
श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

णवश्व तंबाखु णनषधे णिवस (णि. ३१.०५.२०२१) 

क्षिणित्र े  

 

 

 

 

प्रमखु वके्त डॉ. प्रमोि ब. णनपाि,े अध्यक्ष, भारत स्वाणभमान, अजंनगाव सजुी मागगिर्गन करताना   



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

आंतरराष्ट्रीय योग णिवस (णि. २१.०६.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 

व्यासपीठावरून योगाि ेप्रात्यणक्षक सािरीकरि करताना संकेत बंड व ितेन ििंनपत्र े

 

 

योगासन ेकरताना महाणवद्यालयातील णर्क्षक व णर्क्षकेत्तर कमगिारी 

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

माझा गाव कोरोनमुक्त गाव” जनजागतृी अणभयान अंतगगत ित्तक ग्राम वरुड खुिग यथे े 

र्ालये साणहत्य, परु् आहार तसिे मुखाच्छािन व साबि णवतरि  (णि. २३.०६.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 
"माझा गाव, कोरोनामकु्त गाव" जनजागतृी अणभयानाि ेउिघाटन करताना डॉ. राजरे् बरंुग ेसमवते प्रािायग डॉ. बणर्ष्ठ िौब े

 

  

  
कायगक्रमािरम्यान िरम्यान र्ालये साणहत्य, पर् ुआहार तसिे मखुाच्छािन व साबि णवतरि   



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

परु् आरोग्य तपासिी णर्बीर (णि. ०७.०७.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 

  

  
पर् ुआरोग्य तपासिी णर्बीररािरमायन णनरीक्षि करताना डॉ. र्रि झोंबाडे व डॉ. भालििं बोरस े 

तसिे उपणस्थत मान्यवर डॉ. बणर्ष्ठ िौब ेव श्री. रणव पाटील बोंद्र े(सरपिं, वरुड खिुग)   



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

नते्र तपासिी णर्बीर (णि. २३.०७.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

  
नते्र तपासिी णर्णबरािरम्यान मागगिर्गन करताना डॉ. बणर्ष्ठ िौब े

 

   

   

नते्र तपासिी णर्णबरािरम्यान तपासिी करताना डॉ. वासिुवे गिोरकर व ित्तक ग्राम वरुड खिुग यथेील नागररक   



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

जागणतक ओझोन णिवस: (णि. १६.०९.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

  

 

जागणतक ओझोन णिनाणनणमत्य मागगिर्गन करताना प्रमखु वक्तत्या डॉ. प्ररेिा भटकर  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

रासयेो णिनाणनणमत्त ई - णपक पाहिी मागगिर्गन कायगर्ाळा: (णि. २८.०९.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 

रासेयो णिनाणनणमत्त आयोणजत ई -णपक पाहिी कायगर्ाळेत मागगिर्गन करताना मा. श्री. अणभणजत जगताप, तहणसलिार, अजंनगाव सजुी 

 

 

ई - णपक पाहिी मागगिर्गन कायगर्ाळेिरम्यान व्यासपीठावर उपणस्थत मान्यवर 

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

कोणवड-१९ लसीकरि णर्बीर: (णि. १३.१०.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 

कोणवड-१९ लसीकरि णर्णबरािरम्यान प्रािायग डॉ. बणर्ष्ठ िौब ेव महाणवद्यालायातील णर्क्षक वृिं 

 

प्रकाणर्त बातमी 

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

राष्ट्रीय एकता णिन: (णि. ३१.१०.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 

लोहपरुुष सरिार वल्लभभाई पटेल व णिवगंत पतंप्रधान णप्रयिर्गनी इणंिरा गाधंी याचं्या प्रणतमिे ेपजुन 

 

 

 

उपणस्थतानंा र्पथ ितेानंा महाणवद्यालयाि ेप्रािायग डॉ. िौब े

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

आझािी का अमतृ महोत्सव अंतगगत संणवधान णिन: (णि. २६.११.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 

 

प्रािायग डॉ. िौब ेभारतीय संणवधानातील उद्दणेर्केि ेसामणुहकरीत्या वािन करताना 

 

 

भारतीय संणवधानातील उद्दणेर्का सामणुहकरीत्या वािनात सहभागी महाणवद्यालयातील णवद्याथी, णर्क्षक व णर्क्षकेत्तर कमगिारी. 

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

एड्स जनजागतृी सप्ताह: (णि. १-७.१२.२०२१) 

क्षिणित्र े

 

 

एड्स जनजागतृी सप्ताह िरम्यान जनजागतृी साणहत्य वाटप करताना प्रािायग डॉ. बणर्ष्ठ िौब ेव श्री. संिीप पाटील 

 

 

एड्स जनजागतृी सप्ताहिरम्यान ऑनलाईन कायगक्रमातील सहभाग 

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

साणवत्रीबाई फुले जयंतीणनणमत्य आिरांजली कायगक्रम: (णि. ०४.०१.२०२२) 

क्षिणित्र े

 

 
 

-प्रकाणर्त बातमी- 

 

 

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

राष्ट्रीय मतिार णिवस- (णि. २५.०१.२०२२) 

क्षिणित्र े

 

 

उपणस्थतानंा र्पथ ितेानंा महाणवद्यालयाच्या प्रभारी प्रािायाग प्रा. डॉ. माला बारापात्र े
 

 

र्पथ ग्रहि करतानंा णवद्याथी व महाणवद्यालयीन कमगिारी 

 

 



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय सवेा योजना 

"राष्ट्रीय मतिार णिवस- २५ जानवेारी" 

मगंळवार, णि. २५ जानवेारी २०२२ 

 

-प्रकाणर्त बातमी- 

 

  



श्रीमती राधाबाई सारडा कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय, अजंनगाव सजुी, णज. अमरावती 

राष्ट्रीय  सेवा योजना  

सायबर जागरूकता णिवस: (णि. ०४.०५.२०२२) 

क्षिणित्र े

 

 

सायबर जागरूकता णिवस कायगक्रमािरम्यान मागगिर्गन करताना प्रा.सरुेंद्र णकन्हीकर 

 

 

सायबर जागरूकता णिवस कायगक्रमािरम्यान व्यासपीठावर उपणस्थत मान्यवर 

 

 


