
एसएनडीटी महिला हिद्यापीठात प्रजासत्ताक हिन उत्सािात साजरा 

म ुंबई : श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला हिद्यापीठ,( एसएनडीटी ) चचचगेट,म ुंबई येथे ७३ िा प्रजासत्ताक हदन 

उत्सािाच्या िातािरणात साजरा करण्यात आला.सकाळी ठीक आठ िाजून पाच हमहनटाुंनी क लग रू डॉ. उज्वला 

चक्रदेि याुंच्या िसे्त ध्वजारोिण करण्यात आले. यािेळी परीक्षा ि मूल्यमापन मुंडळाचे सुंचालक डॉ. सुंजय शेडमाके, 

हिद्याथी कल्याण मुंडळाचे सिायक अहिष्ठाता डॉ. हनतीन प्रभ तेंड लकर मुंचािर उपस्थथत िोते. यािेळी राष्ट्र ीय छात्र 

सेनेच्या हिद्याहथचनी ुंनी हदमाखदार पथसुंचलन सादर करीत उपस्थथताुंचे लक्ष िेिले. प्रास्ताहिक डॉ. सुंजय शेडमाके याुंनी 

केले.  

याप्रसुंगी क लग रू डॉ. उज्वला चक्रदेि याुंनी सिच उपस्थथताुंना प्रजासत्ताक हदनाच्या श भेच्छा हदल्या आहण हिद्यापीठाच्या 

प ढील िाटचाली मधे्य सिाांनी सहक्रय सिभाग घेणेबाबत मागचदशचन केले. सोबतच क लग रू डॉ.उज्वला चक्रदेि याुंनी 

सुंहििान उदे्दहशका चे िाचन केले. कायचक्रमात हिद्यापीठाच्या बॉस्सुंग ि साुंसृ्कहतक के्षत्रात कायच केलेल्या हिद्याहथचनी ुंचा 

क लग रूुं च्या िसे्त सत्कार करण्यात आला. कोहिड हनयमाुंम ळे प्रत्यक्ष उपस्थथत न रािणाऱ्या सिाांसाठी आभासी 

माध्यमाचा उपयोग करण्यात आला.  

या कायचक्रमास हिद्यापीठाच्या चचचगेट ि ज हू आिारातील हशक्षकेतर अहिकारी, हिहिि हिभागाुंचे हिभाग प्रम ख, 

प्राध्यापक, कमचचारी, हिद्याथी उपस्थथत िोते. कोहिड -19 च्या पार्श्चभूमीिर सिच हनयमाुंचे पालन करुन प्रजासत्ताक हदन 

साजरा करण्यात आला. हिद्याथी कल्याण मुंडळाचे  सिायक अहिष्ठाता डॉ. हनतीन प्रभ तेंड लकर याुंनी सिच उपस्थथताुंचे 

आभार मानले ि चिापानाने कायचक्रमाची साुंगता झाली. 

 

फोटो :- एसएनडीटी महिला हिद्यापीठ,चचचगेट आिार, म ुंबई येथे क लग रू डॉ. उज्वला चक्रिेि याुंच्या िसे्त 

ध्वजारोिण करण्यात आले.यािेळी परीक्षा ि मूल्यमापन मुंडळाचे सुंचालक डॉ. सुंजय शेडमाके उपस्थथत 

िोते.                                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



प णे : श्रीमती ना.दा. ठाकरसी महिला हिद्यापीठाच्या प णे पररसर येथे ७३ िा प्रजासत्ताकहदन उत्सािात साजरा झाला. 

सकाळी ७.३० िा कायचक्रमाच्या प्रम ख पाहुण्या प्र-क लग रू प्रा. रूबी ओझा याुंच्या िसे्त ध्वजारोिण करण्यात आले. 

सुंगीत हिुंभागाच्या हिद्याथीनीनी राष्ट्र गीत, हिद्यापीठगीत ि देशभक्तीपरगीत सादर केले.  प्र-क लग रू याुंनी सुंहििान 

उदे्धशीकेचे िाचन केले आहण सिाांना श भेच्छा हदल्या.  त्यानुंतर राष्ट्र ीय छात्र सेनेच्या हिद्याथीनी ुंनी हदमाखदार सुंचलन 

केले.  

प्रजासत्ताक हदना हनहमत्त घेण्यात आलेल्या फोटोग्राफी स्पिेचा हनकाल जाहिर करून हिजेत्याुंना बहक्षस हितरण करण्यात 

आलें. तसेच हनिृत्त िोणाऱ्या कमचचाऱ्याुंचा सत्कार करण्यात आला.  

या प्रसुंगी पदव्य त्तर हिभागाचे समन्वयक प्रा.डा  ॅ . स भाष पाटील, बी.एड्. का  ॅ लेजच्या प्राचायाच आहण म नेजमेंट कौस्िल 

मेंबर प्रा. डा  ॅ . नहलनी पाटील तसेच डा  ॅ . माििी क लकणी, डा  ॅ . िासुंती जोशी ि डा  ॅ . िैशुंपायन उपस्थथत िोते. 

कायचक्रमासाठी हिहिि हिभाग प्रम ख, हशक्षकेतर कमचचारी उपस्थथत िोते.  

कायचक्रमाचे स त्रसुंचलन ड ा हिद ला आडकर याुंनी केले. प णे पररसर समन्वयक डा  ॅ . हशतल मोरे याुंनी उपस्थथताुंचे 

आभार मानले ि चिापानाने कायचक्रमाची साुंगताुं झाली. 

 

 
 

फोटो :- एसएनडीटी महिला हिद्यापीठ,प णे आिार येथे प्र-क लग रू प्रा. रूबी ओझा याुंच्या िसे्त ध्वजारोिण 

करण्यात आले. 

 

 

 



श्रीिर्चन : श्रीमती ना.दा. ठाकरसी महिला हिद्यापीठाच्या श्रीििचन आिारामधे्य ७३ िा प्रजासत्ताक हदन उत्सािात साजरा 

करण्यात आला. क लसहचि डॉ. स भाष िाघमारे याुंच्या िसे्त ध्वजारोिण करण्यात आले. कोरोनाच्या शासनाने हदलेल्या 

सिच हनयमाुंचे पालन करून आयटीआय श्रीििचन येथील पटाुंगणामधे्य िा कायचक्रम पार पडला. यािेळी आयटीआय 

कॉलेज चे प्राचायच प्राम ख्याने उपस्थथत िोते.मिषी किे मॉडेल कॉलेजचे समन्वयक अहनल िाणी ि आिारातील सिच 

हशक्षक,हशक्षकेतर अहिकारी कमचचारी याुंची उपस्थथती िोती. 

 

फोटो :- एसएनडीटी महिला हिद्यापीठ,श्रीिर्चन आिार येथे क लसहचि डॉ. स भाष िाघमारे याुंच्या िसे्त 

ध्वजारोिण करण्यात आले. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


