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रा ीय सं कृ त
िव ापीठा ारा ३0
जानेवारी ते २
फे ुवारीदर यान
आयोिजत अिखल भारतीय
िव ाथ ितभा समारोह
घे यात आला. या टॅले ट फे ि ट हलम ये भारतातील एकू ण २२
िव ापीठांनी सहभाग घेतला होता. भारतातील सव सं कृ त िव ापीठांतील
िव ा या या कलागुणांना वाव देणा या या छा ितभा उ सवात
किवकु लगु कािलदास सं कृ त िव विव ालयाची १२ िव ा याची चमू
सहभागी झाली होती. या चमूने सं कृ त व ृ व, गीतगायन, लोकनृ य, नाटक,
एकपा ी अिभनय, रस
आदी शै िणक, सां कृ ितक पधाम ये भाग घेत
िवजय ा के ला.सं कृ त लोकनृ य पधत िव विव ालया या चमूनी
सुवणपदक पटकािवले. सं कृ त गीतगायन पधत ाची भट या िव ा थनीला
उ ेजनाथ पुर कार ा झाला. 'मूक दनम्' हा एकपा ी अिभनय सादर
करणा या गौरी सोनट े िहने कां यपदक ा के ले. यािशवाय
िव विव ालयातफ तुत 'गु दि णा' या डॉ. िवभा ीरसागर िलिखत
सं कृ त नाटकाची सं कृ त ेमी रिसक ो यांनी आिण िव ांनानी िवशेष
शंसा के ली. या टॅले ट फे ि ट हलम ये सहभागी चमूम ये ीवरदा हाळगे,
गौरी सोनट े , द ानी अनमोलवार, वै णवी दाभेकर, वृषाली दाणी, वेद ी
आव कर, माधुरी वै , ाची भट, अिमत मुळे, स यिजत खताळ, अनुज शमा,
परीि त झोडेकर या िव ा याचा सहभाग होता. या संपूण समारोहात
िव विव ालया या िव ा याची कामिगरी कौतुका पद होती.
िव विव ालया या कु लगु डॉ. उमा वै आिण कु लसिचव डॉ. अर वंद
जोशी, सां कृ ितक सिमती या सम वियका डॉ. नंदा पुरी यांनी िवजयी चमूचे
अिभनंदन के ले. डॉ. किवता होले आिण ा. पराग जोशी यां या
मागदशनाखाली आिण डॉ. जयवंत चौधरी व डॉ. रेणुका बोकारे यां या
नेतृ वाखाली ही चमू या फे ि ट हलम ये सहभागी झाली
होती.आंतरिव ापीठ महो सवात सं कृ त िव ापीठाची चमकदार कामिगरी
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