
 

रयत शिक्षण संस्थेचे, 

यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, सातारा 

सु्टडन्ट ऍक्टिक्टिटी सशिती 

वाशषिक शियोजि २०२१-२०२२ 

अ. 

नं. 

काययक्रमाचे नाव स्पर्ाय दिनांक नोदटदफकेशन आयोजक स्परे्चे दवषय स्परे्चे स्वरूप नोिंणी फी बक्षीस 
 

1 शिबंध स्पधाि  
 

१३ ऑगस्ट 

२०२१ 

०७ ऑगस्ट 

२०२१ 

डॉ. आण्णा देिपांडे सिता 

प्रशतष्टाि,रशिितपूर 

१.सािे गुरूजी 

२.गोपाळ गणेि आगरकर 

३.शिक्षण ििषी धोडंो केिव कवे 

४.लोकिािीर आण्णा भाऊ साठे 

५.फाशतिाबी िेख       

ऑिलाईि शििुल्क १.प्रथि कं्र. ७५०रु व 

प्रिाणपत्र 

२.शितीय क्र. ५००रु 

३.तृत्तीय क्र. ३००रु 

४.सिभागी स्पधिकास 

प्रिाणपत्र          

2 प्रश्ििंजुषा स्पधाि  १५ ऑगस्ट 

२०२१ 

१२ ऑगस्ट 

२०२१ 

अण्णासािेब आवटे 

ििाशवद्यालय,िंचर 

शलंकिधील प्रश्िावली सोडवणे ऑिलाईि शििुल्क सिभागी स्पधिकास E 

प्रिाणपत्र          

3 राष्टर गाि १५ ऑगस्ट 

२०२१ 

२९ जुलै  २०२१ िालेय शिक्षण आशण साक्षरता 

शवभाग,िवी शदल्ली 

आझादीका अिृत ििोस्तव ऑिलाईि शििुल्क सिभागी स्पधिकास E 

प्रिाणपत्र          

4 शिक्षक शदि  

Thank a Teacher  

अशभयािांतगित शिक्षक 

कायि गौरव सप्ताि  
 

०२ ते ०७ 

सप्टेंबर २१ 

३१ ऑगस्ट 

२०२१ 

ििाराष्टर  िासि िालेय शिक्षण व 

क्रीडा शवभाग िंत्रालय,िंुबई 

१.आधुशिक काळािधे्य शिक्षकांची बदललेली 

भूशिका 

२.देिाच्या जडणघडणीिधे्य शिक्षकांचे 

योगदाि 

३.शिक्षक :सिाज पररवतििाचे िाध्यि 

४.िाझ्या शिक्षकाचा िाशवन्यपूणि उपक्रि 

५.पेक्टिल से्कच 

ऑिलाईि शििुल्क प्रिाणपत्र 

5 कििवीर भाऊराव पाटील 

जयंती  

शिबंध व  रांगोळी 
 

२२ सप्टेंबर 

२०२१ 

१८ सप्टेंबर 

२०२१ 

यिवंतराव चिाण इक्टिटयूट ऑफ 

सायि, सातारा 

१. रयत शिक्षण संस्थेची ितकोत्तर वाटचाल 

२.कििवीर भाऊराव पाटील शिक्षणातील 

भशगरथ 

३.रयत शिक्षण संस्थेच्या उभारणीत रयत 

िाउली  

   लक्ष्मीबाई पाटील यांचे योगदाि      

 

ऑिलाईि शििुल्क प्रिाणपत्र 

6 संस्था वधािपि शदि  

वकृ्तत्व स्पधाि 

०४ ऑिोम्बर 

२०२१ 

२० सप्टेंबर  

२०२१ 

यिवंतराव चिाण इक्टिटयूट ऑफ 

सायि, सातारा 

१. ििाराष्टर ाच्या जडणघडणीत कििवीरांचे 

योगदाि 

२.ऑिलाईि शिक्षण :वास्तव आशण भशवतव्य 

३.रयत शिक्षण संस्था :काल,आज आशण उद्या      

ऑिलाईि शििुल्क प्रिाणपत्र 

7 यिवंतराव चिाण 

पुण्यशतथी  
 

२५ िोिेंबर 

२०२१ 

१५ िोिेंबर 

२०२१ 

यिवंतराव चिाण इक्टिटयूट ऑफ 

सायि, सातारा 

१.यिवंतराव चिाण यांच्यावर पेन्िील से्कच   

२.काव्य लेखि   
ऑिलाईि/ 

ऑफलाईि 

शििुल्क प्रिाणपत्र 

8 सौ. लक्ष्मीबाई भाऊराव 

पाटील पुण्यशतथी 

 

१२ एशप्रल २०२१ ०३ िाचि २०२२ यिवंतराव चिाण इक्टिटयूट ऑफ 

सायि, सातारा 

१.काव्य वाचि 

२.िेिन्दी     
ऑिलाईि/ 

ऑफलाईि 

 

शििुल्क प्रिाणपत्र 

 



रयत दशक्षण संस्थेचे 

यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स,सातारा 

अिवाल 

शद. ०१/१०/२०२१ रोजी शवषयास अिुसरुि उप प्राचायि यांचे सिवेत िीटीगं घेण्यात आली.  त्यािधे्य खालील घट्कांिवर चच्याां करणेत आली.  आयोशजत कायिक्रिाचे िुदे्द खालील 

प्रिाणे.  

१.   कशिटीतील सवि सदिािी प्रते्यक िशिण्यात िोणाऱ्या ऐक / दोि कायिक्रिाचे संपूणि शियोजि करावे.  

२. स्पधेचे िाव ठरवणे  

३. शवषय ठरवणे  

४. आयोजि ठरवणे 

५. िोशटशफकेिि व   स्पधेचा शदिांक 

 ६. िोदंणी फी  

७. स्पधेचे पत्र तयार करणे   

८. तज्ज्ञ परीक्षक शियुक्ती करूि शिकाल  

९. बक्षीस  व प्रिाणपत्र शवतरीत करणे  

१०.अिवाल तयार  करणे   

११.िोटीस काढणे  

१२डॉकुिेंटचे फायशलंग करणे . ई .   

 

 

 



अ. 

िं     

शियोजीत कायिक्रिाचा ििीिा    संपूणि कायिक्रिाचे शियोजि करणाऱ्या 

सदिाचे िाव        

सिी िेरा 

1 ऑगस्ट ,सप्टेंबर ,ओिोम्बर २०२१      िोझर डी. बी. (इलेिर ॉशिक्स)   

2 िोिेंबर २०२१          बाबर एस. आर.   ( इंक्टललि )   

3 डीिेम्बर २०२१     गायकवाड  एस. यू. (रसायििात्र )   

4 जािेवारी  २०२१        पाटील िी. पी.      ( एि. एल. शट.)   

5 एशप्रल २०२१            घाडगे एस. के.        ( जीविास्त्र )   

               

 

 

 

 

 

 


