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कला व वाणिज्य महाववद्यालय, बोरी अरब येथील राष्ट्रीय सेवा योजना शिबबर दत्तक पाथ्रटदेवी येथ ेमोठ्या 
उत्साहात सपंन्न झाल.ेददनांक 3 मार्च त े 10 मार्च 2022 या कालावधीत आयोजजत वॆलेल्या  या शिबबरार्ी सांगता 
रासेयो जजल्हा समन्वयक प्रा.रत्नदीप  गगंाळे यांच्या उपजथथत झाली.यावेळी मरं्ावर माजी जजल्हा समन्वयक 

डॉ.दीपक कुटे, गावार् ेसरपरं्, जयशसगंभाऊ राठोड,जगदंबा  सथंथांर् ेअध्यक्ष श्री.राम पवार, सचर्व, श्री.उत्तम र्व्हाि, 

उपसरपरं् दगुाचताई गडुधे, प्रार्ायच, अववनाि जजड्डवेार, श्री सभुाष  जाधव उपजथथत होती. 

यासात ददवसीय शिबबरामध्ये श्रमदानाच्या  माध्यमातनू सांडपाण्याच्या व्यवथथेसाठी नालीर् े णिडकाम  

करण्यात आल.ेत्यासोबत ग्रामसफाई, नाल्या सफाई, सवाचत महत्वार्ा भाग म्हिज ेगावाच्या दृष्ट्टीन ेउपयोगी वसे 

आरोग्य तपासिी शिबीर घेण्यात आल.ेयावेळी यवतमाळ मधील नामांककत डॉक्टरर्ी  टीम बोलाववण्यात आली होती. 
सवच शिबीराकररता महाववद्यालयार्े आणि समारोपीय कायचक्रमार् ेअध्यक्ष म्हिून प्रार्ायच डॉ.ववलास माहुरकर सर 

यांनी पनु्हा आम्ही पाथ्रड देवी गावा कररता नेहमी सोबत राहू हे नात ेआजर् ेनही तर जनमाेेजनमी र् ेआहे.अस े

प्रततपादन केल,ेतसेर् प्रमिु पाहुिे म्हिून ग्रामपरं्ायत पाथ्रड देवी जयशसगं राठोड (सरपरं्),जगदंबा सथंथार् ेअध्यक्ष 

राम पवार,ग्रा.प. पाथ्रड देवी नरेंद्र गायकवाड ग्रामसेवक ,वभैव सयुचविंी तलाठी,तटंामकु्ती अध्यक्ष रमेि राठोड,यांनी 
आपले मनोगत सांगताना समाज आणि कायचक्रम दोन वेगळ्या बाज ूआहे,लोकांना झालेल्या कायच हे तनयशमत दटकवनू 

ठेवावी अस ेसांगण्यात आल,ेतर जगदंबा माता सथंथेर् ेअध्यक्ष राम पवार यांनी गाव आणि समाज सवाांनी सोबत राहून 

कायच करावे व पढुील वषी गावाच्या ववकासाकररता पनु्हा कॅम्प पाथ्रड देवी येथे घेण्यात यावा,असे सांगण्यात आल.ेउच्र् 

प्राथशमक जजल्हा पररषद िाळेर् ेमखु्याध्यापक पारवेकर सर यांनी उपजथथत होत ेतसेर् पाथ्रड देवी येथे झालेल्या 
राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कामामध्येसवच गावकऱयांनी व कला व वाणिज्य महाववद्यालय बोरीअरब यांनी केलेल्या 
कामाच्या सदंभाचत सवच थतरावरून तालकु्यातील नाही तर जजल््यातनू वा-वा होत आहे, यामध्ये कायचक्रम अचधकारी 
डॉ.प्रा.भाकरे सर,व सजुाता नाईक मॅडम, यांनी मोलार् ेसहकायच करून राष्ट्रीय सेवा योजना या कायचक्रमार् ेमहत्व 

समजावनू सांगण्यात आलेले आहे.व कायचक्रमार् ेसतू्र सरं्ालन कु प्रतीक्षा यांनी केल ेतर प्राथताववक प्रा.प्रकाि तलेगोटे, 

आभार प्रदिचन प्रा.डॉ भाकरेसर यांनी केल.े 

 


