
आजादी का अमत ृमहोत्सव अन्तर्गत संसृ्कत सप्ताह  

 

डॉ.सौ.सुचित्रा नाईक प्रािार्या आणि अध्यक्षा ठािे जजल्हास्तरीर्य हर घर चतरंर्ा समन्वर्य सममती, डॉ.दीपक 

साबळे, 

अर्गशास्त्र मवभार् प्रमख ुतसेि समन्वर्यक, हर घर चत रंर्ा उपक्रम, ग्ररं्पाल नारार्यि बारसे, सल्लार्ार हर घर 

चतरंर्ा उपक्रम र्यांच्या मार्गदशगनाने ७५ वां स्वातंत्र्य अमत ृमहोत्सवान्तर्गत संसृ्कत मवभार्ाने संसृ्कत मदनाि े

औचित्य साधन ूमद . ११/०८ ते२०/०८/२२ पर्यतंर्य ंसंसृ्कत सप्ताहािेआर्योजन केल ेहोते र्या महोत्सवात 

महामवद्यालर्यीन आणि आतंर महामव द्यालर्यीन ममळून एकूि ५ मवद्यार्थ्यांनी सहभार् नोंदमवला होता. 

 

 मद ११ ऑर्स्ट, रु्रुवार , रोजी सप्ताहािे उद्घाटन  र्ीतर्ार्यन स्पधेन ेझाली. आतंर 

महामवद्यालर्यीन मवद्यार्ी देखील सहभार्ी झाले होते. प्रर्म दोन  

मवजेत ेमहामव द्यालर्यीन असन ूइतर दोन 

मवजेत ेसोमय्या आणि राष्ट्रीर्य संसृ्कत संस्र्ानािे होते. प्रा. सुममत कुमार झा र्यांनी स्पधेच्या  

मनिार्यकािी भममूका 

पार पाडली. 

 

 १२/०८.२०२२ शकु्रवार: - कर्ाकर्नस्पधा , वाता वािनस्पधा (News Reading) 

र्यात एकूि १० मवद्यार्थ्यां नी सहभार् नोंदमव ला होता प्रते्यकी तीन मव द्यार्ी मवजेत ेघोमित करण्र्यात 

आल.े प्रा.कोमल बापट र्यांनी स्पधेच्या मनिामर्यकेिी भममूका पार पाडली. 

 

 १३/०८/२०२२ शमनवार: - वक्ततृ्व स्पधा -  र्यात एकूि १० मवद्यार्थ्यांनी सहभार् नोंदमव ला होता प्रते्यकी तीन 

मवद्यार्ी मवजतेे घोमित करण्र्यात आल.े प्रा.मनशा वतगक र्यांनी स्पधेच्या मनिामर्यकेिी भममूका पार पाडली. 

 

 १७/०८/२०२२ बधुवार:- सभुामित पठि स्पधा , र्यात एकूि २५ मवद्यार्थ्यांनी सहभार् नोंदमवला होता प्रते्यकी 

तीन 

मवद्यार्ी मवजतेे घोमित करण्र्यात आल.ेप्रा. सममुममत कुमार झा र्यांनी स्पधेच्या मनिार्यकािी भूममका पार 

पाडली. 

 

 १८/०८/२०२२ रु्रुवार: - महामव द्यालर्य वारी, र्यात मवभार्िे सवगि मवद्यार्ी सहभार्ी झाले होते. 



प्रा. स्वाती भालेराव आणि प्रा. श्रेर्या मोघ ेर्यांच्या मार्गदशगनानुसार मवद्यार्थ्यांना महामवद्यालर्यातील वािनालर्य, 

research क्षेत्र, 

computer Lab, प्रािार्या डॉ. सुचित्रा नाईक र्यांिी भेट, उपप्रािार्यग डॉ. महशे पाटील आणि उपप्रािार्या डॉ. 

मप्ररं्यवदा 

टोकेकर र्यांिी भेट, जजमखाना, कार्यालर्य आणि महामवद्यालर्यािा संपूिग पररसराि े दशगन मवद्यार्थ्यांना 

करमवण्र्यात 

आल.े र्यात जवळपास ३५मवद्यार्थ्यांनी सहभार् घेतला होता. 

 

 

 १८/०८/२०२२ रु्रुवार:- चित्रकला स्पधा र्यात एकूि १२ मवद्यार्थ्यांनी सहभार् नोंदमवला होता र्यात तीन 

मवद्यार्ी 

मवजेत ेघोमित करण्र्यात आले. प्रा.प्रतीक्षा कुलकिी र्यांनी स्पधेच्या मनिामर्यकेिी भममूका पार पाडली. 

 

 १९/०८/२०२२ शकु्रवार: - स्क्रीमनरं्- मामहतीपिूग मिमडओ मवद्यार्थ्याना दाखमवण्र्यात आले. 

 

 २०/०८/२०२२ शमनवार: - स्मरिक्रीडा (Memory Game) -एकूि २० मव द्यार्थ्यांनी सहभार् नोंदमवला होता 

र्यात 

एक र्ि मवजतेा घोमित करण्र्यात आला. प्रा.प्रतीक्षा कुलकिी र्यांनी स्पधेच्या मनिामर्यकेिी भममूका पार 

पाडली. 

 

 २०/०८/२०२२ शमनवार: - प्रश्नमंजिुा (Quiz) एकूि १२ 

 मवद्यार्थ्यांनी सहभार् नोंदमवला होता र्यात एक र्ि 

मवजेता घोमित करण्र्यात आला. प्रा. ितेना ठोंबरेर्यांनी स्पधेच्या मनिामर्यकेिी भमममूमका पार पाडली. 

 

 २०/०८/२०२२ शमनवार: -समापि- प्रा. स्वाती भालेराव, प्रा. श्रेर्या मोघआेणि प्रा. कोमल बापट र्याच्या 

मार्गदशगना खाली सप्ताहािा समारोप करण्र्यात आला. 

 

र्यात रुईर्या महामवद्यालर्य, वझे केळकर महामवद्यालर्य, राष्ट्रीर्य संसृ्कत संस्र्ान, बांदोडकर कमनष्ठ 

महाम द्यालर्य, जोशी बडेेकर कमनष्ठ- वररष्ठ महामवद्यालर्य आणि श्रीरंर् मवद्यालर्याच्या मवद्यार्थ्यांनी मवमवध 

स्पधांमध्य ेसहभार् नोंदमवला होता. 

 



संसृ्कत सप्ताह र्यशस्वी होण्र्यासाठी 

डॉ.सौ.सुचित्रा नाईक प्रािार्या आणि अध्यक्षा ठािे जजल्हास्तरीर्य हर घर चतरंर्ा समन्वर्य सममती, डॉ.दीपक 

साबळे, 

अर्गशास्त्र मवभार् प्रमुख तसेि समन्वर्यक, हर घर चतरंर्ा उपक्रम, ग्ररं्पाल नारार्यि बारसे, सल्लार्ार हर घर 

चतरंर्ा उपक्रम तसेि  उपप्रािार्यग डॉ. महशे पाटील आणि सुभाि शशंदे, उपप्रािार्या डॉ. मप्ररं्यवदा टोकेकर, सवग 

समन्वर्यक, सवग प्राध्यापक वृं द आणि मवभार्ाि ेसवग मवद्यार्थ्यानी नी मोलािे साहाय्य आणि मार्गदशगन केले. 

 

धन्यवाद 

 

स्वाती म. भालेराव 

संसृ्कत मवभार्







 


