
                                          Board of Students’ Development 

About BSD: 

As per Guidelines of Savitribai Phule Pune University Pune, Board of Students’ Development (BSD) 

formerly known as “Board of Students’ Welfare” (BSW) has been actively in practice in Hon. Balasaheb 

Jadhav Arts, Commerce and Science College, Ale in the year of 1994-95. 

 

Vision: 

The Vision of the Hon. Balasaheb Jadhav College, Ale (Pune) affiliated to Savitribai Phule Pune 

University, Pune is student centric. The Board of Students' Development truly represents this vision that 

is multidimensional as well as multifaceted. This vision sees the youth as a source of strength where their 

energy is harnessed to nation building and socially relevant activities to build an egalitarian society. 

BSD promotes and co-ordinates the different students’ activities for better corporate life. BSD tries to 

nurture students' mental, physical, cultural growth with various activities to improve their overall 

personality development and to make them civilized Indian citizens to compete in the globalized world. 

 

Aims and Objectives: 

 To organizee various schemes related to students’ development and welfare as per SPPU 

guidelines. 

 To promote students to participate in various intra & inter collegiate competitions like debating, 

cultural programs, youth festivals etc. for the overall growth of the students. 

 To implement various - student safety related programs, like establishing anti ragging cell in 

college. 

 To inform colleges & students about various student related schemes of government. 

 To make avail benefits of accidental insurance to the students. 

 

Students’ Development committee: (Year 2019-20 to 2021-22) 

1) Dr. Bhise R. B. – Chairman 

2) Dr. Gorde V. S. – Member (Earn and Learn Scheme) 

3) Smt. Punekar S. B. – Member (Other Activity) 

4) Dr. Kadam S. S. – Member (Vidyarthini Manch) 

 

Undertakes Prominent Activities : 

1) Annual Prize Distribution ceremony 

2)  Distaste management cell 



3) Dr P C Alexander Inter University Marathi/ English Elocution Competition 

4) Nirbhay Kanya Abhiyan (Fearless Girls Campaign) 

5) Earn and Learn Scheme (Karmaveer Bhaurao Patil) 

6) NCC/NSS Felicitation Ceremony 

7) Personality Development Scheme 

8) Placement Centre 

9) Soft Skills Programme 

10) Special Guidance Scheme 

11) Student-related Seminar/Conferences/Workshops/ Lecture Series/Camps etc. 

12) Students' Safety Insurance Scheme 

13) Students’ Council 

14) Anti Ragging Program. 

15) Tree Plantation Program 

16) Participation in Convocation Ceremony 

 

 Activities Report:  

1) Year-2014-15: 

Sr. 

nos. 

Name of activity No. of Beneficiary 

students 

1 Earn and Learn scheme 43 

2 District level workshop on earn 

and learn skill based activity & 

lecture series. 

238 

3 Personality development scheme 250 

4 Establishment of anti-ragging 

committee 

Formed 

5 Competitive exam workshop 200 

6 Special guidance scheme 400 

 

2) Year-2015-16: 

Sr. 

nos. 

Name of activity No. of Beneficiary 

students 

1 Earn and Learn scheme 71 

2 Personality development scheme 180 

3 Establishment of anti-ragging 

committee 

Formed 

4 Competitive exam workshop 202 

 

 

 



3) Year-2016-17: 

Sr. 

nos. 

Name of activity No. of Beneficiary 

students 

1 Earn and Learn scheme 72 

2 Special guidance scheme 430 

3 Establishment of anti-ragging 

committee 

Formed 

 

4) Year-2017-18: 

Sr. 

nos. 

Name of activity No. of Beneficiary 

students 

1 Earn and Learn scheme 79 

2 Special guidance scheme 450 

3 Competitive exam workshop 202 

4 Marathi Bhasha honour day  70 

 

5) Year-2018-19: 

Sr. 

nos. 

Name of activity No. of Beneficiary 

students 

1 Earn and Learn scheme 72 

2 Competitive exam workshop 352 

3 One Day Work Shop on 

“Identification of Wild and 

Edibles Medicinal Plants.” 

193 

4 Marathi Bhasha honour day  60 

 

6) Year-2019-20: 

 

१) दिव्यांग अांतगगत समिती :  

महाविद्यालयातील दिवयाांग विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कममचारी याांच्याकररता सोयी-सवुिधा 
उपलब्ध करून िेण्यात आलेल्या आहेत. महाविद्यालयात प्रत्येक इमारती ि ग्रांर्थालयामध्ये रोम ांग रॅम्प 
बसविण्यात आले. दिवयाांग विद्यार्थीचे कय्यग ्यत प्रथि प्रयधयन््यने काम परू्म केले जात.े दिवयाांग 
विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कममचारी याांचे सवुिधासाठी महाविद्यालयात वही चअेर खरेिी केलेली आहे. 
दिवयाांग विद्यार्थयामकररता सोयी सवुिधाकररता ‘दिव्यांग अांतगगत समिती’ स्र्थापना ि “दिव्यांग सियन सांधी 
कक्षय”ची ननशममती करण्यात आलेली आहे. 
२) विद््यथी तक्रयर ननियरण कक्ष :  

महाविद्यालयातील विद्यार्थयामच्या तक्रारी िरू करण्यासाठी तक्रार ननिारर् कक्ष स्र्थापन केलेले 
असनू विद््यथी तक्रयर ननियरण समिती स्र्थापन केलेली आहे. महाविद्यालयात एकून ४-तक्रयर पेटी 



बसविण्यात आल्या आहेत. तसेच आळेफयटय पो ीस स्टेशन याांचे ननर्ग् य पथक या सशमतीची स्र्थापना 
केलेली आहे. महाविद्यालयाच्या पररसरात सी.सी.टी.वही. किेरे बसविण्यात आलेले आहेत.  

३) आांतररयष्ट्री् ्ोग दिन :    

दि. २१/६/२०१९ रोजी ्ोग दिनयननम्म्ित महाविद्यालयीन सिम शिक्षक/शिक्षेकेतर/विद्यार्थयामसाठी 
योगासाने कायमक्रमाच ेआयोजन करण्यात आले होत.े  

४) अॅन्टी रॅगग ांग  समिती :  

महाविद्यालयात विद्यार्थयाममध्ये रॅगग ांग प्रनतबांगधत करण्याच्या दृष्टीने ि वयापक जागतृी वहािी या 
हेतनेू अॅन्टी रॅगग ांग सशमती ि ननर्मया पर्थक या िोन सशमतीची आळेफाटा पोलीस स्टेिन याांच ेमितीने 
स्र्थापना केलेली आहे.  

५) ग्रयहक जयगतृी :  

अखि  र्यरती् ग्रयहक पांचय्त जुन्नर तय कुय ि िय. बयळयसयहेब जयधि क य, ियखणज्् ि 
विज्ञयन िहयविद््य ्, आळे याांचे सांयकु्त विद्यमाने एक दििसी् कय्गशयळेच े दि. २४/१२/२०१९ रोजी 
आयोजन करण्यात आले. या कायामिाळेमध्ये िय. बयळयसयहेब औटी ्यांचे “ग्रयहक कय्िय”, िय. हयडिळे 
गणेश िहयरयज ्यांच े “ग्रयहकयची फसिणकू” ि िय.  यििड ेगोरि ्यांचे “ग्रयहक जयगतृी” याांच ेवयाख्याने 
आयोजजत केली होती. कायमिाळेस एकून १२३-विद््यथी ि ६-मशक्षक उपजस्र्थत होत.े 
६)  ॅपटॉप ररपेररांग कय्गशयळय :  

ग्रामीर् र्ागातील आमच्या विद्यार्थयाांना काहीतरी धांिा करता यािा ककां िा नोकरीत उपयोग वहािा 
या उद्दिेाने र्ौनतकिास्र विर्ागाने  ॅपटॉप तज्ञ िय. प्रय. डॉ. अरुण िोरे ि त्यांचे सहकयरी सकसेस 
इनस्टीटूट ऑफ टेकनॉ ॉजी, पणेु याांना ननमांत्ररत करून त्या विषयातील अद्ययाित ज्ञान विद्यार्थयाांना  
शमळण्यासाठी दि. १७-१८ जानेिारी २०१९ रोजी २-दििसाची तय कुयस्तरी् “ ॅपटॉप ररपेररांग” कायमिाळा 
राबविण्यात आली आहे. कायमिाळेस एकून ७३-विद््यथी ि ८-मशक्षक उपजस्र्थत होत.े 
७) िोडीम पी कय्गशयळय : 

इनतहास विर्ागाने त्या विषयातील अद्ययाित ज्ञान विद्यार्थयाांना शमळण्यासाठी िोन दििसाची 
तय कुयस्तरी् “िोडीम पी कय्गशयळय” दि. ७-८ जानेिारी २०१९ रोजी सकाळी ८:३० त े ४:३० या िेळेत 
आयोजीत केली होती. सिर कायामिाळेमध्ये डॉ. ियांडके गगरीश, िोडी तज्ञ, र्यरत इनतहयस सांशोधन िांडळ, 
पणेु ि िय. डॉ. सगचन जोशी, ऐनतहयमसक िस्त ूअभ््यसक, डके्कन कॉ ेज, पणेु याांची वयाख्याने आयोजजत 
केली होती. कायमिाळेस एकून ६९-विद््यथी ि ६-मशक्षक उपजस्र्थत होत.े 
 

 

 

 



८) ननर्ग्  कन््य अमर््यन :  

विद्यागर्थांनीच्या स्िसांरक्षर्ासाठी, िारीररक, मानशसक ि र्ािननक इत्यािी स्तरािर सक्षम 
बनविण्यासाठी ‘ज््िुो-करयटे’ चे प्रशिक्षर् दि.२०/१२/२०१९ ि दि. २१/१२/२०१९ रोजी सकाळी ८:३० त े१०:३० 
या िेळेत आयोजीत केल ेहोत.े  

९) िकृ्ष  यगिड :  

महाविद्यालयाने सन २०१९ मध्ये अांतगमत कळिजयईचय डोंगर पायर्थयािी एकून ३५० िकृ्ष  यगिड 
केली आहे.  

१०) िहयतिय गयांधी स्िच्छतय अमर््यन:  

अमर््यन अांतगमत आळेगयियतनू विद््यथी फेरी काढण्यात आली, स्िच्छतय घोषणय िेण्यात आल्या 
ि िहयविद््य ् पररसर स्िच्छ करण्यात आला. 
११) किगिीर र्यऊरयि पयटी  कििय ि मशकय ्ोजनय :  

यामध्ये एकून ३६ विद््यर्थ्यांनी सहर्ाग घेतला असनू ग्रांथय ्, प्र्ोगशयळय, गयडगन, कय्यग ्, 
परीक्षय विर्यग, NCC या सारख्या विर्ागात चाांगली कामे केली आहेत.  

१२) ियजी कु पती डॉ. पी. सी. अ ेक््यांडर िरयठी ि इांग्रजी िक्ततृि :  

महाविद्यालयातील ४-विद्यार्थयामनी माजी कुलपती डॉ पी सी अलेक््ाांडर मराठी ि इांग्रजी िक्ततृ्ि 
स्पधेत सहर्ाग घेतला होता. पकैी कु. ऋतजुय गोपीनयथ औटी (TYBSc-Physics) या विद्यार्थयीने 
उततजेनयथग बक्षीस शमळविल ेआहे.  

१३) ियवषगक नन्तकयम कयच ेिलू््ियपन स्पधयग:  

ि.ैिषम २०१८-१९ या िषामचे “ज्ञयनयितृ” साविरीबाई फुले परेु् विद्यापीठकड ेिावषमक ननयतकाशलकाच े
मलू्यमापन कररे्साठी अांक सािर केलेला आहे. 
१४) आरोग्् तपयसणी :  

महाविद्यालयातील प्रर्थम िषम सिमच विद्यार्थयामची आरोग्य तपासर्ी प्रार्थशमक आरोग्य कें द्र, आळे 
येर्थे दि. ३-९ सप्टें २०१९ रोजी करण्यात आली.  

१५) इतर उपक्रि :  

a) जयगनतक िेट ॅड दिन: दि. १ फेब्र ुि २ फेब्र ु२०२० या िोन दिििी जयगनतक िेट ॅड दिन साजरा 
करण्यात आला. या मध्ये प्रय. िोरे ननतीन, ियखणज्् विर्यग याांचे वयाख्यान आयोजजत करण्यात 
आले. सिर कायमक्रमास ९३-विद्यार्थी उपजस्र्थत होत.े 
 b) म ांगर्यि विष्क सियनतय : दि. २३ जानेिारी २०२० रोजी “म ांगर्यि विष्क सियनतय” या 
विषयािर डॉ. िनोहर कयनिड,े अथगशयस्र विर्यग, याांचे वयाख्यान आयोजजत केले होत.े या वयाख्यान 



मध्ये शल ांगर्ाि विषयक समानता मागमििमक सचूना विद्यार्थयाांना िेण्यात आल्या. कायमक्रमास १०४-
विद्यार्थी उपजस्र्थत होत.े 
  c)  ोकशयही पांधरिडय: दि. २६ जानेिारी त े दि. १० फेब्रिुारी २०२० या कालािधीत “ ोकशयही 
पांधरिडय” साजरा करण्यात आला आहे. त्या अनिुांघाने महाविद्यालयात तज्ञ प्राध्यापक याांचे विविध 
विषयािर वयाख्यान आयोजजत केले होत.े कायमक्रमास ८७-विद्यार्थी उपजस्र्थत होत.े 
d) िरयठी र्यषय सांिधगन पांधरिडय : दि. १ जयनेियरी त ेदि. १५ जयनेियरी २०२० या कालािधीत “िरयठी 
र्यषय सांिधगन पांधरिडय” साजरा करण्यात आला आहे. त्या अनिुांघाने महाविद्यालयात तज्ञ प्राध्यापक 
याांचे “कथयकथन”, “शदु्ध ेिन” आखण “ियचन सांस्कृती” या विषयािर वयाख्याने आयोजजत केल ेहोत.े 
कायमक्रमास १०७-विद्यार्थी उपजस्र्थत होत.े 
e) नि उद््ोजक: दि. ४ फेब्रिुयरी २०२० रोजी “नि उद््ोजक” या विषयािर तज्ञ प्राध्यापक वयाख्यान 
आयोजजत केले होत.े कायमक्रमास ९७-विद्यार्थी उपजस्र्थत होत.े 
f) र्यरती् सांविधयन जनजयगृती िोदहि :  दि. २६/११/२०१९ रोजी साजरा केला असनू त्या अनषुांगाने 
महाविद्यालयातील सिम शिक्षक ि विद्यार्थयामने सांविधानाची िपर्थ घेतली. तसेच स्पधाांच ेआयोजन 
करण्यात येत आहे. र्ारतीांय सांविधान सांिर्ामत तज्ञ व्क्तीचे व्यख््यने दिनाांक ि िेळ : दि. 
१७/१२/२०१९  िेळ: स. ८:३० त े १०:३०, ियिविियि स्पधयग स्पधेचा दिनाांक ि स्पधेचा िेळ: 
दि.२०/१२/२०१९ िेळ: स. ८:३० त े१०:३०, ननबांध स्पधयग  स्पधेचा दिनाांक: दि.२०/१२/२०१९ िेळ: स. ११ 
त े१  

g) सय्बर गनु्हे जयगरुकतय : दि. १ फेब्रिुयरी २०२० रोजी “सय्बर गनु्हे जयगरुकतय” या विषयािर तज्ञ 
प्राध्यापक डॉ. वि यस गोरड,े इनतहयस विर्यग याांचे वयाख्यान आयोजजत केले होत.े कायमक्रमास १०५-
विद्यार्थी उपजस्र्थत होत.े 
h) ियद्विियि/िक्ततृि/ननबांध स्पधयग :  

महाविद्यालयातील विद्यार्थयामनी र्ीियशांकर करांडक िक्ततृि स्पधयग, हुतयतिय रयजगरुू रयष्ट्री् िकृति 
स्पधयग, रयष्ट्री् ननबांध स्पधयग, २८िी आांतरिहयविद््य ्ीन िकृति स्पधयग, र्यस्कररयि ग यांड े पयटी  
स्ितृी िकृति स्पधयग, अनेक ियद्विियि (पयथडी, श्रीरयिपरू, पणेु) स्पधेत सहर्ाग घेतला होता. पकैी कु. 
ऋतजुय गोपीनयथ औटी (TYBSc-Physics) या विद्यार्थयीने उततजेनयथग बक्षीस शमळविले आहे.  

१६) विविध उपक्रि: महाविद्यालयात इतर अनेक उपक्रम घेण्यात आले या मध्ये रयिी फॉर नेशन, फीट 
इांडड्य िोिेिेंट, विद््यथी सरुक्षय, उन्नत र्यरत अमर््यन, कयरगग  विज् दिन, फ् ॅग ड,े 
परुग्रस्तसहयय््तय ननधी सांक न, सिर्यिनय सय्क  ्यरय सहर्यग, अि्िियन जगजयगतृी, ननम ियतयई 
पियर सिुणगपिक प्रस्तयि, रयष्ट्रवपतय िहयतिय गयांधी ज्ांती, ्िुक िहोतसि, रयज््स्तरी् िचैयररक 
अमर्ियिन स्पधयग, रयज््स्तरी् गग्यगरीहन मशबबरयबयबत सहर्यग इ. राबविण्यात आले.  



Activities’ Photo’s : 
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