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क रतगल तिजय तििस 

दि.२६/०७/२०२० रोजी दिजय कारदिल िीन साजरा करण्यात आला सिरील काययक्रमामधे्य शहीि झालेल्या दिर 

जिानाांना आिराांजली िाहण्यात आली सिरली  काययक्रमाचे प्रास्तादिक डॉ. उमेश मेश्राम याांनी केले  सांचालन डॉ.िी  

पक धरणे याांनी केले. उपस्थिताांना माियिशयन डॉ. दिजय राघ ो॔ते याांनी केले  या काययक्रमासाठी  डॉ िौरि पेठे डॉ 

अमीत याउल, डॉ.प्रिीण काळे. डॉ. लोकेश िानखेडे डॉ.िाकडे प्रा.अिर हुसैन  मनोहर राठोड राहुल िेशमुख अजय 

लोणकर इ. उपस्थित होते काययक्रमाचे आभार प्रिशयन डॉ. िौरि पेठे याांनी केले काययक्रमाांची साांिता राष्ट्र िीताने 

झाली   

  

अण्ण भ ऊ स ठे जयांिी ि ब ल गांग धर  तिळक पुण्यतिथी 

दि १/०८/२०२० रोजी अण्णाभाऊ साठे जयांती ि दिळक पुण्यदतिी साजरी करण्यात आली काययक्रमाच्या 

अध्यक्षथिानी डॉ.सुनील पखाले हे होते सुरिातीला काययक्रमाचे प्रास्तादिक साांसृ्कदतक दिभाि प्रमुख डॉ. उमेश 

मेश्राम याांनी केले,अण्णाभाऊ साठे जयांती ि दिळक याांच्या सामादजक कायायचा आडािा तसेच त्ाांच्या जीिनातील 

महत्वाचे प्रसांि डॉ. पाखले याांनी  साांिीतले सिरील काययक्रमाला राहुल िेशमुख अजय लोणकर  श्री हरले इ. 

उपस्थित होते.  



 

तिक्षक तिन 

िी.०५/०९/२०२० रोजी दशक्षक दिनदनदमत्त सियपल्ली राधकृष्णन् याांना आिाांजली िाहण्यात आली  तसेच 

महादिद्यालयाचे प्राचायय डॉ सांजय धनििे याांनी आपले दिचार िेक्त केले काययक्रमाचे प्रास्तादिक डॉ.उमेश मेश्राम 

याांनी केले सिरील काययक्रमाला कला शाखा प्रमुख डॉ िणेश मोहोड िादणज्य शाखा प्रमुख डॉ. रिी ांद्र सोनिके्क  

दिज्ञान शाखा प्रमुख डॉ. . दिजय राघ ो॔ते IQAC समन्वयक डॉ.अदिनाश किम  तसेच इतर प्राध्यापक ि कायायलयीन 

उपस्थित होते काययक्रमाांची साांिता राष्ट्र िीताने झाली. 

  

 

 

 



 

म.ग ांधी ि ल लबह िूर ि स्त्री जयांिी 

साांसृ्कदतक दिभाि  च्या ितीने म.िाांधी ि लालबहािूर शास्त्री याांची सांयुक्त जयांती िी.०२/१०/२०२० रोजी साजरी 

करण्यात आली. काययक्रमाच्या अध्यक्षथिानी प्राचायय डॉ. सांजय धनििे हे होते तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ.रिी ांद्र 

सोनिके्क हे होते तसेच सिरील काययक्रमाला कला शाखा प्रमुख डॉ िणेश मोहोड िादणज्य शाखा प्रमुख डॉ. रिी ांद्र 

सोनिके्क  दिज्ञान शाखा प्रमुख डॉ. . दिजय राघ ो॔ते IQAC समन्वयक डॉ.अदिनाश किम उपस्थित होते काययक्रमाचे 

प्रास्तादिक डॉ उमेश मेश्राम याांनी केले डॉ. रिी ांद्र सोनिके्क याांनी म. 

िाांधी याांचे स्वातांत्र्य काळातील योििान स्पष्ट् करून साांदितले तसेच 

प्राचायय डॉ. धनििे सराांनी लालबहािूर शास्त्री याांच्या सामादजक 

योििनाबद्दल मादहती साांदितली या काययक्रमासाठी महादिद्यालयातील 

सिय प्राध्यापक ि कयायलीन कमयचारी उपस्थित होते. काययक्रमाचे 

आभार प्रिशयन डॉ.प्रिीण काळे याांनी केले आदण काययक्रमाची साांिता 

राष्ट्र िीताने झाली काययक्रमाची साांिता राष्ट्र िीताने झाली. 

 

 

 

 

 



स्व. ि ि स हेब क ळे पुण्यतिथी  

स्व. िािासाहेब काळे पुण्यदतिी सोहळा िी.१९/१०/२०२० रोजी  सांपन्न झाला काययक्रमाला डॉ.उल्हास राठोड डॉ. 

उमेश मेश्राम, डॉ.अमीत याऊल,डॉ.लोकेश िानखेडे,डॉ.प्रिीण काळे, डॉ. िािांडे,डॉ.पेठे, डॉ.मेंढे, प्रा.हुसैन दजतेन्द्र 

होरे,अदिनाश लोहे मनोज दनांभोरकर मांिेश मलिम राहुल िेशमुख अजय लोणकर इ.उपस्थित होते 

 

ि. र ष्ट्रसांि िकडोजी मह र ज पुण्यतिथी 

दिनाांक ०५/११/२०२० रोजी ि. राष्ट्र सांत तकडोजी महाराज पुण्यदतिी सोहळा सांपन्न झाला सिररल काययक्रमामधे्य 

त्ाांच्या प्रतीमेस हार अपयण करून श्रद्ाांजली िाहण्यात आली सिरील काययक्रमास महादिद्यालयाचे प्राचायय डॉ 

सांजय धनििे सर डॉ.दिजय काळे ,डॉ. उमेश मेश्राम डॉ. अमीत याऊल डॉ. प्रिीण काळे,डॉ मेंढे.श्रीधर िेशमुख  

अदिनाश लोह  राहुल िेशमुख मांिेश मलिम   दसडमताई  िासुिेि हरले इ. उपस्थित होते. 

  
 

 

सांतिध न तिन 

िी.२६/११/२०२० रोजी सादिधान िीन साजरा करण्यात आला सिय प्रिम मुांबई येिे झालेल्या २६/११हल्ल्या मधे्य 

शहीि झालेल्या जिानाांना श्रद्ाांजली िाहण्यात आली सिरील काययक्रमाला कला शाखा प्रमुख डॉ िणेश मोहोड 

िादणज्य शाखा प्रमुख डॉ. रिी ांद्र सोनिके्क  दिज्ञान शाखा प्रमुख डॉ. . दिजय राघ ो॔ते IQAC समन्वयक डॉ.अदिनाश 

किम उपस्थित होते, काययक्रमाचे प्रास्तादिक साांसृ्कदतक दिभाि प्रमुख डॉ उमेश मेश्राम याांनी केले .IQAC 

समन्वयक डॉ.अदिनाश किम याांनी सांदिधानाच्या प्रथिादिकेचे सामूदहक िाचन केले  डॉ.सांजय धनििे सराांनी 



घिनेच्या कलमा दिषयी ां तसेच डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या योििानाबद्दल दिसृ्तत मादहती दिली  या 

काययक्रमाला महादिद्यालयातील सिय प्राध्यापक कमयचारी उपस्थित होते. डॉ.प्रिीण काळे याांनी आभाप्रिशयन केले 

काययक्रमाची साांिता राष्ट्र िीताने झाली 

  
 

 

मह पररतनि िण तिन 

दिनाांक ०६/१२/२०२० रोजी महामानि डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचा महापररदनिायण दिनादनदमत्त काययक्रमाचे 

आयोजन करण्यात आले होते  सिरील काययक्रमाला डॉ.प्रिीण काळे,डॉ.िौरि पेठे.अजय लोणकर  राहुल िेशमुख 

िासुिेि हरले ि साांसृ्कदतक दिभाि प्रमुख डॉ.उमेश  मेश्राम उपस्थित होते. 

सांि ग डगेब ब  पुणयतिथी 

िैराग्य मूती सांत िाडिेबाबा पुणयदतिी  दिनादनमत्ताने काययक्रमाचे आयोजन दिनाांक २०/१२/२०२० रोजी करण्यात 

आले होते सिरील काययक्रम हा प्रा.सुरेश िोडबोले सराांच्या प्रमुख उपथितीत प्रदतमेचे पूजन करून झाला या 

काययक्रमाला डॉ.सुनील पखाले सराांनी िाडिे बाबाांच्या समाज प्रबोधनाचा कायय दिषयी माियिशयन केले या 

काययक्रमाला डॉ उमेश मेश्राम, डॉ िौरि पेठे, डॉ प्रिीण काळे ि इतर कमयचारी उपस्थित होते.  



  

 

क् ांतिज्योिी स ित्रीब ई फुले जयांिी 

 क्राांदतज्योती साित्रीबाई फुले जयांती च्या काययक्रमाचे आयोजन दिनाांक ०३/१/२०२१ रोजी करण्यात आले होते 

सिरील काययक्रम हा प्रा.सुरेश िोडबोले सराांच्या प्रमुख उपथितीत प्रदतमेचे पूजन करून झाला या काययक्रमाला 

डॉ.उमेश मेश्राम सराांनी त्ाांच्या शैक्षदणक कायय दिषयी माियिशयन केले या काययक्रमाला डॉ िौरि पेठे, डॉ प्रिीण 

काळे  राहुल िेशमुख,अजय लोणकर ि इतर कमयचारी उपस्थित होते. 

 

 

 



 

र जम ि  तजज ऊ ि स्व मी तििेक नांि जयांिी 

राजमाता दजजाऊ ि स्वामी दििेकानांि जयांती दिनाांक १२/०१/२०२१ रोजी डॉ. रिी ांद्र सोनिके्क सराांच्या प्रमुख 

उपस्थितीत  प्रदतमेचे पूजन ि िांिन करून सांपन्न झाला या काययक्रमाला साांसृ्कदतक दिभाि प्रमुख डॉ उमेश मेश्राम  

IQAC समन्वयक डॉ.अदिनाश किम  दजतेंद्र होरे. श्रीधर िेशमुख अदिनाश लोहे,मनोज दनांभोरकार िासुिेि हरले, 

दसिामताई ि इ कमयचारी उपस्थित होते. 

  

 

 

 

सुभ षचांद्र बोस जयांिी 

दिनाांक २२जाने.२०२१ रोजी सुभाषचांद्र बोस जयांती साजरी करण्यात आली सिरील काययक्रमाच्या अध्यक्षथिानी प्रा. 

प्रमोि काळे सर होते तर प्रमुख िके्त म्हणून डॉ.अदिनाश किम हे होते प्रमुख अदतिी म्हणून डॉ.िणेश मोहोड . 

काययक्रमाचे प्रास्तादिक डॉ उमेश मेश्राम याांनी केले तर आभार प्रिशयन डॉ. महेंद्र िािांडे याांनी केले  या काययक्रमाला 

महादिद्यालयातील सिय प्राध्यापक ि कमयचारी उपस्थित होते. काययक्रमाची साांिता राष्ट्र िीताने झाली. 



 

    

छत्रपिी तिि जी मह र ज जयांिी 

दिनाांक १९/०२/२०२१ रोजी छत्रपती दशिाजी महाराज जयांती जयांती साजरी करण्यात आली सिरील काययक्रमाच्या 

अध्यक्षथिानी IQAC समन्वयक डॉ.अदिनाश किम हे होते प्रमुख अदतिी म्हणून डॉ.िणेश मोहोड . काययक्रमाचे 

प्रास्तादिक डॉ उमेश मेश्राम याांनी केले तर आभार प्रिशयन डॉ.उल्हास राठोड याांनी केले  या काययक्रमाला 

महादिद्यालयातील सिय प्राध्यापक ि कमयचारी उपस्थित होते. काययक्रमाची साांिता राष्ट्र िीताने झाली. 

  

 



ज गतिक मतहल  तिन 

८ माचय २०२१ रोजी जािदतक मदहला दिनादनदमत्त काययक्रम आयोदजत केला होता या काययक्रमाला डॉ.िांिना तािडे 

प्रमुख पाहुणे म्हणुन उपस्थित होत्ा  क्राांदतज्योती सादित्रीबाई फुले ि माता दजजाऊ याांच्या प्रदतमेचे पूजन करून 

काययक्रमाची सुरिात झाली या प्रसांिी डॉ. तािडे याांनी आपले मदहला दिषयी चे आपले दिचार माांडले तर काययक्रमाचे 

आभार प्रिशयन डॉ उमेश मेश्राम याांनी केले या काययक्रमाला महादिद्यालयातील सिय प्राध्यापक ि कमयचारी उपस्थित 

होते. काययक्रमाची साांिता राष्ट्र िीताने झाली. 

 

 

 डॉ. ब ब स हेब आांबेडकर जयांिी 

१४ एदप्रल २०२१ ला डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर जयांती साजरी 

करण्यात आली सिरील काययक्रमाला डॉ सुदनल पखाले प्रा. िोडबोले  

डॉ.महेंद्र  िािांडे  डॉ.प्रिीण काळे राहुल िेशमुख अजय लोणकर 

िासुिेि हरले उपस्थित होते 



 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                              

    डॉ उमेश मेश्राम                                                                            डॉ सांजय धनििे                                                                                                                         

साांसृ्कदतक दिभाि प्रमुख                                                                        प्राचायय 

                                                

 
 
 
 
 
 
 



 
Hkkjr ,T;qds’ku lkslk;Vh] vkohZ 

lapkfyr] 

ukjk;.kjko dkGs Le`rh 
ekWMsy dkWyst] 

dkjatk ¼?kk-½] ftYgk o/kkZ- 
uWd iquZeqY;kadu ^c* Js.kh izkIr 

(CGPA 2.50) 

 

  
 

lkaLd`frd foHkkx 
(Cultaral Department) 

 
okf"kZd vgoky 
(Annual Report) 

l= 2020&2021 
    
 
 



    डॉ उमेश मेश्राम                                                                   डॉ सांजय धनििे                                                                                                                         
lkaLd`frd foHkkx leUo;d                     
izkpk;Z 

                                    

 

 


