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Student Induction Program 

 श्रीमती राधादवेी गोयनका महिला मिाहवद्यालयात( ‘ऑनलाईन इंडक्शन )दीक्षारंभ काययक्रम 



Report of Student Induction Program –  

स्थाहनक श्रीमती राधादवेी गोयनका महिला मिाहवद्यालयात हवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 

हनदषेानुसार 6 ददवसीय ऑनलाईन दीक्षा रंभ काययक्रमाचे आयोजन दद. 3 हडसेंबर 2021 ते 9 

हडसेंबर 2021 या दरम्यान करण्यात आल.े  

या काययक्रमाला हवशेष मागयदशयन भारतीय सेवा सदनचे अध्यक्ष  

मा. श्री. ददलीपराजजी गोयनका, वररष्ठ उपाध्यक्ष आ. गोपीदकसनजी बाजोररया, उपाध्यक्ष 

रहवकुमार गोयनका, सहचव आलोककुमार गोयनका तसेच मिाहवद्यालयाचे प्राचायय डॉ. दवेेंद्र व्यास 

यांचे  लाभले.  

सवय शाखीय प्रथम वषाांच्या नव प्रवेहशत हवद्याथीनींसाठी युजीसी हनदशेानुसार वरील काययक्रम संपन्न 

झाला. त्यात सवय हनदशेाचंे पालन करण्यात आल.े  

प्राचायय डॉ दवेेंद्र व्यास यांनी संस्थात्मक सादरीकरण केले. त्यांनी मिाहवद्यालयातील हवहवध 

उपक्रमांची, अभ्यासक्रमांची, त्याच बरोबर पयायवरण, हवहवध कौषल्याहधहष्ठत अभ्यासक्रम, संशोधन कें द्र े

हवद्याथीनींसाठी आचारसहंिता इत्यादीची माहिती हवद्याथीनींना ददली.  

एन.सी.सी. आहण क्रीडा हवभागाच्या प्रमुख ले. श्वेता मेंढे यांनी क्रींडा हवभाग आयोहजत करीत 

असलेल्या हवहवध उपक्रमांची माहिती, त्यांचे मित्व व हवद्याथीनींनी हमळहवलेल्या नैपुण्याची हवस्ततृ 

माहिती ददली.   

राष्ट्रीय सेवा योजनेचे काययक्रम अहधकारी डॉ. आहशष मुटे्ठ व महिला काययक्रम अहधकारी प्रा. 

हस्मता दवेर यांनी राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधी माहिती ददली.   

वाहणज्य हवभागाचे हवभाग प्रमुख डॉ. अंबादास पांड े यांनी वाहणज्य हवभागात िोत असलले े

हवहवध उपक्रम, हवहवध अभ्यासक्रमांचे हवस्ततृ माहिती ददली.  

प्रा. डॉ. धनश्री पांड े यांनी सांस्कृहतक काययक्रम व ददन हवषेष सहमतीचे कायय या हवषयांवर 

माहिती ददली.  

कला शाखा हवभाग प्रमुख डॉ. अचयना अंभोरे यांनी सवय हवभागांचा पररचय करून ददला.प्रा. डॉ. 

व्िी. बी. खैरे, प्रा. डॉ. शाहलनी बंग, प्रा. डॉ. रूमाल,े प्रा. बी. एस. इंगळे, प्रा. पी. एस. 

बोरकर, डॉ. आर. एन. मंुद्र,े प्रा. ए. पी. शशंगाड,े प्रा. डॉ. उज्वला बाजपेयी, प्रा. हस्मता दवेर, 

डॉ. हनतीन चौधरी,  यांनी अनुक्रमे संगीत,राज्यशास्त्र, इंग्रजी, मराठी, शिदंी, संस्कृत, इहतिास, , तत्वज्ञान, 

गृि अथयशास्त्र, समाजशास्त्र व अथयशास्त्र  या हवभागात संपन्न िोणारे काययक्रम, अभ्यासपूरक, अभ्यासेतर 

काययक्रमासंबंधी, हवस्तृत माहिती तसेच हवभागात हशकहवल्या जाणारे हवहवध अभ्यासक्रम अॅड ऑन 

कोसेस अकॅडमेीक ऑफ परफॉशमंग आर्यस्, ड्रामा स्कूल तसेच म्यजुीक थेरपी सेंर्र ची माहिती 

ददली.  

गृिहवज्ञान शाखाप्रमुख डॉ. अंजली राजवाड ेयांनी गृि हवज्ञान हवभागाची हवस्तृत माहिती ददली. 

तसेच एनजीसीच्या कोससे हवषयी प्रा. हप्रयंका सावजी व नेिा अग्रवाल यांनी ़  

बी.बी.ए. बी.सी.ए. हवभागाची माहिती ददली.  

डॉ. रूपा गुप्ता यांनी आय.आय.सी. आहण सेल्फलर्नांग प्रमाणपत्र कोसेसची माहिती ददली. 

आयक्युएसी चे सिसमन्वयक प्रा. लहलत भट्टी यांनी आयक्युएसी ची माहिती तसेच प्रा सोनल 

काम ेयांनी टे्रशनंग आहण प्लेसमेंर् सेल संबंधी माहिती हवद्याथीनींना करून ददली.  

अंहतम सत्रात पयायवरण जागृती या हवषयावर हवशेष उद्बोधन पर व्याख्यान  

मा. उदयजी वझे, सृष्टी वैभव आहण हिमालया फाऊंडशेनचे संस्थापक अध्यक्ष व संचालक यांचे 

आयोजीत करण्यात आले िोते.  



काययक्रमाचे संचालन प्रा डॉ. अचांना अंभोरे, प्रा डॉ. राधा सावजीयानी, डॉ. रूपा गुप्ता यांनी केल े

व आभार प्रदशयन डॉ. अचांना अंभोरे यानंी केल.े काययक्रमाच्या यशस्वीतसेाठी तंत्र सिाय्य श्री. 

स्वप्नील जैन, श्री. योगेष सुवे, श्री. राहुल वाधवानी, श्री अमर अग्रवाल श्री राम शमाय श्री सोनवणे 

सावरकर तसेच हवद्यार्थयनी कु. खुषी खत्री, कु. पुनम हमश्रा कुमारी दवेयानी चव्िाण कुमारी सोनम 

शुक्ला यांनी केले.  
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