
विविध स्पधांच ेआयोजन :15 ऑगस्ट 2022 रोजी 

  

                         स्पधाआयोजन – हर घर तिरंगा   ' 

  

स्वािंत्र्याचा ‘ अमिृमहोत्सि ’ अंिगगि '  हरघरतिरंगा ' याउपक्रमा साठी जोशी-बेडेकरकला – 

िाणिज्य स्वायत्त महाविद्यालया िरे्फ वनबंध स्पधा , घोषिाक्य स्पधा आणि तचत्रकला स्पधेचे 

आयोजन करण्याि आल ेआहे. 

  

वनबंधस्पधा, 

    खालील विषयांिर   संसृ्कि , मराठी , हहंदी, इंग्रजी  यापैकी कोित्याही एका भाषेि 250 

शब्दाि वनबंध  टाईप करून स्विःचे पूिग नाि , मोबाईलनंबर सह खालील मेल आयडी िर मेल  

करािा. 

वनबंधाचेविषय :- 

  

1 मी तिरंगा बोलिोय 2) माझा विय भारि देश 3) आत्मवनभगर भारि 

1 मैं राष्ट्रध्वज बोल रहा हूँ ....   2) मेरा विय भारिदेश 3) आत्मवनभगर भारि 

1 I am national flag…!       2) My beloved country India   3) Self- reliant India 

  

  घोषिाक्यस्पधा 

  घोष  िाक्य स्पधेि संसृ्कि , मराठी , हहंदी ,  इंग्रजी संयापैकी कोित्याही एका भाषेि घोष िाक्य 

ियार करून मले कराि े

1  माझादेश -माझाअतभमान' 

2  मेरादेश – मेराअतभमान 

3  ‘My Country My  Pride’ 

  

वनबंध आणि घोषिाक्य पाठविण्यासाठी ई-मेलआयडी :- missiontirangajbc75@gmail.com 

  

  

तचत्रकलास्पधा 

  



तचत्र कला स्पधेि भाग घेण्यासाठीखाली वदलेल्या संकल्पनेिर आधाररि 12 बाय 18 साईजच्या 

तचत्रकला पेपर िर  स्विः काढलेले तचत्र आपल्या महाविद्यालयािील स्पधाक वमटीकडे जमा कराि.े 

तचत्रकला स्पधेचे विषय:- 

'स्वािंत्र्याचा अमिृमहोत्सि' 

‘आझादी का अमिृमहोत्सि’ 

‘75 years of Independence’ 

  

िीनही स्पधेि सहभागी होण्यासाठी अंतिम वदनांक 10 ऑगस्ट 2022 राहील. 

  

या  िीनहीस्पधा   सिगविद्यार्थ्यांसाठी खुल्या असनू विजते्या स्पधगकाला 15 ऑगस्ट 2022 रोजी 

सकाळी दहािाजिा िाचायांच्या हस्ते िशस्तीपत्र आणि पाररिोवषक देऊन गौरविण्याि यईेल. 

स्पधांचा पाररिोवषक वििरि सोहळा संपन्न:15 ऑगस्ट 2022 रोजी A-10 

  

    

              विद्या िसारक मंडळाच्या के. ग. जोशी कला आणि ना. गो. बेडेकर िाणिज्य स्वायत्त 

महाविद्यालयाि स्वािंत्र्याच्या अमिृ महोत्सिी िषावनवमत्त आजादी का अमिृ महोत्सि आणि  'हर 

घर तिरंगा' उपक्रमा अंिगगि देशातभमान िाढवििार ेअनेक उपक्रम हािी घेण्याि आले. यामध्य े

स्पधा सवमिीिरे्फ वनबंध स्पधा, घोषिाक्य स्पधा, तचत्रकला स्पधा िसेच रांगोळी स्पधेचे आयोजन 

करण्याि आले होिे.  

      या स्पधेिील गुििंि विद्यार्थ्यांना सोमिार वदनांक 15 ऑगस्ट 2022 रोजी A-10 या िगाि 

िाचाया डॉ. सौ.सुतचत्रा नाईक यांच्या हस्ते पाररिोवषके देऊन गौरविण्याि आले.िीनशेहन अतधक 

विद्यार्थ्यांनी या स्पधेि आपला यशस्वी सहभाग नोंदविला. 

            यािेळी गं्रथपाल नारायि बारसे,  आजादी का अमिृ  महोत्सि कायगक्रमाचे समन्वयक डॉ. 

दीपक साबळे, उपिाचायग डॉ.महेश पाटील,डॉ. अवनल ढिळे,िा. वनतिन पागी, डॉ. मणृ्मयी थत्त,े डॉ. 

वनलम शेख, डॉ. िकाश जंगले, श्री. संजय पाटील, िा. रुपेश महाडीक उपस्थथि होिे. 

         विद्यार्थ्यांना मागगदशगन करिाना िाचाया डॉ. सतुचत्रा नाईक    म्हिाल्या," आजचे युग स्पधेचे 

आहे.  आत्मविश्िास िाढविण्यासाठी  वनकोप स्पधा आिश्यक असि.े अश्या स्पधािून विद्याथी 



स्विःला व्यक्त करीि असिाि. पाररिोवषके वकिी वमळाली यापेक्षा वकिी स्पधामध्ये मी भाग 

घेिला हे महत्वाच ेआहे. ित्येक स्पधा आपल्याला जीिनाकडे सकारात्मक पद्धिीने पाहायला 

स्शकिि.े त्यािूनच आपि घडि असिो. अस ेघडिे आणि पुढे जािे यासाठी ित्येक विद्यार्थ्याने 

विविध स्पधामध्य ेसहभागी होऊन स्विःला शोधण्याचा िामाणिक ियत्न केला पावहजे." 

          "जेव्हा िुम्ही देशाच्या स्वािंत्र्याचा शिक महोत्सि साजरा कराल िेव्हा अमिृ महोत्सिाच्या 

सिग आठििी येि राहिील. हचे या आयोजनाचे यश आहे", असेही िाचाया डॉ. सौ. सुतचत्रा नाईक 

यांनी सांवगिले. 

       तचत्रकला स्पधेचे परीक्षक म्हिून डॉ. रािी अविहोत्री, डॉ. माधिी आरेकर, िा.अचगना डोईर्फोड े

यांनी िर वनबंध स्पधा आणि घोष िाक्य स्पधेचे परीक्षक डॉ. जयश्री ससंह,डॉ. वियंिदा जोशी, िा. 

रुपेश महाडीक यांनी यशस्वीपिे धुरा सांभाळली. रांगोळी स्पधेचे परीक्षि िा. अंजली परंुदर ेयांनी 

केले. 

 

           स्पधा कवमटीचे सदस्य म्हिून  

 िा.संिोष राि,ेडॉ.जयश्री ससंह,                                 

 डॉ. वियंिदा जोशी,िा. पिूा गायकिाड,िा. अंजली पुरंदरे, कु.कुलदीप वमश्रा (विद्याथी ितिवनधी) 

यांनी कुशलिेने स्पधेचे आयोजन केले. 

      संपूिग कायगक्रमाचे सतू्रसंचालन कुलदीप वमश्रा या विद्यार्थ्यांन ेकेले. 











 
  

 

  


