
ll मा�या मराठ�चे काय बोलु कौतुके ll
ll परी अमृता ते ही पैजा �ज�के ll

"�ंथसंपदा" 
��तुतकता�: �ी. संजय सावंत

�ंथपाल
सरदार पटेल अ�भयां��क� महा�व�ालय, मंुबई

  "का�सुमन"
  क�व : - �ी. उ��वल राणे

�श�णत� व उ�ोगत� (बे�टले �स�ट��स)

आयो�जत

मराठ� भाषा संवध�न पंधरवडा

भारतीय �व�ा भवनचे

 सरदार पटेल अ�भयां��क� महा�व�ालय

(२० जानेवारी २०२२ - २८ जानेवारी २०२२)

काय��म �दनांक वेळ

अमृतं तु �व�ा

∬ काय��माची �परेषा ∬

पृ� १/२

२०-०१-२२

"उद ्घाटन समारोह" 
उद ्घाटक: डॉ. एम. एम. मु�डी

�. �ाचाय�
सरदार पटेल अ�भयां��क� महा�व�ालय, मंुबई

सायं. ६ ते ७

२१-०१-२२

स. १० ते ११

सायं. ६ ते ८

डॉ. अभय वाघ
संचालक

 तं�-�श�ण, महारा� रा�य

          डाॅ. एम.एम.मु�डी 
                   �. �ाचाय�
सरदार पटेल अ�भयां��क� महा�व�ालय

डाॅ. शेषा अ�यर
चेअरमन

भारतीय �व�ा भवन ��ट

माग�दश�क

गुगल मीट �ल�क: https://meet.google.com/zjb-ioau-kwx 

https://meet.google.com/zjb-ioau-kwx


"�हतगुज : स� २"
व�ा: �ी. सु�दन कदम

पी.एच.डी. संशोधक (एरो�ेस),
आय.आय.ट�. मंुबई 

डाटा साम�स �� ॲना�लट��स, पे�पो टे�नॉलॉजीस, बंगळूर

                                                             �ा. पराग मुळे (सम�वयक)              
                          �ा. सौ. ��तीजा नाडगौडा  (सह-सम�वयक)                   डॉ. सौ. सं�गता दा�गडे        
                          �ी. संजय सावंत          �ी. संजय रा. �वणेरकर            सौ. वंदना राजपुत
                          �ी. लुईस डायस              �ी. �काश पुजारी                �ी �नलेश केळकर पृ� २/२

�दनांक काय��म वेळ

"अ�भयां��क� महा�व�ालयांचे
�ाम�वकासात योगदान" 

व�ा: डॉ.अजयकुमार कांबेकर 
सहयोगी �ा�यापक (�ाप�य) 

 सम�वयक, उ�त महारा� अ�भयान (UMA),
 सरदार पटेल अ�भयां��क� महा�व�ालय, मंुबई

२४-०१-२२

२५-०१-२२

ह�ता�र �धा�  (�व�ाथ�)
सां�कृ�तक काय��म  (�व�ाथ�)

सां�कृ�तक काय��म  (�श�क व �श�के�र) 

२६-०१-२२

  "मी उ�मी" 
व�ा: �ी.अंजनेय भुतडा, 
डायरे�टर, गो4�ेश, मंुबई

२७-०१-२२

२८-०१-२२

"समारोप"
�मुख उप��ती: डॉ.एम.एम. मु�डी 

�. �ाचाय�
सरदार पटेल अ�भयां��क� महा�व�ालय, मंुबई

सायं.४ ते ४:३०
सायं.४:३० ते ५:३०
सायं.५:३० ते ७

सायं. ६ ते ८

सायं. ६ ते ७

सायं. ६ ते ७

सायं. ६ ते ७

                                                                                               सुचना  
सव� काय��मात सहभाग घे�यासाठ� सं�े�या ईमेल �ारे लॉग-ईन करावे. सव� काय��मांचे आयोजन: गुगल मीट �ारे ऑन-लाईन प�तीने कर�यात येईल. ��येक
काय��माची �ल�क �नधा��रत वेळे�या ठरा�वक कालावधी अगोदर दे�यात येईल.

- आयोजक - 

"अ�भ���"

२२-०१-२२

"�हतगुजः स� १" 
व�ा: डॉ.अर�व�द राघवन

पी.एच.डी. (यां��क�), आय.आय.ट�.मंुबई
शा���, कॉ�न�ग, पुणे

सायं. ६ ते ७

गुगल मीट �ल�क: https://meet.google.com/zjb-ioau-kwx 
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