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BOARD OF STUDENT DEVELOPMENT REPORT 
2018-19 

 

KARMAVEER BAHURAO PATIL EARN & LEARN SCHEME 

राब वले या उप माचे नाव: कमवीर भाऊराव पाट ल कमवा आ ण शका योजना 

उप म राबवलेल े ठकाण:  एस. एन. जे. बी. चे ीमान सु रेशदादा जैन कॉलेज ऑफ    

फामसी, नेमीनगर,  चांदवड िज. ना शक ४२३ १०१ 

उप माचा अहवाल 

महा व यालयास सा व ीबाई फुले पुण े व यापीठाकडून कमवीर भाऊराव पाट ल कमवा 

आ ण शका योजना मंजूर झाल  आहे. सदर योजनेची उ टे ह आ थक या दुबल गरजू 

आ ण होतक  व या याना साहा य, वयंरोजगाराबाबत व या याना ो साहन देणे व 

व या याना मसं कृतीची (Work Culture) जाणीव करण े अशी असून या योजनेत 

सहभागी हो यासाठ  खाल ल बाबींची पूतता करण े बंधनकारक आहे. या व या या या 

पालकाच ेवा षक उ प न . ५,००,०००/- ( . पाच लाख) कंवा यापे ा कमी असुन सदर 

व याथ  हा नय मत (Regular) अ यास मातील आहे, अशा गरज ू व इ छुक 

व या यानी या योजनतगत व यापीठाने दले या नमु यात अज के यानंतर मा. ाचाय 

व व यथ  वकास अ धकार  यां या शफारशीन े ०४  (चार) व या याची नवड सदर 
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योजनेसाठ  केल . ह योजना काह  तां क बाबींमुळे माहे फे ुवार  या एका म ह यापुरती 

राबव यात आल .  

तीन व या याना ंथालयात पु तके वग करणाचे काम व एका व या याला कायालयीन 

काम दे यात आले. या चार व या यानी मळून एकूण २५१ तास काम क न सदर 

जबाबदार  पूण वास नेल . यांनी केले या कामाच े देयके माहे माच म ये यांना अदा 

कर यात आले. सदर योजनेवर महा व यालयाने . १२२९५/- इतका खच केलेला आहे. 

 

  

 

 

 
ी. एम. एस. महाजन 

 
 
 

 
डॉ. सी. डी. उपासनी 

ाचाय 

 

व याथ  वकास अ धकार  
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READING INSPIRATION DAY 14/10/2017 

राब वले या उप माचे नाव: वाचन ेरणा दन 

उप म राबवलेल े ठकाण:  एस. एन. जे. बी. चे ीमान सु रेशदादा जैन कॉलेज ऑफ    

फामसी, नेमीनगर,  चांदवड िज. ना शक ४२३ १०१ 

उप माचा अहवाल 

 चांदवड फामसी महा व यालयात वाचन ेरणा दन साजरा" 

चांदवड येथील ी. ने मनाथ जैन मचया म संच लत ीमान सुरेशदादा जैन फामसी महा व यालयात 

माजी रा पती व. डॉ. ए. पी. जे. अ दुल कलाम यांचा ज म दवस "वाचन ेरणा दन" हणुन साजरा 

कर यात आला. काय मा या अ य थानी महा व यालयाच े ाचाय डॉ. सी. डी. उपासनी  हे होत.े 

काय माची सुरवात डॉ. कलाम यां या तमेस पु पहार अपण क न कर यात आल .  

व याथ  व उपि थतांना मागदशन करताना डॉ. उपासनी यांनी वाचन ेरणा दनाच ेमह व सां गतले. 

आप या या यानातून यांनी वाचनाच े कार, दैनं दन वाचनाच ेजीवनातील मह व यावर काश टाकला. 

तसेच वाचनाची आवड नमाण हो याकर ता सुरवातीला " वभावानु प पु तके" नवडून ती वाचावीत असे 

तपादन केल.े या संगी मा. ाचायानी भारतर न डॉ. ए. पी. जे. अ दुल कलाम यांचा जीवनपट 

थोड यात नमूद केला.  

यावेळी उपि थतांनी नो गॅजेट ड,े वाढ दवशी पु तक भेट व बुके नाह  बुक अस ेसंक प घेतले.  

काय माचे आयोजन ंथालय वभाग व व याथ  वकास मंडळ यांनी केले. ंथालयात व याथ  व 

कमचा यांसाठ  पु तक दशनाच ेआयोजन कर यात आले होते.  

काय मास ी. एस. आर. जैन, डॉ. जी. डी. बासरकर, श क व श केतर कमचार  व  व याथ  मो या 

सं येने उपि थत होत.े  
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काय माचे सू संचालन व याथ  वकास अ धकार  ा. मनोज महाजन यांनी केले. काय मा या यश वी 

आयोजनासाठ  ंथालय वभाग मुख डॉ. अमन उपग लावार, श क व श केतर कमचार  यांनी 

सहकाय केल.े 

 

 

 

 

 
ी. एम. एस. महाजन 

 
 
 

 
डॉ. सी. डी. उपासनी 

ाचाय 

 

व याथ  वकास अ धकार  
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मराठ  भाषा गौरव दन 

राब वले या उप माचे नाव: मराठ  भाषा गौरव दन द. २७ फे ुवार २०१९ 

उप म राबवलेले ठकाण:  एस. एन. जे. बी. चे ीमान सुरेशदादा जैन कॉलेज ऑफ   फामसी, 

नेमीनगर,  चांदवड िज. ना शक ४२३ १०१ 

उप माचा अहवाल 

 

क ववय कुसुमा ज अथात व. वा. शरवाडकर यां या जयंती न म त आ ण महारा  शासन व सा व ीबाई 

फुल ेपुणे व यापीठ यां या नदशानुसार २७ फे ुवार  हा मराठ  भाषा गौरव दन साजरा कर यात येतो. तसेच 

हे वष ये ठ सा हि यक ग. द.माडगुळकर व प.ुल. देशपांडे यांच े ज म शता द  वष आहे. याअनुषंगान े

काय माचे आयोजन केले होत.े 

एस. एन. जे. बी. च े ीमान सुरेशदादा जैन कॉलेज ऑफ फामसी, नेमीनगर,  चांदवड िज. ना शक 

४२३ १०१ येथ े  मा. संचालक  व याथ  वकास मंडळ, सा व ीबाई फुल े पुणे व यापीठ यां या 

प रप कानुसार हा उप म राबव यात आला.  

महा व यालयाचे ाचाय डॉ. सी. डी. उपासनी हे काय मा या  अ य थानी होत.े उपि थतांना 

मागदशन करतांना यांनी सां गतले क, मातृभाषेच ेअन य साधारण मह व असत.े आप याला 

वचार व मनन करावे लागले क आपण आपोआप आप या मातृभाषेतच वचार करावयास लागतो. 

मराठ  ह  आपल  मातृभाषा अस यामुळे आपल  वचाराची भाषाह  तीच आहे. या वचार मतेत वाढ 

कर यासाठ  मराठ  भाषेचे ान असणे आव यक आहे आ ण ते आपण मराठ  वाचनान ेवृ दंगत क  

शकतो. यासाठ  मराठ  सा हि यकांनी ल हलेल  मराठ तील पु तके वाचा असा स ला यांनी 

उपि थतांना दला.  
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आप या अ य ीय मनोगतात ाचाय पुढे हणाले क मराठ  सा ह य ह जगाला लाभलेल  अमू य 

देणगी असून काह  नावाजले या सा हि यकांमुळे तचे रसपान अ धकच रसाळ होत.े यांनी प.ु ल. 

देशपांडे यां या काह  आठवणी कथन क न ग दमां या गीत रामायणावर ह काश टाकला. शेवट  

मराठ  भाषा गौरव दना न म त आपण सवानी मराठ  भाषेचा आदर व अ भमान बाळगावा असे 

आवाहन केल.े 

त पूव  महा व यालयातील व याथ  व व या थनी कु. अ भजीत पाटणी, कु, कशोर मोरे, कु. सुरज 

पगार, कु. दादासाहेब शेलु टे, कुमार . ाज ता महाले व मोनाल  पाट ल यांनी क ववय कुसुमा ज, पु. 

ल. व ग दमा यां या वषयी उपि थतांना प रचयपर मनोगत,े यां या क वता, उतारे यांच ेवाचन व 

मराठ  भाषेतील अ वभा य घटक अथात मराठ  हणीं वषयी मा हती दल .    

काय मात पुढे मराठ  अ भमान गीताच े (लाभले आ हास भा य) सामू हक गायन कर यात आले. 

तसेच मा. ाचाय व व या यानी मराठ तून टंक ल खत केलेले संदेश मा. ना. वनोदजी तावडे यांना 

ई-मेल वारे पाठ वले.  

महा व यालयातील व याथ  वकास मंडळ व रा य सेवा योजना यांनी या काय माचे आयॊजन 

केले. व याथ  वकास अ धकार  ी. एम. एस. महाजन यांनी सू संचालन केले व आभार मानले. 

काय मास महा व यालयातील ा यापक वृ ंद, श केतर कमचार  व व याथ  उपि थत होत.े  

  

 

 
ी. एम. एस. महाजन 

 
 
 

 
डॉ. सी. डी. उपासनी 

ाचाय 

 

व याथ  वकास अ धकार  
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LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATING IN EVENTS OF YOUTH FESTIVAL 2018-19 

Sr. 
No. 

Item Name of the participant 
Names of 
accompanist 

Class 

1. DANCE 

A. Folk/Tribal Dance 

1. Mr. Rohit Sanjay Khairnar -- Final Year B. Pharm. 
2. Mr. Pratik Ramesh Aher -- IInd  Year B. Pharm. 
3. Mr.  Anish Suresh 
Kucheriya 

 IInd  Year B. Pharm. 

4. Mr. Yogesh Arun Sawant  Ist  Year B. Pharm. 
2. LITERARY EVENTS 

A Debate 
1. Mr. Samkit Nitin Sancheti 
2. Mr. Rushabh Mahesh 

Sahrma 
-- Ist  Year B. Pharm. 

B Quiz 

1. Mr. Yash Satish Mahale 
2. Mr. Vaibhav Ashok 

Ghotekar 
3. Mr. Rushikesh  Vikas 

Aher 

-- IInd  Year B. Pharm. 

C. Elocution 
1. Ms. Prajakta Balkrushna 
Patil  IInd  Year B. Pharm. 

3. FINE ARTS 

A Spot Photography 
Mr. Shubham Rajendra 
Shewale 

-- IIIrd  Year B. Pharm 

 

 

 

 

 
ी. एम. एस. महाजन 

 
 
 

 
डॉ. सी. डी. उपासनी 

ाचाय 

 

व याथ  वकास अ धकार  

 


