
1) िदनांक:2 माचर् 2022 रोजी  

साई आयुवेर्द कॉलेज,हॉिस्पटल आणी िरसचर् 
सेंटर ,सासुर-ेवैराग.*

महािवद्यालयाच्या  रा से यो च्या स्वयंसेवकांनी मौज े
जवळगाव तालुका बाशीर् िजल्हा सोलापूर येथ े 
घेण्यात आलेल्या हले्थ अवरणेस कॅम्प मध्ये  रासेयो 
कायर्क्रम अिधकारी  व डॉक्टर  गवळी सर डॉक्टर 
तांबोळी सर यांच्या मागर्दशर्नाखाली आपले योगदान 
िदले.




2) **साई आयुवेर्िदक महािवद्यालय, सासुर,े वैराग*


*एकाित्मक बालिवकास योजना* (अंगणवाडी )

*.       *िद. 08/03/2022* रोज़ी

मिहला िदनािनिमत्त  माताबाल संगोपन तसेच गिभर् णी 
पिरचयार् व गभर्संस्कार मागर्दशर्न िशिबर आयोिजत 
करण्यात आले.

 याप्रसंगी डॉ.मीरा सूयर्वंशी यांचें प्रमुख उपिस्थितत सवर् 
मिहला प्राध्यापक,िवद्यािथर् नी,अंगणवाडी सेिवका तसेच 
अनेक मिहला उपिस्थत होत्या.






३) *आज़ािद क़ा अमृतमहोंत्सव* *साई आयुवेर्िदक महािवद्यालय, सासुर,े वैराग* NSS Unit 1 Activity*

*िद. 08/03/2022* रोज़ी मिहला िदन अितशय उत्साहात साजरा करण्यात आला.

याप्रसंगी डॉ.मीरा सूयर्वंशी यांचें प्रमुख उपिस्थितत सवर् मिहला प्राध्यापक,िवद्यािथर् नी, तसेच अनेक यशस्वी मिहला उपिस्थत 
होत्या.

या प्रसंगी मिहला िदनाचे औिचत्य साधुन सवर् स्तराितल यशस्वी मिहलांचा सन्मान करण्यात आला.





४)  िदः ०९/०३/२०२२ रोज़ी स्वस्थवृत्त आणी योग िवभाग तफ़ेर्  सवर् महािवद्यालयीन िवद्याथीर्,प्राध्यापक,कमर्चारी तसेच रुग्ण यांचे 
साठी त्राटक िशिबर घेण्यात आले. 

त्राटक िक्रयेचे लाभ तसेच व्याधीमधे त्याचा फ़ायदाकसा होतो याचे मागर्दशर्न करण्यात आले.


५) *आज़ािद क़ा अमृतमहोंत्सव*

08/03/2022 रोज़ी *

शालाक्य ततं्र िवभाग तफ़ेर्  models presentation competition*

प्रमुख उपिस्थित म्हणुन *डॉ मीरा सूयर्वंशी* संस्थापक, *डॉ साहबेराव गायकवाड* 
प्राचायर्,तसेच प्रमुख पाहुणे  *डॉ एल एल गायकवाड*(  िव. एम.मेिडकल 
कॉलेज,सोलापुर) उपिस्थत होते.

आयोजकः- शालाक्यतंत्र िवभाग

डॉ.वैशाली अणदुर े(प्राध्यापक)

डॉ.अिश्वनी गायकवाड (सहाय्यक प्राध्यापक)

 यांचे मागर्दशर्नाख़ाली िवद्याथ्यार्नी िविवध मॉडेल्स तसेच पोस्टज़र् बनवले होते.







६)िदः ०८/०३/२०२२ जागितक मिहला िदनािनिमत्तान,े आझादी का अमृत महोत्सव अंतगर्त....

स्वस्थवतृ्त आिण योग िवभाग....”स्रीस्वास्थ्य' या िवषयावर घोषवाक्य स्पधार् घेण्यात आली.

🎉 🎉 िनकाल ज़ािहरः-🎉 🎉 

प्रथम क्रमांकः- तेजल बोंगाळे िद्वतीय क्रमांकः- मयूरी गोव
े
तृतीय क्रमांकः- सीमा खेडकर िवशेष सन्मानः- डॉ.संगीता देशमुख


७) *आज़ािद क़ा अमृतमहोंत्सव* *साई औद्योिगक  प्रिशक्षण ससं्था , सासरु,े वैराग* येथे

*िद. 10 /03/2022* रोज़ी  औद्योिगक सुरक्षा आिण प्रथमोपचर* या िवषयावर मागर्दशर्नपर 
व्याख्यान डॉ.पल्लवी किनटकर (शल्यिवशारद) यानी िदल.े

याप्रसंगी प्राचायर् गोवधर्न सर प्राध्यापक,िवद्याथीर् उपिस्थत होते.




८) िदः १५/०३/२०२२ रोज़ी सौरऊजार् प्रकल्प अंतगर्त (आजादी का अमृत मोहोत्सव ७५ 
weeks) प्लािनंग अंतगर्त सौर ऊजार् िवजिनिमर् ित (SOLAR electricity generation) 
pannels चे महािवद्यालया तफेर्  बसिवण्यात आले.




९) िदः २१/०३/२०२२ रोज़ी माझी वसुंधरा अिभयान अंतगर्त आज़ादी का अमृत महोत्सव

साजरा करत असताना महािवद्यालय आवारमधे ३० NSS स्वयंसेवक यांचे द्वार े

प्रत्येकी दोन वकृ्ष लागवड करण्यात आली.


#azadikaamrutmahotsav  
#75yearsofindependence  
#saiayurvedcollege  
#samc 
#saihopital 
डॉ.प्रीतम इंगळे 
मुख्य समन्वयक  
डॉ.संगीता देशमुख 
हॉिस्पटल समन्वयक 
डॉ.मानसी कुलकणीर् 
महािवद्यालयीन समन्वयक


