





1)*राष्ट्रीय युवा िदन व स्वामी िववेकानंद जयंती*

साई आयुवेर्द महािवद्यालय,वैराग* येथे  आज िदनांक:- 12 जानेवारी 2022

*आजादी का अमृत महोत्सव* या अंतगर्त *राष्ट्रीय सेवा योजना* (एन एस एस युिनट 
वन) ने  स्वामी िववेकानंद जयंती  व  युवािदनाचे  आयोजन केले होते.   

*स्वयंप्रेरणा व स्वयं िवकास* ह ेआजच्या कायर्क्रमाचे  ब्रीद  ठरले. 

                   या कायर्क्रमास ,ससं्थेच्या *अध्यक्षा  डॉ. मीरा सूयर्वंशी,**डॉ.साहबेराव 
गायकवाड़,प्राचायर् साई आयुवेर्द,डॉ.प्रीतम इंगळे ,मुख्य कायर्क्रम अिधकारी,रा.से.यो. 
साई औद्योिगक प्रिशक्षण कें द्र,सासरु े-वैराग चे  *प्राचायर्. श्याम गोवधर्न*प्राध्यापक  
नरोळे सर,  डॉ.श्रेयश िशंदे,अिधकारी,रा.से.यो. ,दशरथ िशंदे सर,  ग्रंथपाल दळवी सर,  

स्वामी सर  यांची प्रमुख उपिस्थती होती.   

             कायर्क्रमाचे सूत्रसंचालन एनएसएस युिनट वन *लीडर सीमा खेडकर* िहने 
केले.मान्यवरांच्या हस्ते प्रितमा पूजन करण्यात आले.मान्यवरांच े स्वागत करण्यात 
आले.कायर्क्रमांमध्ये स्वयंसेवक ऋिषकेश िशंदे, प्रितक्षा बेलुर,े श्वेता सरडे,यांनी आपले 
मनोगत व्यक्त केले.

               प्राचायर् गोवधर्न सर यांनी युवकांना मागर्दशर्न केले, सवर् स्वयंसेवकांनी 
अत्यंत उत्साहपूवर्क या कायर्क्रमात सहभाग नोंदवला तसेच सवार्ंचे सहकायर् लाभले.व 
स्वयंसेिवका दशर्ना माने िहने कायर्क्रमास उपिस्थत सवार्ंचे आभार मानल ेव कायर्क्रमाची 
सांगता करण्यात आली.




2)🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘Virtual Surya Namaskar 
Programme*🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘 

*Sai Ayurved College,Haospital and Research Centre,Sasure-
Vairag.* 
Date:- 14/01/2022 throughout Day 
Under guidance of  *Ministry of Ayush* And *National Council 
Indian System of Medicine(NCISM)* 
Celebrating Virtual Suryanamskar with more than  500 
participants  
View/share our video :- https://youtu.be/nT2CkhtNtlgj 

Spreadsheet containing details of participants is attached . 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VKRPKu-u-sLNQ-
XUKKmqA9VlhbjLLHOThOTgEBvQBjs/edit?usp=sharing

👆  Suryanamskar Performed At institute Premises👆  
Official You Tube Video of instruction for             
………Performing Suryanamskar……….. 
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 
Link:-       https://youtu.be/nT2CkhtNtlg. 

https://youtu.be/nT2CkhtNtlg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VKRPKu-u-sLNQ-XUKKmqA9VlhbjLLHOThOTgEBvQBjs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VKRPKu-u-sLNQ-XUKKmqA9VlhbjLLHOThOTgEBvQBjs/edit?usp=sharing
https://youtu.be/nT2CkhtNtlg


3) िदनांक 24 जानेवारी 2022* 
 *राष्ट्रीय बािलका िदन* 
 *आजादी का अमृत महोत्सव* *साई आयुवेर्द महािवद्यालय* वैराग *राष्ट्रीय सेवा योजना* 
(एनएसएस) युिनट वन 
साई आयुवेर्द महािवद्यालय वैराग येथे आज बािलका िदनाचे ऑनलाइन प्लटॅफॉमर् वरती 
आयोजन करण्यात आले होते.याप्रसंगी संस्थेचे  अध्यक्षा डॉ.मीरा सूयर्वंशी प्राचायर् 
डॉ,साहबेराव गायकवाड सर, प्राध्यािपका डॉ पल्लवी कानेटकर ,डॉ संगीता देशमुख ,  डॉ 
वैशाली अंदुर े ,  डॉ मानसी कुलकणीर् , डॉ रिविकरण भोसले,डॉ सुरशे  व्यवहार ेसर ,   



राष्ट्रीय सेवा योजना कायर्क्रम अिधकारी डॉक्टर प्रीतम इंगळे यांची प्रमुख उपिस्थती  होती.  
आजच्या कायर्क्रमाला डॉक्टर  कािनटकर  मॅम  यांनी आपल्या व्याख्यानात द्वार ेसंबोिधत 
केले,   डॉक्टर संगीता देशमुख मॅम यांनी आपले मनोगत व्यक्त केल,ेआजच्या कायर्क्रमाचे 
सूत्रसंचालन  स्वयंसेिवका काजल पवार व श्वेता सरडे यांनी केल.े कायर्क्रमांमध्य े
िवद्यािथर् नी  अिशर् या मिणयार, व स्वयंसेिवका कल्याणी राऊत यांनी आपले मनोगत व्यक्त 
केले,  कायर्क्रमास सवर् िवद्याथीर् यांनी चांगला प्रितसाद िदला, व शेवटी स्वयंसेिवका   
अयमन पाटील िहने सवार्ंच ेआभार व्यक्त केले व कायर्क्रमाची सांगता करण्यात आली. 

 

४)*26 जानेवारी 2022* 
 महािवद्यालयामध्ये प्रजासत्ताक  िदनाचे आयोजन 
करण्यात आले.आजच्या कायर्क्रमास  साई आयुवेर्द 
महािवद्यालयाच ेसंस्थापक श्री .ितं्रबक-ढेंगळे पाटील 
सर, साई चॅिरटेबल ट्रस्ट चे सिचव श्री.देवेंद्र कदम 
सर,  श्री पाटील सर (सदस्य साई चॅिरटेबल ट्रस्ट),  
प्राचायर् डॉ.साहबेराव गायकवाड़ ,प्राचायर् गोवधर्न 
सर,प्राचायर् झांबर ेसर ,सवर् प्राध्यापक वगर् यांची 

प्रमुख उपिस्थती होती.याप्रसंगी राष्ट्रीय सेवा योजनचे्या स्वयंसेवकांनी या राष्ट्रीय  पवर्  



साजरा करण्यामध्ये िनयोजन सिमतीस मदत केली. 
आजादी का अमृत महोत्सव या अंतगर्त राबिवण्यात 
येणार्या उपक्रमांमध्ये  आज *संिवधान जागर* या 
िवषयावर *प्राध्यापक डॉक्टर सुरशे व्यवहार*े यांचे 
व्याख्यान आयोिजत करण्यात आले.  
तसेच कायर्क्रमांमध्ये महािवद्यालयातील िवद्याथीर्  
यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.  
आज एनएसएस युिनट वन  ने  रासेयो  कायर्क्रम 
अिधकारी डॉक्टर प्रीतम इंगळे ,रासेयो  सहाय्यक  
कायर्क्रम अिधकारी  डॉक्टर िशंदे सर व डॉक्टर सुके 
मॅडम  यांच्या मागर्दशर्नाखाली  या वषार्मध्ये  
*''चाईल्ड अँड अडल्ट हले्थ एज्युकेशन''* या 
उपक्रमाची अंमलबजावणी स्वयंसेवक कशा प्रकार े
करणार आहते याची रूपरषेा एनएसएस युिनट वन 

लीडर सीमा खेडकर िहने िदली. कायर्क्रमांमध्य ेमहािवद्यालयाच्या *स्वच्छता  कमर्चार्यांचा 
सत्कार* करून स्वच्छतेचा संदेश  िदला गेला.  यानंतर प्रमुख पाहुण्यांनी िवद्याथीर् वगार्स 
मागर्दशर्न केले. व शेवटी राष्ट्रीय सेवा योजना कायर्क्रम अिधकारी डॉक्टर प्रीतम इंगळे सर 
यांनी सवार्ंचे आभार मानल ेव कायर्क्रमाची सांगता करण्यात आली. 



५) 26/01/2022  
*Time:- 10:30 AM* 

Topic:- Introduction to NAAC for faculty 
By: Dr.Pradeep Jadhav MD PhD  
HOD Agadtantra  
Venue:-Projector Room SAMC 
*Chief Guest* 
*Hon.Trimbak Dhengale-Patil*CEO,Smart City,Solapur. 
*Dr.Sahebrao Gaikwad* 
 Principal,Sai Ayurved. 
 

६)*िदनांक:- २२/०१/२०२२ * 
*शाळेचे नाव /पत्ताः-Harshwardhan Highschool and Junior College, Hipparge, 
North Solapur, Solapur - 413002* 
*मुख्याध्यापक- Mr. Udhav Shankar Dhekale  
*time-3.00pm to 4.00pm* 
*Lecture on Awareness of Ayurveda* *िवभाग:- Rachanasharir* 
*उपिस्थत मान्यवर:- Dr Harsha Gambhire (HOD - Rachanasharir)* 
*िवद्यािथर् /लाभाथीर् संख्या:- 70* आयोजक:- Dr Harsha Gambhire (HOD - Rachanasharir) 



७)*िदनांक:- २२/०१/२०२२ * 
*शाळेचे नाव /पत्ताः-Harshwardhan Highschool , Hipparge, North Solapur, Solapur 
- 413002* 
*मुख्याध्यापक- Mr. Udhav Shankar Dhekale  
*time-7pm to 8 pm* 
*Lecture on Awareness of Ayurveda* *िवभाग:- Rachanasharir* 
*उपिस्थत मान्यवर:- Dr Harsha Gambhire (HOD - Rachanasharir)* 
*िवद्यािथर् /लाभाथीर् संख्या:- 61* आयोजक:- Dr Harsha Gambhire (HOD - Rachanasharir) 

@ministryofayush 
#azadikaamrutmahotsav  
#75yearsofindependence  
#saiayurvedcollege  
#samc 
#saihopital 

डॉ.प्रीतम इंगळे 
मुख्य समन्वयक  

डॉ.संगीता देशमुख 
हॉिस्पटल समन्वयक 

डॉ.मानसी कुलकणीर् 
महािवद्यालयीन समन्वयक 




