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वनयवमत काययक्रम अहिाल 

 

1. 30  जून 2021 रोजी महाविद्यालयात िृक्षारोपण काययक्रमाचे आयोजन करण्यात आले यािेळी शेिगाि पाथर्डीचे 

आमदार माननीय मोवनकाताई राजीि राजळे ि संस्थेचे विश्वस्त र्डॉ.  यशिंतराि गिळी मा. श्री.बाळासाहेब गोल्हार 

हे उपस्स्थत होते यािेळी महाविद्यालयात 105 िृक्षांची लागिर्ड करण्यात आली. 

2.  21 जून रोजी अंतरराष्ट्र ीय योगा वदन साजरा करण्यात आला यािेळी महाविद्यालयातील पाथर्डी शेिगािचे आमदार 

माननीय मोवनकाताई राजीि राजळे ि सिय स्टाफ या काययक्रमास उपस्स्थत होता. 

3.  14 ऑगस्ट रोजी आजादी का अमृत महोत्सि वनवमत्त इवतहास विभाग प्रमुख प्राध्यापक राजू घोलप यांचे व्याख्यान 

आयोवजत करण्यात आले. 

4.  20 ऑगस्ट रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्र ाचे मॅनेजर श्री अविनाश मते यांचे ररटेल एक्सपो या विषयािर व्याख्यानाचे 

आयोजन करण्यात आले. 

5.  2 सप्टेंबर रोजी अमृत महोत्सि वनवमत्त कला िावणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय इंदापूरचे प्राचायय र्डॉ. संजय चाकणे 

यांचे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सिी िषायत युिकांची भूवमका या विषयािर ऑनलाइन व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात 

आले. 

6. 5 सप्टेंबर रोजी महाविद्यालयात वशक्षक वदनाचे आयोजन करण्यात आले. 

7.  10 सप्टेंबर रोजी महाविद्यालयात गणेश उत्सि साजरा करण्यात आला.  

8.  2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंती साजरी करण्यात आली.  

9. 26 ऑक्टोबर रोजी भारताचे माजी राष्ट्र पती स्वगीय अबु्दल कलाम यांच्या जयंतीवनवमत्त िाचन पे्ररणा वदिस साजरा 

करण्यात आला. 

10.   27 ऑक्टोबर रोजी महाविद्यालय  कोविंर्ड 19 लसीकरण मोवहमेचे आयोजन करण्यात आले. 

11. 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीय एकता वदिस साजरा करण्यात आला या वदिशी सिाांनी एकात्मतेची शपथ घेतली. 

12.  26 नोव्हेंबर रोजी महाविद्यालयात संविधान वदनाचे आयोजन करण्यात आले. तसेच उदे्दश पविकेचे साियजवनक 

िाचन करण्यात आले. 

13.  1 वर्डसेंबर रोजी महाविद्यालयात एर््डस जनजागृती वदन साजरा करण्यात आला. 

14.  3 जानेिारी रोजी सावििीबाई फुले जयंती साजरी करण्यात आली. 



 

 

15.  12 जानेिारी रोजी महाविद्यालयात राष्ट्र ीय युिावदनाचे आयोजन करण्यात आले यािेळी संस्थेचे विश्वस्त माननीय श्री 

राहुल दादा राजळे, माननीय श्री आर िाय म्हसे्क माननीय श्री िसंतराि भगत उपस्स्थत होते 

16.  25 जानेिारी रोजी राष्ट्र ीय मतदान वदन साजरा करण्यात आला. 

17.  19 फेबु्रिारी रोजी महाविद्यालयात वशिजयंती उत्सि साजरा करण्यात आला. 

18.  भारतरत्न स्वगीय लता मंगेशकर, स्वगीय रमेश देि, स्वगीय बप्पी लहरी  यांना स्वरांजली या काययक्रमांतगयत  21 21 

फेबु्रिारी आदरांजली िाहण्यात आली. 

19.  8 माचय रोजी आंतरराष्ट्र ीय मवहला वदन साजरा करण्यात आला 
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