
 

कारगिल गिजय दििस ( 26 July 2020) 

कारगिल गिजय दििस नािपूर बटागलयन चे प्रगिगनगित्ि करि पुणे ग्रुप हेडकॉटर द्वारा आयोगजि काययक्रमाि 

महागिद्यालयािील गिद्यार्थयाांनी सहभाि नोंििला ि या काययक्रमाचे प्रगिगनगित्ि 20 महा. बटागलयन  कडून महागिद्यालयाचे 

एनसीसी अगिकारी लेफ्टनंट डॉ. चेिन हहिंणेकर यांनी केले 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

प्रोगिजनल एन्रोलमेंि भरिीची प्रदक्रया ( 7 Nov 2020) 

20 महाराष्ट्र बटागलयन कमांहडंि अगिकारी कनयल अमोल चंिना यांनी महागिद्यालयाच्या प्रांिणाि प्रोगिजनल एन्रोलमेंि 

भरिीची प्रदक्रया राबगिले याप्रसंिी बटागलयन िरे्फ हिलिार भाटटया ि त्यांचे सहकारी उपगथिि होिे या प्रदक्रयेस 

महागिद्यालयािील 47 मुलांनी ि 22 मुलींनी सहभाि नोंिगिला. 

  

  

 



राष्ट्रध्िजाचा करूया सम्मान (27 Jan 2021) 

15 ऑिथट िसेच 26 जानेिारी प्रत्येक भारिीय िशेभक्ती प्रिर्शयि करण्यासाठी आपल्या िशेाचा सम्मान काििी राष्ट्रध्िज 

शटायिर लाििाि, िर कोणी िालािर गिरंिा गचत्र काढिाि ि कोणी राष्ट्रध्िज िाडी िर लाऊन बेिुंि होऊन दर्फरिाि. असा 

आजचा निा िरूण ििय दिसून यिेो. थिािंत्र ि िणिंत्र दििसाला बुुन उत्साह िाटि,े एक निी चेिना येिे. परंिु नंिरच्या 

दििशी पहाटे दर्फरायला गनुाले असिा, काल ज्याला सम्मान दिला त्या काििी गिरंग्याला रथत्यािर, िसेच मैिानािर िूळ खाि 

पडला पाहिो. ही पटरगथिगि लक्षाि ुेिा सी. पी. अ ॅण्ड बेरार महागिद्यालयािील एनसीसी कॅ से् स ि एनसीसी ऑदर्फसर 

लेफ्टनंट डॉ. चेिन हहिंणेकर यांनी एकत्र येऊन, प्राचायय डॉ. गमहलंि बारहािे सरांच्या माियिशयना नुसार Covid-19 च्या सिय 

गनयमचे पालन करीि (12) SD ि SW कॅ से्स गमळून सायकल रैली काढि रथत्या लिि कचर् याि पडलेले िसेच रु्फटाला 

पटरसराि राष्ट्रीय सम्मान मैिानािर पडलेले गमळाले, बुुन िाईट बाटले. सी. पी. अ ॅण्ड बेरार महागिद्यालयािील एनसीसी कॅ डेट 

ने राष्ट्रध्िजाचा करूया सम्मान या गिचारा अंिियि मािील 3 िर्ाय पासून एक नव्या उपक्रमांची सुरिाि केली या उपक्रमाला 

महागिद्यालयाच्या सिय संचालक मंडळाचा, सिय प्राध्यापक ििायचे सहकायय प्राप्त झाले. िसेच एनसीसी नािपुर चे  ग्रुप कॅ प्टन के. 

कलीम सर, 20 महा. बटागलयन एनसीसी कमान अगिकारी कनयल अमोि चंिणा सर, लेर्फ. कनयल संजय किम सर, सुबेिार मेजर 

गत्रलोक हसंि यांनी एनसीसी कडे्स च्या कायायचे कौिुक केले.  

  

  

 



सायकल रॅली (27 Jan 2021) 

Covid-19 च्या राष्ट्रीय महामारीशी लढा ििे असिाना कें द्र सरकारद्वारे दर्फट इंगडया या उपक्रमाची सुरुिाि करण्याि 

आली त्या उपक्रमाअंिियि महागिद्यालयािील 12 कॅ डे्सनी प्राचायय गमहलंि बारहािे यांच्या माियिशयनाि 30 दकलोमीटर 

सायकल रॅली काढली या रॅलीचे नेिृत्ि लेफ्टनंट डॉ. चेिन हहिंणेकर याच्या नेिृत्िाि सहभाि नोंिगिला. 

 

 

 

 



रक्तिान गशगबराि सहभाि ( 19 Feb 2021 ) 

सी. पी अँड बेरर  बेमहागिद्यालयािील 4 एनसीसी कॅ डेट ने डी एन सी कॉलेज येिे 19 रे्फब्रुिारी 2021 रोजी ुेण्याि 

आलेल्या रक्तिान गशगबराि रक्तिान करून सहभाि नोंिगिला. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



पिुळे थिच्छिा अगभयान ( 10 March 2021) 

सी. पी अँड बेरार महागिद्यालयािील एनसीसी गिभािाने पुिळे थिच्छिा उपक्रम सामागजक बांगिलकी 

म्हणून मािील िीन िर्ायपासून राबिि आह,े याच काययक्रमाअंिियि श्री.  छत्रपिी  गशिाजी महाराजांचा 

पुिळा महल थिच्छिा अगभयान 20 महाराष्ट्र बटागलयन एनसीसी च्या आिशेानुसार Covid - 19 च्या सिय 

गनयमचे पालन करीि  10 माचय 2021 रोजी 12 एनसीसी कॅ डटे च्या सहकायायने पार पडला. 

  

  

 


