
(२०१७-१८ ते २०१९-२०) 
२०. जिल्हा/विद्यापीठ/राज्य/राष्ट्रीय स्तरािरील विविध उपक्रमातील योगदान-  

राष्ट्रीय शिबिरात सहभाग-                 

(काययक्रम अधधकारी– १ शििीर, विध्यार्थी– २ शिबिरे ४ सहभागी) 
अ.
कं्र. 

सह्भागीचे नाि  शििीर/काययिाळा/उपक्रमाचे 
नाि 

ठठकाण ठदनांक 

१. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
राष्ट्रीय साहस शििीर  

(संगािाअविच्या चमूचे टीम 
लीडर म्हणून ननिड)      

पोंगडॅम, ठहमाचल 
प्रदेि   

२८ ऑक्टो. ते 
६ नोव्हें.  
२०१८ 

२. ०२ विध्यार्थी  

१. अक्षय खंडारे 

२. कु. राणी गोरले 

राष्ट्रीय एकत्मता शििीर 

(NIC) 

तेलंगणा    १५ ते २१ 
डडसे. २०१८ 

३. ०२ विध्यार्थी  

१. महेि िुंदे 

२. कु. हर्यली फुकट 

राष्ट्रीय एकत्मता शििीर 

(NIC) 

भोपाल   १० ते १६ 
माचय. २०१९ 

 

राज्यस्तरीय शिबिरात सहभाग- 
(काययक्रम अधधकारी– ४ शिबिरे, विध्यार्थी- ३ शिबिरे ११ सहभागी)  

अ.
कं्र. 

सह्भागीचे नाि  शििीर/काययिाळा/उपक्रमाचे 
नाि 

ठठकाण ठदनांक 

१. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
राज्यस्तरीय साहस शििीर  

संगािाअविच्या चमूचे टीम 
लीडर म्हणून ननिड      

धचखलदरा ५ ते ९ माचय 
२०१८ 

२. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
 

राज्यस्तरीय आपत्ती 
व्यिस्र्थापन प्रशिक्षण 
शििीर(आव्हान कँप)- 

संगािाअविच्या चमूचे टीम 
लीडर म्हणून ननिड 

 

डॉ.िािासाहेि 
आिेंडकर मराठिाडा 

विद्यापीठ, 
औरंगािाद    

२५ मे ते ३ 
िुन २०१८ 

३. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
पे्ररणा- राज्यस्तरीय नेततृ्ि 
विकास प्रशिक्षण शििीर 

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

२३ मे ते २७ 
फेब्रु. २०१९ 

४. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
 

रासेयो प्रशिक्षण शििीर, 
अहमदनगर कॉलेि, 

अहमदनगर  

अहमदनगर २४ ते ३० 
सप्टेंिर २०१९ 



५. २ विध्यार्थी  

१. सुशमत सु.आिंूसकर 

२. कु. सोनाल सरोदे 

राज्यस्तरीय आपत्ती 
व्यिस्र्थापन प्रशिक्षण 
शििीर(आव्हान)- 

 

डॉ.िािासाहेि 
आिेंडकर मराठिाडा 

विद्यापीठ, 
औरंगािाद    

२५ मे ते ३ 
िुन २०१८ 

६. ४ विध्यार्थी  

१. अक्षय खंडारे 

२. महेि िुंदे 

३. अक्षय धांडे 

४. कु.राणी गोरले 

राज्यस्तरीय साहस शििीर  

 

धचखलदरा २९ िाने. ते 
२ फेब्रु. २०१९ 

७. ५ विध्यार्थी  

१. प्रज्िल काकड 

२. महेि िुंदे 

३. पंकि मंडािरे 

४. अशभजित इंगळे 

५. कु.कािल काळे 

पे्ररणा- राज्यस्तरीय नेततृ्ि 
विकास प्रशिक्षण शििीर 

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

२३ मे ते २७ 
फेब्रु. २०१९ 

 

विद्यापीठस्तरीय शििीर/उपक्रमात सहभाग- 
(काययक्रम अधधकारी– ५, विध्यार्थी-  ३ शिबिरे,  १४ सहभागी)  

१. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
विध्यापीठ्सस्तरीय मठहला 
सक्षमीकरण काययिाळा 

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

२५ मे ते २७ 
माचय.२०१९ 

२. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
विध्यापीठ्सस्तरीय उन्नत 
भारत अशभयान एक 
ठदिसीय काययिाळा 

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

१६ माचय 
२०१९ 

३. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
विध्यापीठ्सस्तरीय ३३ 

कोटी िकृ्ष लागिड सभा- 
िन ि रासेयो विभाग- 
(सभेचे संचालन केले)  

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

४ िुलै २०१९ 

४. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
विध्यापीठ्सस्तरीय रासेयो 
पुरस्कार वितरण सोहळा 

ि सत्रारंभ सभा 
(सभेचे संचालन केले)  

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

५ ऑगस्ट 
२०१९ 

५. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
विध्यापीठ्सस्तरीय मठहला 
सक्षमीकरण काययिाळा 
(काययक्रम संचालन केले) 

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

८ मे ते ९ 
माचय. २०२० 

६. ०४ विध्यार्थी  

१. कु. दीवपका कािरे 

विध्यापीठ्सस्तरीय मठहला 
सक्षमीकरण काययिाळा 

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

२५ मे ते २७ 
माचय.२०१९ 



२. कु. कािळ काळे 

३. कु. अमतृा स्िगीि 

४. कु. मुक्त लोंधे 

अमरािती    

७. ०१ विध्यार्थी  

१. प्रर्थमेि िुंदेले  

 

विध्यापीठ्सस्तरीय पूिय 
गणतंत्र ठदन पर्थसंचालन 
ि उत्कर्य ननिड शििीर  

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

३० ते ३१ 
ऑगस्ट २०१९ 

८. ०९ विध्यार्थी  

१. कु. गीता िुध 

२. कु. ऋतुिा आिंूसकर  

३. कु. प्रणणता कुऱ्हाडे 

४. कु. अननता मेश्राम 

५. कु. सोननया िामटकर 

६. कु. छकुली अरिट 

७. कु. साक्षी काळे 

८. कु. प्रगती सािळे 

९. कु. ठदव्या खांडेकर 

विध्यापीठ्सस्तरीय मठहला 
सक्षमीकरण काययिाळा 

संत गाडगेिािा 
अम. विद्यापीठ 

अमरािती    

८ मे ते ९ 
माचय. २०२० 

 

विभागीय युिा प्रशिक्षण शििीर- (विध्यार्थी – २ शिबिरे, ४ सहभागी)  

१. 
 

 ०२ विध्यार्थी  

१. आनंद ठाकरे   

२. कु. राणी गोरले  

 

विभागीय स्तर युिा 
प्रशिक्षण शििीर २०१७-१८ 

(क्रीडा ि यिुा सेिा 
संचालनालय, महा.िासन, पणेु 

प्रायोजित)    

 

अमरािती 
 

२३ िुलै ते १ 
ऑगस्ट २०१८ 

२.  ०२ विध्यार्थी  

१. संदेि खांडेकर    

२. कु.दीवपका कािरे  

 

विभागीय स्तर युिा 
प्रशिक्षण शििीर २०१८-१९ 

(क्रीडा ि यिुा सेिा 
संचालनालय, महा.िासन, पणेु 

प्रायोजित)    

 

अमरािती 
 

२३ िुलै ते १ 
ऑगस्ट २०१८ 

 

जिल्हा स्तरीय वििरे् शििीर/काययिाळा/प्रशिक्षण शििीर/उपक्रम सहभाग-   

   (काययक्रम अधधकारी– ४, विध्यार्थी-  ४ शिबिरे, २३ सहभागी) 
१. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
अमरािती जिल्हा स्तरीय  

वििेर् शििीर     
िेंडगाि ४ ते ११ फेब्रु. 

२०१८ 

२. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
अमरािती जिल्हा स्तरीय  

वििेर् शििीर     
िेंडगाि १७ ते २४ 

डडसे. २०१८ 

३. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने 

(काययक्रम अधधकारी) 
जिल्हा युिा माठहती दतू 

काययिाळा  
शििािी महा. 
अमरािती 

४ ऑक्टो. 
२०१९ 

४. डॉ. नरेंद्र त्र्यंिकराि माने अमरािती जिल्हा स्तरीय  महाविध्यालय २० डडसे.२०१९ 



(काययक्रम अधधकारी) आपत्ती व्यिस्र्थापन 
प्रशिक्षण ि आव्हान 

ननिड शििीर    
५. 
 

 ०९ विध्यार्थी  

१. सुशमत आिंूसकर    

२. अमर तायडे 

३. कु. नयन पाणिुडे  

४. कु. सोनल सरोदे 

५. िरृ्भ बिििे 

६. भूर्ण गािंडे 

७. पािन पाठक 

८. ऋवर्केि िानखडे 

९. आलोक माहुलकर 

 

अमरािती जिल्हा स्तरीय  
वििेर् शििीर     

 

िेंडगाि 

 

४ ते ११ फेब्रु. 
२०१८ 

६. ०२ विध्यार्थी  

१. सुशमत आिंूसकर    

२. कु. सोनल सरोदे  

अमरािती जिल्हा आपत्ती 
व्यिस्र्थापन प्रशिक्षण ि 
आव्हान ननिड शििीर    

संगिाअवि, 
अमरािती 

२५ मे ते ३ 
िुन २०१८ 

७. 
 

०६ विध्यार्थी  

१. महेि िुंदे    

२. अक्षय धांडे 

३. विक्की लव्हाळे  

४. कु. ननककता डडके 

५. कु. अमतृा स्िगीि 

६. कु. ननककता घुरडे 

अमरािती जिल्हा स्तरीय  
वििेर् शििीर     

िेंडगाि १७ ते २४ 
डडसे. २०१८ 

८. 
 

०६ विध्यार्थी  

१. श्याम र्थप्पण    

२. अंकुि कांिे 

३. प्रसन्निीत िामननक   

४. कु. अचल काळे 

५. कु. कािळ काळे 

६. कु. दीवपका कािरे 

अमरािती जिल्हा स्तरीय  
वििेर् शििीर     

िोरी(ग्राम लिादा) 
धारणी 

२१ ते २८ 
डडसें. २०१९ 

 

 

 

 

 

 



रासेयो विध्यार्थयाांचे सहभागी प्रमाणपत्रे 
२०१७-१८ 

राज्यस्तरीय आव्हान कँप   
 

  
 

जिल्हा आपत्ती व्यिस्र्थापन शििीर 
 

  
 

रासेयो जिल्हा शििीर 
 

 



  
 

  
 

  
 

 
 

 



2018-19 

राष्ट्रीय एकात्मता शििीर (NIC, तेलंगणा) 
 

  
 

राष्ट्रीय एकात्मता शििीर (NIC, भोपाल) 

  
 

पे्ररणा-राज्यस्तरीय नेततृ्ि विकास शििीर 

  
 

  
 



 
 

राज्यस्तरीय साहस शििीर, धचखलदरा 

  
 

विद्यापीठ स्तरीय मठहला सक्षमीकरण काययिाळा 

  
 

  

 



अमरािती जिल्हा वििेर् शििीर- 
 

  
 

  
 

  
 

विभागीय युिा प्रशिक्षण शििीर 

  
 

 



जिल्हा आपत्ती व्यिस्र्थापन प्रशिक्षण शििीर अमरािती 

 

 

२०१९-२० 

विद्यापीठ स्तरीय मठहला सक्षमीकरण काययिाळा 

  
 

  
 

  



  
 

 
 

जिल्हा वििेर् शििीर, िोरी(ग्राम लिादा) धारणी 

  
 

  

 



  
 

Pre-RD parade विध्यापीठ्सस्तरीय ननिड शििीर 

 

 
 

विभागीय युिा प्रशिक्षण शििीर,अमरािती 

  
 

          


