
Sr. 
No. 

Student induction 
Program / KYC 

program  

Date / 
Period  

No. of 
Beneficiaries  

Remarks  

1 Know Your College  23/08/ 2018 
to 

29/08/2018 

455  

2 Know your College  02/08/2019 
to 

07/08/2019 

535  

3 Student induction 
Program 

02/12/2020 
to 09/12 

/2020 

1024  

4 Student induction 
Program 

03/12/2021 
to 

09/12/2021 

1154  

श्रीमती राधादवेी गोयनका महिला मिाहवद्यालयामधील  ‘केवायसी’ काययक्रमाचा  अिवाल 
 
 

श्रीमती राधादवेी गोयनका महिला मिाहवद्यालयामध्ये बी.ए. प्रथम वर्ायच्या हवद्याथीनीसाठी 

‘केवायसी’ काययक्रमाचे  ददनाांक 23 जुल ै २०१८ रोजी आयोजन करण्यात आल े िोते. 

काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचायय डाॅ . दवेेंद्र व्यास, प्रमुख पाहुणे डाॅ . अचयना अांभोरे, प्रा. 

सांजय हवटे उपहस्थत िोते. काययक्रमाची सुरूवात माताजी व सरस्वती याांच्या प्रहतमा पूजनाने 

झाली. डाॅ . व्यास याांनी मिाहवद्यालयामध्य े हवद्याथीनींसाठी हवहवध उपक्रम, अध्यापन 

पध्दती, हवद्याथी सिायता कक्ष, मिाहवद्यालयाची उपलब्धी, हवहवध सुहवधा, हर्ष्यवृत्ती, 

व्यक्तीमत्व हवकास याबाबत पी.पी.टी. द्वारे मागयदर्यन  केले.  

याप्रसांगी कु. राणी पाली, कु. ददव्या चव्िाण, कु. अनाहमका पाठक व सौ. सुहनता पावड ेयाांचा 

सत्कार करण्यात आला. कु. राहधका सावके हिने मिाहवद्यालयाचे मित्त्व अधोरेहखत केल.े 

 डाॅ . हवनोद खरेै याांनी कला र्ाखेतील हवहवध हवभागातील प्राध्यापक वगायचा पररचय करून 

ददला. डाॅ . अचयना अांभोरे याांनी आजच्या युगात कला र्ाखेचे भहवतव्य, हवहवध सांधी, 

व्यक्तीमत्व हवकास यावर प्रकार्  टाकला. काययक्रमाचे सतू्रसांचालन व आभार प्रदर्यन डाॅ . 

हवनोद खैरे याांनी केले.  

या काययक्रमास डाॅ . र्ालीनी बांग, डाॅ . राजेर् हनतनवरे, डाॅ . उमेर् पाटील, प्रा. सांजय हवटे, 

डाॅ . चारूहर्ला रूमाल,े डाॅ . सांध्या काांबळे, प्रा. स्वप्नील इांगोल,े प्रा. टापरे, प्रा. हसरस्कार, प्रा. 

बी.एस. इांगळे, प्रा. प्रहमला बोरकर, प्रा. डाॅ . उज्ज्वला बाजपेयी, डाॅ . राधा सावजीयानी, प्रा. 

हवद्या ध्रुव, प्रा. नरेंद्र मानमोठे, प्रा. सहतर् ठोंबरे, प्रा. ददपा दरे्मुख, प्रा. डाॅ . रववांद्र मुांद्र,े प्रा. 

अहवनार् साबळे, प्रा. डा  ॅ. चौधरी, प्रा. अजय वर्ांगाडे, प्रा. सांददप वानखड,े प्रा. डाॅ . धनश्री 

पाांड,े डाॅ . पाांडुरांग सुपळकर, प्रा. सुमधे सगण,े प्रा. हववेक चापके, प्रा. अहनल वनांबाळकर, प्रा. 



हवजय आळर्ी, प्रा. सहचन बांडकर, प्रा. िर्यदा वाधोने याांची प्रमुख उपहस्थती िोती. 

काययक्रमाच्या यर्स्वीतेसाठी प्रा. योगेर् बानाईत, योगेर् सुव,े सुहनल ददवनाले, अर्ोक ददक्षीत, 

नांद ूसाबळे, राजू ददक्षीत याांनी पररश्रम घेतले. 
 

 

KYC  काययक्रमामध्ये उपहस्थत मान्यवर – प्राचायय Dr .दवेेंद्र व्यास , डा .अचयना अांभोरे , प्रा.सांजय हवटे आहण 

प्रा .हवनोद खैरे  

 



KVC काययक्रमामध्ये उपहस्थत प्राध्यापक आहण हवद्यार्थयनी   

 
 

दहैनक  हितवाद  आहण दहैनक ददव्य मराठी मधील बातमी  

 

 



 

श्रीमती राधादवेी गोयनका महिला मिाहवद्यालयामधील  ‘केवायसी’ काययक्रमाचा  अिवाल 

 
 

 भारतीय सेवासदन चे अध्यक्ष ददलीपराज गोयनका आहण प्राचायय डॉक्टर दवेेंद्र व्यास याांच्या 

मागयदर्यनाखाली केवायसी काययक्रमाचे आयोजन  ददनाांक 2 ऑगस्ट २०१९ रोजी करण्यात आल े

िोते. 

मिाहवद्यालयाच्या उत्कृष्ट उपक्रमाांतगयत दरवर्ी बीए प्रथम वर्ायच्या हवद्यार्थयनीसाठी केवायसी 

काययक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. नवीन हवद्यार्थयनींना मिाहवद्यालयाचे ओळख व्िावी 

प्राध्यापक वगय कमयचारी वगय ग्रांथालय वगय मिाहवद्यालय सुहवधा हनयम आहण हर्स्त याांची 

माहिती व्िावी याकररता केवायसी नो युवर कॉलजे चे आयोजन करण्यात येते. 

 या काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचायय डॉक्टर दवेेंद्र व्यास. कला र्ाखाप्रमुख डॉक्टर हवनोद 

खैरे, उपप्राचायय डॉक्टर अांबादास पाांड े आयक्यएूसी समन्वयक प्राध्यापक सांजय हवटे याांची 

प्रमुख उपहस्थती िोती. 

‘ इतनी र्क्ती िमे दनेा दाता’ या प्राथयनेने काययक्रमाची सुरुवात झाली आहण त्यानांतर माताजी व 

सरस्वतीच्या प्रहतमेचे पजून करण्यात आल.े 

 काययक्रमाचे प्रास्ताहवक प्राध्यापक सांजय हवटे याांनी केले. कुमारी दीक्षा पहुरकर, हप्रया बुध 

हनदकता हर्रसाट काांचन गुठे, वैष्णवी िलवण ेयाांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. 

 प्राचायय डॉक्टर दवेेंद्र व्यास याांनी नवीन हवद्यार्थयनींना मिाहवद्यालयाचे हवहवध उपक्रम 

अभ्यासक्रम सुहवधा हर्ष्यवृत्ती परुस्कार अवाडय हनयम हवद्याथी सिायता हनधी कौर्ल्य 

अभ्यासक्रम याांची हवस्तारपूवयक माहिती साांहगतली . 

काययक्रमाचे सतू्रसांचालन आहण आभारप्रदर्यन कुमारी कल्याणी गावांड े आहण कुमारी जानवी 

माांडळे याांनी केले. 

 या काययक्रमाला प्रा  इांगळे, प्रा वर्ांगाडे, प्रा मान मोठे, डॉक्टर मुांद्र,े   डॉ हनतनवरे ,डॉ पाटील 

,डॉ बांग,डा सावजीयानी,  डाॅ  बाजपेयी प्रा डॉक्टर रुमाल,े डॉक्टर पाांड े डॉक्टर काांबळे, प्रा 

बोरकर,प्रा धृव, प्रा सागणे प्रा चापके, प्रा वनांबाळकर, प्रा आळर्ी,  प्रा लहलत भट्टी, प्रा बांडगर, 

प्रा चौधरी याांची प्रमखु उपहस्थती िोती. 

 काययक्रमाच्या यर्हस्वतेकररता कायायलयीन कमयचारी व हर्क्षकेतर कमयचाऱयाांचे सिकायय 

हमळाले. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
प्राचायय दवेेंद्र व्यास हवद्यार्थयनीना मागयदर्यन करताना 

 
 
 

  
.       प्रा .सांध्या काांबळे मागयदर्यन करताना  

 
 
 

    
 

KYC काययक्रमास उपहस्थत हवद्यार्थयनी      दहैनक दरे्ोन्नती मधील बातमी 

 
 
 
 



 

आरडीजी मिीला मिाहवद्यालया मध्य ेऑनलाइन इांडक्र्न काययक्रमाचा अिवाल 

 

 श्रीमती राधादवेी गोयनका मिीला मिाहवद्यालया मध्ये हवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदरे्ानुसार सात 

ददवसीय ऑनलाईन इांडक्र्न काययक्रमाचे आयोजन 2   हडसेंबर ते 9  हडसेंबर २०२०  रोजी  भारतीय 

सेवासदन चे अध्यक्ष श्री ददलीपराज गोयनका,  उपाध्यक्ष मा.आमदार गोपीदकर्न बाजोररया, रवी बाबूजी 

गोइांका, सहचव आलोकबाब ूगोइांका  व प्राचायय डॉ. दवेेंद्र व्यास याांच्या मागयदर्यनाखाली आयोहजत करण्यात 

आला िोता.  

हवद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रथम वर्ायच्या हवद्यार्थयाांकरीता इांडक्र्न काययक्रमाचे  हनदरे् ददले त्या सवय 

हनदरे्ाांचे पालन या इांडक्र्न काययक्रमाांमध्ये करण्यात आल.े  

उद्घाटन समारांभामध्ये प्रमुख अहतथी म्िणून माननीय ददलीपराजजी गोयांका याांनी हवद्यार्थयनींना आर्थयक 

स्वावलांबन तसचे मिाहवद्यालयातील हवहवध अभ्यासक्रमाची माहिती ददली आहण पुढील भहवष्यासाठी 

रु्भेच्छा ददल्या.  

प्राचायय डॉ. दवेेंद्र व्यास याांनी हवद्यार्थयनींना मिाहवद्यालयाच्या हवहवध उपक्रमाची, अभ्यासक्रमाची 

त्याचबरोबर पयायवरण ,राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, हवहवध कौर्ल्याधाररत अभ्यासक्रम, हवद्यार्थयनींसाठी 

आचारसांहिता या सवाांची माहिती त्याांनी हवद्यार्थयनींना ददली.  

ग्रांथालय हवभागाचे प्रमुख  प्रा. राम बाितेी याांनी ग्रांथालयाचे हवहवध उपक्रम हवद्यार्थयनींना साांहगतले. एनसीसी 

व क्रीडा हवभागाच्या प्रा. श्वेता मेंढे याांनी क्रीडा हवभागामध्ये आयोहजत करण्यात येत असलेल्या हवहवध 

उपक्रमाांची मािीतीआहण त्याचे मित्त्व साांहगतले.  

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या प्रा. िर्यदा वाधोणे याांनी एन एस एस चे मित्व स्पष्ट केले. 

 

 इांडक्र्न काययक्रमाांमध्ये कौर्ल्यावर आधाररत अभ्यासक्रमाची ओळख, योगा थेरपी चे मित्व प्रा.अजय वर्ांगाड े

याांनी साांहगतल.े 

 फुड प्रोसेवसांग अन्न प्रदक्रया अभ्यासक्रम याहवर्यीची माहिती प्रा. पवन मिाजन याांनी ददली. 

 प्रोफेर्नल कम्युहनकेर्न हस्कल या कौर्ल्यावर आधाररत अभ्यासक्रमाची माहिती डॉ. रूपा गुप्ता याांनी 

साांहगतली.  

गृि हवज्ञान हवभागाच्या प्रमुख डॉ. अांजली राजवाड ेयाांनी गृिहवज्ञान हवभागामध्ये हवद्यार्थयनींना कर्ाप्रकारे 

रोजगाराच्या सांधी आिते याबाबतची मागयदर्यन केले. 

 प्रा. सोनल कामे याांनी गिृहवज्ञान हवभागातील साांस्कृहतक उपक्रमाची माहिती साांहगतली.  

प्रा. पवन मिाजन याांनी गिृहवज्ञान हवभागातील हवहवध अभ्यासक्रमाची माहिती ददली. डॉ. धनश्री पाांड ेयाांनी 

मिाहवद्यालयातील साांस्कृहतक सहमती, ददनहवरे्र् सहमती, युवा मिोत्सव, वार्र्यक नेहेिसांमेलन यामध्य े

हवद्यार्थयनींच्या कौर्ल्य, सिभाग ,मित्व यावर प्रकार् टाकला. 

 एनजीसी च ेप्रमुख प्रा. पररमल मुजुमदार याांनी बीबीए बीसीए आहण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची माहिती आहण 

उपक्रम मित्त्व हवद्यार्थयाांना साांहगतले. 

 डॉ. अांबादास पाांड े याांनी वाहणज्य हवभागातील अभ्यासक्रम, रोजगाराच्या सांधी ,हवहवध उपक्रम, अ ड आन 

कोसेस याांची सहवस्तर माहिती हवद्यार्थयनींना स्पष्ट केली . 

 कला व मानव्यर्ास्त्र हवभागाांमध्ये इांग्रजी हवभागातील उपक्रम, रोजगारसांधी, भहवष्य याबद्दल डॉ. र्ाहलनी 

बांग याांनी मुद्दसेूद हववेचन केले. 



 मराठी हवभागाच्या प्रमुख डॉ. चारू रूमाले याांनी  मराठी हवर्याचे हवद्यार्थयाांच्या जीवनातील मित्त्व स्पष्ट 

केले. विांदी हवभाग प्रमुख प्रा. बी एस इांगळे याांनी  विांदी आहण हवद्यार्थयनी यातील सांबांध त्याांचे मित्त्व स्पष्ट केले. 

तत्त्वज्ञान हवभागाचे प्रमुख प्रा.अजय वर्ांगाड ेयाांनी तत्त्वज्ञान हवर्याचे मित्त्व अधोरेहखत केले. 

 गृि अथयर्ास्त्र हवभागाच्या प्रमुख डॉ. उज्वला वाजपेयी याांनी गृि अथयर्ास्त्र मधील हवद्यार्थयनींना  रोजगार, 

अभ्यासक्रम आहण इतर उपक्रम याची माहिती साांहगतली. अथयर्ास्त्र हवभाग प्रमुख डॉ. हनतीन चौधरी याांनी 

अथयर्ास्त्राचे मित्त्व स्पष्ट केले. प्रा. हस्मता दवेर याांनी समाजर्ास्त्राचे समाजातील व हवद्यार्थयाांच्या 

हवद्यार्थयनीच्या जीवनातील मित्व यावर प्रकार् टाकला.  

 

इहतिास हवभाग प्रमुख डॉ. रवींद्र मुांदरे याांनी इहतिासातील हवहवध घडामोडींचा आढावा घेतला आहण 

इहतिास हवर्याचे मित्त्व स्पष्ट केले. राज्यर्ास्त्र हवभाग प्रमुख डॉ. हवनोद खैरे याांनी राज्यर्ास्त्र हवर्य आहण 

स्पधाय परीक्षा तसेच राज्यर्ास्त्र हवभागातील हवहवध उपक्रम याांची माहिती साांहगतली. सांगीत हवभागाच्या 

प्रमुख डॉ. अचयना अांभोरे याांनीसांगीत उपचार कें द्र,सांर्ोधन कें द्र, सांगीताचे मित्त्व स्पष्ट केले सांगीता मध्य ेकर्ा 

पद्धतीने हवद्यार्थयनींना मित्व आि ेयाबद्दलचे सहवस्तर सादरीकरण केले . 

आय क्यू ए सी चे  सिसमन्वयक प्रा. लहलत भट्टी याांनी आय क्यू ए सी आहण हवद्यार्थयनी यावर हवहवध अांगान े

माहिती स्पष्ट केली. 

  

काययक्रमाच्या यर्स्वीतेसाठी ताांहत्रक सहमतीचे प्रा. पररमल मुजुमदार, प्रा. स्वप्नील जैन, प्रा. ज्ञानेश्वर आवारे , 

डाॅ .हनतीन चौधरी , अमर अग्रवाल याांनी सिकायय केले . 

ऑनलाईन इांडक्र्न काययक्रमाचे आयोजन आहण हनयोजन प्राचायय डॉक्टर दवेेंद्र व्यास  याांच्या मागयदर्यनाखाली 

डॉक्टर अचयना अांभोरे डॉक्टर हवनोद खैरे याांनी यर्स्वीपणे पार पाडले. 

 सांपूणय सात ददवसीय काययक्रमाचे सूत्रसांचालन आहण आभार प्रदर्यन डॉक्टर अचयना अांभोरे आहण डॉक्टर हवनोद 

खैरे याांनी केल.े 

 सात ददवसीय ऑनलाईन इांडक्र्न काययक्रम  काययक्रमाचा समारोप मध्ये सवय हवद्यार्थयनींना प्रमाणपत्र हवतररत 

करण्यात आले. हवद्याथीनींनी ऑनलाइन इांडक्र्न काययक्रमाांमध्ये मोठ्या सांख्यनेे सिभाग घतेला. या 

काययक्रमाच्या यर्हस्वतेसाठी हर्क्षकेतर कमयचाऱयाांच ेसिकायय लाभले. 

 
 



 
 

दहैनक मातृभूमी मधील बातमी  

 

   

ऑनलाइन इांडक्र्न काययक्रमामध्य ेमागयदर्यन करताना मान्यवर  
 
 


