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�व�याथ� �वकास मडंळ वा�ष�क अहवाल (श�ै�णक वष� २०२०-२१)

मराठवाडा �म� मंडळाचे वा�ण�य महा�व�यालयाचे �व�याथ� �वकास मंडळ �ाम�ुयाने
महा�व�यालय व महा�व�यालयातील इतर �वभाग याम�ये सां�कृ�तक , मनोरंजनपर आ�ण �व�यथ�
क�याण काय��मांना चालना दे�याचे काम करत.े तसेच �व�या�या�साठ� नेत�ृव ����ण , समपुदेशन ,
�व�वध स�म�या यांची रचना, �व�याथ� त�ार आ�ण सव�साधारण क�याण यांची खातरजमा करत.े
�व�या�या�चे सवा�गीण �यि�तम�व घड�यासाठ� आ�ण �यांचे नेत�ृव गन �वक�सत कर�यासाठ�
महा�व�यालयाचे �व�याथ� �वकास मंडळ सदैव काय�रत असत.े �याक�रता मंडळ वष�भरात नावी�य पणू�
तसेच �व�यापीठाकडून आले�या सव� योजना/उप�म/काय��माचे आयोजन �व�याथ� �हतासाठ�
त�परतनेे कर�त असेल.

श�ै�णक वष� २०२०-२१ म�ये संपणू� जग कोरोना �या �वळ�यात सापड�यामळेु सव�� टाळेबंद� होती.
तर�ह� महा�व�यालया�या �व�याथ� �वकास मंडळाने आपल� सामािजक बां�धलक� जपत वष�भरात
�व�वध उप�माचे आयोजन केले होत.े

श�ै�णक वष� २०२०-२१ या वषा�त राब�वले�या उप�मांची नावे व मा�हती :

१. सा�व��बाई फुले पणेु �व�यापीठातफ� आयोिजत रा�य�तर�य एस.पी.पी.य.ु एन.एस.एस. वार�चे
(SPPU-NSS WARI ) आयोजन (ऑनलाईन) व सहभाग

२.�व�याथ� �वकास �वषयक वे�बनारचे आयोजन ( Webinar for Students Development) -
कोरोना �वषाणू �ादभुा�वा�या पा�व�वभमूीवर यवुकांमधील व �व�या�या�मधील उ�योजक�य गुणांचे वध�न
व �वयंरोजगारातनू आ�म�नभ�रतकेडे सकारा�मक वाटचाल �हावी यासाठ� दोन वे�बनारचे आयोजन व
महा�व�यालयातील �व�या�या�चा सहभाग

३. ५ स�ट�बर २०२०  रोजी �श�क �दन साजरा ( Teachers Day- 5th September 2021)

४. माझे कुटंुब , माझी जबाबदार� मो�हमेब�दल �व�या�या�म�ये जनजागतृी (My Family, My
Responsibility)



५. माजी रा��पती डॉ. अ�दलु कलाम यां�या ज�म�दवसा�नि�मत १५ ऑ�टोबर २०२० हा �दवस “वाचन
�ेरणा �दवस” (Reading Motivation Day-15th October) �हणनू साजरा

६. �दनांक १४ जानेवार� २०२१ ते २८ जानेवार� २०२१ या दर�यान “मराठ� भाषा संवध�न पंधरवडा”
( Marathi Bhasha Sanvardhan Pandharwada)साजरा - सदर पंधरव�यात �व�या�या�साठ�
�व�वध काय��माचे ऑनलाईन आयोजन जसे, व�त�ृव �पधा�, का�य �पधा�, �नबंध �पधा� इ�याद�

७. २७ फे�वुार� २०२१ “मराठ� भाषा गौरव �दन” (Marathi Bhasha Gaurav Din) �हणनू साजरा -
�ये�ठ कवी �व. वा. �शरवाडकर यां�या ज�म�दवसा�नि�मत महा�व�यालयात �श�क व �श�केतर
कम�चा�यांसाठ� �व�वध काय��माचे आयोजन कर�यात आले �याम�ये का�यवाचन �पधा�, मराठ� �हणी
व �याचे अथ� , व�त�ृव �पधा� इ. चे आयोजन कर�यात आले होत.े

८. कोरोना १९ �या पा�व�भमूीवर १८ वष� व �यापढु�ल “�व�या�या�ची लसीकरणासाठ� मा�हती” गोळा
कर�यात आल�.

कोरोना�या पा�व�वभमूीवर �व�याथ� �वकास मंडळा�या �नय�मत उप�म/ योजना/ काय��म यांचे
आयोजन करणे श�य होऊ शकले नसले तर� �व�याथ� �वकास मंडळाने �व�या�या��या क�याण व
सवा�गीण �वकासासाठ� वर�ल �व�वध उप�म/काय��म यांचे आयोजन श�ै�णक वष� २०२०-२१ म�ये केले.
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