
 

 



 

पी. आर. पोटे पाटील कृषी महाविद्यालय ,अमरािती 

िावषिक अहिाल 

२०२० -  २०२१ 

❖ शेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान काययशाळा- ०४ जून २०२० 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय, अमरािती द्िारा ४ जून रोजी 
सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान या विषयािर ऑनलाईन काययशाळा आयोजजत करण्यात 
आली होती. या काययशाळेस डॉ. पंजाबराि देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला 
येथील िररष्ठ सेंद्रिय शेती संशोधन शास्त्त्रज्ञ डॉ. ए. एन. पसलािार यांनी 
शास्त्त्रीय दृष््या सेंद्रिय शेती ततं्रज्ञान ि त्याचे फायदे या विषयािर मार्यदशयन 
केले. तसेच उपजस्त्थत इतर शास्त्त्रज्ञांनी सुद्धा सेंद्रिय शेतीमध्ये िापरायच्या 
ननविष्ठा याबद्दल मार्यदशयन केले ि शेतकऱयांच्या प्रश नांचे ननरसन केले. या 
काययशाळेचे प्रास्त्ताविक महाविद्यालयाचे प्राचायय डॉ. सुभाष देशमुख यांनी केले 
तर उपजस्त्थत शास्त्त्रज्ञांची ि सहभार्ी सदस्त्य यांची ओळख देखील करून ददली   
ि स्त्िार्त महाविद्यालयाचे उपप्राचायय श्री. राजेश खाड ेयांनी केले. काययशाळेचे 
सुत्रसंचालन प्रा. राहुल कळसकर यांनी केले तर आभार प्रदशयन प्रा. ननतेश 
चौधरी यांनी केले ऑनलाइन काययशाळा यशस्त्िीपणे पार पाडण्यासाठी कृषी 
महाविद्यालयातील प्राध्यापक ि प्राध्यावपका तसेच शशक्षकेतर कमयचारी िृंद 
यांनी मेहनत घेतली. या ऑनलाइन काययशाळेसाठी झुम ॲप माध्यमातून 
महाराष्राच्या २३ जजल्ह्यातून शेतकरी ि विद्याथी यांनी हजेरी लािली होती. 



 

 

❖ जागवतक पयाििरण विन:-५ जून २०२० 

 
 

❖ पयायिरण बदलाचे संकट करोना पेक्षा कैक पटींनी मोठे आहे याची जाणीि 
करून देण्यासाठी पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय, अमरािती 
येथे जार्नतक पयायिरण द्रदन आभासी पद्धतीन ेसाजरा करण्यात आला. 
सदर काययक्रमात महाविद्यालयाचे राष्रीय सेिा योजनेचे सिय स्त्ियंसेिक 
विद्याथी ि प्राध्यापक िर्य उपजस्त्थत होत.े काययक्रमांमध्ये महाषिद्यालयीन  
विद्यार्थयाांनी आपले मनोर्त व्यक्त करत असताना पयायिरणाचे आरोग्य 
राखले रे्ले तरच पुढची वपढी चारं्ले आयुष्य जर्ू शकेल आणण त्यासाठी 
प्रदषूणािर ननयंत्रण ठेिणे महत्त्िाच े आहे हे पटिून द्रदले. सदर 
काययक्रमाच्या यशजस्त्ितेसाठी महाविद्यालयाचे प्राचायय, उपप्राचायय, राष्रीय 
सेिा योजनेचे काययक्रम अधधकारी यांचे मार्यदशयन लाभले. 

 
 
 

 
 

 

 



 

❖ पावसाळ्यातील पशुधनाची ननगा, दगु्ध व्यवसायातील समस्या व 
पशुसंवधयन ववभागाच्या योजना- १० जून २०२० 

 

 

 

❖ महाराष्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने १० जून रोजी पी. आर. पोटे 
पाटील कृषि महाविद्यालय अमरािती येथील पशुसंिधयन षिभागाअतंगगत  
पािसाळ्यातील पशुधनाची ननर्ा, दगु्ध व्यिसायातील समस्त्या ि 
पशुसंिधयन विभार्ाच्या योजना या विषयािर ऑनलाइन पद्धतीने 
काययशाळा आयोजजत करण्यात आली. या ऑनलाईन काययशाळेचे उद्घाटन 
पी. आर. पोटे पाटील शैक्षणणक संकुल अन्नाचे उपाध्यक्ष द्रदलीप ननभंोरकर 
सर यांच्या हस्त्त ेझाले. अध्यक्षस्त्थानी संस्त्थेचे अध्यक्ष प्रिीण पोटे पाटील 
होत.े काययशाळेमध्ये जजल्हहा पशुिैद्यकीय धचककत्सालय येथील सहाय्यक 
आयुक्त मा. डॉ. आर. एस. पेठे ि जिल्हा उपआयुक्त मा. डॉ. मोहन 
गोह्त्र े यांचे  मार्यदशयन लाभले. त्यांनी चारा व्यिस्त्थापन ि पशुधनाचे 
महत्त्ि या विषयािर उपजस्त्थतांना मार्यदशयन केले. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

❖ जागवतक योग विन :- २१ जून २०२० 

International Yoga Day

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय, अमरािती येथे २१ जून रोजी 
जार्नतक योर् द्रदिस आभासी पद्धतीन े साजरा करण्यात आला त्याननशमत्त 

महाविद्यालयाचे प्राचायय आणण उपप्राचायय यांनी विद्यार्थयाांना योर्ाचे महत्त्ि 

पटिून ददले या काययक्रमासाठी महात्मा र्ांधी शमशनच्या कृषी जैितंत्रज्ञान 

महाविद्यालयाच्या प्राध्यावपका डॉक्टर सोनम काळे यांनी विद्यार्थयाांकडून विविध 

योर्मुिा करून घेतल्हया ि योगासनाचे महत्त्ि पटिून द्रदले. काययक्रमाच्या 
यशस्त्िीतेसाठी राष्रीय सेिा योजनेचे काययक्रम अधधकारी तसेच स्त्ियंसेिक यांनी 
मदत केली. 
 
 
 
 
 
 



 

 

❖ कृवि द्रदन काययक्रम (कृवि संजीवनी सप्ताह) – ०१ जुलै ते ०७ जुलै २०२० 
 

 

 



 

 

 



 

 

❖ महाराष्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. िसंतराििी नाईक यांच्या जयंती वप्रत्यथय 
पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय, अमरािती येथे २६ जून ते १ जुलै या 
कालािधीत कृषि सप्ताह आयोजजत करण्यात आला. या काळात विविध विषयांना 
अनुसरून आभाससपद्धतीने ननबंध स्त्पधाय, धचत्रकला स्त्पधाय, जव्हडडओ मेककंर् अँड 

एडडद्रटरं्, टाकाऊ पासून द्रटकाऊ, कृषी के्षत्रातील नािीन्यपूणय संशोधन तंत्रज्ञान, 

पोस्त्टर, छायाधचत्र इत्यादी अशा विविध स्पधाांचे आयोजन करण्यात आले, यामध्ये 

राज्यातील विविध कृषि महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांनी उत्कृष्ट सहभार् नोंदिला 
तसेच या कृषि साप्ताहादरम्यान विविध के्षत्रातील नामिंत व्यक्तीचें मार्यदशयन पर 

व्याख्यान देखील आयोजजत करण्यात आले. काययक्रमाचे प्रास्त्ताविक महाविद्यालयाच े

प्राचायय डॉ. एस. एन देशमुख यांनी काययक्रमाचा उद्देश विशद केला. तसेच 

काययक्रमाच्या यशजस्त्ितेसाठी राष्ट्रीय सेिा योिनेचे काययकारी अधधकारी प्रा. ननतशे 

चौधरी यांच ेमार्यदशयन लाभले. 

 

❖ जागवतक लोकसंख्या विन :- ११ जुलै २०२० 

 
 

 

 

 

 



 

 
❖ िगभरात दरििी ११ िुलै हा ददिस िागततक लोकसंख्या ददन म्हणून 

सािरा केला िातो. यातनसमत्तान े पी. आर. पोटे कृषि महाषिद्यालय 
अमरािती येथे िागततक लोकसंख्या ददिस सािरा केला. या िळेेस 
कायगक्रमाचे अध्यक्ष महाषिद्यालयचे प्राचायग डॉ. एस. एन. देशमुख यांनी 
लोकसंख्यािाढीमुळे होणाऱ्या समस्यािर लक्षिेधले ि त्यािर षिचारमंथन 
केले. सदर कायगक्रमाच्या यशस्िीतेसाठी राष्ट्रीय सेिा योिनेचे कायगक्रम 
अधधकारी तनतेश चौधरी ि राष्ट्रीय सेिा योिनेचे सिगस्ियसेंिकांनी 
अथक पररश्रम घेतले. 

❖ तंबाखू व्यसनमुक्ती सामुिावयक शपथ कायिक्रम : - ११ जुलै २०२० 

 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय अमरािती येथे द्रदनांक ११ जुलै 
2020 रोजी राष्रीय सेिा योजनेअतंर्यत तबंाख ूव्यसनमुक्ती सामुदानयक शप्पथ 
काययक्रम आभासी पद्धतीने झूम िर घेण्यात आला. सदर काययक्रमाला 
महाविद्यालयाचे प्राचायय, उपप्राचायय यांनी तंबाख ू मुळे मानिी शरीरािर होणारे 
िाईट पररणामाबद्दल विद्यार्थयाांना मार्यदशयन केले तसेच आपण सियजण शमळून 
जर या व्यसनाधीनतेच्या विरुद्ध यलर्ार केला आणण तबंाख ू ि तंबाखूजन्य 
पदाथायच्या सेिनाला विरोध केला तर नक्कीच भारतीय नार्ररकांचे ि भारताचे 
आरोग्य स्त्िस्त्त आणण बलशाली होण्यास मदत होईल हीच पुढील वपढी करून 



 

अपेक्षा व्यक्त केली. सदर काययक्रमात महाविद्यालयाचे विद्याथी यांनी आपले 
मनोर्त अनतशय उत्तम प्रकारे व्यक्त केले. काययक्रमाच्या यशस्त्िीतेसाठी राष्ट्रीय  
सेिा योजनेचे काययक्रम अधधकारी प्राचायय ननतेश चौधरी ि राष्रीय सेिा योजनेचे  
सिय स्त्ियंसेिकांनी पररश्रम घेतले. 

 

आंतरराष्ट्र ीय युिा वििस :- १२ ऑगस्ट २०२० 

 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय, अमरािती येथे आंतरराष्रीय युिा द्रदिस 

१२ ऑर्स्त्ट २०२० रोजी आभासी पद्धतीन े साजरा करण्यात आला दरिषी 
याननशमत्ताने युिकांशी ननर्डीत विशशष्ट पैलंूिर चचाय घडिून आणली जात े या 
काययक्रमाचे अध्यक्ष महाषिद्यालायाच े प्राचायय यांनी आतंरराष्रीय युिा द्रदनाच्या 
ननशमत्तान ेयुिक हा समाजात बदल घडून आणण्यासाठी महत्त्िाचा घटक आहे आणण 

या भूशमकेबाबत चचाय होणे आणण त्या द्रदशेने युिकांचा सहभार् िाढिणे तेिढेच 

महत्त्िाचे आहे हे पटिून द्रदले तसेच काययक्रमाच्या यशस्त्िीतेसाठी राष्रीय सेिा 
योजनेचे काययक्रम अधधकारी ि राष्रीय सेिा योजनेचे स्त्ियसेंिक यांनी पररश्रम 

घेतले. 

 

 

 



 

❖ स्वातंत्र्य वििस :- १५ ऑगस्ट २०२०. 

 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषी महाविद्यालय अमरािती येथे १५ ऑर्स्त्ट म्हणजे स्त्िातंत्र्य 

द्रदिस साजरा करण्यात आला. ग्रामीण कृवष कायायनुभि काययक्रमांतर्यत काययरत 

असलेल्हया सातिा सत्रातील विद्यार्थयाांनी राि े काययक्रमातंर्यत ननिड केलेल्हया 
र्ािांमधील ग्रामपंचायत ि शाळा या द्रठकाणी १५ ऑर्स्त्ट रोजी साजरा करण्यात 

आलेल्हया स्त्िातंत्र्य द्रदन काययक्रमात सकक्रय सहभार् नोंदविला. तसेच ऑनलाईन 

पद्धतीन े या द्रदिशी चे महत्ि प्राचायय आणण विद्यार्थयाांच्या भािणांमधून षिषिध 
प्रकारे मांडण्यात आले. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

❖ गाजर गवतनिर्मलुि सप्ताह :- १६ ते २२ ऑगस्ट २०२०. 
 
 

 

❖ गािरगिताषिियी िनिागतृी तनमागण व्हािी, या उद्देशान े गािर गित 
िागरूकता कायगक्रम  डॉ. पंिाबराि देशमुख कृिी षिद्यापीठाच्या आदेशान्िये 
पी. आर. पोटे पाटील कृिी महाषिद्यालय अमरािती येथे ददनांक १६ त े २२ 
ऑगस्ट २०२० यादरम्यान गािर गित तनमूगलन सप्ताहाचे आयोिन करण्यात 
आले होते. सदर कायगक्रमाला राष्ट्रीय सेिा योिनेचे सिग स्ियसेंिक, षिद्याथी 
ि महाषिद्यालयाचे सिग कमगचारी आभासी पद्धतीन ेहिर होते. 

❖ कृषी विद्यापीठाच्या शवहिांना विनम्रअवििािन:-२० ऑगस्ट २०२० 

 

 

 

 

 

 

 

 

पी.  आर. पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालयात शहीदांना दोन समतनटे स्तब्ध 
उभेराहून श्रदािंली देण्यात आली. यातनसमत्ताने महाषिद्यालयाच े प्राचायग डॉ. 
एस. एन. देशमुख यांनी शहीदाषंिियी मादहती सांधगतली अकोला 
षिद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी शहीद नरेंद्र देशमुख, सभरुमल ररझुमल, सुरेश 
भडके, सुरेश कुहे, गिानन देिघरे, नेमीचंद गोपाल, सुरेश िानखड,े शखे 
रफीक यांनी आपल्या प्राणाचे बलीदान ददले. या कायगक्रमात राष्ट्रीय सेिा 
योिनेचे सिग स्ियंसेिक, इतर षिद्याथी ि महाषिद्यालयाचे सिगकमगचारी 
शदहदांना श्रद्धांिली देण्यासाठी मोठ्या संख्येने आभासी पद्धतीन ेउपजस्थत 
होत.े 

 



 

❖ पयायवरण अनुकूल गणेश मूती जागरूकता काययशाळा-२१ऑगस्ट २०२० 

❖ पयायिरण संरक्षण ि संिधयनाचा संदेश देण्यासाठी पी. आर. पोटे पाटील कृषि 
महाविद्यालयामध्ये पयायिरण पूरक र्णेश मूती जार्कृता काययशाळा आभासी 
पद्धतीन े घेण्यात आली. एक पाऊल पयायिरणाकड े या संकल्हपनेला धरून 

पयायिरणातील प्रदषूण रोखण्यासाठी शाडू मातीच्या र्णेश मूतीची ननशमयती 
विद्यार्थयाांनी स्त्ितः करून त्या मूतीची प्राणप्रनतष्ठा आपापल्हया घरी करािी हा या 
काययक्रमाचा मार्चा उद्देश होता. काययक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयातील प्राचायय 
डॉ. एस एन देशमुख यांनी पयायिरण पूरक र्णेश मूती स्त्थापनेची महत्ि ि 

जार्कृता याबद्दल आपले मत मांडले .तसेच काययक्रमाला उपजस्त्थत प्रमुख अनतथी 
यांनी सुद्धा आपण पयायिरणाचे या पद्धतीन े कसे संरक्षण करू शकतो हे 

विद्यार्थयाांना पटिून द्रदले. काययक्रमाचे यशस्त्िीतेसाठी राष्रीय स्त्ियंसेिक काययकारी 
अधधकारी प्राध्यापक ननतेश चौधरी ि विद्याथी स्त्ियंसेिक यांनी अथक पररश्रम 

केले. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ शशक्षक  द्रदन  काययक्रम :- ०५  सप्टेंबर २०२० 

 

 

❖ शशक्षक द्रदन हा सिय शशक्षकांना समवपयत असा विशेष द्रदिस आहे जो शशक्षकांना 
सन्माननत करण्यासाठी दरिषी ५ सप्टेंबर रोजी साजरा करण्यात येतो तर याच 

द्रदिशी पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय अमरािती येथे ५ सप्टेंबर रोजी 
शशक्षक द्रदन आभासी पद्धतीन े साजरा करण्यात आला. काययक्रमाचे अध्यक्ष 

प्राचायय डॉ. एस. एन. देशमुख यांनी शशक्षकाचें विद्यार्थयाांच्या जीिनातील महत्त्ि 

स्त्पष्ट केले तसेच विद्यार्थयाांना त्यांच्या आयुष्याबद्दल अनेक शुभेच्छा द्रदल्हया. 
महाविद्यालयातील उपप्राचायय श्री. राजेश खाड ेखाड ेयांनी आपल्हया आयुष्यात 

आपल्हया शशक्षकांची आिशयकता आणण मूल्हय समजून घेणे आिशयक आहे हे 

पटिून द्रदले. काययक्रमाचे सूत्रसंचालन ि आभार प्रदशयन हे विद्याधथयनींनी केले 

तसेच काययक्रमाच्या यशस्त्िीतेसाठी काययकारी अधधकारी प्राध्यापक ि राष्ट्रीय 
सेिा योिनेचे स्त्ियंसेिक यांनी पररश्रम केले. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ जागनतक साक्षरता द्रदवस:- ०८ सप्टेंबर २०२० 

 

 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय अमरािती येथे आठ सप्टेंबर रोजी 
जार्नतक साक्षरता द्रदन साजरा करण्यात आला. ननरक्षर असलेल्हया लोकांना 
साक्षरतेची संधी शमळािी म्हणून युनेस्त्कोच्या ितीन ेदरिषी हा सप्टेंबर रोजी 
आंतरराष्रीय साक्षरता द्रदिस साजरा केला जातो. काययक्रमाननशमत्त 

महाविद्यालयाचे प्राचायय डॉ. एस. एन. देशमुख यांनी शशक्षणाचे जीिनात 

असलेले महत्त्ि  पटिून द्रदले. ननरक्षरता हा मानिाच्या जीिनातील सिायत मोठा 
अशभशाप आहे. देशाच्या सिाांर्ीण विकासासाठी साक्षरता एक मुख्य 

आधारशशला आहे असे सांधर्तले. या द्रदनी विद्यार्थयाांनी सुद्धा आपले मनोर्त 

अनतशय उत्तम ररत्या मांडले. काययक्रमाच्या यशजस्त्ितेसाठी राष्रीय सेिा 
योिनेचे काययकारी अधधकारी प्राध्यापक ननतशे चौधरी ि विद्याथी स्त्ियंसेिक 

यांनी प्रयत्न केले 

 
 

 



 

❖ राष्ट्र ीय सेिा योजना वििस :-  २४ सप्टेंबर २०२०. 

 

 

 

 
 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृिी महाषिद्यालय अमरािती येथे राष्ट्रीय सेिा योिना 
ददनाचे आयोिन २४ सप्टेंबर २०२० रोिी आभासी पद्धतीन ेकरण्यात आले. 
याप्रसंगी कायगक्रमाचे अध्यक्ष महाषिद्यालयाचे प्राचायग एस.एन. देशमुख यांनी 
षिद्यार्थयाांना मागगदशगन केले तसेच स्िय ंसशस्तीतून देश सेिा करता येते असे 
सांगून त्यांनी सिग उपजस्थतांना उत्कृष्ट्ट नागररक बना असा सल्ला ददला .सदर 
कायगक्रमाच्या यशस्िीतेसाठी राष्ट्रीय सेिा योिनेचे कायगक्रम अधधकारी 
प्राध्यापक तनलेश चौधरी ि राष्ट्रीय सेिा योिनेचे स्ियंसेिक यांनी कायगक्रमाला 
हातभार लािला. 
 

 



 

❖  महात्मा गांधी जयंती -२ ऑक्टोबर २०२० 

 
 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालय अमरािती येथे राष्ट्रषपता महात्मा 
गांधी यांची ियंती तसेच आंतरराष्ट्रीय अदहसंा ददिस ०२ ऑक्टोंबर २०२०  
मध्ये आभासी पद्धतीन े सािरा करण्यात आला. या कायगक्रमाला अध्यक्ष 
म्हणून लाभलेले महाषिद्यालयाचे प्राचायग डॉ. एस. एन. देशमुख यांनी महात्मा 
गांधींच्या िीिनािर प्रकाश टाकला. तसचे उपप्राचायग श्री रािेश खाड े यांनी 
षिद्यार्थयाांना अदहसेंचे महत्त्ि पटिून ददले. सदर कायगक्रमाचे यशस्िीतेसाठी 
राष्ट्रीय सेिा योिनचेे कायगक्रम अधधकारी प्रा. तनतेश चौधरी आणण राष्ट्रीय 
सेिा योिनेचे सिग स्ियंसेिकांनी मदत केली. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

❖ आंतरराष्ट्र ीय अवहंसा वििस :- २ ऑक्टोबर २०२० 

 

 
❖ पी. आर .पोटे .पाटील कृषि  महाषिद्यालय अमरािती येथे राष्ट्रषपता 

महात्मा गांधी यांची ियंती आणण आतंरराष्ट्रीय अदहसंा ददिस आभासी  
पद्धतीन े सािरा करण्यात आला. सदर कायगक्रमाला अध्यक्ष म्हणून 
महाषिद्यालयाचे प्राचायग मा. डॉ. एस. एन. देशमुख यांनी षिद्यार्थयाांना 
महात्मा गांधी यांच्या िीिनाचा प्रिासाबद्दल थोडक्यात मादहती ददली ि 
तसेच षिद्यार्थयाांना अदहसेंचे महत्ि पटिून ददले. सदर कायगक्रमाच्या 
यशस्िीतेसाठी राष्ट्रीय सेिा योिनचेे कायगक्रम अधधकारी प्रा. तनतेश चौधरी 
आणण राष्ट्रीय सेिा योिनेचे सिग स्ियंसेिकयांनी अथक पररश्रम घेतले. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

❖ संविधान वििस :- २६ नोव्हेंबर २०२० . 

 
 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालय अमरािती येथे राष्ट्रीय स्ियंसेिक 
यांच्या माफग त २६  नोव्हेंबर 2020 रोिी संषिधान ददिस आभासी  पद्धतीन े
सािरा करण्यात आला .या कायगक्रमाला अध्यक्ष लाभलेले  प्राचायग डॉ. एस. एन. 
देशमुख यांनी षिद्यार्थयाांना मागगदशगन केले तसेच महाषिद्यालयातील 
षिद्यार्थयाांनी सुद्धा संषिधान ददिसािर आपले मत व्यक्त केले. 
महाषिद्यालयाचे प्राध्यापक श्री. उदय देशमुख यांनी षिद्यार्थयाांना संषिधान 
ददिसांचे महत्त्ि पटिून ददले तसेच सोबतच काही सशक्षक यांनी सुद्धा आपले 
मत व्यक्त केले. सदर कायगक्रम हा राष्ट्रीय सेिा योिना स्ियंसेिकांच्या 
मागगदशगनाखाली संपन्न झाला. 
 
 
 
 
 



 

❖ कृविववियक शशक्षण द्रदवस:- ०३ डिसेंबर २०२०. 

 

❖ आपल्हया जीिनात कृषि के्षत्राचे महत्ि पटिून देण्यासाठी पी. आर. पोटे 
पाटील कृषी महाविद्यालयामध्ये 3 डडसेंबर रोजी कृषि शशक्षण द्रदिस साजरा 
करण्यात आला. काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायग डॉ. एस. एन. देशमुख यांनी 
आपल्हया जीिनात कृवषके्षत्राचे असलेले महत्ि पटिून द्रदले. त्यासाठी आपण 
भरपूर प्रमाणात झाड े लािायला हिी ि त्यांच े संर्ोपन करायला हि े हे 
सांधर्तले. तसेच इतर विद्यार्थयाांनी सुद्धा आपले मनोर्त व्यक्त केले. 
काययक्रमाच्या यशस्त्िीतेसाठी राष्रीय स्त्ियंसेिक काययकारी अधधकारी प्रा. 
ननतेश चौधरी ि विद्याथी स्त्ियंसेिक आणण पररश्रम घेतले .या द्रदिसा 
ननशमत्त विद्यार्थयाांनी आपापल्हया राहत्या द्रठकाणी िकृ्षारोपण केले. 

 
 
 
 
 
 



 

डॉ. पंजाबराव देशर्मख जयंती :- २७ डडसेंबर २०२०  . 

 

 

 

 

 

 

 

पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालयामध्ये राष्ट्रीय सेिा योिनअेंतगगत 
ददनाकं २७  डडसेंबर 2020 रोिी भाऊसाहेब डॉक्टर पंिाबराि देशमुख यांची 
ियंती सािरी करण्यात आली. कायगक्रमाचे अध्यक्ष महाषिद्यालयातील 
प्राचायग डॉ.  एस. एन देशमुख यांनी भूििले. कायगक्रमामध्ये 
महाषिद्यालयातील षिद्यार्थयाांनी डॉक्टर पंिाबराि देशमुख यांच्या िीिनािर 
प्रकाश टाकला. कायगक्रम यशस्िीतेसाठी राष्ट्रीय सेिा योिनचेे कायगक्रम 
अधधकारी प्राध्यापक तनतेश चौधरी आणण राष्ट्रीय सेिा योिनेचे सिग 
सेिकांनी आभासी पद्धतीने कायगक्रम आयोजित केला. 

❖ सावित्रीबाई फुले जयंती :- ०३ जानेिारी २०२१ 

 

 

 

 

 

 

❖ भारतातील पदहल्या मदहला सशक्षीका साषिरीबाई फुले यांची ियंती पी. आर. 
पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालय अमरािती येथे ३ िानेिारी रोिी सािरी 
करण्यात आली. या ददिसाला अनुसरून  षिद्याधथगनींनी साषिरीबाई फुले यांचे 



 

आपल्या िीिनातील महत्त्ि व्यक्त केले तसेच कायगक्रमाचे अध्यक्ष 
महाषिद्यालयाचे प्राचायग डॉ. एस. एन. देशमुख यांनी षिद्यार्थयाांना सशक्षणाचे 
महत्त्ि पटिून ददले. साषिरीबाई फुले यानंी आपल्या िीिनात षिषिध हाल-
अपेष्ट्टा, कष्ट्ट सहन करूनही जस्रयांना सशकिण्याचे महत्िाच ेकायग हाती घेतले 
होते अश े मत व्यक्त केले.. कायगक्रमाच्या यशस्िीतेसाठी राष्ट्रीय स्ियंसेिक 
कायगक्रम अधधकारी प्राध्यापक तनतीन चौधरी ि सिग षिद्यार्थयाांनी अथक 
पररश्रम घेतले. 

❖ राष्ट्र ीय युिा वििस :- १२ जानेिारी २०२१. 

 

 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय, अमरािती येथे आतंरराष्रीय युिा द्रदिस 

१२ िानेिारी २०२० रोजी आभासी पद्धतीन े साजरा करण्यात आला दरिषी 
याननशमत्ताने युिकांशी ननर्डीत विशशष्ट पैलंूिर चचाय घडिून आणली जाते या 
काययक्रमाचे अध्यक्ष महाषिद्यालायाचे प्राचायय डॉ.  एस. एन देशमुख यांनी 
आंतरराष्रीय युिा द्रदनाच्या ननशमत्ताने युिक हा समाजात बदल घडून आणण्यासाठी 
महत्त्िाचा घटक आहे आणण या भूशमकेबाबत चचाय होणे आणण त्या द्रदशेन े युिकाचंा 
सहभार् िाढिणे तेिढेच महत्त्िाचे आहे हे पटिून द्रदले तसेच काययक्रमाच्या 
यशस्त्िीतेसाठी राष्रीय सेिा योजनेचे काययक्रम अधधकारी ि राष्रीय सेिा योजनेचे 

स्त्ियंसेिक यांनी पररश्रम घेतले. 

 

 



 

❖ नेताजी सुिाषचंद्र बोस जयंती  :- २३ जािेवारी २०२१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालय अमरािती येथे 23 िानेिारी रोिी 
नेतािी सुभािचंद्र बोस यांची ियंती सािरी करण्यात आली. तुम्ही मला रक्त 
द्या मी तुम्हाला आिदी देईन अशी घोिणा करणाऱ्या देशाच्या खऱ्या 
देशभक्ताला आदरांिली िाहण्यासाठी हा कायगक्रम आयोजित केला होता. 
कायगक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाषिद्यालयाचे प्राचायग डॉ. एस एन देशमुख 
यांनी प्रत्येक व्यक्ती हा सुभाि चंद्र बोस यांच्या सारखा कतृगत्ििान आणण 
देशाषिियी तनष्ट्ठािान असािा असे मागगदशगन केले. कायगक्रमाचे आयोिन 
राष्ट्रीय स्ियंसेिक कायगकारी अधधकारी प्रा. तनतेश चौधरी ि सहाय्यक कायगक्रम 
अधधकारी प्रा. श्रद्धा देशमुख यांनी केले 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ प्रजासत्ताक ददवस :- २६ जािेवारी २०२१ 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालयामध्ये २६ जानेिारी प्रजासत्ताक द्रदन म्हणून 

साजरा करण्यात आला. हा काययक्रम पी. आर. पोटे पाटील ग्रुप ऑफ एज्युकेशन 

इंजस्त्ट्यूशन्स मधील सिय महाविद्यालयाचा सामूद्रहक काययक्रम होता. या द्रदिशी 
भारताच्या राष्रध्िजाचे आरोहण होऊन त्याला िंदना देण्यात आली. तसेच भारताचे 

राष्रर्ीत म्हटल्हया रे्ले. हा द्रदिस आपल्हया देशातील सुिणय द्रदन म्हूणन साजरा 
करण्यात आला. तसचे करोना चा प्रादभुायि लक्षात घेता सोशल डडस्त्टंशसरं् आणण 

मास्त्क िापरून हा काययक्रम साजरा करण्यात आला. 
 

❖ हुतात्मा ददवस :- ३० जािेवारी २०२१ 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालय अमरािती येथे हुतात्मा ददन ३० 
िानेिारी २०२१ सकाळी ११ िािता आभासी पद्धतीन ेघेण्यात आला. या ददिशी 
स्िातंत्र्यासाठी प्राणापगण केलेल्या हुतात्म्याचं्या स्मरणाथग सिाांनी दोन समतनटे 
स्तब्धता पाळून आदरांिली िादहली. सदर कायगक्रमात प्राचायाांसह इतर 
षिद्यार्थयाांनी आपले मत व्यक्त केले. कायगक्रमाच्या यशस्िीतसेाठी उपप्राचायग 
सशक्षक ि सशक्षकेतर कमगचारी षिद्याथी ि राष्ट्रीय सेिा योिनेचे कायगकारी 
अधधकारी ि स्ियंसेिक यांचे मागगदशगन लाभले. 

                                                                                                                                          



 

❖ वशिजयंती :- १९ फेब्रुिारी २०२१ 

 

 

❖ दहदंिी स्िराज्याचे संस्थापक आणण अिघ्या िगाने कौतुक करािे, असे उत्तुगं 
व्यजक्तमत्ि म्हणिे आपल्या मातीत िन्म घेतलेले, सिाांना आपलेसे िाटणारे, 
तेिस्िी, तसेच मराठी माणसाची आन बान आणण शान असलेल्या रािाधधराि 
महाराि छरपती सशिािी महाराि यांची ियंती पी. आर. पोटे पाटील कृषि 
महाषिद्यालय अमरािती येथे आभासी पद्धतीने करण्यात आली. महाराष्ट्रासाठी 
सशिराय हे िंदनीय आणण पूिनीय होते. मराठी माणसाचे अजस्तत्ि त्यामुळे आिही 
दटकून आहे आणण या ददिशी महाषिद्यालयाचे प्राचायग यांनी सशिरायांबद्दल ि 
त्यांच्या कामधगरीबद्दल सखोल मादहती षिद्यार्थयाांना ददली. तसेच षिद्यार्थयाांनी 
सुद्धा आपले षिचार व्यक्त केले. तसेच कायगक्रमाच े आयोिन हे राष्ट्रीय सेिा 
योिना कायगक्रम अधधकाऱ्यांच्या  मागगदशगनाखाली आयोजित करण्यात आले. 
 
 
 
 
 
 

  



 

❖ संत गािगेबाबा जयंती :- २३  फेब्रुवारी २०२१ 

 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय अमरािती येथे समाजातील अज्ञान 

अंधश्रद्धा भोळ्या समजुती अननष्ट रूढी-परंपरा दरू करण्यासाठी त्यांनी आपले पूणय 
आयुष्य िेचले अशा र्ाडरे् महाराजांची जयतंी 23 फेबु्रिारीला ऑनलाईन पद्धतीन े

साजरी करण्यात आली . काययक्रमाला अध्यक्ष प्राचायय डॉ. एस. एन  देशमुख यांनी 
आपल्हया व्याख्यानातनू र्ाडरे् महाराजांचे कायय स्त्पष्ट केले. तसेच या द्रदिशी काही 
विद्यार्थयाांनीसुद्धा ि सुद्धा आपले विचार व्यक्त केले. त्यांच्या संपूणय कायायिर प्रकाश 

टाकण्यात आला. संत र्ाडरे् महाराजांनी मध्ये होत्या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन ि आभार 

प्रदशयन हे महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांनी केले तसेच काययक्रमाच्या यशस्त्िीतेसाठी 
राष्ट्रीय सेिा योिना काययकारी अधधकारी प्राध्यापक ननतेश चौधरी ि ि प्राध्याषपका 
श्रद्धा देशमुख इतर स्त्ियंसेिक विद्याथी यांनी मदत केली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

❖ आंतरराष्ट्रीय र्दहला ददवस :- ८ र्ार् ु२०२१ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाषिद्यालय येथे मदहलांनी स्ितःच्या हक्कासाठी 
ददलेल्या लढा च्या स्मरणाथग आठ माचग रोिी िागततक मदहला ददन आभासी पद्धतीन े
सािरा करण्यात आला. या ददिशी कायगक्रमाला प्रमुख मागगदशगक म्हूनन  लाभलेल्या 
प्रा. सषिता कनसे त्यांनी सखोल अशी मादहती आपल्याला ददली. तसेच या ददनी 
महाषिद्यालयाच्या प्राध्याषपका डॉ. सशतल सोनूकले यांनीसुद्धा मदहला ददनािर आपले 
मत व्यक्त केले ि षिद्याधथगनींना व्यजक्तगत िीिनात यशस्िी होण्यासाठी मागगदशगन 
केले. त्याचप्रमाणे महाषिद्यालयाचे प्राचायग डॉ. एस. एन.  देशमुख यांनी सुद्धा मदहला 
ददन का सािरा करण्यात येतो याबद्दल मादहती ददली. कायगक्रमाच्या यशजस्ितेसाठी 
राष्ट्रीय सेिा योिना कायगक्रम अधधकारी प्राध्यापक तनतेश चौधरी ि प्राध्याषपका श्रद्धा 
देशमुख यांनी अथक पररश्रम घेतले.. 

 
❖ महात्मा  जोनतबा  फ़ुले जयंती - ११ एविल २०२१ 

 

 



 

❖ पी. आर. पोटे पाटील कृषि महाविद्यालय अमरािती येथे ११ एवप्रल रोजी महात्मा 
ज्योनतबा फुले जयंती आभासी पद्धतीन े साजरी करण्यात आली. समताधधजष्ठत, 
समाजाच्या ननशमयतीमध्ये महात्मा फुले यांनी मोलाचे योर्दान द्रदले आहे. त्यांच ेकायय 
समाजाला प्रेरणादायी असल्हयाचे सियमान्य आहे. महाविद्यालयाचे प्राचायय  मा. प्रमोद 
डी. देशमुख यांनी काययक्रमाचे अध्यक्षस्त्थान स्त्िीकारून महात्मा ज्योनतराि फुले 

यांच्या संपूणय कायायिर प्रकाश टाकला आणण इतर काही विद्यार्थयाांनी सुद्धा आपले 

मनोर्त व्यक्त केले. काययक्रमाचे सूत्रसंचालन ि आभार प्रदशयन हे महाविद्यालयातील 

विद्यार्थयाांनी केले. तसेच काययकारी अधधकारी प्राध्यापक नननतन चौधरी काययक्रम 

यशस्त्िी होण्यासाठी पररश्रम घेतले. 

❖ बाबासाहेब आंबेिकर जयंती- १४ एविल २०२१ 

 

 

❖ पी. आर. पोटे. पाटील कृषि महाविद्यालयातील राष्रीय सेिा योजनेतील 
स्त्ियंसेिक विद्याथी ि विद्याथी स्त्पधाय परीक्षा कें ि यांचे संयुक्त विद्यमाने 



 

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सि करोना पाश ियभूमीिर ऑनलाईन 
पद्धतीने साजरा करण्यात आला .या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन कुमारी तननषा 
वपकंोड े तर प्रास्त्ताविक ननककता ठोसरे द्रहने केले. प्राचायय मा. प्रमोद डी. 
देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा काययक्रम पार पाडण्यात आला. 
काययक्रमांमध्ये बऱयाच विद्यार्थयाांनी डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जीिनािर प्रकाश 
टाकला. तसेच महाविद्यालयाचे उपप्राचायय डॉ. आय. एस. ठाकरे यांनी डॉक्टर 
बाबासाहेबांच्या विविध कायायिर प्रकाश टाकतांना प्रज्ञा शील ि करुणा शील या 
र्ुणांचा अंर्ीकार करणे र्रजेचे असल्हयाचे मत व्यक्त केले. सदर काययक्रम हा 
राष्ट्रीय  सेिा योजना काययक्रम समन्ियक प्राध्यापक ननतशे चौधरी ि 
प्राध्याषपका श्रद्धा देशमुख यांच्या मार्यदशयनाखाली संपन्न झाला . काययक्रमात 
विद्याथी प्राध्यापक ि शशक्षकेतर कमयचारी ि विद्याथी उपजस्त्थत होते. 

❖ महाराष्ट्र  द्रदन :- ०१ एविल  २०२१ 

 

 

❖ महाराष्ट्र ददन हा महाराष्ट्र राज्याची तनसमगती ददिस म्हणून पी. आर. पोटे 
पाटील कृषि महाषिद्यालय अमरािती येथे १ मे रोिी आभासी पद्धतीन ेसािरा 
करण्यात आला. हा ददिस मराठी माणस े मोठ्या उत्साहान े सािरा करतात. 
महाराष्ट्र राज्य तनसमगतीसाठी बसलदान ददलेल्या १०६  हुतात्म्यांचे स्मरण या 
ददिशी केले िाते. तसेच १ मे हा ददिस आंतरराष्ट्रीय कामगार ददन म्हणूनही 
ओळखला िातो .कायगक्रमाचे अध्यक्ष महाषिद्यालयाच े प्राचायग मा. प्रमोद डी. 
देशमुख यांनी षिद्यार्थयाांना या ददिसाचे महत्त्ि पटिून ददले तसेच काही 
षिद्यार्थयाांनी सुद्धा या ददिशी आपले मनोगत व्यक्त केले कायगक्रमाचे 
आयोिन  राष्ट्रीय सेिा योिना कायगक्रम अधधकारी प्रा. तनतेश चौधरी ि प्रा. 
कु. श्रद्धा देशमुख याचं्या मागगदशगनाखाली करण्यात आले. 



 

 

❖ जागनतक मधमाशी द्रदवस - २० मे २०२१ 

 

 

 

❖ पयागिरण संतुलन ि शेतीपूरक उपयोगाच्या दृष्ट्टीन ेपी आर पोटे पाटील कृषि 
महाषिद्यालयात कीटकशास्र ि षिस्तार सशक्षण षिभागाने ऑनलाईन पद्धतीन े
िागततक मधमाशी ददन आयोजित केलेला होता. या कायगक्रमांमध्ये श्री. 
सशिािी कृिी महाषिद्यालयाचे कीटकशास्र षिभागाचे प्रमुख डॉक्टर समीर लांड े
यांनी मागगदशगन केले. तसेच कायगक्रमाचे सूरसंचालन महाषिद्यालयाच्या 
कीटकशास्र षिभागाच्या प्राध्याषपका डॉ. अचगना बेलसरे आणण आभार प्रदशगन 
प्राध्याषपका श्रद्धा देशमुख यांनी केले. या कायगक्रमास षिद्याथी मोठ्या संख्येन े
आभासी पद्धतीन ेउपजस्थत होते. संस्थेचे अध्यक्ष मा. प्रिीण पोटे पाटील यांनी 
कायगक्रम आयोिनासाठी शुभेच्छा देतानाच आयोिकांचे कौतकु केले. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


