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भारतीय महाविद्यालय मोशी वि. अमरािती. 

*विशेष श्रमसंस्कार वशविर दत्तक ग्राम पार्डी * 

स्थळ :- पार्डी, ता. मोशी, वि. अमरािती.  

वदनांक :- ०६ फेब्रिुारी २०२० ते १३ फेब्रिुारी २०२०  

आमच्या महाविद्यालयाचे २०२०-२०२१ या शैक्षविक सत्रातील राष्ट्रीय सेिा योजना 

पथकाचे विशेष श्रमसंस्कार वशविर विनांक ०७ फेब्रिुारी २०२० ते १३ फेब्रिुारी २०२० या 

िरम्यान ित्तक ग्राम  पार्डी, ता. मोशी, वज. अमरािती  येथे आयोवजत करण्यात आले . 

काययक्रम अविकारी रा.से.यो. चे र्डॉ. सािन मा. िेशमखु तसेच लाजिंती  टेंभिेू (मवहला 

काययक्रम अविकारी  रा.से. यो.) यांच्या सहकायाने पार्डी  या गािात विशेष श्रमसंस्कार वशविर 

आयोवजत केल्या कारिाने भारतीय महाविद्यालयातील रा.से. यो.च्या स्ियंसेिकांनी सहभाग 

नोंिविला ि सिय विद्यार्थ्यांना वि. ०५/०२/२०२० ििुिार रोजी हमीपत्र िेण्यात आले. आवि 

०६/०२/२०२० रोजी सिय  स्ियंसेिकांना महाविद्यालयात सकाळी ०९ िाजता हजर राहण्यास 

सांवगतले वशविराकवरता लागिारे जे काही  सािन आहेत ते पार्डी या गािी नेण्याकरीता २ 

रॅक्टर होते. तसेच विद्यार्थ्यांना पोहचण्याकरीता २ गाड्या (कार/ स्कुल व्हनॅ उपलब्ि केल्या 

ि सिय स्ियंसेिकांना १० िाजता पार्डी या गािात पोहचिण्यात आले.  

सियप्रथम स्ियंसेिकांची नोंििी करण्यात आली त्यानंतर सिांनी सभागहृाची तसेच 

आज-ूिाजचूा पवरसर स्िच्छ केला. त्यानंतर गािक-यांशी चचा केली. ि त्यांच्या अर्डचिी 

जािनु घेतल्या. रा.से.यो. चे अविकारी  र्डॉ. सािन मा. िेशमखु तसेच लाजिंती  टेंभिेू 

(मवहला काययक्रम अविकारी  रा.से. यो.) यांनी विद्यार्थ्यांची गट वनयकु्ती केली आवि प्रत्येक 

गटाला िररोज होिा-या काययक्रमाची जिाििारी सोपविली. संध्याकाळी ५ िाजता प्रभातफेरी 

काढण्यात आली ि ६ िाजता प्राथयना केली.  



वदनांक :- ०७/०२/२०२० ( शुक्रिार ) 

सकाळी ठीक ४ िाजता सिय स्ियंसेिकांना उठले ि ५ िाजता प्रा. लाजिंती  टेंभिेू 

यांनी गािात विद्यार्थ्यांना प्रभातफेरी कवरता नेले गाि साफ केले. सिांच्या घरासमोर रांगोळी 

सदु्धा काढण्यात आल्या आवि परत ५.३० ला सभागहृात परतलो. त्यांनंतर ६ िाजता प्राथयना 

ि योगासन घेण्यात आले. ८ ते ९ िाजता गािात जाऊन श्रमिान केले आवि ९.३० ते १०.३० 

या कालाििीत स्मशानभमूी साफ़ केली आवि काही विद्यार्थ्यांनी शोषखड्डा खोिण्यास 

सरुुिात केली आवि ठीक ११ िाजता वशविराचे उद्घाटन मा. र्डॉ.रमेश भ. विजिे (अध्यक्ष, 

भारतीय विद्यामंविर अमरािती ) तसेच काययक्रमाला उपस्स्थत असलेले प्रमखु अवतवथ म्हिनू 

मा. अॅर्ड. यिरुाज मेटकर (सरवचटवनस, भारतीय विद्यामंविर अमरािती) ि तसेच काययक्रमाचे 

अध्यक्ष स्थान भारतीय महाविद्यालय मोशी येथील प्रा. र्डॉ. सरेुश भ. विजिे यांनी भषूविले ि 

काययक्रमाला उपस्स्थत असलेले मखु्य अवतवथ मा. र्डॉ. राजेश िरंुगे (प्रभारी संचालक, 

रा.से.यो. सं.गा. िा. अमरािती विद्यापीठ अमरािती ) मा. प्रा. माविक त.ु िेशमखु (माजी 

गार्डगे िािा अध्यासन प्रमखु सं.गा. िा. अमरािती विद्यापीठ अमरािती) मा. श्री. तात्या 

साहेि संगेकर (जेष्ट्ठ रंगकमी अम.) मा. श्रीमती वनवि अमरकुमार पेठे (प्रवसद्ध उद्योजक 

मोशी.) मा. श्री. नर्थ्थजुी संपतराि घोंगरे्ड (सरपंच, ग्रामपंचायत पार्डी ) मा. फरजाना शेख 

शहीि (उप-सरपंच, ग्रामपंचायत पार्डी) मा.श्री. विजय ठाकरे (अध्यक्ष, शाळा व्यिस्थापन 

सवमवत पार्डी ) मा.श्री. विलीप िस ु (मखु्याध्यापक, वज.प. शाळा पार्डी) मा. श्री. प्रफुल्ल 

खांरे्डकर (अध्यक्ष, गरुुिेि सेिा मंर्डळ पार्डी) इत्यािी मान्यिरांनी उपस्स्थती िशयविली आवि 

उद्घाटन सोहळा पार पार्डला. 

सायं ६.३० ते ७ प्राथयना करण्यात आली त्यानंतर ७ ते ७.३० या कालाििीत 

भोजनाचा काययक्रम आटपनु लोकजागर पंचरंगी सांस्कृवतक काययक्रमाची ८ िाजता सरुिात 

झाली. ि ११.३० च्या िरम्यान काययक्रम संपषू्ट्टात आला.  



वदनांक :- ०८/०२/२०२० (शवनिार) 

पहाटे ५ उठून आजिूाजचूा पवरसर स्िच्छ केला ५.३० ला कॅम्पस मध्ये परत येउन 

योगासन ि प्राथयना घेण्यात आली. त्यानंतर ७ िाजता प्रभातफेरी काढण्यात आली सकाळी 

९ ते ११ या िरम्यान श्रमिान करण्यात आले. श्रमिान झाल्यानंतर ११.३० ला आरोग्य 

तपासिी वशविर तथा भव्य रक्तिान वशविर  आयिेुविक महाविद्यालय अमरािती आवि 

रक्तपेढी वजल्हा सामान्य रुग्िालय अमरािती यांच्या ितीने हे वशविर पार पार्डल्या गेले. 

तसेच ३ ते ५ च्या िरम्यान िौवद्धक सत्र पोषि आहार सत्राला सरुुिात होिनू सत्राला उपस्स्थत 

असलेले अध्यक्ष प्रा. र्डॉ. वशरीष टोपरे (भारतीय महा. मोशी )ि तसेच िक्ते मा. प्रा. र्डॉ. 

िैशाली िेशमखु मैर्डम (पोषि आहार तज्ञ) तसेच प्रमखु अवतवथ प्रा. गोपाल भलािी ि सौ. 

जयश्रीताई इंगळे ि आशाताई भोयर यांच्या हस्ते काययक्रम पार पर्डला.   

   सायं 6.3० ते ७ िाजेपयंत प्राथयना करण्यात आली ि ८ िाजता झंकार पंचरंगी 

सांस्कृवतक काययक्रम मा. वरजािानवूिन पटेल (नेत्रहीन कलािंत) वचचफैल यांच्या हस्ते पार 

पर्डला. मा. वरजािानवूिन पटेल यांनी आपल्या वजिनातील आलेले अनभुि व्यक्त केले. 

आवि आंिळा व्यस्क्त हां एक उत्कृष्ट्ट कलाकार घर्डि ू शकतो. असे त्यांनी आपल्या 

प्रिोिनात विद्यार्थ्यांना ि गािातील लोकांना पटिनू विले.  

वदनांक :- ०९/०२/२०२०  (रवििार) 

पहाटे ५ उठून आजिूाजचूा पवरसर स्िच्छ करुन ि त्यानंतर गािामध्ये वफरून 

आजिूाजचूा पवरसर स्िच्छ केला. प्रत्येक घरासमोर लहान का होईना रांगोळी काढून त्या 

रांगोळीला N.S.S. हे नािही विले. त्यानंतर ६ िाजता प्राथयना ि योगासने घेण्यात आली. 

त्यानंतर ७ िाजता प्रभातफेरी काढण्यात आली. आवि ९ ते १२ सिय  स्ियंसेिकांनी श्रमिान 

केले. त्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी शोषखड्डा खोिला आवि त्यानंतर ३ ते ५ िरम्यान िौवद्धक 

सत्राला सरुुिात झाली. त्या सत्राचा विषय पयािरि संिियन मागयिशयन हा होता त्या 

काययक्रमाला अध्यक्ष म्हिनू प्रा. र्डी.एन. काळे (भारतीय महा. मोशी) आवि यांनी 



पयािरिाची वनगा ही कशी राखली पावहजे यािाित अत्यंत मोलाचे ,मागयिशयन त्यांनी केले. 

ि पयािरि संिियन झाले पावहजे यािाित त्यांनी आपले मते प्रकट केली. ि िक्ते म्हिनू 

लाभलेले मा. श्री. यािि तरटे पाटील (अध्यक्ष, विशा फाउंरे्डशन अमरािती) यांनी ही झार्डांची 

वनगा कशी राखली पावहजे यािाित मागयिशयन केले. ि प्रमखु अवतवथ श्री. वनवतन ननभोरकर 

यांनी ही मागयिशयन केले. त्यानंतर विश्रांतीच्या कालाििीत खपु सुंिर ि मजेिार खेळ हा मा. 

श्री. िेशमखु सर यांनी आम्हाला खेळायला लािला आवि खपु आनंि झाला. ि 

त्याखेळामिनू एकता असल्याने कोितेही काम करिे हे शक्य होते. हा त्या खेळातील 

वमळालेला सिांना संिेश आहे. आवि त्यानंतर सांय. ६ िाजता प्राथयना आवि त्यानंतर सुंिर 

भजने ि िेशभस्क्तपर गीते म्हिण्यात आली.  

रात्री ८ िाजता िौवद्धक सत्राचा विषय “शेतकरी समस्या ि उपाय”(समाज प्रिोिन) 

शेतक-यांच्या समस्या काय आहे ? ि शेतक-यांच्या समस्या असल्यास त्यािर काय 

उपाययोजना कराव्यात या िाित िाित विद्यार्थ्यांना ि गािातील नागवरकांना मोलाचे 

मागयिशयन करून शेतकरी समस्या ि उपाययोजना हे चचासत्र पार पार्डले तसेच आजच्या 

शेतक-यांची काय स्स्थवत आहे. हे सदु्धा प्रभोिनातनु व्यक्त केले. 

काययक्रमाला उपस्स्थत असलेले प्राध्यापक विनायक खांरे्डकर (भारतीय महाविद्यालय 

मोशी ) यांनी आपल्या भाषिातनु  शेतक-यांच्या अर्डचिी चे वनराकरि कसे केले पावहजे 

या िाित रा.से.यो. च्या सिय विद्यार्थ्यांना अवतशय उत्कृष्ट्ठ मागयिशयन केले तसेच प्रमखु िक्ते 

म्हिनू लाभलेले र्डॉ. आशीष लोहे ि प्रमखु अवतवथ म्हिनू लाभलेले मा. श्री. संिीप रोरे्ड एक 

प्रगतीशील शेतकरी असनू त्यांनी ही अत्यंत मोलाचे मागयिशयन केले ि मा. श्री. नर्थ्थजुी घोंगरे्ड 

(सरपंच, ग्रामपंचायत पार्डी ) यांनीही खपु चांगले मागयिशयन केले.  

वदनांक :- १०/०२/२०२० (सोमिार)  

पहाटे ५ उठून आजिूाजचूा पवरसर स्िच्छ करुन ि त्यानंतर गािामध्ये वफरून 

आजिूाजचूा पवरसर स्िच्छ केला. प्रत्येक घरासमोर लहान का होईना रांगोळी काढून त्या 



रांगोळीला N.S.S. हे नािही विले. त्यानंतर ६ िाजता प्राथयना ि योगासने घेण्यात आली. 

त्यानंतर ७ िाजता प्रभातफेरी काढण्यात आली. आवि ९ ते १२ सिय  स्ियंसेिकांनी श्रमिान 

केले. त्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी शोषखड्डा ि िनराई िंिारा िांिला.  

त्यानंतर ३ ते ५ िरम्यान िौवद्धक सत्राला सरुुिात झाली. िौवद्धक सत्राचा विषय हा 

राष्ट्रीय सेिा योजना ि आजचा यिुक हा कसा असािा म्हिजेच रा.से.यो. चा स्िंयसेिक 

कसा असािा त्यांने वशस्स्तचे पालन कसे करािे या सिंिीचा हा विषय होता. या िौवद्धक 

सत्राला अध्यक्ष म्हिनू लाभलेलेअध्यक्ष प्रा. र्डॉ. संिीप राउत  (भारतीय महाविद्यालय मोशी) 

यांनी अध््क्षाचे स्थान भषूविले आवि त्यांनी आपल्या भाषिातनु राष्ट्रीय सेिा योजना यांचे 

महत्ि पटिनू विले. ि सोितच आजचा यिुक हा कसा असािा या िाित मागयिशयन केले. 

सोितच काययक्रमाला उपस्स्थत असलेले प्रमखु िक्ते मा. प्रा. र्डॉ. िी. एस. चंिनकर 

(सिस्य.महा. विकास सवमवत भा.म.वि. मोशी ) यांनी आपली उपस्स्थती िशयविली ि राष्ट्रीय 

सेिा योजना म्हिजे काय ? हे विद्यार्थ्यांना पटिनू विले. तसेच काययक्रमाचे प्रमखु अवतवथ श्री. 

मोहन गार्डिे (सिस्य, ग्रामपंचायत पार्डी) यांनी आपली उपस्स्थवत िशयविली होती.  

त्याचप्रमािे सायं ६ िाजता प्राथयना ही घेण्यात आली त्यानंतर भोजनाचा काययक्रम 

झाला ि त्यानंतर रावत्र ८ िाजता मनोरंजनात्मक समाज प्रिोिन काययक्रम झाला. या 

काययक्रमाला मा. श्री. विद्याराज कोरे (िगुयिार्डा) यांनी अवतशय उत्कृष्ट्ठ वरत्या काययक्रम पार 

पार्डला. आवि त्यांनी  आपल्या मनोरंजनात्मक शैलीने समाज प्रिोिन ही केले. ि सिाना 

भरभरून आनंि िाटला.   

वदनांक :- ११/०२/२०२० (मंगळिार) 

पहाटे ५ उठून आजिूाजचूा पवरसर स्िच्छ करुन ि त्यानंतर गािामध्ये वफरून 

आजिूाजचूा पवरसर स्िच्छ केला. प्रत्येक घरासमोर लहान का होईना रांगोळी काढून त्या 

रांगोळीला N.S.S. हे नािही विले. त्यानंतर ६ िाजता प्राथयना ि योगासने घेण्यात आली. 

त्यानंतर ७ िाजता प्रभातफेरी काढण्यात आली. आवि ९ ते १२ सिय  स्ियंसेिकांनी श्रमिान 



केले. सिय स्ियंसेिकांनी िनराई िंिारा िांिला ि शोषखडे्ड खोिले.  त्यानंतर ३ ते ५ िरम्यान 

िौवद्धक सत्राला सरुुिात झाली. िौवद्धक सत्राचा विषय हा संभाषि कौशल्य होता िौवद्धक 

सत्राला अध्यक्ष म्हिनू लाभलेले भारतीय महाविद्यालय मोशी. येथनू आलेले प्रा. र्डॉ. अरनिि 

पाझारे सर यांनी अध्यक्षीय भाषि अवतशय सुंिर विले या भाषिात संभाषिाचे कौशल्य 

(Communication Skill) िद्दल मावहती विली. त्यानंतर प्रमखु िक्ते म्हिनू लाभलेले र्डॉ. 

विपाली िेशमखु मरॅ्डम (र्डायरेक्टर, झेवनथ कंसेप्ट स्कुल, मोशी) यांनी  संभाषि कौशल्याचे  

प्रकार (Types of Communication Skill) खपु चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांना पटिनू विले. 

प्रमखु अवतवथ म्हिनू उपस्स्थत असलेले मा. श्री. सोपान ननभोरकर (सिस्य, ग्रामपंचायत 

पार्डी) यांनी आपली उपस्स्थवत िशयविली  

त्यानंतर सांय ६ िाजता प्राथयना घेण्यात आली. त्यानंतर भोजनाचा काययक्रम झाला ि 

रावत्र ८ िाजता सांस्कृवतक काययक्रम (िेशभस्क्तपर गीत आवि सरु-संगम हा काययक्रम घेण्यात 

आला ि “उरी-ि सर्जजकल स्राइक” वचत्रपटाचे सािरीकरि झाले. 

वदनांक :- १२/०२/२०२० (िधुिार ) 

प्राथयना ि योगासन करण्यासाठी सकाळी ६ िाजता घेण्यात आली. ि आजिुाजचुा 

पवरसर स्िच्छ करण्यात आला.   त्यानंतर प्रभातफेरी सकाळी ७ िाजता काढण्यात आली. 

ि ९ ते १२ िाजता श्रमिान केले ि त्यामध्ये िनराई िंिारा ि शोषखड्डा यांचे काम पिूय 

करण्यात आले. िपुारी ३ ते ५ िरम्यान िौवद्धक सत्राला सरुुिात झाली. मवहला सक्षमीकरि 

आवि लैंवगक वशक्षि या सत्रातील  काययक्रमाला अध्यक्ष म्हिनू प्रा. र्डॉ.रजनीश िांविले 

(भारतीय महाविद्यालय मोशी ) यांनी आपल्या भाषिातनु मवहलांिर होिारे अत्याचारािद्दल 

मावहती विद्यार्थ्यांना विली. िौवद्धक सत्राला िक्ते म्हिनू लाभलेल्या सौ. गुंजनताई गोळे 

(प्रवसद्ध, समाज सेविका अमरािती ) यांनी अवतशय सुंिर मवहला सक्षमीकरि ि लैंवगक 

वशक्षि यािर व्याख्यान विले कशा-कशाप्रकारे स्स्त्रयांिर अत्याचार होतात. त्या झालेल्या 

अत्याचारािर प्रत्येक स्त्रीने त्यािर काय केले पावहजे. हे त्यांनी समजनु सांवगतले तसेच प्रमखु 



अवतवथ म्हिनू अॅर्ड. मंजषूा खांरे्डकर (मोशी) लाभल्या त्यांनी लैंवगक वशक्षिा िद्दल मावहती 

विली. आवि फरजाना शेख शहीि (उप-सरपंच, ग्रामपंचायत पार्डी ) ि भाग्यश्री लुंगे (सिस्य, 

ग्रामपंचायत पार्डी ), सौ. संगीताताई िािरे्ड (सिस्य, ग्रामपंचायत पार्डी ) यांनीही आपली 

उपस्स्थती िशयविली. 

त्यानंतर ६ िाजता प्राथयना घेण्यात आली ि रात्री ८ िाजता सांस्कृवतक काययक्रम 

घेण्यात आला.  

वदनांक :- १३/०२/२०२० (गरुूिार ) 

 वशविराच्या शेिटच्या वििशी सकाळी ११ िाजता वशविराचे समारोप घेण्यात आले. 

मखु्य अवतवथ म्हिनू मा. श्री. अनंतराि सोमिंशी (उपाध्यक्ष, भारतीय विद्या मंविर, 

अमरािती) तसेच मा. श्री. सवलल नचचमलातपरेु (उपाध्यक्ष, भारतीय विद्या मंविर, 

अमरािती) म्हिनू लाभले होते. ि काययक्रमाचे अध्यक्ष प्रा.र्डॉ. सरेुश विजिे (प्राचायय, भारतीय 

महाविद्यालय मोशी ) उपस्स्थत होते. आवि विशेष अवतवथ म्हिनू मा. र्डॉ. वभमराि ि मा. 

श्री. चंिनकर (सिस्य.महा. विकास सवमवत भा.म.वि. मोशी ) मा श्री. सखुिेिराि राउत 

(सिस्य.महा. विकास सवमवत भा.म.वि. मोशी ) मा. श्री. नविनकुमारजी पेठे ((सिस्य.महा. 

विकास सवमवत भा.म.वि. मोशी ) मा.श्री. नर्थ्थजुी संपतराि घोंगरे्ड (सरपंच, ग्रामपंचायत 

पार्डी) मा. फरजाना शेख शहीि  (उप-सरपंच, ग्रामपंचायत पार्डी )मा. श्री. विकास स ुनिले 

अध्यक्ष,तंटामकु्ती सवमवत (ग्रा.पं. पार्डी ) ई विशेष अवतवथ वशविर समारोपाला उपस्स्थत होते.  

 
 

   काययक्रम अवधकारी       प्राचायय 
       रा. सो. यो.       
भारतीय महाविद्यालय, मोशी.   भारतीय महाविद्यालय, मोशी. 

 
 



ववर्शेष श्रमसंस्कार वर्शवबराची र्शणवचत्र े
(06/02/2020 त े13/02/2020) 

------------------------------------------------------------ 

पवहला दिवस (०७/०२/२०२०) 

  

  

  

 

 



ववर्शषे श्रम ससं्कार वर्शवबराच ेउद्घाटन 

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



स्मर्शान भमूी स्वच्छता मोहीम 

  

  

 

 

 

 

 

 



रात्रीच ेकाययक्रम 

  

 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 



िसुरा दिवस (०८/०२/२०२०) 

स्वछता प्रभात फेरी 

  

  

लैंवगक र्शोषण ववषयावर पथ नाट्य 

  



रक्तदान शिशिर 

  

वसकलसले तपासणी वर्शवबर 

  

  



  

आरोग्य तपासणी वर्शवबर 

  

काययक्रम अविकारी रक्तिान करताना 

 

िपुारचे सत्र 

श्री. सवचन िरे्शमखु यानंी रासेयो पथकास वनराई बिंारा 

बांिण्या कररता ५०० पोत ेआणनू दिल े

  



  

माननीय प्रा. डॉ. श्री. राजरे्शजी  बरंुग े(सचंालक, राष्ट्रीय सवेा योजना, 

सतं गाडग ेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती याचंी सदिच्छा भटे 

समवते माननीय प्रा. डॉ. वनलरे्श कडू ( अमरावती वजल्हा समन्वयक, 

राष्ट्रीय सवेा योजना, सतं गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती) 

आवण प्रा. डॉ. योगरे्श पोहोकर (वार्शीम वजल्हा समन्वयक, राष्ट्रीय सवेा 

योजना, सतं गाडग ेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती) 

 

  

  



  

  

रात्रीच ेसत्र 

  



वतसरा दिवस (०९/०२/२०२०) 

सकाळी योगासन 

 

 

 

 

 

प्रभात फेरी 

  

  



वर्शक्षण अविकार आवण बाल मजरुी या ववषयावंर         

पथ नाट्य 

  

 

 

  



श्रमसंस्कार 

  

  

 

पररसर स्वछता 

  



िपुारच ेसत्र 

  

  

  



सायकंाळी स्वयंसवेकानंा खेळा मिनू एकता च ेवर्शकवण 

  

  

रात्रीचे रंगारंग कार्यक्रम 

  



  

चौथा  शदवस (१०/०२/२०२०) 

प्रभात फेरी स्वच्छता मोहीम 
 

  

  

 

 

 

 

 



वनराई बिंारा श्रमिान 

  

  

 



िपुारच ेसत्र 

  

  

  



खेळातनू वर्शकवण 

  

  

रात्रीचे सत्र 

 

 



पाचवा  दिवस (११/०२/२०२०) 

प्रभात फेरी (अिं श्रध्दा वनमूयलन पथनाट्य) 

  

  

 



िपुारच ेबौविक सत्र 

  

  

  



सायकंाळातील खेळ 

  

िरे्शभक्ती पार गीत गायन 

  

 



सहावा दिवस (१२/०२/२०२०) 

सकाळी योगासन 

 

प्रभात फेरी आवण बौि ववहार स्वच्छता 

 

 



श्रमिान 

 

िपुारच ेबौविक सत्र 

 

 



सांस्कृवतक काययक्रम 

 

 

 



सातवा  दिवस (१३/०२/२०२०) 

समारोपीय काययक्रम 

  

ववद्याथी मनोगत व्यक्त करतानंा 

 

उत्कृष्ट कायय केल्या बद्दल सन्मान 

 



गावातील लोकाचं्या आरोग्य तपासणीचा अहवाल 

गावातील सरपचं साहबेानंा ितेाना माननीय प्राचायय डॉ. 

सुरेर्श वबजव ेतथा माजी प्राचायय डॉक्टर गोपीचिं मशे्राम सर 

 

रक्तिान केल्याच ेप्रमाणपत्र स्वीकारताना रा.सो.यो. स्वयसवेक 

 

 

 



उत्कृष्ट गट म्हणनू बक्षीस ितेाना 

 

 

 



 

8*8*8 शोषखड्डा 

 
4*4*4* शोषखड्डा 

 
30*4*4 फूट िंधारा 

 



20*10*5 फुटी िनराई िंधारा 

 
प्राथवमक शाळेला वमळालेली कचरा कंुर्डी स्ितः 

स्ियंसेिकांनी लािली 

  
 

 
   काययक्रम अवधकारी       प्राचायय 
       रा. सो. यो.       
भारतीय महाविद्यालय, मोशी.   भारतीय महाविद्यालय, मोशी. 

 


