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1)  संगीत (Music) 
 

अ. 
क्र. 

कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

१  

संगीत  
(भारतीय शास्त्रीय गायन) 

Music 

(Indian Classical Solo) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

भुसावळ किा,ववज्ञान आणण पु. ओं. 
नाहाटा वाणणज्य महाववद्यािय, 

भुसावळ. ता.भुसावळ जि.िळगाव.  
 

(कॉिेि कोड : 198) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 

सोसायटीचे मुळिी िेठा 
महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

२  

संगीत  
(भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत - 

तािवाद्य)   

Music 

(Indian Classical Instrumental 
Solo Percussion) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 

संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

खान्देश कॉिेि एज्यु. सोसा.चे 
एस.एस.मणणयार ववधी 

महाववद्याि,िळगाव जि. िळगाव  

 

(कॉिेि कोड : 116) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 
महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

३   

संगीत  
(भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत - 

स्त्वरवाद्य) 
Music 

(Indian Classical Instrumental 
Solo Non-Percussion) 

के.सी.ई.सोसायटी संचशित, 

इजन्स्त्टटयूट ऑफ मॅनेिमेट अँड 
ररसचच, िळगाव  

 

(कॉिेि कोड : 121) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 

महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 199) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

४ 

संगीत  
(नाट्यसंगीत) 

Music 

(Natya Sangeet - Solo Event) 

शैक्षणणक प्रशाळा, कवययरी बहहणाबाई 
चौधरी उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ  

 

(कॉिेि कोड : 203) 

भुसावळ किा,ववज्ञान आणण पु. ओं. 
नाहाटा वाणणज्य महाववद्यािय, 

भुसावळ. ता.भुसावळ जि.िळगाव.  
(कॉिेि कोड : 198) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 

सोसायटीचे मुळिी िेठा 
महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव. 

(कॉिेि कोड : 199) 

५ 

संगीत 
(भारतीय सुगम संगीत) 

Music 

(Indian Light Vocal) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 140) 

भुसावळ किा,ववज्ञान आणण पु. ओं. 
नाहाटा वाणणज्य महाववद्यािय, 

भुसावळ. ता.भुसावळ जि.िळगाव.  
(कॉिेि कोड : 198) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 

महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव. 
(कॉिेि कोड : 199) 

६ 

संगीत  
(भारतीय समुहगान) 

Music 

(Indian Group Song) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 

संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 
जि.िळगाव (कॉिेि कोड : 132) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 

महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव. 
(कॉिेि कोड : 199) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 140) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

७ 

संगीत  
(भारतीय िोकसंगीत वाद्यव ंद) 

Music 

(Indian Folk Orchestra- Group 

Event) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 
 

(कॉिेि कोड : 140) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 

महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव. 
(कॉिेि कोड : 199) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

८ 

संगीत  
(पाजचचमात्य गायन) 

Music 

(Western Vocal - Solo) 

िी.एच.रायसोनी इजन्स्त्टट्यूट ऑफ 
बबझीनेस मॅनेिमेंट, िळगाव  

 

(कॉिेि कोड : 149) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 

संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 
 

(कॉिेि कोड : 140) 

 
९ 

संगीत  
(पाजचचमात्य वाद्यसंगीत) 

Music 

(Western Instrumental - Solo) 

पुज्य साने गुरुिी ववद्या प्रसारक 
मंडळाचे सिन इसान पाटीि किा 
गगरधर बारकु पटेि ववज्ञान आणण 
शहादा तािुका को. ऑप. खरेदी 

ववक्री संघ वाणणज्य महाववद्यािय, 

शहादा जि. नंदरुबार   

(कॉिेि कोड : 156) 

िी.एच.रायसोनी इजन्स्त्टट्यूट ऑफ 
बबझीनेस मॅनेिमेंट, िळगाव  

 
 

(कॉिेि कोड : 149) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 

महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव.  

 
 

(कॉिेि कोड : 199) 
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अ. 
क्र. 

कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

१० 

संगीत  
(पाजचचमात्य समूहगान) 

Music 

(Western Group Song) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 140) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 

महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 
जि.िळगाव (कॉिेि कोड : 132) 
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2)  नतृ्ि (Dance) 
 

अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

१  

नतृ्ि 
(भारतीय शास्त्रीय न त्य)   

Dance 

(Indian Classical Dance) 

रा. स. शश. प्र. मंडळ शि. 
चाळीसगांव सचशित, नानासाहेब 
यशवंतराव नारायणराव चव्हाण 
किा, ववज्ञान आणण वाणणज्य 
महाववद्यािय, चाळीसगांव ता. 
चाळीसगांव जि. िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 167) 

िी.एच.रायसोनी इजन्स्त्टट्यूट ऑफ 

बबझीनेस मॅनेिमेंट, िळगाव  

 
 

(कॉिेि कोड : 149) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 

सोसायटीचे मुळिी िेठा 
महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 199) 

२  

न त्य 
(भारतीय िोक समूहन त्य) 

Dance 

(Indian Folk Dance-Group 
Dance) 

म.गांधी शश�क्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 

सोसायटीचे मुळिी िेठा 
महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 199) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 140) 
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3) वाड्मिीन कला प्रकार  (Literary Event) 
 

अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

१  

वाड्मिीन 
कला प्रकार  
(वक्त त्व 

स्त्पधाच) 
Literary 
Event 

(Elocution) 

श्रम साधना बॉम्बे ट स्त्टचे किा वाणणज्य व 
ववज्ञान महाववद्यािय, बांभोरी, िळगाव  

 
 

(कॉिेि कोड : 178) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. ता.अमळनेर 
जि.िळगाव.  

 
 

(कॉिेि कोड : 140) 

ववद्यावगधचनी सभेचे ववद्यावगधचनी किा 
वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय, धुळे जि.- 

धुळे  

 

(कॉिेि कोड : 135) 

२  

वाड्मिीन 
कला प्रकार  
(वादवववाद 

स्त्पधाच) 
Literary 
Event 

(Debate) 

गोदावरी फॉऊडेशन, डॉ.उल्हास पाटीि ववधी 
महाववद्याि िळगाव, जि. िळगाव  

 

(कॉिेि कोड : 147) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. ता.अमळनेर 
जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 140) 

ववद्यावगधचनी सभेचे ववद्यावगधचनी किा 
वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय, धुळे जि.- 

धुळे  

 

(कॉिेि कोड : 135) 
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4) रंगमंचीि कला प्रकार (Theatre) 
 

अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

१  

रंगमंचीि कला 
प्रकार  
(नक्कि)  

Theatre 
(Mimicry) 

पुज्य साने गुरुिी ववद्या प्रसारक मंडळाचे सिन 
इसान पाटीि किा गगरधर बारकु पटेि ववज्ञान 
आणण शहादा तािुका को. ऑप. खरेदी ववक्री 

संघ वाणणज्य महाववद्यािय, शहादा जि. नंदरुबार   

(कॉिेि कोड : 156) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 

संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 

सोसायटीचे मुळिी िेठा 
महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव. 

(कॉिेि कोड : 199) 

२  

रंगमंचीि कला 
प्रकार  

(मुक अशभनय)  

Theatre 
(Mime) 

पुज्य साने गुरुिी ववद्या प्रसारक मंडळाचे सिन 
इसान पाटीि किा गगरधर बारकु पटेि ववज्ञान 
आणण शहादा तािुका को. ऑप. खरेदी ववक्री संघ 
वाणणज्य महाववद्यािय, शहादा जि. नंदरुबार   

(कॉिेि कोड : 156) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 140) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन 
सोसायटीचे मुळिी िेठा 

महाववद्यािय,िळगाव, जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 199) 

३   

रंगमंचीि कला 
प्रकार  
(प्रहसन) 
Theatre 

(Skit) 

पूज्य साने गुरुिी ववद्या प्रसारक मंडळाचे 
औषधयनमाचणशास्त्र महाववद्यािय शहादा, जि. 

नंदरूबार (कॉिेि कोड : 176) 

श्री. शश.वव. प्र.संस्त्थेचे भाऊसाहेब ना. 
स. पाटीि किा आणण मु.फफ.मु.अ. 

वाणणज्य महाववद्यािय, धुळे जि. धुळे.  

(कॉिेि कोड : 201) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 140) 
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5) लललत कला (Fine Art) 

 

अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

१  

लललतकला 
(स्त्थळ गचर) 

Fine Art 

(Spot Painting) 

संत मुक्ताबाई किा व वाणणज्य 
महाववद्यािय,मुक्ताईनगर,  

ता. मुक्ताईनगर जि.िळगाव.   
(कॉिेि कोड : 185) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे 
मुळिी िेठा महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

चाळीसगांव एज्युकेशन सोसायटीचे, 

बी.पी. आटचस,् एस.एम.ए.सायन्स आणण 
के.के.सी.कॉमसच कॉिेि, चाळीसगांव 

ता.चाळीसगाव, जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 128) 

२  

लललतकला 
(गचकटकिा) 

Fine Art 

(Collage) 

डॉ. अण्णासाहेब िी. डी. बेंडाळे महहिा 
महाववद्यािय, िळगाव, जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 159) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे 
मुळिी िेठा महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

३   

िशितकिा 
(पोस्त्टर मेकींग) 

Fine Art 

(Poster Making) 

चाळीसगांव एज्युकेशन सोसायटीचे, 

बी.पी. आटचस ्, एस.एम.ए.सायन्स 
आणण के.के.सी.कॉमसच कॉिेि, 

चाळीसगांव ता.चाळीसगाव 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 128) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे 
मुळिी िेठा महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 199) 

के. सी. ई. सोसायटी संचशित 
शशक्षणशास्त्र आणण शारीाररक 

शशक्षणशास्त्र महाववद्यािय, िळगाव 

(कॉिेि कोड : 202) 
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अ. 
क्र. 

कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

४ 

लललतकला 
(माती किा) 

Fine Art 

 

(Clay Modeling) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे 
मुळिी िेठा महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

धनािी नाना महाववद्यािय. फैिपूर, 

ता.यावि जि िळगाव   

(कॉिेि कोड : 110) 

५ 

लललतकला 
(व्यंगगचर) 

Fine Art 

(Cartooning) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे 
मुळिी िेठा महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ संचशितकिा,शास्त्र 
व वाणणज्य महाववद्यािय चोपडा 

ता.चोपडा जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

शशरीष मधुकरराव चौधरी महाववद्यािय, 

िळगाव  

(कॉिेि कोड : 151) 

६ 

लललतकला 
(रांगोळी) 
Fine Art 

 

(Rangoli) 

किा, वाणणज्य आणण ववज्ञान 
महाववद्यािय, कुऱ्हा काकोडा  

(कॉिेि कोड : 165) 

फकसान ववद्या प्रसारक संस्त्थेचे श्रीमती 
पावचतीबाई दिपत माळी किा श्री बंडू 
भगवान व श्रीमती हहराबाई दिाि 

वाणणज्य व शशरपूर मचटं असोशशएशन 
ववज्ञान महाववद्यािय, शशरपूर जि. धुळे  

(कॉिेि कोड : 108) 

खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे 
मुळिी िेठा महाववद्यािय,िळगाव, 

जि.िळगाव. (कॉिेि कोड : 199) 
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अ. 
क्र. 

कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

७ 

लललतकला 
(स्त्थळ छायागचर) 

Fine Art 

(Spot Photography) 

शशरीष मधुकरराव चौधरी 
महाववद्यािय, िळगाव  

 

(कॉिेि कोड : 151) 

के. सी. ई. सोसायटी संचशित 
शशक्षणशास्त्र आणण शारीाररक 

शशक्षणशास्त्र महाववद्यािय, िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 202) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ 
संचशितकिा,शास्त्र व वाणणज्य 
महाववद्यािय चोपडा ता.चोपडा 

जि.िळगाव  

(कॉिेि कोड : 132) 

८ 

लललतकला 
(इंस्त्टॉिेशन) 

Fine Art 

(Installation) 

चाळीसगांव एज्युकेशन सोसायटीचे, 

बी.पी. आटचस,् एस.एम.ए.सायन्स आणण 
के.के.सी.कॉमसच कॉिेि, चाळीसगांव 

ता.चाळीसगाव जि.िळगाव .  

(कॉिेि कोड : 128) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. 
ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

 

(कॉिेि कोड : 140) 

सरदार वल्िभभाई पटेि किा व ववज्ञान 
महाववदयािय ऐनपूर, ता.रावेर, 

जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 189) 

९ 

लललतकला 
(मेंहदी) 

Fine Art 

(Mehandi) 

श्री काकासाहेब हहरािाि मगनिाि 
चौधरी किा, वाणणज्य आणण ववज्ञान 

महाववद्यािय, नंदरुबार  

(कॉिेि कोड : 161) 

श्री शेठ मुरिीधरिी मानशसगंका 
साहहत्यववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यािय, पाचोरा, ता.पाचोरा जि. 
िळगाव  

(कॉिेि कोड : 173) 

शशरीष मधुकरराव चौधरी महाववद्यािय, 

िळगाव  

(कॉिेि कोड : 151) 
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पोस्टर प्रदर्शन स्पधाश ववजेते 

 

पाररतोवषक क्रमांक वविते े

त तीय पाररतोवषक खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे मुळिी िेठा महाववद्यािय, िळगाव, जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

द्वीतीय पाररतोवषक 
शहादा तािुका को. ऑप. एज्यूकेशन सासायटी शि. शहादा संचशित ववज्ञान महाववद्यािय,  

शहादा जि. नंदरुबार 

(कॉिेि कोड : 186) 

प्रथम पाररतोवषक धनािी नाना महाववद्यािय. फैिपूर, ता. यावि जि िळगाव   

(कॉिेि कोड : 110) 
 
 
 
 
 
 
 



कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र ववद्िापीठ,जळगाव 

ववद्िापीठस्तरीि आतंरमिाववद्िालिीन िुवक मिोत्सव िुवारंग 2022-23  
कलाप्रकार यनिाि ववजेत्िांची िादी 

 12 | P a g e  

 

कलाप्रकार यनिाि सवशसाधारण ववजेते 
 

किा सवचसाधारण वविते े
संगीत (Music) खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे मुळिी िेठा महाववद्यािय, िळगाव, जि. िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 
न त्य (Dance) खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे मुळिी िेठा महाववद्यािय, िळगाव, जि. िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 
वाड्मयीन किा प्रकार  (Literary Event) ववद्यावगधचनी सभेचे ववद्यावगधचनी किा वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यािय, धुळे जि.- धुळे  

(कॉिेि कोड : 135) 
रंगमंचीय किा प्रकार (Theatre) खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे मुळिी िेठा महाववद्यािय, िळगाव, जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 

आणण 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर, ता.अमळनेर जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 140) 

 

िशित किा (Fine Art) खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे मुळिी िेठा महाववद्यािय, िळगाव, जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 
 

 
 
 
 
 



कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र ववद्िापीठ,जळगाव 

ववद्िापीठस्तरीि आतंरमिाववद्िालिीन िुवक मिोत्सव िुवारंग 2022-23  
कलाप्रकार यनिाि ववजेत्िांची िादी 

 13 | P a g e  

 

जजल्िा यनिाि प्रोत्सािनपर फिरते चषक 
 

जळगाव जजल्िा  
 

प्रा. डॉ. अरववदं चौधरी, िामनेर पुरस्त्क त स्व. वसंुधरा चौधरी फफरता 
चषक (िळगाव  जिल्हा) 

म.गांधी शशक्षण मंडळ संचशितकिा, शास्त्र व वाणणज्य महाववद्यािय 
चोपडा ता.चोपडा जि.िळगाव 

(कॉिेि कोड : 132) 

धुळे जजल्िा  

 

प्रा. मुक्ता महािन, िळगाव पुरस्त्क त स्व. मातोश्री र्ांताबाई जगन्नाथ 
मिाजन फफरता चषक (धुळे जिल्हा) 

ववद्यावगधचनी सभेचे ववद्यावगधचनी किा वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यािय, धुळे जि.- धुळे  

(कॉिेि कोड : 135) 

नंदरुबार जजल्िा 
 

प्रा. सुनीि बाबुराव कुळकणी, देशगव्हाणकर पुरस्त्क त  

स्व. बाबुराव कुळकणी देर्गव्िाणकर फफरता चषक (नंदरुबार जिल्हा) 

पुज्य साने गुरुिी ववद्या प्रसारक मंडळाचे सिन इसान पाटीि किा 
गगरधर बारकु पटेि ववज्ञान आणण शहादा तािुका को. ऑप. खरेदी ववक्री 

संघ वाणणज्य महाववद्यािय, शहादा जि. नंदरुबार   

(कॉिेि कोड : 156) 
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िुवारंग 2022 सवशसाधारण ववजेते मिाववद्िालि 

 
सवच साधारण उपववितेा (कै. कुसुमताई मधुकरराव चौधरी 
स्मयृतचषक) 

प्रताप महाववद्यािय, अमळनेर. ता.अमळनेर जि. िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 140) 

सवच साधारण ववितेा (डॉ. जी डी. बेंडाळे स्मयृतचषक) 
खान्देश कॉिेि एज्यूकेशन सोसायटीचे मुळिी िेठा महाववद्यािय, 

िळगाव, जि.िळगाव.  

(कॉिेि कोड : 199) 
 


