
शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव २०२० – २०२१ 

महाशवध्यालयाचे नाव :- बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण 

अंशतम स्पधेचे नाव :-  िास्त्रीय सुरवाद्य                                शदनांक :- 12/07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  310 

महाशवद्यालयाचे नाव कॉलेज ऑफ इशंजनीररंग, कराड  

शवद्यार्थयााचे नाव  जाधव ऋतुराज सतीि  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 312 

महाशवद्यालयाचे नाव दशहवडी कॉलेज, दशहवडी 

शवद्यार्थयााचे नाव जगदाळे सकेंत  लहुराज  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  

 

शनरंक 
महाशवद्यालयाचे नाव 

शवद्यार्थयााचे नाव 

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

 ( डॉ. पाांडुरांग ऐवळे )                                                        ( डॉ. एस. डी.पवार )                                                                                                                  

 



शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव २०२० – २०२१ 

महाशवध्यालयाचे नाव :- बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण 

अंशतम स्पधेचे नाव :- वकृ्तत्व  शहदंी                                            शदनांक :- 12/07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  ३२१ 

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव  कनक  व्रीजेन्द्र शसगं  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३३० 

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज , कराड 

शवद्यार्थयााचे नाव शपसाळ अनाशमका अिोक  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३३२ 

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इशन्द्स्टट्यूट ऑफ सायन्द्स , 

सातारा   

शवद्यार्थयााचे नाव बगे शनखील सतंोष  

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

 ( डॉ. पाांडुरांग ऐवळे )                                                     ( डॉ. एस. डी.पवार )        



शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव २०२० – २०२१ 

महाशवध्यालयाचे नाव :- बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण 

अंशतम स्पधेचे नाव :-  वकृ्तत्व मराठी                                  शदनांक :- 12/07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  ३१५  

महाशवद्यालयाचे नाव इस्माईलसाहेब लॉ कॉलेज, सातारा  

शवद्यार्थयााचे नाव  कु. कारंडे शे्वता नामदेव  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 312 

महाशवद्यालयाचे नाव दशहवडी कॉलेज, दशहवडी 

शवद्यार्थयााचे नाव कु. जगदाळे ऋतुजा सहुास  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३३०  

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज , कराड 

शवद्यार्थयााचे नाव जांबागी पजूा पुरुषोत्तम  

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

 ( डॉ. पाांडुरांग ऐवळे )                                                     ( डॉ. एस. डी.पवार )   

 



शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव २०२० – २०२१ 

महाशवध्यालयाचे नाव :- बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण 

अंशतम स्पधेचे नाव :-  रांगोळी                                   शदनांक :- 12/07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  330 

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज , कराड 

शवद्यार्थयााचे नाव  गोला मनाली मनोजकुमार  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 332 

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इशन्द्स्टट्यूट ऑफ सायन्द्स , 

सातारा   

शवद्यार्थयााचे नाव शनकम सकुन्द्या शदनकर  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 321  

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव कंुभार सशुमत दत्तात्रय  

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

 ( डॉ. पाांडुरांग ऐवळे )                                                     ( डॉ. एस. डी.पवार )   

 



शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव २०२० – २०२१ 

महाशवध्यालयाचे नाव :- बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण 

अंशतम स्पधेचे नाव :-  िास्त्रीय गायन स्पधाा                         शदनांक :- 12/07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  330 

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज , कराड 

शवद्यार्थयााचे नाव  शकरपेकर भैरवी प्रमोद  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 318 

महाशवद्यालयाचे नाव लाल बहादूर िास्त्री कॉलेज , सातारा  

शवद्यार्थयााचे नाव गायकवाड शदपाली बाबुराव  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 312 

महाशवद्यालयाचे नाव दशहवडी कॉलेज, दशहवडी 

शवद्यार्थयााचे नाव माने सौरव सयुाकांत  

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

 ( डॉ. पाांडुरांग ऐवळे )                                                     ( डॉ. एस. डी.पवार )   

 



शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव २०२० – २०२१ 

महाशवध्यालयाचे नाव :- बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण 

अंशतम स्पधेचे नाव :-  व्यंग्यशचत्र                                शदनांक :- 12/07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  310 

महाशवद्यालयाचे नाव कॉलेज ऑफ इशंजनीररंग, कराड  

शवद्यार्थयााचे नाव  गवंडे अशभषेक सजंय  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३२१  

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव कंुभार सशुमत दत्तात्रय  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३२९  

महाशवद्यालयाचे नाव श्रीमती शमनलबेन महेता कॉलेज, पाचगणी  

शवद्यार्थयााचे नाव डांगे रीफत मुन्द्नवर 

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

 ( डॉ. पाांडुरांग ऐवळे )                                                     ( डॉ. एस. डी.पवार )   


