
श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ 

िडगाि ता. हातकणिंगले जज. कोल्हापूर, 
राज्यशास्त्र विभाग राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा आयोजजत 

िकृ्षारोपण काययक्रम 

                          काययक्रमपत्ररका 
 

िकृ्षारोपण हस्त्त े                                     -          प्राचायय डॉ. विजया चव्हाण  

 
 

स्त्िागत ि प्रास्त्ताविक                               -          प्रा. प्रभुदा  खाबड े

                                                                     काययक्रम अधिकारी, 
                                                                      राष्ट्रीय  ेिा योजना 
                                                                       

आभार                                                -            प्रा. रघुनाथ चव्हाण  

                                                                      काययक्रम अधिकारी,  
                                                                      राष्ट्रीय  ेिा योजना 
 

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------गुरुिार ददनािंक ०१ /०७ /२०२०  िेळ  काळी – ११ .०० िाजता 
स्त्थळ – महाविद्यालयाचे क्रीडािंगण  

 

 



श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा आयोजजत 

िकृ्षारोपण काययक्रम अहिाल 

श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि ता. हातकणिंगले जज. कोल्हापूर, 
येथे आज ददनािंक ०१/०७/२०२० रोजी राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग यािंच्या विद्यमान े

जागततक िकृ्षारोपण  ददन  ाजरा करण्यात आला. यािळेी महाविद्यालयाच्या प्राचायय डॉ. 
विजया चव्हाण यािंचे हस्ते महाविद्यालायाच्या क्रीडािंगणाजिळ कोविडच्या पार्शियभूमीिर 
 ुरक्षक्षततेचे  िय तनयम पाळून  िकृ्षारोपण करणेत आले. यािेळी प्रा. प्रभुदा  खाबड ेयािंनी 
काययक्रमाचे प्रास्ताविक ि स्िागत केले.  आभार प्रा . रघुनाथ चव्हाण यािंनी मानले .या 
िेळी महाविद्यालयातील प्राध्यापक ि प्रशा कीय कमयचारी मोठ्या प्रमाणात उपजस्थत  

होते . 

 
 

िकृ्षारोपण करताना प्राचायय. डॉ. विजया चव्हाण , राष्ट्रीय  ेिा योजना काययक्रम 

अधिकारी प्रा.प्रभुदा  खाबड े, प्रा. रघुनाथ चव्हाण , डॉ. ददनेश भिंडारे   
 



श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा आयोजजत 

रक्तदान सिबीर  

१८ जुलै २०२०  
आमच्या महाविद्यालयामध्ये १८ जुलै २०२० रोजी श्रीमंत श्री विजयस हं यादि 

 ाहेब यांच्या जयतंीनिसमत्त ि महाविद्यालायाच्या िर्ाापिददिानिसमत्त रक्तदाि 

सिबबराचे आयोजि करणेत आले होते.कोविडच्या पार्शिाभूमीिर  ुरके्षची  िा काळजी 
घेऊि रक्तदाि सिबीर  ंपन्ि झाले. या सिबबरात १७ स्िय ेंिकांिी रक्तदाि केले. 

 

 
रक्तदान सिबबरात नोंदणी करताना स्ियिं ेिक  



 
रक्तदान सिबबरात पाहणी करताना प्राचायय, प्राध्यापक ि  स्ियिं ेिक  

 

 

 

 



 

 

 

 



श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा आयोजजत 

श्रमदान ,गणपती मूतीदान ि ननमााल्य गोळा करणे 
कायाक्रम 

गुरुिार ददनािंक २७ /०८ /२०२०  िळे  काळी – १०.०० िाजता 
स्थळ – गणपती मिंददर  

 

श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि ता. हातकणिंगले जज. कोल्हापूर,  
राष्ट्रीय  ेिा योजना विभागाच्या ितीन ेगणपती मूतीदान  ि ननमााल्यान गोळा करणे 

कायाक्रम आज दद २८/०८/२०२० रोजी गणपती मिंददर येथे आयोजजत  करण्यात आला. 
यािेळी एन . ए  . ए  स्ियिं ेिकािंनी २८  गणपती मुर्तयाांचे दान ि ननमााल्य स्िीकारले. या 
िेळी एन . ए  . ए  कायाक्रम अधिकारी प्रा . प्रभुदा  खाबड े, प्रा . रघुनाथ चव्हाण ि डॉ . 
 चचन पिार , डॉ.बाळा ाहेब जाधि , डॉ. प्रशािंत यादि त ेच एन . ए  . ए  स्ियिं ेिक  

उपजस्थत होते . 

 
 



 
 

 
 

 
ननमााल्ल्य गोळा करताना स्ियिं ेिक  

 



श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा 
Display of Board for awareness among society about 

corona disease, under my family my responsibility 

programme on 26th Sept. 2020 

 

 

 







श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा आयोजजत 

Rally for cleanliness & Shramdan in Sai Temple, Peth Vadgaon 

dated 9th Dec. 2020. 

 

     

 

      

 

 



 

 

 







श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राज्यशास्त्र विभाग आणी राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

Department of N.S.S. worked in Pulse polio camp with Balawantrao 

Yadav hospital, Vadgaon Nagar Parishad Vadgaon 0n 31 January 2021  

 

 

 

 



श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा आयोजजत 

Tree Plantation at Narande Chandoli vasahat Tal. Hatkanangale Dist. 

Kolhapur on 17/2/2021 

 

 



श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि  

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग  

द्िारा आयोजजत 

Swachhata Abhiyan and Bicycle rally on 18/3/2021 

 

 

 





श्री विजयस िंह यादि महाविद्यालय पेठ िडगाि 

राष्ट्रीय  ेिा योजना विभाग 

द्िारा आयोजजत 

Covid-19 Vaccination awareness lecture at Balavantrao Yadav Jr. 

College on 13/10/2021 - Prof. Khabade P. A. (PO, NSS), Prof. Chavan R. 

R. (PO, NSS), Prof. Smt. Jadhav, Prof. Sanjay Patil, and Prof. Smt. Alka 

Patil   

 


