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लोकनेते डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील (पद्मभूषण उपाधीने सन्मावनत )प्रिरा ग्रामीण विक्षण संस्थेचे, 

कला िावणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय 

 सात्रळ, ता. राहुरी, जी. अहमदनगर-११३७११ 
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प्रवरा  ग्रामीण शिक्षण संस्थेची स्थापना पद्मश्री डॉ. शवठ्ठलराव शवखे पाटील यांनी १९६४ साली केली. 

त्ांनी आशिया खंडातील पशहला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे स्थापन केला. ग्रामीण 

भागामधील शनरक्षरता आशण मशहला सबलीकरणासाठी शिक्षणाची असलेली शनकड त्ांनी ओळखली आशण 

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शवशवध िाळा लोणी आशण पंचक्रोिीमधे्य त्ांनी उभारल्या. त्ांना 

स्वतः ला औपचाररक शिक्षणही भेटलेले नसताना त्ांनी सामाशजक आशण आशथिक सुधारणेसाठी शिक्षण हीच 

गुरुशकल्ली असल्याचे त्ांनी ओळखले. त्ातूनच प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेची स्थापना इंग्लिि मेडीयम 

सू्कलने झाली. प्रवरा पग्लिक सू्कल आशण प्रवरा कन्या शवद्यामंशदर जोम धरत असतानाच पद्मश्रीनंी 

आजूबाजूच्या ४० खेड्ांमधे्य मराठी िाळा सुरु केल्या. 

पद्मश्री डॉ. शवठ्ठलराव शवखे पाटीलांनी लावलेल्या रोपट्याचे पुढे लोकनेते डॉ. बाळासाहेब शवखे 

पाटील (पद्मभूषण उपाधीने सन्माशनत ) यांनी शविाल वटवृक्षात रूपांतर केले. आज प्रवरा शिक्षण संस्थेच्या 

छत्राखाली वेगवेगळी  तंत्रशिक्षण महाशवद्यालये, शसशनयर महाशवद्यालये, इंग्लिि मध्यम िाळा आशण मराठी 

मध्यम िाळा ज्ञानदानाचे पशवत्र कायि करत आहेत. आज प्रवरेच्या शवशवध िाखांमधे्य जवळपास ४०००० 

शवद्याथी शिक्षण घेत आहेत. 

पद्मश्री डॉ. शवठ्ठलराव शवखे पाटील व लोकनेते डॉ. बाळासाहेब शवखे पाटील यांनी वाढशवलेल्या 

िैक्षशणक व सामाशजक कायािचे स्वरूप पुढे मोठ्या प्रमाणात वाढशवण्याचे काम सन्मानीय नामदार श्री. 

राधाकृष्ण शवखे पाटील मोठ्या सामर्थ्ािने पुढे नेत असून राजकारणातून खऱ्या अथािने समाजकारण कसे 

केले जाते याची प्रचीती साहेबांच्या कायि कतुित्वावरून शदसून येते. कोरोना काळात नामदार साहेब  व युवा 

नेते मा. खासदार डॉ. सुजयदादा शवखे पाटील यांनी केलेले काम देि व राज्य पातळीवर प्रिंसनीय आहे व 

याची दाखल भारत सरकार व महाराष्ट्र  िासन यांनी देखील घेतली आहे. मा. राजेंद्र शवखे पाटील यांनी प्रवरा 

मेशडकल टर स्ट च्या माध्यमातून कोरोना काळात प्रवरा पररसर व नगर शजल्ह्यातील गोरगरीब जनतेला 

मदतीचा हात शदला. मा. श्रीमती िाशलनीताई शवखे पाटील यांनी जनसेवा फ डेंिन च्या माध्यमातून 

अहमदनगर शजयातील मशहलांचे सबलीकरण व त्ांना क टंुशबक आधार देण्याचे काम करत आहे.  

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सामाशजक बांशधलकीच्या उदे्दिाने आमच्या 

महाशवद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कमिचारी व शवदयाथी-शवद्याथीशननी कोरोना काळात सात्रळ पंचक्रोिी 

पररसरातील जनतेची सेवा केली व त्ांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला. 
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 सात्रळ महाविद्यालयाकडून प्रिरा कोविड केअर सेंटर ला िैद्याकीय उपकरणांची मदत  

लोकनेते पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब शवखे पाटील प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सुरु 

करण्यात आलेल्या प्रवरा कोशवड केअर सेंटरमधे्य उपचारासाठी दाखल होत असलेल्या रुग्ांच्या 

मदतीकररता सामाशजक उत्तरदाशयत्व भान जागृत ठेऊन लोकनेते डॉ. बाळासाहेब शवखे पाटील (पद्मभूषण 

उपाधीने सन्माशनत )प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे, कला वाशणज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय  सात्रळ येथील 

शिक्षक व शिक्षकेतर सेवक यांचेकडून कोशवड सेंटर कररता रक्कम रुपये ५६४०४ शकमतीचे मॉनीटर सॅ्टन्ड 

व बेड साईडस्क्रीन इत्ादी उपकरणांची मदत करण्यात आली.  

 

 महाविद्यालयाकडून सात्रळ पंचक्रोिीत जनजागृती  

कोरोना जागशतक महामारीच्या काळात सात्रळ पंचक्रोिीतील लोकांना कोरोना आजाराबद्दल 

जनजागृती व्हावी, तसेच कोरोना पासून वाचण्यासाठी घ्यावयाची काळजी याबद्दल महाशवद्यालयाने सात्रळ 

पररसरात कोरोना बद्दल काय काळजी घ्यावी असे बोडि  तयार करून दििनी भागात लाऊन लोकांमधे्य 

जनजगृती करण्याचे महत्वाचे काम केले तसेच महशवद्यालायाचे प्राचायि, उपप्राचायि आशण महाशवद्यालयातील 

राष्ट्र ीय सेवा योजना कायिक्रम अशधकारी यांनी केलेल्या सूचनेनुसार महाशवद्यालयातील शवद्यार्थ्ाांनी खालील  

उपक्रम राबऊन आपण सामाज्याचे देणे लागतो ही जाणीव शवद्यार्थ्ाांच्या मनात शनमािण केली. 

याबद्दल पररसरातील लोकांनी मोठे क तुक केले.  
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 मास्क वनवमयती 

महाशवद्यालयातील राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या वतीने महाशवद्यालयात शवद्यार्थ्ाांना कोरोना काळात मास्क 

चे महत्व सांगून महाशवद्यालयातील राष्ट्र ीय सेवा योजना कायिक्रम अशधकारी प्रा. प्रिांत हराळे यांनी 

स्वखचाितून २०० मास्क तयार करून त्ाचे वाटप महाशवद्यालयातील शवदयाथी व प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर 

कमिचारी यांना मा. प्राचायाि यांच्या हसे्त मास्क चे वाटप केले. स्वयंसेवकानी कोरोना काळात सामाशजक 

बांशधलकी या नात्ाने आपली जबादारी म्हणून आपण राहतो त्ा पररसरातील १० कुटंुबे दत्तक घेऊन त्ा 

कुटंुबामधे्य कोरोना जनजागृती केली. तसेच महाशवद्यालयातील शवद्यार्थ्ाांनी स्वखचािने मास्क तयार करून  
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दत्तक घेतलेल्या कुटंुबामधे्य मास्क चे वाटप केले. करोना रोगराईच्या काळात समाजासाठी म शलक 

काम त्ा कामाचे सवाांनी क तुक केले आहे.   

 

 दत्तक कुटंुबातील लोकांना मास्क िाटप 
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 जैविक सँनीटायझर वनवमयती ि िाटप 

कोरोना महामारीच्या संकटात सुद्धा महाशवद्यालयातील शवद्यार्थ्ाांनी आपला वैज्ञाशनक दृष्ट्ीकोन 

जपत जैशवक साधनांचा वापर करून जैशवक सँनीटायझर शनशमिती केली व शनमािण केलेले 

सँनीटायझर आपल्या िेजारील दत्तक कुटंुबाना त्ाचे वाटप केले व त्ांच्यात जनजागृती केली  

  

 कोरोना महामारीविषयी लोकांमधे्य जनजागृती 

कोरोना काळात लोकांमधे्य असलेला गैरसमज व लोकांच्या मनातील भीती घालशवण्यासाठी 

महाशवद्यालयातील शवद्यार्थ्ाांनी आपल्या गावातील लोकांमधे्य पोस्टर तयार करून कोरोना बद्दल 

असलेला गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. 
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 कोरोना काळातील अन्न छ्त्राना मदत 

सन्माननीय नामदार श्री. राधाकृष्ण शवखे पाटील व युवकांचे पे्ररणास्थान सन्माननीय 

खासदार श्री. सुजयदादा शवखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या प्रवरा 

पररसरातील कोरोना काळातील अन्न छत्रात सात्रळ गावात महाशवद्यालयातील शवद्यार्थ्ाांनी अन्नदान 

वाटपासाठी स्वयंसु्फतीने सहभाग नोदंवला.  

  

 महाराक्तदान विवबराचे आयोजन  

कोरोना महामारीच्या काळात राज्यात शनमािण झालेला रक्ताचा तुटवडा व िासनाने केलेल्या 

आव्हानावरून लोकनेते डॉ. बाळासाहेब शवखे पाटील (पद्मभूषण उपाधीने सन्माशनत )प्रवरा ग्रामीण 

शिक्षण संस्थेचे, कला वाशणज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय, सात्रळ व प्रवरा मेशडकल टर स्ट लोणी यांच्या 
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संयुक्त शवद्यमाने महाराक्तदान शिशबराचे आयोजन करण्यात आले. सदर रक्तदान शिशबरामधे्य ५७ 

रक्त दात्ांनी सहभाग नोदंवला व २७ बॉटल रक्त एकत्र करून सामाशजक कतिव्य जपले.  
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 कोरोना काळात कोव्हीड योद्धा म्हणून काम केलेल्या आरोग्य कमयचारी ि अंगणिाडी 

सेविका यांचा सत्कार- वदनांक ८ माचय २०२१  

यांच्या कामाचे क तुक म्हणून सात्रळ प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या मशहला आरोग्य कमिचारी व 

सात्रळ गावातील सवि अंगणवाडी सेशवका यांचा कोरोना योद्धा म्हणून सत्कार जागशतक मशहला शदना शनशमत्त 

आयोशजत करण्यात आला.  
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 महाविद्यालयातील विद्यार्थ्ाांचे कोव्हीड ग्रस्त लोकांना मदतीचा हात  

सकाळ मध्यम समूहाच्या यंग इग्लपिरेटसि नेटवकि  अथाित (YIN) च्या वतीने राज्यभरात शनमािण 

करण्यात आलेल्या शयन िूरयोदे्ध म्हणून महाशवद्यालयातील १० स्वयंसेवक अहमदनगर शजल्ह्यासाठी 

बनशवण्यात आलेल्या टीममधे्य सहभागी झाले व कोव्हीड ने ग्रस्त असणाऱ्या लोकांना व त्ांच्या कुटंुबाना 

हॉग्लिटल मधील बेड ची उपलब्धता, रेमशडसेग्लव्हयर ची उपलब्धता, व इतर मदतीचा हात शदला.  

 

वरील सवि उपक्रम यिस्वी करण्यासाठी महाशवद्यालयाचे प्रभारी प्राचायि प्रा. डॉ. सोमनाथ घोलप, 

प्रा. जयश्री शसनगर, उपप्राचायि प्रा. शदपक घोलप, महाशवद्यालय व्यवस्थापन सशमतीचे सवि सन्मानीय सदस्य, 
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कायािलयीन अधीक्षक श्री. महेंद्र तांबे, श्री. शवलास शिंदे, राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे समन्रयक प्रा. रोशहत 

भडकवाड, प्रा. शनलेि काने्ह, शवदयाथी कल्याण अशधकारी शदनकर घाणे, प्रा. वैभव शदघे, प्रा. लशतका पंडूरे, 

सवि सहकारी प्राध्यापक व प्रध्यापाकेतर कमिचारी आशण सवाित महत्वाचे म्हणजे आमच्या महाशवद्यालयातील 

सवि उपक्रमिील शवदयाथी-शवद्याशथिनी यांचे सहकायि लाभले.  
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                 Not Me But You  
  

 

माझ्यासाठी नाही तर तुमच्यासाठी 

 

 


