
शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

शवद्याथी शवकास शवभाग 

सातारा  शजल्हास्तरीय ऑनलाईन युवा महोत्सव - २०२० – २०२१ 

अंशतम स्पधेचे नाव :-  मातीकाम                               शदनांक :- 14 / 07 / 2021 

 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र . 321 

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव  श्री. कंुभार सशुमत दत्तात्रय  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र. 310 

महाशवद्यालयाचे नाव कॉलेज ऑफ इशंजनीअररंग, कराड 

शवद्यार्थयााचे नाव श्री. मोहरकर कुणाल प्रमोद  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र. 331 

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स , कराड   

शवद्यार्थयााचे नाव श्री. कंुभार शवनायक हनमंत  

 

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 :-  इगं्रजी  वकृ्तत्व                               शदनांक :- 14 / 07 / 2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  323 

महाशवद्यालयाचे नाव सदु्गरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड  

शवद्यार्थयााचे नाव  कु. सवािे कल्याणी सजंय  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र ३२१ 

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव श्री. शसगं कनक व्रीजेन्र  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 311 

महाशवद्यालयाचे नाव डी पी भोसले कॉलेज, कोरेगाव  

शवद्यार्थयााचे नाव कु. इनामदार शसमरन शसकंदर  

 

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 :-  स्थळशचत्र                                  शदनांक :- 14 / 07 / 2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  324 

महाशवद्यालयाचे नाव सरदार बाबासाहेब माने महाशवद्यालय, रशहमतपूर  

शवद्यार्थयााचे नाव  माने कुणाल अशनलराव  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 321 

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव कु. पवार ऐश्वयाा प्रकाि  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 332  

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इशन्स्टट्यूट ऑफ सायन्स , 

सातारा   

शवद्यार्थयााचे नाव रजपूत ऋषीकेि उदयशसहं   

 

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 एकल गायन                             शदनांक :- 14 / 07 / 2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  321 

महाशवद्यालयाचे नाव मुधोजी कॉलेज, फलटण   

शवद्यार्थयााचे नाव  श्री. शसगं कनक व्रीजेन्र  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 317 

महाशवद्यालयाचे नाव शकसनवीर महाशवद्यालय , वाई. 

शवद्यार्थयााचे नाव कु. चव्हाण चारुकेिी उमेि  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 312 

महाशवद्यालयाचे नाव दशहवडी कॉलेज, दशहवडी  

शवद्यार्थयााचे नाव कु. पवार आरती नामदेव  

 

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 :-  नकला                                  शदनांक :- 14 / 07 / 2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  332  

महाशवद्यालयाचे नाव यिवंतराव चव्हाण इशन्स्टट्यूट ऑफ सायन्स , 

सातारा   

शवद्यार्थयााचे नाव  शचंचकर गणेि सयंोग  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 315 

महाशवद्यालयाचे नाव इस्माईलसाहेब मुल्ला लॉ कॉलेज, सातारा  

शवद्यार्थयााचे नाव तोगलवार ओमेि बालाजी  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 307 

महाशवद्यालयाचे नाव बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण  

शवद्यार्थयााचे नाव शभसे रशवराज उत्तम  

 

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 तालवाद्य                                शदनांक :- 14 / 07 / 2021 

स्पधाा शनकालपत्रक 

 

 

प्रथम क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र  317 

महाशवद्यालयाचे नाव शकसनवीर महाशवद्यालय , वाई. 

शवद्यार्थयााचे नाव  कांबळे सागर अरुण  

 

 

 

शितीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 319 

महाशवद्यालयाचे नाव कै. रामराव शनकम बी.एड. कॉलेज,  

शवद्यार्थयााचे नाव अंबी अशभषेक महादेव  

 

 

 

तृतीय  क्रमांक  

स्पधाक महाशवद्यालयाचा कोड क्र 327 

महाशवद्यालयाचे नाव शिक्षणमहषी बापुजी साळंुखे कॉलेज, कराड  

शवद्यार्थयााचे नाव काकडे पाथा सतंोष  

 

समिती प्रिखु नाव व सही                                    प्राचार्य  

             

     

 

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


