
 ददन ांक  २०१८ रोजी सांपन्न झ लेल्य  ५१ व्य  युव  महोत्सव त ववद्य र्थय ांनी एकूण ११ कल प्रक र ांत प ररतोवषके 

प्र प्त केली. प्रथमफेरी एकूण ४६ ववद्य थी वेगवेगळ्य  २७ कल प्रक र ांत उतरले होते. 

 फोटोग्र फी, ऑन द स्पॉट पेंटटग, एक ांदकक  मर ठी व हहदी, स्कीट मर ठी व हहदी, एकप त्री मर ठी व हहदी, 

म ईम, कथ कथन मर ठी व हहदी, व दववव द मर ठी व हहदी, लोकनृत्य, मेहांदी, कोल ज, क्ले मॉडेहलग, 

र ांगोळी, पोस्टर मेककग, समूह गीत, न ट्य गीत, श स्त्रीय गीतग यन, सुगम गीतग यन, ह मोवनयम व दन, 

कथक, कव्व ली, इांस्टोलेशन    

 त्य पैकी ख लील कल प्रक र ांत प्र ववण्य प्र प्त केले. 

१. समूहगीत प्रथम क्रम ांक कु. पल्लवी पव र, कृवतक  हशद,े स यली, आक ांक्ष  शह णे,क ांचन पव र   

२. स्कीट मर ठी वितीय क्रम ांक कु. अगस्ती कुमटेकर,जगदीश पव र, प्रथमेश गुडेकर,ओंक र चेन्दरुकर, रोहन, 

प्रश ांत ध मणस्कर   

३. मेहांदी प्रथम क्रम ांक कु. ज न्हवी स वांत कु. न वमर  बोदले  

४. कथ कथन मर ठी उते्तजन थथ कु. तनुज  वशवतरकर  

५. कथ कथन हहदी प्रथम क्रम ांक कु. स यली मह वडक  

६. व दववव द मर ठी वितीय क्रम ांक कु. पुनम नटे व कु. ऐश्वय थ अांकुशर व 

७. कु. प्रस द स ळवी कोल ज  

८. कु. ववल स रह टे र ांगोळी प्रथम क्रम ांक  

९. कु. ववल स रह टे क्ले मॉडेहलग तृतीय  

१०. कु. ववल स रह टे पोस्टर मेककग प्रथम   

११. लोकनृत्य प्रथम क्रम ांक समीर मह वडक अल्तमेश म लगुांडकर दीपक गुरव,सुमेध क ांबळे ऋषीकेश स ळवी, मयूर 

नटे, सौरव ध वडे. ओंक र चेन्दरुकर,आक श हशद,े प्रश ांत ध मणस्कर, रोशन ध मणस्कर, केतन म ांडवकर 

वैभव बोथले, प्रतीक क स र   

 जगन्न थ पेडणेकर १५३ व्य  पुण्यवतथीवनवमत्त वजल्ह स्तरीय वनबांध स्पध थ 

कु नेह  स वांत प्रथम (पथम वषथ ववज्ञ न)  

कु.स यली मह वडक वितीय (पथम वषथ ववज्ञ न)  

स वांतव डी येथे ग्रांथ लय आयोवजत र ज्यस्तरीय क व्यस दरीकरण स्पधेत कु नेह  स वांत (पथम वषथ ववज्ञ न) वहच्य  

कववतेची अांवतम फेरीस ठी वनवड झ ली   

 युव  महोत्सव अांवतम फेरीत ववद्य र्थय ांनी ख लील प्रक रे यश सांप दन केले. 

कु. तनुज  वशवतरकर मर ठी कथ कथन तृतीय क्रम ांक  

कु. ववल स रह टे र ांगोळी प्रथम क्रम ांक  

कु. ववल स रह टे क्ले मॉडेहलग वितीय क्रम ांक  

कु. ववल स रह टे पोस्टर ,मेककग उते्तजन थथ  

 फ ईन आर्टसथ मधील कु. ववल स रह टे व समूह गीत तील कु. पल्लवी पव र य ांन  ववद्य पीठ सांघ च्य  

वनवडफेरीस ठी  ददन ांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ववद्य पीठ त आमांवत्रत केले आहे.  

 श्री ववल स रह टे य ची ‘इांद्रधनुष्य’ स्पधेस ठी वनवड ददन ांक २ वडसेम्बर २०१८ रोजी ववद्य पीठ सांघ त 

सर व स ठी सम वेश  

 


