आकाराम  मासाळ   
      माजी सभापती समाजकल्याि वज. प. सांगिी 
     मा  श्री िकंरराि िगरे सर 

 

समारोप समारंभ 
मगंळिार , दद. ०७ /०२ /२०२३ रोजी दपुारी ४ :०० िाजता 

स्िागताध्यक्ष : मा. प्रा. (डॉ.) सरेुि एस. पाटीि 
          प्र. प्राचायग,राजे रामराि महाविद्यािय,जत 
प्रमखु पाहुि े: मा. श्री. आमदार विक्रमससह (दादा) साितं 
          सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा जत मतदारसंघ 
अध्यक्ष : सौ. िता ज्ञानशे्वर देिकत े सरपंच, ग्रामपंचायत खिाटी 
प्रमखु उपवस्थती : मा. श्री. जीिन बनसोडे  तहवसिदार जत 

वििरे्ष सहकायग 
 

 मा.श्री. शहाजी ससताराम जाधव      मा.श्री. तकुाराम सिरू देवकते  
 मा.श्री.  संतोष आकाराम नाईक      मा.श्री. सवठ्ठल अण्णाप्पा कोळी 
 मा.श्री. साहेिराव आकाराम शेजळु      मा.श्री. िापसूो जयससग शेजळु  
 मा.श्री. अण्णासाहेि शहाजी देवकते      मा.श्री. संदीप सवष्ण ूदेवकते  
 मा.श्री. सकरण दत्ता पवार       मा.श्री. गणपती रामा नडहटे्ट  
 मा.श्री. सागर रावसाहेि िनकर      मा.श्री. दऱ्याप्पा नामदेव शेजळु  
 मा.श्री. नंद ूसवठ्ठल चव्हाण       मा.श्री. महादेव कोंडीिा लवटे 
 मा.श्री. ज्ञानेश्वर तकुाराम देवकते         मा.श्री. तानाजी प्रल्हाद पवार 
 मा.श्री.मगरेश सशवाजी शेजळु      मा.श्री. अक्षय मलमे 
  मा. सौ. शीलािाई सिमराव देवकाते        मा.श्री. सनुील संकपाळ 



 

गरुुवार दद. ०२/०२/२०२३ रोजी द.ु २ त े३ 
गटचचाा : “स्त्री परुुष समानता”  
उपक्रम समन्वयक : प्रा.सोनाली पटेकर 

दपुारी ३ त े५ : व्याख्यान 
प्रमखु वक्त्या : राजश्री गायकवाड (पोलीस उपननरीक्षक, जत) 
नवषय : मनहला सबलीकरण : काळाची गरज  
अध्यक्ष : सौ अननता समाधान जगताप  (नजव्हाळा उद्योगसमहू,जत.) 
प्रमखु उपनथथती : ननभाया पथक सदथय  : नवजया कुुं भार , केरबा चव्हाण, 
             नवजय अकुल, काुंतीलाल नहप्परकर, बनबता नामदवे बनसोडे 

शकु्रवार दद. ०३/०२/२०२३ रोजी द.ु २ त े३ 
मनहला मळेावा व हळदीकुुं कू समारुंभ  

उपक्रम समन्वयक : सौ. डॉ. ननमाला वसुंतराव मोरे 
नवषय : “सशक्त गृहलक्ष्मी”    
प्रमखु उपनथथती : सौ. लता  ज्ञानशे्वर  देवकत ेव मनहला सदथया ग्रा.पुं. खलाटी                

दपुारी ३ त े५ : व्याख्यान 
प्रमखुवके्त : मा. श्री मनोज वतेाळ (उपनवभागीय कृषी अनधकारी, जत) 
नवषय : “शाश्वत कृषी नवकास व ग्रामसमदृ्धी”   
अध्यक्ष : डॉ. राजेंद्र लवटे   

   प्रमखु उपनथथती : सवा अनधकारी व कमाचारी तालकुा कृषी नवभाग जत 

शननवार दद. ०४/०२/२०२३ रोजी द.ु २ त े३ 
गट चचाा : राष्ट्रीय एका्मता 
उपक्रम समन्वयक : प्रा.तुकाराम सन्नके 

दपुारी ३ त े५ : व्याख्यान 
प्रमखु वके्त : अ ॅड. राजेंद्र म्हमाण े    
नवषय : “कायदा आपल्या दारी”  
अध्यक्ष : अ ॅड. सुंदीप कोळी 
प्रमखु उपनथथती : श्री.कुमार सयाप्पा नाईक  व सदथय ग्रा.पुं. खलाटी,            
           श्री. महशे कोळी , श्री. पोपट  कोळी, श्री. बाजीराव शेजळु, 
           श्री.राम देवकत,े श्री. ज्ञानशे्वर लवटे              

रनववार दद. ०५/०२/२०२३ रोजी द.ु २ त े३.  
नवषशे कायाक्रम : “अुंधश्रद्धा ननमुालन व ग्राहक चळवळ”    
मागादशाक :  डॉ. नवध्याधर दकट्टद  व इब्राहीम नदाफ     
अध्यक्ष: मा. श्री शहाजी सीताराम जाधव (माजी उपसरपुंच ग्रा.पुं., खलाटी ) 
 

सस्नहे ननमुंत्रण 
महोदय / महोदया, 
स. न. नव. नव. 
  आमच्या महानवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनचे े नवशषे श्रमसुंथकार नशबीर 
“यवुकाुंचा ध्यास ग्राम शहर नवकास”  हे  ब्रीद  घऊेन दत्तक गाव मौज ेखलाटी  ता. जत 

नज. साुंगली यथे े बधुवार ददनाुंक १ फेब्रवुारी, २०२३ त े मुंगळवार ददनाुंक ७ फेब्रवुारी, 
२०२३ या कालावधीत आयोनजत केल ेआह.े  तरी आपण या नवधायक उपक्रमास सददच्छा 

भटे देऊन नशनबराथींना प्रो्सानहत कराव ेही नम्र नवनुंती ! 

आपल ेस्नहेाुंदकत, 
प्र. प्राचाया प्रा. (डॉ.) सरेुश एस. पाटील 

प्रा. नसद्राम चव्हाण (उपप्राचाया) 

प्रा. महादवे करेण्णवर (उपप्राचाया) 
डॉ. नशवाजी कुलाळ (सचंालक, अंतर्गत रु्णवत्ता हमी कक्ष) 

राष्ट्रीय सवेा योजना सनमती 
 
 

डॉ. राजेंद्र लवटे                   प्रा. पुुंडनलक चौधरी               प्रा. तकुाराम सन्नके 
      कायाक्रम अनधकारी                           कायाक्रम अनधकारी                        कायाक्रम अनधकारी 

राष्ट्रीय सवेा योजना सनमती सदथय 
         प्रा. अतलु टटके                  प्रा. लक्ष्मण मासाळ                 प्रा. जयश्री बाळेकाई 
         प्रा. प्रकाश माळी    प्रा. डॉ. प्रफुल्ल गायकवाड         प्रा. सोनाली पटेकर 
        प्रा. अक्षय काुंबळे    प्रा. दकरण साळे                   प्रा. नप्रयाुंका भसुनरू 
         प्रा. मयुर अुंकलगी             प्रा. अनपु मळेु                 प्रा. लता कराुंडे 

सवा प्राध्यापक, प्रशासकीय कमाचारी, राज ेरामराव महानवद्यालय, जत. 
 

पदानधकारी ग्रामपुंचायत खलाटी  
 

          सौ. लता ज्ञानशे्वर देवकत े(सरपुंच)              श्री.कुमार सयाप्पा नाईक (उपसरपुंच) 
        श्री. सुंभाजी आबा शजेळु (सदथय)                सौ. प्रनतभा भारत बनसोडे (सदथय) 
        श्री. उमाजी रुंगा मलम े(सदथय)                  सौ. ननमाला सदानशव कोळी (सदथय) 

        श्री. प्रकाश रामचुंद्र चव्हाण (सदथय)            सौ. पनुम नरेंद्र कोळी (सदथय) 
       डॉ. अमन मजुावर (आरोग्य अनधकारी )         सौ. रेखा श्रीमुंत बनसोडे (सदथय)  
       श्री. जी.एस. खरमाटे (ग्रामसवेक)                सौ. बानुबी अहमद मजुावर 
       श्री. भाऊसाहबे दऱ्याप्पा पाटील          श्री. बामण ेसाहेब (तलाठी)  
        (पोलीस पाटील)             श्री. शनशकाुंत गोरख कोळी (नशपाई)             

सवा सहकारी सुंथथा, तरुण मुंडळ पदानधकारी, 
प्राथनमक, माध्यनमक नशक्षक, आजी-माजी सनैनक, 

अुंगणवाडी सनेवका, मदतनीस, शासदकय अनधकारी, कमाचारी, 
आजी-माजी नवधाथी व ग्रामथथ मौज ेखलाटी. 

दपुारी ३ त े५ 
नवषशे कायाक्रम : “सन्मान राष्ट्रीय  योध्याुंचा” ( सनैनक सन्मान मळेावा )”   
उपक्रम समन्वयक : प्रा.पुुंडनलक चौधरी          
अध्यक्ष : मजेर बुंडू शाुंताराम शजेळु 
प्रमखु उपनथथती : मजेर अुंकुश शजेळु, प्रदीप वाडे, अमर कचरे, प्रताप लवटे, व  
             सवा आजी-माजी सनैनक, खलाटी 

सोमवार दद. ०६/०२/२०२३ रोजी द.ु २ त े३ 
 कवी सुंमलेन 

प्रमखु उपनथथती :  डॉ. सतीशकुमार पडोळकर,  डॉ. ओमकार कुडाळकर, 
              कु. अुंदकता कोळेकर, सौ. सनवता कोळी 
अध्यक्ष : मा. प्रा. सखुदवे नरळे (मराठी नवभागप्रमखु) 

दपुारी ३ त े५  
नवषशे कायाक्रम : “नवमतदार जनजागतृी व मतदान नोंदणी कायाक्रम”             

व्याख्यान : थपधाा परीक्षा मागादशान   
मागादशाक :  मा. श्री सुंतोष आठरे (प्रनशक्षणाथी तहनसलदार, जत) 
उपक्रम समन्वयक : श्री अतलु टटके (सहायक  प्राध्यापक, राज्यशास्त्र नवभाग)  
प्रमखु उपनथथती :  सवा अनधकारी व कमाचारी ननवडणकू शाखा, तहनसलदार  
                      कायाालय जत 

नशबीरातील ददनक्रम 
 सकाळी  ६.०० त े७.३०  व्यायाम, प्रभात फेरी, प्राथाना. 
 सकाळी  ७.३० त े८.००  अल्पोपहार 
 सकाळी ८.०० त े१२.००  श्रमदान 
 दपुारी   १२.०० त े२.००  स्नान, भोजन, नवश्राुंती 
 दपुारी  २.०० त े३.००  गटचचाा, सवके्षण, वादनववाद 
 दपुारी  ३.०० त े५.०० प्रबोधनपर व्याख्यान 
 सायुं  ५.०० त े८.०० ननयोजन, जनसाक्षरता 
 सायुं  ८.०० त े९.००  भोजन 

  रात्री  ९.०० त े१०.००  साुंथकृनतक कायाक्रम 
थपधाा् मक उपक्रम 

१) नचत्रकला  २) सुंगीत खचुी ३) पाककला ४) साुंथकृनतक कायाक्रम व नवनवध गणुदशान 
सामानजक उपक्रम  

१) आरोग्य  तपासणी   २) आरोग्य नचदक्सा ३) वकृ्षारोपण  ४)  ग्रामथवच्छता 
सवके्षण 

१) सामानजक व आर्थथक सवके्षण   २) पशधुन सवके्षण  ३) वकृ्ष गणना व जवै नवनवधता 

सवके्षण 


