
 

  

 

 आठल्ये सपे्र पिते्र महापिद्यालय, देिरुख साांस्कृपिक पिभाग  ि ग्रांथालय पिभाग आयोपिि 

 

 

विद्याथी वमत्ाांनो, दरिर्षी आपण यिुा महोत्सिाच्या माध्यमातनू िकृ्तत्ि, िादवििाद, गायन, िादन, नाट्य, नततन, 

फाईन आट्तस अशा विविध प्रकारच्या आांतरमहाविद्यालयीन स्पधाांमध्ये सहभागी होत असता. आपली कला िा आपला विर्षय 

उत्स्फूततपण े माांडून पाररतोवर्षक प्राप्त करण्यासाठी तमु्ही प्रचांड मेहनत करता. तसेच उपरोक्त कौशल्ये आत्मसात करण्याची 

आिडही तमु्हाला असते. या गोष्टी लक्षात घेऊनच आठल्य-ेसपे्र-वपत्े महाविद्यालय दिेरुख, साांस्कृवतक विभाग काही कलाांचे 

उत्तम मागतदशतन करणारी राज्यस्तरीय साांस्कृवतक कायतशाळा आयोवजत करीत आह.े सदर कायतशाळा प्रत्येक सादरीकरण कलेचे 

मागतदशतन करणारी, एक तास कालािधीची ि एक वदिसीय असेल. नामिांत वनिेदक, मागतदशतक ि नाट्यअवभनेत्ी या 

कायतशाळेसाठी मागतदशतन करतील. तरी जास्तीत जास्त विद्यार्थयाांनी या कायतशाळेचा लाभ घ्यािा. ज्या विद्यार्थयातला ज्या 

कलेची आिड असेल त्याला त्या कायतशाळेत भाग घेता येईल. एखाद्या विद्यार्थयातला सितच कायतशाळाांमध्ये सहभागी व्हायच े

असेल तरी त्याला प्रथम नोंदणी प्रथम प्रिेश या तत्िािर प्रिेश वदला जाईल. तरी इच्छुक विद्यार्थयातनी कायतशाळेत प्रविष्ट 

होण्यासाठी वलांकिर खाली वदलेला नोंदणी अजत (रवजस्रेशन फॉमत) पदनाांक १०  पडसेंबर २०२० पयतन्त भरून पाठिािा.  

पदनाांक  िेळ  पिषय  मागगदर्गक       नोंदणी पलांक  

शवनिार 

१२/१२/२०२०  

११.०० 

ते 

१२.०० 

मलुाखत 

कौशल्य े

प्रा. डॉ. नीपिन आरेकर,  

मराठी विभाग प्रमखु  

सीएचएम  महाविद्यालय, उल्हासनगर,  

पटकथा लेखक ि वनिेदक 

https://forms.gle/9

PwhVgikXezqa9K

27 

 

सोमिार -

१४.१२.२०२० 

मांगळिार  

१५.१२.२०२०   

११.०० 

ते 

१२.०० 

िकृ्तत्ि ि 

िादवििाद 

(माध्यम- 

इांवललश) 

िेपनफर गाडगीळ  

वशवक्षका ि तज्ञ मागतदशतक, मुांबई  

https://forms.gle/c

B5wapsK7yQY3n

Aq8 

 

बधुिार 

१६.१२.२०२०  

११.०० 

ते 

१२.०० 

नाट्यअवभन

य/ िकृ्तत्ि ि 

िादवििाद 

(माध्यम 

मराठी) 

डॉ. स्िराली पर्ांदे 

प्राध्यावपका, गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय, रत्नावगरी, 

नाट्य अवभनते्ी 

डॉ. र्ीिल िािसकर  

प्राध्यापक, आरकेटी महाविद्यालय, मुांबई 

https://forms.gle/Ls

q6gksU4NcHrajP9 

 सिग सहभागी पिद्यार्थयाांना  ई-प्रर्पस्िित्रके देण्याि  येिील .  िसेच कायगर्ाळेसाठी कोणिेही रु्ल्क आकारले िाणार नाही.  

 स्त्रोि- गूगल मीट पलांक  

 अपधक मापहिीसाठी सांिकग  –  प्रा. डॉ. िर्षात फाटक -९४०५०६९२४६  प्रा. अवजत जाधि- ९८६०७६७९२८ श्री. सभुार्ष मायांगडे  ९८६०५७२७९७   

डॉ. िषाग पर्रीष फाटक    श्री. सभुाष एस. मायांगडे     डॉ. नरेंद्र ि. िेंडोलकर  

समन्ियक, साांस्कृवतक विभाग           ग्रांथपाल                                        प्राचायत  

देिरुख पर्क्षण प्रसारक मांडळाचे 

न्या. िात्यासाहेब आठल्ये कला, िेद. र्ां. रा. सपे्र िापणज्य, पिपधज्ञ दादासाहेब पिते्र पिज्ञान 

महापिद्यालय (स्िायत्त), देिरुख, पिल्हा- रत्नापगरी- ४१५ ८०४ 

नॅक िुनमूगल्याांकन ३ रे – ‘अ’ शे्रणी 

मुांबई पिद्यािीठ उत्कृष्ट महापिद्यालय िुरस्कार- २००९- २०१० 

 

 

साांस्कृपिक उिक्रम मागगदर्गनिर राज्यस्िरीय कायगर्ाळा   
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