
शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव २०२० – २०२१ 

महाशवध्यालयाचे नाव :- बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण 

अंशतम स्पधेचे नाव :-  शभत्तीशचत्र                                   शदनांक :- 13 /07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  332 

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इश्स्टट्यूट ऑफ साय्स , 

सातारा   

शवद्यार्थयााचे नाव  कु. आवळे प्रणाली  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 321 

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव कु. पवार ऐश्वयाा प्रकाि 

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 311 

महाशवद्यालयाचे नाव डी. पी. भोसले कॉलेज, कोरेगाव. 

शवद्यार्थयााचे नाव कु. चव्हाण कादबंरी अिोक  

 

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 :-  कातरकाम                                   शदनांक :- 13 /07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  ३२१ 

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव  कु. पवार ऐश्वयाा प्रकाि 

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३२३  

महाशवद्यालयाचे नाव सदु्गरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड. 

शवद्यार्थयााचे नाव कु. यादव सकु्या चंद्रकांत  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३३२ 

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इश्स्टट्यूट ऑफ साय्स , 

सातारा   

शवद्यार्थयााचे नाव कु. मोरे प्रज्ञा नंदकुमार   

 

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 :-  सुगमगायन                                    शदनांक :- 13 /07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  318 

महाशवद्यालयाचे नाव लालबहादूर िास्त्री कॉलेज, सातारा. 

शवद्यार्थयााचे नाव  कु. गायकवाड शदपाली बाबुराव  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 317 

महाशवद्यालयाचे नाव शकसनवीर महाशवद्यालय, वाई    

शवद्यार्थयााचे नाव चव्हाण चारुकेिी उमेि   

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 330  

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज, कराड   

शवद्यार्थयााचे नाव कु. देिपांडे वैष्णवी प्रदीप    

 

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 :-  पाशिमात्य  वाद्यवादन                               शदनांक :- 13 /07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  310 

महाशवद्यालयाचे नाव कॉलेज ऑफ इशंजनीअररंग, कराड 

शवद्यार्थयााचे नाव   बोबडे समीर सरेुि   

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 329 

महाशवद्यालयाचे नाव श्रीमती शमनलबेन मेहता कॉलेज, पाचगणी    

शवद्यार्थयााचे नाव जाधव सशुमत सजंय   

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 317 

महाशवद्यालयाचे नाव शकसनवीर महाशवद्यालय, वाई    

शवद्यार्थयााचे नाव चव्हाण चारुकेिी उमेि   

 

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 नृत्य                                  शदनांक :- 13 /07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  303 

महाशवद्यालयाचे नाव कला आशण वाशणज्य महाशवद्यालय, सातारा  

शवद्यार्थयााचे नाव  कु. देवी गायत्री आनंदकुमार  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 330 

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज, कराड,   

शवद्यार्थयााचे नाव कु. देव ईश्वरी अशनल 

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 332 

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इश्स्टट्यूट ऑफ साय्स, 

सातारा 

शवद्यार्थयााचे नाव कु. जाधव प्राची शदलीप 

 

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 :-  मेह्दी                                 शदनांक :- 13 /07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  329 

महाशवद्यालयाचे नाव श्रीमती शमनलबेन मेहता कॉलेज, पाचगणी    

शवद्यार्थयााचे नाव  कु. डांगे रीफत मु्नवर    

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 330 

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज, कराड,   

शवद्यार्थयााचे नाव कु. गोला मनाली मनोजकुमार  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 315 

महाशवद्यालयाचे नाव इस्माईलसाहेब लॉ कॉलेज, सातारा 

शवद्यार्थयााचे नाव कु. पवार यिश्री अरुण   

 

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 :-  एकपात्री अशभनय                                   शदनांक :- 13 /07/2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  332 

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इश्स्टट्यूट ऑफ साय्स , 

सातारा   

शवद्यार्थयााचे नाव  श्री. मोरे आशदत्य राजेि  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 323 

महाशवद्यालयाचे नाव सदु्गरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड  

शवद्यार्थयााचे नाव श्री. मदने सशुमत सदानंद  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 330 

महाशवद्यालयाचे नाव वेणुताई चव्हाण कॉलेज, कराड 

शवद्यार्थयााचे नाव कु. दीशित साशनया सरेुि  

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

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


