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Sr.No. Activities Date Place Participated student and 

Teacher Number 

1. Online International Yoga Day 21/06/2020 Online 723 

2. 15
th
 August Independence Program 15/08/2020 College Ground and 

Online 

75 

3. National Sports Day  29/08/2020 Online 35 

4. On the Occasion of Shradchandraji Pawar Saheb’s Birthday 

Online Surynamskar Activity 

13/12/2020 Online 6067 

5. On the Occasion of Shradchandraji Pawar Saheb’s Birthday 

Online Walking Activity 

14/12/2020 Online 3998 

6. On the Occasion of Shradchandraji Pawar Saheb’s Birthday 

Online Running Activity 

15/12/2020 Online 2782 

7. On the Occasion of Shradchandraji Pawar Saheb’s Birthday 

Online Cycling Activity 

15/12/2020 Online 2464 

8. 26
th
 Jan. Republic Day Program  26/01/2021 College Ground 140 

9. Hutatma Day 30/01/2021 College Ground 45 

10. Puzzle Relay Field Competition 05/02/2021 College Ground 36 

11. Lathi Kathi Training on the Occasion of World Women’s day 

2021 

08/03/2021 P.G. Building 115 

 

 



 

घोलप महाविद्यालयामध्ये आतंरराष्ट्रीय योग वििस साजरा 

पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळाच्या सांगवी येथे बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयामध्ये अंतरराष्ट्रीय योग 

जदवस मोठ्या ईत्साहात साजरा करण्यात अला . यावेळी महाजवद्यालयाचे प्राचायय डॉ . जनतीन घोरपडे 

यांच्या मागयदियनातनू योगाचे गाढे ऄभ्यासक रुपेि थोपटे यांच्या अ  ॅनलाइन योग प्रजिक्षण 

काययक्रमाचे अयोजन करण्यात अले . या काययक्रमाचे ईद्घाटन प्राचायय डॉ . जनतीन घोरपडे यांच्या हस्ते 

झाल.े यावेळी ईपप्राचायय डॉ.लतेि जनकम, िारीररक जिक्षण संचाजलका प्रा . जवद्या पाठारे अदी मान्यवर 

ईपजस्थत होते. 

काययक्रमाचे प्रास्ताजवक करत ऄसताना महाजव द्यालयाचे प्राचायय डॉ . जनतीन घोरपडे यांनी अंतरराष्ट्रीय 

योग जदनाची संकल्पना स्पष्ट करत फक्त एका जदवसापरुता योग न करता दनंैजदन जीवनामध्ये योग िैली 

अत्मसात करणे गरजेचे अहे , ऄसे स्पष्ट करत ईत्तम िारीररक व मानजसक अरोग्यासाठी योगाचे महत्व 

जविद केले. तसेच कोरोना काळामध्ये योगाचे महत्व खऱ्या ऄथायने लोकांना माहीत झाल्याचे नमदू करत 

अहार-जवहार, असन, प्राणायाम, ध्यान आत्यादी पैलवूर थोडक्यात माजहती जदली . त्याचबरोबर सवय 

ईपजस्थतांना अंतरराष्ट्रीय योग जदनाच्या िभेुच्छा दते दनंैजदन जदनचयेमध्ये योगाचा समावेि करावा , ऄसे 

अवाहन केले. 

यावेळी योग प्रजिक्षक रुपेि थोपटे यांनी योग प्राथयनेने काययक्रमाची सरुुवात करत योग म्हणजे स्वतःच्या 

ऄनभुवाचं िास्त्र ऄसे नमदू करत अनंदी जीवनासाठी योगाचे महत्व ईपजस्थतांसमोर मांडले . तसेच 

ईपचार जकंवा जचजकत्सा पद्धतीने योगा कडे न बघता अयषु्ट्य जगण्याची पद्धती म्हणनू योगा कडे 

बघण्याचा दृजष्टकोन जनमायण झाला पाजहजे , ऄसे मत व्यक्त व्यक्त केले . त्याच बरोबर ज्ञानयोग , भजक्तयोग, 



एकाग्रता, सकू्ष्म िरीर, नाडी िदु्धी प्राणायाम आत्यादी घटकावर सजवस्तर माजहती दते जवजवध योगासन व 

प्राणायाम प्रकार यांचे प्रात्यजक्षक दाखवत ईपजस्थतांकडून करून घेतले.  

प्रजिक्षण काययक्रमानंतर ईपजस्थतांनी जवचारलेल्या प्रश्ांना ईत्तरे दते त्यांचे िंका जनरसन केले . 

डॉ. राणी भगत यांनी प्रजिक्षकांचा पररचय करून जदला. 

या ऑनलाइन प्रजिक्षण काययक्रमाचे प्रास्ताजवक डॉ . जनतीन घोरपडे , सतू्रसंचालन प्रा . जवद्या पाठारे तर 

अभार प्रदियन प्रा. संतोष सास्तरुकर यांनी केले. 

झमू ऄ प व यट्ुयबु लाइव्ह दारे आतर महाजवद्यालयातील समुारे ७२३ पेक्षा जास्त जिक्षक- जिक्षकेतर 

कमयचारी व जवद्याथी या योग प्रजिक्षण काययक्रमामध्ये ईपजस्थत होते. 

 

महाविद्यालयामध्ये स्ितंत्रता वििस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला 

पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळाच्या सांगवी येथील बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयामध्ये  स्वतंत्रता  जदन 

मोठ्या ईत्साहात साजरा करण्यात अला  .या  प्रसंगी प्राचायय डॉ.  .जनतीन घोरपड , यांच्या हस्ते  

ध्वजारोहण करण्यात अले  . यावेळी, प्राचायय डॉ.  .जनतीन घोरपड  ईपप्राचायय डॉ  .लतेि जनकम , लेफ्टनंट 

जवठ्ठल नाइकवाडी अदी मान्यवर ईपजस्थत होते . त्यानंतर िारीररक जिक्षण संचाजलका प्रा .  जवद्या पाठारे  

यांनी ईपजस्थत सवय प्राध्यापकांना ध्वज प्रजतज्ञा जदली . झमू ऄ प व यट्ुयबु लाइव्ह दारे महाजवद्या लयातील 

समुारे ३५ पेक्षा जास्त जिक्षक-जिक्षकेतर कमयचारी काययक्रमामध्ये ईपजस्थत होते. 

 



 

क्रीडा जवभागातफे २९ ऑगस्ट २०२० रोजी राष्ट्रीय क्रीडा जदन साजरा करण्यात अला यावेळी ३५ 

खेळाडू ईपजस्थत होते. त्यांच्या ईपजस्थतीत क्रीडांगण व जजमखाना पजून करण्यात अले. 

 

 

 

*बाबुरािजी घोलप महाविद्यालयात विट इवंडया मुव्हमेंट उपक्रमांतगगत विविध क्रीडा उपक्रम* 

 जवद्यार्थयायचे िारीररक तंदरुुस्ती ईत्तम ऄसेल तर क्रीडा जवषय प्राजवण्याबरोबरच जवजवध 

महाजवद्यालयातील ईपक्रमांमध्ये जवद्याथी यिस्वी होउ िकेल हा ईद्दिे ठेवनू जफट आजंडया ईपक्रमांतगयत 

अरोग्यजवषयक जनजागतृी करण्यासाठी हा ईपक्रम १२ जडसेंबर ते १४ जडसेंबर, २०२० यादरम्यान 

यिस्वीररत्या राबजवण्यात अला .  यामध्ये पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळाच्या जवजवध िाळा व 

महाजवद्यालयातील सायकजलंग वॉजकंग रजनंग आत्यादी क्रीडा प्रकाराचे अयोजन केले होते . यामध्ये एकूण 

71 िाळा-महाजवद्यालयातील 9,210 जवद्यार्थयाांनी तसेच जिक्षकांनी या ईपक्रमात सहभाग घेतला . 



यामध्ये सायकजलंग 7,985 जक. मी. वॉजकंग 10,015 जक. मी. अजण रजनंगसाठी 7,160 जक.मी. ऄसे 

एकूण  जक.मी. 30,973 जक.मी. या ऄजभनव ईपक्रमात जवद्यार्थयाांनी प्रचंड ईत्साहाने सहभाग नोंदजवला . 

त्याचबरोबर जवद्यार्थयाांना िारीररक तंदरुुस्ती जवषयक वेगवेगळे संदिे दणे्यात अले होते . जनयजमत 

व्यायाम केला तर अपले अरोग्य संतजुलत राहून अपण वेगवेगळ्या अजारापासनू मकु्त राहू िकतो 

ऄसा संदिे सदु्धा या ईपक्रमाच्या ऄंतगयत जवद्यार्थयाांना दणे्यात अला.  

 

 



 

 

 

घोलप महाविद्यालयामध्ये सूयगनमस्कार उपक्रमाला उत्स्िूतग प्रवतसाि. 

 पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळाच्या सांगवी येथील बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयामध्ये माजी कें जिय 

कृजषमंत्री पद्मजवभषूण मा  .िरदचंिजी पवार यांच्या वाढजदवसाजनजमत्त अयोजजत सयूयनमस्कार स्पधेला 

ईत्स्फूतय त्स्फू प्रजतसाद जमळाला. यावेळी महाजवद्यालयाचे प्राचायय डॉ .जनतीन घोरपडेयांनी सयूयनमस्काराचे 

महत्त्व, त्याच ेफायद ेव सयूयनमस्कार  घालण्याची पद्धत याजवषयी माजहती जदली  .तसेच सू ययनमस्काराचे 

स्वतः प्रात्यजक्षक करून दाखवत ईपजस्थत  महाजवद्यालयातील सवय  जवद्याथी व जिक्षकांचे  मनोबल 

वाढजवले. प्राचायय डॉ  .जनतीन घोरपडे यांच्या मागयदियना  खाली िारीररक जिक्षण संचाजलका प्रा  .जवद्या 

पाठारे यांनी या ईपक्रमाच े जनयोजन के ले  .गगुल मीट व झमु ऄ प या दरुदृश्य प्रणालीचा वापर करून 

५३० जवद्याथी व जिक्षक  सहभागी झाले  होते तसेच महाजवद्यालयातील जिक्षके तर कमयचाऱ्यांसाठी 

दखेील यावेळी जविेष सत्राचे  अयोजन करण्यात अलेहोते  .सदर ईपक्रमामध्ये  घोलप महाजवद्यालया 

माफय त ४०३७ आतक्या जवक्रमी सयुयनमस्कारांची नों द करण्यात अली . या ईपक्रमाच्या यिस्वीतेबद्दल 

महाराष्ट्राच े ईपमखु्यमंत्री व पणुे  जजल्हा जिक्षण मंडळाचे  ऄध्यक्ष मा  .ऄजजत दादा  पवार, ईपाध्यक्ष 

राजेंिजी घाडगे , मानद सजचव ऄ ड  .संदीप कदम , खजजनदार ऄ ड  .मोहनराव दिेमखु , ईपसजचव 

लक्ष्मणराव पवार , सहसजचव (प्रिासन )अत ॅ्माराम जाधव यांनी महाजवद्यालयाचे  ऄजभनंदन केले  

ऄसनू सवय स्तरातनू महाजवद्यालयावर कौतकुाचा वषायव होत अह.े 



 

माजी कें द्रीय कृविमंत्री पद्मविभूिण मा. शरिचंद्रजी पिार यांच्या िाढवििसावनवमत्त पुणे वजल्हा 

वशक्षण मंडळातिे आयोवजत सूयगनमस्कार उपक्रम 

मा. िरद चंिजी पवार साहबे यांच्या ८०व्या वाढजदवसाजनजमत्त पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळािी  सलंजग्नत 

सवय िाळा व महाजवद्यालयांमध्ये ८०,००० सयूयनमस्काराचे ईजद्दष्ट ठेवण्यात अले होते . जवद्याथी व 

जिक्षकांच्या ईस्फूतय प्रजतसादामळेु जदलेल्या ईजदष्टापेक्षा दपु्पट म्ह णजे ६८,९८४ सयूयनमस्कार पणूय केले . 

गगुल जमट , झमू या प्रणालीचा वापर करून अयोजजत या ऑनलाआन ईपक्रमांमध्ये ८० िाळा व 

महाजवद्यालयातील १३,४६८ जवद्याथी व १,५३५ जिक्षकांनी सहभाग  घेतला यानंतर गगुल फॉमय द्रारे 

सहभागी जवद्याथी व जिक्षकांची नोंद घेतली गेली. 

अकुडी येथील म्हाळसाकांत जवद्यालयाने सवायत जास्त ३३,१३० सयूयनमस्काराची नोंद केली तर 

ऄण्णासाहबे मगर महाजवद्यालय हडपसर , जपरंगटु आजंग्लि स्कूल जपरंगटु , श्री िहाजी हायस्कूल सपेु यांनी 

दहा हजारांपेक्षा जास्त सयूयनमस्काराची नोंद केली . या काययक्रमाचे अयोजन पु णे जजल्हा जिक्षण 

मंडळाच्या वतीने संस्था पातळीवर सांगवी येथील बाबरूावजी घोलप महाजवद्यालया माफय त करण्यात 

अल.े प्राचायय डॉ . जनतीन घोरपडे यांच्या मागयदियनाखाली महाजवद्यालयातील िारीररक जिक्षण 

संचाजलका प्रा. जवद्या पाठारे यांनी या ईपक्रमाचे जनयोजन केले. 

 

 



*बाबुरािजी घोलप महाविद्यालयात विट इवंडया मुव्हमेंट उपक्रमांतगगत विविध क्रीडा उपक्रम* 

 

 जवद्यार्थयायचे िारीररक तंदरुुस्ती ईत्तम ऄसेल तर क्रीडा जवषय प्राजवण्याबरोबरच जवजवध 

महाजवद्यालयातील ईपक्रमांमध्ये जवद्याथी यिस्वी होउ िकेल हा ईद्दिे ठेवनू जफट आजंडया ईपक्रमांतगयत 

अरोग्यजवषयक जनजागतृी करण्यासाठी हा ईपक्रम यिस्वीररत्या राबजवण्यात अला .  

यामध्ये पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळाच्या जवजवध िाळा व महाजवद्यालयातील सायकजलंग वॉजकंग 

रजनंग आत्यादी क्रीडा प्रकाराचे अयोजन केले होते . यामध्ये एकूण 71 िाळा-महाजवद्यालयातील 9,210 

जवद्यार्थयाांनी तसेच जिक्षकांनी या ईपक्रमात सहभाग घेतला . यामध्ये सायकजलंग 7985 जक. मी. वॉजकंग 

10,015 जक. मी, अजण रजनंगसाठी 7,160 जक .मी ऄसे एकूण   जक.मी, 30,973 जक.मी या ऄजभनव 

ईपक्रमात जवद्यार्थयाांनी प्रचंड ईत्साहाने सहभाग नोंदजवला . त्याचबरोबर जवद्यार्थयाां ना िारीररक तंदरुुस्ती 

जवषयक वेगवेगळे संदिे दणे्यात अले होते . जेणेकरून जवद्यार्थयाांना चांगल्या पद्धतीची क्रीडाजवषयक 

तयारी करण्यासाठी व्यायाम जकती महत्त्वाचा अहे?, जनयजमत व्यायाम केला तर अपले अरोग्य संतजुलत 

राहून अपण वेगवेगळ्या अजारापासनू मकु्त राहू िकतो  ऄसा संदिे सदु्धा या ईपक्रमाच्या ऄंतगयत 

जवद्यार्थयाांना दणे्यात अला.  

 

जवराज जाधव याला 'पै  .खािाबा जाधव सवुणयपदक ' जाहीर 56 पणुेजजल्हा जिक्षण मंडळाच्या सांगवी 

येथील बापरूावजी घोलप महाजवद्यालयातील जवराज जाधव या जवद्यार्थयायची  साजवत्रीबाइ फु 

लेपणुेजवद्यापीठाच्या परुुष वगायतील २०१९ - २० या िैक्षजणक वषायतील सवो त्कृष्ट खेळाडू म्हणनु  'पै .

खािाबा जाधव सवुणयपदक' बहुमानासाठी जनवड झाली अहे . साजवत्रीबाइ फु ले पणुे जवद्यापीठाच्या 

क्रीडा व िारीररक जिक्षण मंडळामाफय त जवद्यापीठािी संलजग्नत सवय  महाजवद्यालयांमधनू परुुष व मजहला 

वगायतील प्रत्येकी एका जवद्यार्थयाांची सवो त्कृष्ट खेळाडू म्हणनू जनवड करण्यात  येते  .सवो त्कृष्ट खेळाडू हा 

बहुमान प्राप्त जवद्यार्थयायचा साजव्रीबाइ फु लेपणुेजवद्यापीठातफेिैक्षजणक वषय२०१४ - १५ पासनू 'पै  .

खािाबा जाधव सवुणयपदक' व ५१००० रोख रक्कम दवेनु गौरव करण्यात येतो . मळु सांगलीचा 

ऄसलेल्या व महाजवद्यालयामध्ये  आजतहास जवषयामध्ये  पदवीत्तर जिक्षण घेत ऄसलेल्या जवराजने  

अतापयांत ईदयपरू (राजस्थान )येथेझालेल्या  अं तर जवद्यापीठ कयजकंग ऄँड क नोइग स्पधेत साजवत्रीबाइ 

फु ले पणुेजवद्यापीठाकडून सहभाग घेत २ सवुणयपदक, १ रौप्य पदक व १ कांस्य पदकाची कमाइ के ली 

ऄसनू अतापयांत पाच राज्यस्तरीय स्पधेमध्ये १५ सवुणयपदक, ६ रौप्य पदक व ४ कास्यपदक पटकाजवले 



ऄसनू पाच राष्ट्रीय  स्पधेमध्येभाग घेत दोन अं तरराष्ट्रीय स्पधायजनवड चाचणी मध्येसहभाग नोंद जवला 

अह ेजवराज जाधव याच्या यिस्वी वाटचालीमध्ये  महाजवद्यालयाचे कतयव्यदक्ष व जवद्याथी जप्रय प्राचायय 

डॉ.जनतीन घोरपडे, िारीररक जिक्षण संचाजलका प्रा  .जवद्या पठारे यांचे  मागयदियन लाभले  ऄसनू या 

ददेीप्यमान यिाबद्दल महाराष्ट्र राज्याचे ईपमखु्यमंत्री व पणुेजजल्हा जिक्षण मंडळाचे ऄध्यक्ष मा  .ऄजजत 

दादा पवार, ईपाध्यक्ष राजेंिजी  घाडग,े मानद सजचव ऄ ड  .संदीपजी कदम , खजजनदार ऄ ड  .मोहनराव 

दिेमखु, ईपसजचव लक्ष्मणराव पवार , सहसजचव (प्रिासन )अत्माराम जाधव यांनी जवराज जाधव व 

बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयाचेजविेष ऄजभनंदन करत पढुील यिस्वी कारजकदीसाठी िभेुच्छा 

जदल्या. 

 

घोलप महाविद्यालयामध्ये प्रजासत्ताक विन २६ जानेिारी २०२१ 

  पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळाच्या सांगवी येथील बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयामध्ये  ७२ वा प्रजासत्ताक 

जदन मोठ्या  ईत्साहात साजरा करण्यात अला  .याप्रसंगी पणुेजजल्हा जिक्षण मंडळाचे  सहसजचव 

(प्रिासन )श्री .अत्माराम  जाधव यांच्या हस्तेध्वजारोहण करण्यात अले  .यावेळी प्राचाययडॉ .जनतीन 

घोरपडे, ईपप्राचायय डॉ  .लतेि जनकम , लेफ्टनंट जवठ्ठल नाइकवाडी अदी मान्यवर ईपजस्थत होते . 

महाजवद्यालयातील राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या जवद्या र्थयाांनी जिस्तबद्ध व जदमाखदार पथसंचलन करत 

राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दते सगळ्यांचेलक्ष वेधनू घेतले  .त्यानंतर िारीररक जिक्षण संचाजलका प्रा .जवद्या 

पाठारेयांनी ईपजस्थत सवयप्राध्यापकांना ध्वज प्रजतज्ञा जदली  .अजच्या काययक्रमासाठी प्रमखु पाहुणेम्हणनू 

ईपजस्थत राजहलेले पणुे जजल्हा जिक्षण मंडळाचे  सहसजचव (प्रिासन )श्री .अत्माराम जाधव यांनी 

प्रजासत्ताक जदनाजनजमत्त महाराष्ट्र राज्याचे ईपमखु्यमंत्री व पणुेजजल्हा जिक्षण मंडळाचे  ऄध्यक्ष मा  .

ऄजजतदादा पवार व सवयपदाजधकारी यांच्या वतीने सवाांना प्रजासत्ताक जदनाच्या िभेुच्छा  जदल्या . 

प्रजासत्ताक जदनाचे औजचत्य साधत महाजवद्यालय व जवद्यापीठ पातळीवर जवजवध स्पधाांमध्ये  नैपणु्य प्राप्त 

केलेल्या तसेच कौतकुास्पद कामजगरी बजावलेल्या जवभागांचा तसेच प्राध्यापक व जवद्याथी यांचा 

मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात अला . 

हुतात्मा वििस ३० जानेिारी २०२१ 

राष्ट्रजपता महात्मा गांधी यांचेकाययव ऄजहसंा तत्व हसंेपणूयजगासाठी नेहमीच अदियव मागयदियक 

राजहलेलेअहे. समाज घडजवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी जनभावण्यासाठी जिक्षकांनी महात्मा गांधी 



यांच्या कायायपासनू पे्ररणा घेत  जवद्यार्थयाांमध्ये गांधीजींचे चररत्र जनमायण करून नवा भारत घडवावा , ऄसे 

प्रजतपादन बाबरुावजी घोलप  महाजवद्यालयाचेप्राचाययडॉ  .जनतीन घोरपडेयांनी के ले.  पणुेजजल्हा जिक्षण 

मंडळाच्या सांगवी येथील बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयामध्येहुतात्मा जदनाजनजमत्त दिेाच्या  स्वातंत्र्या 

साठी प्राणापयण के लेल्या हुतात्म्यां च्या स्मरणाथय अदर व्यक्त करण्यासाठी अयोजजत अदरांजली  

काययक्रमामध्येतेबोलत होते  .यावेळी महाजवद्यालयाचेईपप्राचाययडॉ .लतेि जनकम , सकाळ सत्र प्रमखु डॉ .

वंदना जपंपळेअदी मान्यवर ईपजस्थत होते . यावेळी हुतात्मा जदनाच्या 

जनजमत्तानेमहाजवद्यालयाचेईपप्राचाययडॉ  .लतेि जनकम यांनी जवद्यार्थयाांना महात्मा गांधी  यांचेकाययव 

त्यागाजवषयी ईपजस्थतांना सजवस्तर माजहती जदली . या अदरांजली काययक्रमाचेसतू्रसंचालन िारीररक 

जिक्षण संचाजलका प्रा  .जवद्या पाठारेतर अभारप्रदियन डॉ .वंदना  जपंपळेयांनी के ले . कोजवड - १९ 

जवषयक िासन जनयमांचेपालन करत व िारीररक ऄंतर राखत पार पडलेल्या या काययक्रमामध्ये  

महाजवद्यालयातील सवयजिक्षक व जिक्षके तर कमयचारी ईपजस्थत होते. 

Puzzle Really ५ िेबु्रिारी२०२१  

५ फेब्रवुारी २०२० रोजी महाजवद्यालयामध्ये अंतर वगीय क्रीडा स्पधाां Puzzle Really चे अयोजन 

करण्यात अले . जवद्यार्थयाांनी महाजवद्यालयीन जिक्षण घेत ऄसताना िैक्षजणक प्रगतीबरोबरच त्यांनी 

अपले िारीररक स्वास्र्थय ईत्तम ठेवले तर कोणत्याही क्षेत्रामध्ये बौजद्धक प्रगतीसाठी त्याचा ईपयोग होउ 

िकतो हा ईद्दिे ठेवनू बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयातील  क्रीडा व जजमखाना जवभागाच्या 

माध्यमातनू कै . बाबरुावजी घोलप सप्ताहाजनजमत्त Puzzle Really या नाजवन्यपणूय क्रीडा प्रकारांचे 

अयोजन जजमखान्याच्या वतीने प्रा. जवद्या पाठारे यांनी केले होते. या काययक्रमाचे ईद्घाटन जपंपरी-जचंचवड 

महानगरपाजलकेचे माजी स्थायी सजमती ऄध्यक्ष मा .ऄतलु जितोळे यांनी केले . कोरोना कालावधीमध्ये 

िारीररक क्षमता ऄत्यंत महत्त्वाचे  अह.े त्यासाठी व्यायामाबरोबरच जवद्यार्थयाांनी वेगवेगळ्या क्रीडा 

प्रकारामध्ये सहभागी झाले पाजहजे ऄसे त्यांनी ईद्घाटन प्रसंगी बोलताना खेळाडंूिी संवाद साधला . 

काययक्रमाचे ऄध्यक्ष व महाजवद्यालयाचे प्राचायय डॉ जनतीन घोरपडे यांनी जवद्यार्थयाांनी ऄभ्यासाबरोबरच 

कोणता तरी एक क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी झाले पाजहजे जेणेकरून त्या अधारे खेळाडंूना िारीररक 

तंदरुुस्ती बरोबरच बौजद्धक जनणयय क्षमता सदु्धा वाढवता येइल . त्याचाच एक भाग म्हणनू 

महाजवद्यालयांमध्ये Puzzle Really या क्रीडा प्रकाराचे अयोजन करण्यात अले ऄसल्याचे सांजग तले. 

यात खेळाडू क्रीडांगणावर अपल्या बौजद्धक नेततृ्वाला सदु्धा तो चालना दउे िकेल हा ईद्दिे ऄसल्याचे 



त्यांनी अपल्या ऄध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना सांजगतले . यामध्ये जवजेता संघ  S.Y.B.sc (संगणक 

जवभाग) तर ततृीय वषय कला ईपजवजेता ठरला . महाजवद्यालयातील  जवजवध जव भागातील 10 संघ 

सहभागी झाले होते .िारीररक क्रीडा संचाजलका प्रा . जवद्या पाठारे यांनी प्रास्ताजवक केले . काययक्रमाचे 

सतू्रसंचालन डॉ. नरजसंग जगरी तर अभार प्रा. संतोष सास्तरूकर यांनी मानले. तसेच या काययक्रमासाठी प्रा. 

जवठ्ठल नाइकवाडी , प्रा.जदपाली जोिी , प्रा.सोनल कदम , प्रा.ऄनपुमा कदम , प्रा. सोनाली बाजवस्कर ,प्रा. 

सोमीनाथ अव्हाड , श्री. प्रजणत पावले , श्री.बाबा गायकवाड , अदी प्राध्यापक , जिक्षकेतर कमयचारी व 

खेळाडू ईपजस्थत होते.  

 

घोलप महाविद्यालयामध्येमवहला विनावनवमत्त लाठी - काठी प्रवशक्षण  ८ माचग २०२१  

 पणुेजजल्हा जिक्षण मंडळाच्या सांगवी येथील बाबरुावजी घोलप महाजवद्यालयामध्येजागजतक मजहला 

जदनाजनजमत्त प्राचाययडॉ  .जनतीन घोरपडेयांच्या मागयदियनाखाली महाजवद्यालयातील सवयमजहला 

सहकाऱ्यांना स्व - संरक्षणाचेधडे  जमळावे या ईद्दिेाने जजमखाना जवभागाच्या वतीने लाठी - काठी 

प्रिजॅक्षणाचे अयोजन करण्यात अले  .या  काययक्रमाचे ईद्घाटन हस्तेझाले .यावेळी सकाळ सत्र प्रमखु 

डॉ .वंदना जपंपळे , जजमखाना जवभाग प्रमखु प्रा. जवद्या पाठारे  अदी मान्यवर ईपजस्थत  होते.  िाहू कला 

क्रीडा ऄकादमीच्या प्रा  .ऄनरुाधा एडके यांनी मजहलांसाठी लाठी काठी प्रजिक्षण काययक्रमाचे  अयोजन 

केल्याबद्दल महाजवद्यालयाचे  जविेष कौतकु के ले. यावेळी िाहू लक्ष्मी कला क्रीडा ऄकादमीच्या प्रा  .

ऄनरुाधा एडके व राज तांबोळी यांच्यासजहत ऄकादमीच्या  प्रजिजक्षत जवद्यार्थयाांनीनी लाठी काठी 

चालवण्याचे प्रजिक्षण व स्व संरक्षणासाठी धडे ईपजस्थत मजहला वगायला जदले.  
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साांस्कृतिक सतििी अहवाल 

शकै्षणिक वर्ष २०२०-२१ िध्ये साांस्कृतिक ववभािार्ष ि दिनाांक ५ जुल ै२०२० रोजी गरुुपौणिषिा साजरी 
करर्णयाषि आली गरुुपौणिषिा  चे भारिीय सांस्कृिीि अनन्य साधारि िहत्व आहे. . गरुु प्रति आिरभाव 
ववद्यार्थयाांच्या िनाि तनिाषि व्हावा हा या िागील उदे्दश असिो. गरुुपौणिषिेच्या तनतित्त्याने सांस्थेच्या 
ववववध िहाववद्यालयािील ववद्यार्थयाांसाठी िसचे तशक्षकाांसाठी साांस्कृतिक कायषक्रि आयो णजि केला  होिी .  

या िध्ये एकूिखालील ववद्यार्थयाांनी भाग घेिला .  

१. तशवाांजली अर्णिासाहेब वातघरे िहाववद्यालय सासवड . 
२.सवुिष कािठे अर्णिासाहेब वातघरे िहाववद्यालय सासवड  

३.ऐश्वयाष कािठे बाबरुावजी घोलप कॉलेज  

४. योगेश जाधव रािकृष्ि िोरे कॉलेचे आकुडी  

५. प्राजक्ता कडलग  बाबरुावजी घोलप कॉलेज  

६. हरी सोळांकी  िािासाहेब िोहोळ िहाववद्यालय पौड रोड  

७ िाधुरी डोरले  बाबरुावजी घोलप िहाववद्यालय साांगवी  

८.ववश्वणजि काांबळे अर्णिासाहेब वातघरे िहाववद्यालय सासवड  

९. रोदहि िाांबे  बाबरुावजी घोलप िहाववद्यालय साांगवी  

१०. डॉ सिीश एकर बाबरुावजी घोलप िहाववद्यालय साांगवी  

११ डॉ सांगीि घोडके बाबरुावजी घोलप िहाववद्यालय साांगवी  

१२ शभुाांगी घलुे बाबरुावजी घोलप िहाववद्यालय साांगवी  

१३.डॉ िाया िाईिकर  बाबरुावजी घोलप िहाववद्यालय साांगवी  

िहाववद्यालयाचे प्राचायष डॉ तनिीन घोरपडे याांनी कायषक्रिाचे प्रास्िाववक केले. 
िसेच प्रख्याि गायक आणि रािकृष्ि िोरे िहाववद्यालय आकुडी येथील िाजी ववद्याथी सतचन उबाळे याांनी 
बहारिार गीिे सािर केतलि .  

कायषक्रिाचे सतू्र सांचालन डॉ. िाया िाईिकर याांनी केले. डॉ सिीश एकर याांनी आभार व्यक्त केलेि .  
त्यावेळी बाबरुावजी घोलप िहाववद्यालयावह सांपिूष किषचारी वृांिऑनलाईन  पद्धिीने हजार होिा . 
कायषक्रिासाठी िोठ्या सांख्येने झूि या ऍप  वर ववद्याथाां  उपणस्थि होिे   

 

 

दिनाांक ८ नोव्हेंबर  २०२० रोजी िहाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांसाठी वकृ्तत्व स्पधाष आयोणजि केली होिी. स्पधचेे 
ववर्य खालील प्रिािे होिे  

१.. प्रा रािकृष्ि िोरे -द्रष्टा राजकारिी  



२. प्रा रािकृष्ि िोरे याांचे जीवन कायष  

३. प्रा रािकृष्ि िोरे याांचे तशक्षि ववर्यक ववचार  

 िाननीय प्राचायष  डॉ तनिीन घोरपडे याांनी या प्रसांगी िागष िशषन केले आणि प्रा रािकृष्ि िोरे साहेबाांच्या 
स्ििृीला उजाळा दिला   

या िध्ये एकूि १० ववद्याथी सहभागी झालेि  

१. वशैाली राजेंद्र काते्र FYBCom  

२.वशैाली पाांचाळ FYBA  

३.वपराजी खांकारे FYBCom  

४.सांजीवनी जोरी FYBA 

५. हर्षिा जाधव SYBSC  

६.प्रिीक्षा काांबळे FYBCOm  

७ऋवर्केश काकडे FYBCA  

८. शभुाांगीगाडेकर  FYBCom  

९. तसदे्धश काकडे FYBCA  

१० श्रावस्िी तचिारी  FYBA  

याांनी भाग घेिला  

प्रथि क्रिाांक -हर्षिा जाधव SYBSC  

दििीय क्रिाांक सांजीवनी जोरी  FYBA  

ििृीय क्रिाांक शभुाांगी काडेकर  FYBCOM  

उते्तजनाथष पाररिोवर्क तसदे्धश काकडे FYBCA  

आणि वपराजी खांकारे FYBCom  याना ववभागनू िेर्णयाि आले  

 

कायषक्रिाचे सांचालन डॉ िाया िाईिकर याांनी केले . आभार सवुिष खोडिे याांनी िानले. 
५. हर्षिा जाधव SYBSC  

६.प्रिीक्षा काांबळे FYBCOm  

७ऋवर्केश काकडे FYBCA  

८. शभुाांगीगाडेकर  FYBCom  

९. तसदे्धश काकडे FYBCA  

१० श्रावस्िी तचिारी  FYBA  

याांनी भाग घेिला  

प्रथि क्रिाांक -हर्षिा जाधव SYBSC  

दििीय क्रिाांक सांजीवनी जोरी  FYBA  



ििृीय क्रिाांक शभुाांगी काडेकर  FYBCOM  

उते्तजनाथष पाररिोवर्क तसदे्धश काकडे FYBCA  

आणि वपराजी खांकारे FYBCom  याना ववभागनू िेर्णयाि आले  

कायषक्रिाचे सांचालन डॉ िाया िाईिकर याांनी केले . आभार सवुिष खोडिे याांनी िानले 
कोरोना िहािारीच्या पाश्वषभिूीवर अशा प्रकारे िांत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अतिशय सरेुख पाधािीिे हे कायषक्रि 
घेर्णयाि आले. िाननीय प्राचायाांच्या िागषिशषनाखाली सगळे कायषक्रि ऑनलाईन पद्धिीने व्यवणस्थि पार 
पडले..  

बाबुरावजी घोलप िहाववद्यालयाि दिनाांक २६ जानेवारी २०२१ रोजी प्रजासत्ताक दिनाचा कायषक्रि घेर्णयाि. 
कायष क्रिासाठी प्रिुख पाहुिे म्हिून पुिे णजल्हा  तशक्षि िांडळाचे सहाय्यक सह सतचव िाननीय ए  एि  जाधव 
साहेब उपणस्थि होिे. त्याांनी आपल्या भार्िाि प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्याि. िसेच भारि हा गिराज्य 
कसा झाला हेही साांतगिले. िसेच ध्वजाचे  िहत्व  ववशि  केले. ध्वज सावषभौित्वाचे शपथ  घेर्णयाि  आली. NCC 
च्या ववद्यार्थयाांनी परेड केली. त्याचवेळी पद्मववभूर्ि िाजी कृर्ी िांत्री िाननीय शरिचांद्रजी पवार साहेब याांच्या 
वाढदिवसाच्या तनतित्तयाने पुिे णजल्हा तशक्षि िांडळाच्या विीने घेर्णयाि आलेल्या ववववध स्पधाांिध्ये भाग घेऊन 
बणक्षसे प्राप्त करिाऱ्या ववर्यार्थयाांना आणि तशक्षकानां पुरस्कार िेर्णयाि आलेि . राांगोळी वैष्िवी जाधव या 
ववद्यातथषनीने काढली. NSS च्या ववद्यातथषनीांनी राष्ट्र गीि आणि ध्वज गीि म्हांटले. तनयिकातलक साठी र्ोटो काढर्णयाि 
आले. 

पुिे णजल्हा तशक्षि िांडळाच्या बाबुरावजी घोलप िहाववद्यालयाि कैलास वासी बाबुरावजी घोलप साहेब याांच्या 
स्ितृिदिनातनतित्त दिनाांक १ रे्ब्रवुारी २०२१ रोजी  घोलप सप्ताहाचे आयोजन करर्णयाि आले होिे त्यािध्ये राांगोळी 
स्पधाष ड्रॉईंग पेंदटांग र्ोटोग्रार्ी याचे प्रिशषन आणि तशक्षि िहर्ी बाबुरावजी घोलप हे नाट्यछटा सािर करर्णयाि आले 
एकूि 15 ववद्यार्थयाांनी राांगोळी स्पधिे भाग घेिला. 

राांगोळी स्पधचेा तनकाल खालील प्रिािे आहे  

१.नायडू तनदकिा   FYBA  

२. जोरी  सांजीवनी  FYBA  

३. रासकर प्रिीक्षा  तसबसकां . (C.S. ) 

 नाट्य छटे ची सांकल्पना प्राचायष डॉक्टर तनिीन घोरपडे 

 लेखन डॉक्टर िाया िाईिकर 

 दिग्िशषन डॉक्टर सिीश  एकार  

सांगीि डॉक्टर सिीश एकार 

 कलाकार  

बाबुरावजी घोलप- अिोल साबळे  



अर्णिासाहेब आवटे- शुभि येनुरकर  

शांकराव भेलके आणि बापूसाहेब जेथे- शुभि वाल कोळी  

शारिाबाई पवार -काजल काांबळे  

लक्ष्िीबाई घोलप- प्रिाली गायकवाड  

 

ड्रॉइांग र्ोटोग्रार्ी आणि पेंदटांग या प्रिशषनासाठी एकूि 22 ववद्यार्थयाांनी भाग घेिला. 

 त्याांचे  एकूि 96 तचत्र आणि 42 र्ोटो प्रिशषनािध्ये ठेवर्णयाि आले. 

 यािध्ये व्यवक्ततचते्र तनसगष तचत्र रॅ्शन दडझाइतनांग चे तचत्र िांडेला आटष इत्यािी प्रकाराांचा सिावेश होिा. 

 प्राचायाांच्या िागषिशषनाखाली हा सांपूिष कायषक्रि पार पडला या कायषक्रिासाठी पुिे णजल्हा तशक्षि िांडळाचे िानि 
सतचव िाननीय एडवोकेट सांिीप जी किि साहेब िसेच खणजनिार एडवोकेट िोहनराव िेशिुख साहेब उपणस्थि होिे. 

कायषक्रि यशस्वी करर्णयासाठी प्राध्यावपका सोनाली बाववस्करअरबाज सय्यि प्रीिी जोशी कुिुि गुजरयाांनी पररश्रि 
घेिले डॉक्टर चांिा हा से प्रकाश पाांगारे सुविाष खोडिे  नीलि जगिाप ववद्या पाठारे याांनी परीक्षक म्हिून काि 
पादहले. 

  



 

 

 

दिनाांक ११ रे्ब्रवुारी २०२१ रोजी स्टार् वेलरे्यर सतििी आणि साांस्कृतिक ववभागाच्या विीने िहाववद्यालयािील 

तशक्षकाांसाठी िसेच तशक्षकेिर किषचाऱ्याांसाठी तसने सांगीिाचा गायनाचा . कायषक्रि आयोणजि करर्णयाि आला 
होिा. िहाववद्यालयािील तशक्षक आणि तशक्षकेिर गायक कलाकाराांनी त्यािध्ये आपल्या कलेचे सािरीकरि केल.े 

कायषक्रिाची सांकल्पना िहाववद्यालयाचे प्राचायष डॉ तनिीन घोरपडे याांची होिी आणि त्यासाठी पिेु णजल्हा तशक्षि 

िांडळाचे सहायक सह सतचव िा. ए . एि . जाधव अध्यक्ष म्हिून उपणस्थि होि.े कायषक्रिाचे सतू्र सांचालन प्रा सद्दाि 

घाटवाल ेयाांनी केल े. या कायषक्रिाि खालील कलाकाराांनी आपली कला सािर केली 

डॉ . सांगीिा घोडके  

२. पेहला वपहला प्यार  है ------------------------ श्री शांकर अलकुां टे  

३.आने वाला  पल --------------------------------अरबाज सय्यि  

४.ओ हांतसनी ---------------------------------------डॉ  भारि कानगुडे       

५. आप दक आँखों िें कुछ ------------------------डॉ एकार  + डॉ  िाया िाईिकर  

६.  बांडी  िुणककल है खोल्या िेरा दिल है --------श्री अशोक िगर  

७. िनाच्या धुांिीि लहरीि येना --------------------डॉ वांिना वपांपळे  

८.  आपकी नजरोने  सिजा ---------------------डॉ नांिा राशीनकर   

९.रुपेरी वाळूि िाडाांच्या बनाि -------------------सौ पूजा रातशांकर                                           

१०  अरे यारिेरी िुि भी  हो गजब ---------------डॉ िाया िाईिकर + श्री शांकर एकार                                                                                                                  

१०.   िन उधाि वाऱ्याचे ------------------------------अरबाज सय्यि  

११. हवा के साथ साथ -------------------------------डॉ. िाया िाईिकर + शांकर अलकुां टे  

१२. दिल िो है दिल ---------------------------------सौ वांिना तशांिे  

१३.ये दिल ना होिा बेचारा -------------------------- श्री शांकर अलकुां टे  

१४.सावन का िदहना --------------------------------डॉ सिीश एकार + डॉ िाया िाईिकर  

१५ चांिनसा  बिन --------------- ------------------डॉ . सांगीिा घोडके  

१६. धपू िें तनकाल ना करो -------------------------श्री अशोक िगर + डॉ िाया िाईिकर  



१७. आजकाल िेरे िेरे प्यार के चच े----------------डॉ िनीर्ा त्र्यांबके 

जागतिक रांगभिूी दिन  दिनाांक २७ िाचष २०२१ प्राचायाांच्या िागषिशषनाखाली हा सांपिूष कायषक्रि पार पडला 

उिघाटक डॉ तनिीन घोरपडे सर  

प्रिखु अतिथी श्री सहुास जोशी  

सतू्रसांचालन डॉ सिीश एकार  

सिारकि े डॉ सिीश एकार  

सहुास जोशी डॉ िाया िाईिकर  

काजल काांबळे 

जागतिक रांगभिूी दिन  दिनाांक २७ िाचष २०२१ 

१९६२ साली हा सरुु झाला प्राचायाषनी शभुेच्छा दिल्या  

नाट्य उिारा दकां व्हा स्वागि वाचन  

उिघाटक डॉ तनिीन घोरपडे सर  

प्रिखु अतिथी श्री सहुास जोशी ..प्रिक्याशा नाट्य अतभवाचन ववद्यार्थयाांकडून करून घेिला त्याचे कौिकु केल े

तशक्षक हा जात्याच कलाकार असिो  

सयूाषची वपल्ले नाटकािला  

सतू्रसांचालन डॉ सिीश एकार  

सािरीकरि  

आकाांक्षा थोराि ...स्वतलणखि स्वागि  

सौ पषु्प क्षीरसागर..स्वरतचि कवविा  

डॉ िाया िाईिकर... िांजुळा ..िी रु्लरािी स्वगि  

सुनील एकार : नटसम्राट 

डॉ सिीश एकार ...िळीराि..एक्चप्याला  

 

 

डॉ िाया िाईिकर 

सिन्वयक 

साांस्कृतिक ववभाग 


