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3.4.1. Extension activities are carried out in the neighborhood Community, 
sensitizing students to social issues, for their holistic development, and impact 
thereof during the year. 

Academic Year-2020-2021 

Sr.No. Name of the Programme Date 

1 Faculty Worked as Crona Warrier during Corona 30.05.2020 
Pandemic 

2 Tree Plantation 17.06.2020 

3 National Yoga Day 21.06.2020 

4 Tree Plantation (Fortnight) 01.07.2020 
to 

15.07.2020 
Blood Donation & Blood group Checking 05.08.20200 
Camp (Ahmednagar blood bank) 
Great Conjunction of Mars & Jupiter planet 6 21.12.2020 

Marathi Bhasha Gaurav Din (Verse Reading 27.02.20211 
8 National Science Day 01.03.2021 

9 Blood Donation Camp (Ahmednagar blood bank) 30.05.2021 

10 Blood Donation Camp 30.06.2021 

ohonde 1QAC-CO-ordinator Anandrao Dhonde Alias Babaji tHahavidyalaya Kada, Tal. Ashti, Dist. Beed 
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      तालकुा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरण तहधिल कायालय आष्टी
  (नैिर्गिक आपत्ती धवभाि)

वाचा- 1.आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 30,31,34,41 व 51
2.अधधसचूना साववजधनक आरोग्य धवभाग, मंत्रालय म ंबई धद.14.03.2020
3.महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना.2020.प्रा.क्र.58/आरोग्य-5धद.15.03.2020

धद.30.05.2020.
आदेश:- (िधुाधरत वेळापत्रक व वाढीव िदस्य)
           ज्या अथी संदभव क्र. 5 न सार बाहेर धजल्ह्यातनू बीड धजल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना धजल्ह्हा सीमेवर उभारलेल्ह्या चेक पोस्टवर तपासणी व कागद पत्रांची पडताळणी करूनच प ढे जाऊ द्यायचे आहे.
           त्या अथी मी, धनलीमा थेऊरकर, तहसीलदार आष्ट्टी, खालील पधरधशष्ट्ठात दशवधवलेल्ह्या अधधकारी/कमवचाऱ्यांची आष्ट्टी ताल क्यातील त्यांच्या आदेशामध्ये दशवधवलेल्ह्या चेक पोस्टवर बाहेर धजल्ह्यातनू 
तपासणी, कागद पत्रांची पडताळणी, नोंदणी व Quarantine चा धशक्का मारणे इत्यादी कामाकधरता धनय क्ती करीत आहे.
1.प्रत्येक वैद्यकीय पथकामध्ये 1 आरोग्य कमवचारी व 3 धशक्षक/प्राध्यापक या प्रमाणे 4 कमवचारी आहेत याचबरोबर 2 वाढीव धशक्षक/प्राध्यापक देण्यात येत आहेत.

4.साथरोग प्रधतबंधात्मक कायदा 1897
5.मा.म ख्य सधचव महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र क्र.डीएमय 2020/प्र.क्र92(भाग-2)/डीएमय -1 धद.17.04.2020
6.मा.धजल्ह्हाधधकारी बीड यांचे आदेश क्र .कक्ष/कोरोना धवषाण/ू2020 धद.26.03.2020
7.मा.धजल्ह्हाधधकारी बीड यांचेकडील आदेश क्र.2020/आर बी/डेस्क-1/कावी.फौ.प्र.सं.क144 धद.26/03/2020

क्र.2020/नै.आ/कोरोना/आपत्तीव्यवस्थापन/का
तहधसल कायालय आष्ट्टी

तहसीलदार आष्ट्टी तथा
           अध्यक्ष आष्ट्टी ताल का आपत्ती व्यवस्थापन 

प्रधतधलपी,
1.मा.धजल्ह्हाधधकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन सधमती बीड यांना माधहतीस्तव सधवनय सादर.
2.मा.उपधवभागीय अधधकारी, पाटोदा यांना माधहतीस्तव सधवनय सादर.
3.संबंधधत महाधवद्यालयाचे प्राचायव यांना योग्यत्या कायववाहीस्तव.

2. वैद्यकीय पथकातील आरोग्य कमवचारी बाहेरून प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींची आरोग्य तपासणी व इन्फ्रारेड थमामीटरने तापमान मोजतील.
3.इतर सदस्य  Quarantine चा धशक्का मारतील.
4.वाढीव धशक्षक कममचारी कािद पत्राांची तपािणी करतील व नोंद घेतील.
5.प्रत्येक पथकाकधरता धनय क्त पयववेक्षक हे ताल का आरोग्य अधधकारी कायालयाच्या संपकात राहून कामाचा समन्फ्वय साधतील.
िोबत जोडलेल्या वेळापत्रकानिुार िवम िांबांधधत कममचारी याांनी धद.01.06.2020 पािनू धनयकु्ती देलेल्या धिकाणी हजर राहून काम पाहावे.

4.संबंधधतास अन पालनास्तव.
तहसीलदार आष्ट्टी तथा

           अध्यक्ष आष्ट्टी ताल का आपत्ती व्यवस्थापन 

shree
Typewritten text
Faculty played the role as Corona Warrior during Covid-19

shree
Typewritten text
Situadness 20-21-
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1 जुन 20 2 जुन 20 3 जुन 20 4 जुन 20 5 जुन 20 6 जुन 20 7 जुन 20 8 जुन 20 9 जुन 20 10 जुन 20

1 Jh-cksMds vk-ls- 9545239611

2 izk-okGds cUlh Hkhejko भगवानकॉलेज आष्टी 9421349065

3 izk-MkW-sdoMs jkenkl Hkkuqnkl भगवानकॉलेज आष्टी 9421349143

4 izk-MkW-VkGds vkIikjko ckthjko भगवानकॉलेज आष्टी 9421443590

5 izk-MkW-[ksrekGl izYgkn ukenso भगवानकॉलेज आष्टी 9421339727

6 izk-MkW-tjs fnyhi lkgscjko भगवानकॉलेज आष्टी 9423714049

7 Jh-lkui ih-ds- vk-ls- 8788553404

8 izk-MkW-rksjMey ckiqjko Hkhejko भगवानकॉलेज आष्टी 9423166659

9 izk-djMqGs 'k=q?u jkeHkkÅ भगवानकॉलेज आष्टी 9975910657

10 izk-iokj Jhjax ikaMwjax भगवानकॉलेज आष्टी 9420019985

11 izk-/kksaMs Jhdkar ikaMwjax भगवानकॉलेज आष्टी 9420396435

12 izk-MkW-iokj f'kokth jkolkgsc भगवानकॉलेज आष्टी 9421339536

13 Jh-Hkkslys lqHkkl vk-ls- 9615100300

14 izk-MkW-ok?kqys ukenso fuo`rh भगवानकॉलेज आष्टी 9421349085

15 izk-MkW-VsdkMs nhid ukensojko भगवानकॉलेज आष्टी 7083451415

16 izk-MkW-ikVhy fnxacj izrkijko भगवानकॉलेज आष्टी 8275495161

17 izk-gsGdj ,u-lh- भगवानकॉलेज आष्टी 9765341801

18 izk-MkW-f>us ckcklkgsc lksU;kckiw भगवानकॉलेज आष्टी 9421349331
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15 izk-MkW-VsdkMs nhid ukensojko भगवानकॉलेज आष्टी 7083451415

16 izk-MkW-ikVhy fnxacj izrkijko भगवानकॉलेज आष्टी 8275495161

17 izk-gsGdj ,u-lh- भगवानकॉलेज आष्टी 9765341801

18 izk-MkW-f>us ckcklkgsc lksU;kckiw भगवानकॉलेज आष्टी 9421349331

fu;qDrh deZPkkjh ;kps uko inuke eksckbZy dz-v-dz
fu;qDr 
 psd 

IA;Zos{kd

dksjksuk fo"kk.kq izknqHkkZo jks[k.;klkBh psd iksLV ojhy deZpkjh iFkdkps fu;kstu rk-vk"Vh ft-chM fn-01$06$20 rs fn-20$06$2020

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

ok
dh
 p

sd
 i

ksL
V

izk-MkW-nsodj 

v'kksd ckiwjko 

Hkxoku 

egkfo|ky;]vk"V

h9421339515

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

izk-MkW-xkoMs 

ckGklkgsc 

QDdM Hkxoku 

egkfo|ky;]vk"V

h869847155

2

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

dksjksuk fo"kk.kq izknqHkkZo jks[k.;klkBh psd iksLV ojhy deZpkjh iFkdkps fu;kstu rk-vk"Vh ft-chM fn-01$06$20 rs fn-20$06$2020
v-dz

fu;qDr 
 psd 

fu;qDrh deZPkkjh ;kps 
uko

inuke eksckbZy dz- IA;Zos{kd

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

ok
dh
 p

sd
 i

ksL
V

izk-MkW-nsodj 

v'kksd ckiwjko 

Hkxoku 

egkfo|ky;]vk"V

h9421339515

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

izk-MkW-xkoMs 

ckGklkgsc 

QDdM Hkxoku 

egkfo|ky;]vk"V

h869847155

2

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

izk-MkW-lnkQqys 

nknlkgsc y{e.k 

Hkxoku 

egkfo|ky;]vk"V

h982393484

7

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

izk-MkW-lnkQqys 

nknlkgsc y{e.k 

Hkxoku 

egkfo|ky;]vk"V

h982393484

7
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1 जुन 20 2 जुन 20 3 जुन 20 4 जुन 20 5 जुन 20 6 जुन 20 7 जुन 20 8 जुन 20 9 जुन 20 10 जुन 20

19 Jh-l:;n dknj vk-ls- 9420437965

20 डॉ. मटुकुळे सनुनल अश्रबुा   हबंडे कॉलेज आष्टी 9890434666

21 डॉ. वनगुजरे संतोष अरुणराव   हबंडे कॉलेज आष्टी 7709135151

22 डॉ. वाघमारे भगवान शंकरराव   हबंडे कॉलेज आष्टी 9604531652

23 डॉ. मटुकुळे बाबासाहबे नेहरू   हबंडे कॉलेज आष्टी 9421340955

24 प्रा. नानवटे ननवतृ्ती नारायण   हबंडे कॉलेज आष्टी 8888481638

25 Jh-dksYgs ,l-,e- vk-ls- 7719018566

26 प्रा. नशरसाठ मंगेश कचरू   हबंडे कॉलेज आष्टी 8275324358

27 डॉ. सातभाई रनव सभुाषराव   हबंडे कॉलेज आष्टी 9730215553

28 प्रा. भारुडकर रमेश एकनाथ   हबंडे कॉलेज आष्टी 9665887177

29 डॉ. वांढरे सखाराम मारुती   हबंडे कॉलेज आष्टी 9767421323

30 श्री. कोल्ह ेसंज ूभगवान   हबंडे कॉलेज आष्टी 9595728519

31 Jh-/kl ijes'oj vk-ls- 7588975154

32 श्री. भोगाडे अशोक मरुलीधर   हबंडे कॉलेज आष्टी 9766675191

33 श्री. वैरागे महेंद्र बन्सीधर   हबंडे कॉलेज आष्टी 9403886059

34 श्री. सापे्त दादासाहबे बाजीराव   हबंडे कॉलेज आष्टी 9921348111

35 श्री. नवले ज्ञानेश्वर नवश्वनाथ   हबंडे कॉलेज आष्टी 8669163932

36 श्री. गव्हाणे नवजयकुमार गोरक्षनाथ   हबंडे कॉलेज आष्टी 9420024197
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26 प्रा. नशरसाठ मंगेश कचरू   हबंडे कॉलेज आष्टी 8275324358

27 डॉ. सातभाई रनव सभुाषराव   हबंडे कॉलेज आष्टी 9730215553

28 प्रा. भारुडकर रमेश एकनाथ   हबंडे कॉलेज आष्टी 9665887177

29 डॉ. वांढरे सखाराम मारुती   हबंडे कॉलेज आष्टी 9767421323

30 श्री. कोल्ह ेसंज ूभगवान   हबंडे कॉलेज आष्टी 9595728519

31 Jh-/kl ijes'oj vk-ls- 7588975154

32 श्री. भोगाडे अशोक मरुलीधर   हबंडे कॉलेज आष्टी 9766675191

33 श्री. वैरागे महेंद्र बन्सीधर   हबंडे कॉलेज आष्टी 9403886059

34 श्री. सापे्त दादासाहबे बाजीराव   हबंडे कॉलेज आष्टी 9921348111

35 श्री. नवले ज्ञानेश्वर नवश्वनाथ   हबंडे कॉलेज आष्टी 8669163932

36 श्री. गव्हाणे नवजयकुमार गोरक्षनाथ   हबंडे कॉलेज आष्टी 9420024197

dksjksuk fo"kk.kq izknqHkkZo jks[k.;klkBh psd iksLV ojhy deZpkjh iFkdkps fu;kstu rk-vk"Vh ft-chM fn-01$06$20 rs fn-20$06$2020
v-dz

fu;qDr 
 psd 

fu;qDrh deZPkkjh ;kps 
uko

inuke eksckbZy dz- IA;Zos{kd

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8
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प्रा. पठाण जयनलु्ला 

मोहम्मद हयातखान  

हबंडे कॉलेज 

आष्टी9423471560

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

प्रा. मुंढे दत्तात्रय 

प्रभरूाव  हबंडे कॉलेज 

आष्टी9423471561

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

सकाळी 8 
ते द पारी 4

डॉ. नशंदे अभय 

बलभीम  हबंडे 

कॉलेज 

आष्टी9421344172

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

dksjksuk fo"kk.kq izknqHkkZo jks[k.;klkBh psd iksLV ojhy deZpkjh iFkdkps fu;kstu rk-vk"Vh ft-chM fn-01$06$20 rs fn-20$06$2020
v-dz

fu;qDr 
 psd 

fu;qDrh deZPkkjh ;kps 
uko

inuke eksckbZy dz- IA;Zos{kd

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4
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प्रा. पठाण जयनलु्ला 

मोहम्मद हयातखान  

हबंडे कॉलेज 

आष्टी9423471560

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

प्रा. मुंढे दत्तात्रय 

प्रभरूाव  हबंडे कॉलेज 

आष्टी9423471561

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

डॉ. नशंदे अभय 

बलभीम  हबंडे 

कॉलेज 

आष्टी9421344172

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8



fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG
1 जुन 20 2 जुन 20 3 जुन 20 4 जुन 20 5 जुन 20 6 जुन 20 7 जुन 20 8 जुन 20 9 जुन 20 10 जुन 20

37 Jh-mxyeksxys jes'k vk-ls- 9604002190

38 ›üÖò. †¾ÆüÖ›ü ²Öß.²Öß. A D M COLLEGE KADA 9403485250

39 ›üÖò. ¯ÖšüÖ¸êü •Öß. ‹´Ö. A D M COLLEGE KADA 9421340907

40 ›üÖò. ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü ‹ÃÖ.›üß. A D M COLLEGE KADA 9422930129

41 ¯ÖÏÖ. ²ÖÖê›üÜÖê †Ö¸ü. •Öß. A D M COLLEGE KADA 9423032222

42 ›üÖò. ×¾Ö¬ÖÖŸÖê †Ö¸ü.•Öß. A D M COLLEGE KADA 9422930120

43 Jh-[krkG lquhy vk-ls- 9421277672

44 ›üÖò. ²ÖÖȩ̂ üÖ›êüü ›üß. ²Öß. A D M COLLEGE KADA 9403441551

45 ›üÖò. ¸üÖ•Ö¯ÖÖÓÝÖê ‹´Ö.•Öß. A D M COLLEGE KADA 9623402636

46 ›üÖò. ²ÖÖê›üÜÖê •Öß. ¯Öß. A D M COLLEGE KADA 9421342218

47 ¯ÖÏÖ. ®Ö¸üÃÖÖôêû ›üß. ²Öß. A D M COLLEGE KADA 9420922959

48 ›üÖò. ¿ÖêÜÖ ‹´Ö. ²Öß. A D M COLLEGE KADA 9860907555

49 Jh-cudj vacknkl vk-ls- 9421342187

50 ¯ÖÏÖ. ¸üÞÖ×¤ü¾Öê ²Öß. ‹. A D M COLLEGE KADA 9075458196

51 ÁÖß. ÝÖÖÓ•Öã̧ êü †Ö¸ü. ‹ÃÖ. A D M COLLEGE KADA 9970258689

52 ¯ÖÏÖ. ÝÖÖ¾ÖË›êü ²Öß. ‹®Ö. A D M COLLEGE KADA 9730667854

53 ¯ÖÏÖ. Ûú™üÛêú Ûêú. ‹“Ö. A D M COLLEGE KADA 9272711987

54 ¯ÖÏÖ. ®Ö®®Ö¾Ö¸êü †ÖµÖ. •Öß. A D M COLLEGE KADA 7875098061

fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG
11 जुन 20 12 जुन 20 13 जुन 20 14 जुन 20 15 जुन 20 16 जुन 20 17 जुन 20 18 जुन 20 19 जुन 20 20 जुन 20

37 Jh-mxyeksxys jes'k vk-ls- 9604002190

38 ›üÖò. †¾ÆüÖ›ü ²Öß.²Öß. A D M COLLEGE KADA 9403485250

39 ›üÖò. ¯ÖšüÖ¸êü •Öß. ‹´Ö. A D M COLLEGE KADA 9421340907

40 ›üÖò. ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü ‹ÃÖ.›üß. A D M COLLEGE KADA 9422930129

41 ¯ÖÏÖ. ²ÖÖê›üÜÖê †Ö¸ü. •Öß. A D M COLLEGE KADA 9423032222

42 ›üÖò. ×¾Ö¬ÖÖŸÖê †Ö¸ü.•Öß. A D M COLLEGE KADA 9422930120

43 Jh-[krkG lquhy vk-ls- 9421277672

44 ›üÖò. ²ÖÖȩ̂ üÖ›êüü ›üß. ²Öß. A D M COLLEGE KADA 9403441551

45 ›üÖò. ¸üÖ•Ö¯ÖÖÓÝÖê ‹´Ö.•Öß. A D M COLLEGE KADA 9623402636

46 ›üÖò. ²ÖÖê›üÜÖê •Öß. ¯Öß. A D M COLLEGE KADA 9421342218

47 ¯ÖÏÖ. ®Ö¸üÃÖÖôêû ›üß. ²Öß. A D M COLLEGE KADA 9420922959

48 ›üÖò. ¿ÖêÜÖ ‹´Ö. ²Öß. A D M COLLEGE KADA 9860907555

49 Jh-cudj vacknkl vk-ls- 9421342187

50 ¯ÖÏÖ. ¸üÞÖ×¤ü¾Öê ²Öß. ‹. A D M COLLEGE KADA 9075458196

51 ÁÖß. ÝÖÖÓ•Öã̧ êü †Ö¸ü. ‹ÃÖ. A D M COLLEGE KADA 9970258689

52 ¯ÖÏÖ. ÝÖÖ¾ÖË›êü ²Öß. ‹®Ö. A D M COLLEGE KADA 9730667854

53 ¯ÖÏÖ. Ûú™üÛêú Ûêú. ‹“Ö. A D M COLLEGE KADA 9272711987

54 ¯ÖÏÖ. ®Ö®®Ö¾Ö¸êü †ÖµÖ. •Öß. A D M COLLEGE KADA 7875098061

dksjksuk fo"kk.kq izknqHkkZo jks[k.;klkBh psd iksLV ojhy deZpkjh iFkdkps fu;kstu rk-vk"Vh ft-chM fn-01$06$20 rs fn-20$06$2020
v-dz

fu;qDr 
 psd 

fu;qDrh deZPkkjh ;kps 
uko

inuke eksckbZy dz- IA;Zos{kd

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

ok
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p
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(v
aHk
ksj
k 
) ¯ÖÏÖ. †Öê¾ÆüÖôû ‹ÃÖ.›üß 

.A D M 
COLLEGE 

KADA9420923667

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

›üÖò. ¯ÖÖêÛúôêû ×¾Æü.›üß .A 
D M COLLEGE 
KADA9403578081

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

सकाळी 8 
ते द पारी 4

›üÖò. ÜÖî̧ êü ²Öß. ‹ÃÖ .A 
D M COLLEGE 
KADA9422930170

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

dksjksuk fo"kk.kq izknqHkkZo jks[k.;klkBh psd iksLV ojhy deZpkjh iFkdkps fu;kstu rk-vk"Vh ft-chM fn-01$06$20 rs fn-20$06$2020
v-dz

fu;qDr 
 psd 

fu;qDrh deZPkkjh ;kps 
uko

inuke eksckbZy dz- IA;Zos{kd

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

ok
?k
G
qt
 r

kaM
k 
p
sd
 i

ksL
V 

(v
aHk
ksj
k 
) ¯ÖÏÖ. †Öê¾ÆüÖôû ‹ÃÖ.›üß 

.A D M 
COLLEGE 

KADA9420923667

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

›üÖò. ¯ÖÖêÛúôêû ×¾Æü.›üß .A 
D M COLLEGE 
KADA9403578081

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

›üÖò. ÜÖî̧ êü ²Öß. ‹ÃÖ .A 
D M COLLEGE 
KADA9422930170

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8



fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG
1 जुन 20 2 जुन 20 3 जुन 20 4 जुन 20 5 जुन 20 6 जुन 20 7 जुन 20 8 जुन 20 9 जुन 20 10 जुन 20

55 Jh-jkou xk;dokM vk-ls- 7066180922

56 श्री हसे एस आर अमोलक कड़ा 9881170969

57 डॉ.गजे ए. एल अमोलक कड़ा 9421340915

58 श्री.गोंदकर टी.डी अमोलक कड़ा 9420022011

59 डॉ.आबदार आर.एन  अमोलक कड़ा 8805212691

60 डॉ.गव्हाणे  व्ही .बी  अमोलक कड़ा 9423756444

61 Jh-tkacGs vk-ls- 9423691534

62 डॉ.तलेकर सी के  अमोलक कड़ा 9423020337

63 डॉ.जोशी आर एल अमोलक कड़ा 9421959789

64 श्री गवली एन टी अमोलक कड़ा 9423162356

65 डॉ.कोइंकर के एन अमोलक कड़ा 9673373399

66 डॉ.जाधव एस एस अमोलक कड़ा 9421365983

67 Jh-vacknkl rsyksjs vk-ls- 8108600510

68 डॉ.वैद्य व्ही व्ही अमोलक कड़ा 8407928118

69 डॉ.मेहेर पी आर अमोलक कड़ा 9673392233

70 डॉ.जाधवर पी बी अमोलक कड़ा 9673292233

71 श्री.कराले एन जी अमोलक कड़ा 8275274160

72 डॉ.थोरवे एच आर अमोलक कड़ा 9421664356

fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG fnukad$osG
11 जुन 20 12 जुन 20 13 जुन 20 14 जुन 20 15 जुन 20 16 जुन 20 17 जुन 20 18 जुन 20 19 जुन 20 20 जुन 20

55 Jh-jkou xk;dokM vk-ls- 7066180922

56 श्री हसे एस आर अमोलक कड़ा 9881170969

57 डॉ.गजे ए. एल अमोलक कड़ा 9421340915

58 श्री.गोंदकर टी.डी अमोलक कड़ा 9420022011

59 डॉ.आबदार आर.एन  अमोलक कड़ा 8805212691

60 डॉ.गव्हाणे  व्ही .बी  अमोलक कड़ा 9423756444

61 Jh-tkacGs vk-ls- 9423691534

62 डॉ.तलेकर सी के  अमोलक कड़ा 9423020337

63 डॉ.जोशी आर एल अमोलक कड़ा 9421959789

64 श्री गवली एन टी अमोलक कड़ा 9423162356

65 डॉ.कोइंकर के एन अमोलक कड़ा 9673373399

66 डॉ.जाधव एस एस अमोलक कड़ा 9421365983

67 Jh-vacknkl rsyksjs vk-ls- 8108600510

68 डॉ.वैद्य व्ही व्ही अमोलक कड़ा 8407928118

69 डॉ.मेहेर पी आर अमोलक कड़ा 9673392233

70 डॉ.जाधवर पी बी अमोलक कड़ा 9673292233

71 श्री.कराले एन जी अमोलक कड़ा 8275274160

72 डॉ.थोरवे एच आर अमोलक कड़ा 9421664356

dksjksuk fo"kk.kq izknqHkkZo jks[k.;klkBh psd iksLV ojhy deZpkjh iFkdkps fu;kstu rk-vk"Vh ft-chM fn-01$06$20 rs fn-20$06$2020
v-dz

fu;qDr 
 psd 

fu;qDrh deZPkkjh ;kps 
uko

inuke eksckbZy dz- IA;Zos{kd

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

सकाळी 8 
ते द पारी 4

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
सकाळी 8
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डॉ.भंडारी जे.एम 
श्री.अमोलक 

कड़ा 
9421339851

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

द पारी 4 ते 
रात्री 12

सकाळी 8 
ते द पारी 4

डॉ.चव्हाण य  ई 
श्री.अमोलक 

कड़ा 
9423168002

रात्री 12 ते 
सकाळी 8

रात्री 12 ते 
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Tree Plantation Report 

Academic Year 2020-2021                                                            

         Tree Plantation Programme was organized by Anandrao Dhonde  

         Alias Babaji Mahavidyalaya,Kada and Department of Botany in 

college campus. This programme was organized on 01/07/2020 

to 15/07/2020 according to the Ten Crore tree plantation letter 

by Government of Maharashtra 2020-21. 1stJuly is celebrated as 

Agricultural day. On this day teaching and non teaching staffs 

are given information about agriculture day and tree plantation. 

Due to Covid-19 pandemic condition students are not present. In  

this Programme Principal of the college Dr.H.G.Vidhate given the 

valuable guidance to the staffs. 

                                                 In this tree plantation programme all 

teaching and non teaching staff is participated. Total one forty 

five trees were planted in college campus. The trees included in 

the plantation are Phycus, Nerium, Neem, Santalum album 

(Chandan), Bauhinia racemosa (Apata),Millettia pinnata 

(Karanji),Tecoma,etc. The Tree Plantation programme was 

beginning of Chandan tree plantation. Chandan tree   planted by 

Principal Dr.H.G.Vidhate. After this beginning all teaching and 

non teaching staff planted various types of plants in the college 



campus. Dr.G.M.Pathare and Dr.Smt.S.A.Khedkar and Botany 

Department Peon Bhagvat Nannaware worked together for 

various types of tree plantation. Finally respected Principal 

Hon.Dr.H.G.Vidhate given the information of how trees are 

importance for human being. Also he said how we taken the 

care of trees and how we will survive the trees.                                                                                                                             
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