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शै िणक वष : 2019-20 

सामा य ान व य तम व िवकास िवभाग 

 सामा य ान व य तम व िवकास िवभागा या वतीने िद. 14/10/2020 रोजी 50 गुणांची बहुपय यी 

पध  परी ा घे यात आली. यात एकूण 50 िव ाथ  सहभागी झाले होते. परी ेत खालील िव ाथ  यश वी 

झाले. 

अ. . िव ा य चे नाव वग ेणी/गुण 

1 काझी सना नासीर B.A.F.Y. थम (36) 

2 कठारे सागर मा ती B.A.F.Y. थम (36) 

3 देशमुख णाली बाबासाहेब B.A.F.Y. ि तीय (35) 

4 रोिहले ल मण राज  B.A.F.Y. ि तीय (35) 

5 सावत हषदा दगडूसाहेब B.A.F.Y. ततृीय (34) 

सव यश वी िव ा य चे महािव ालया या वतीने अिभनंदन कर यात आले. 

 

िद. 25/01/2020 रोजी 100 गुणांची सामा य ान पध  परी ा बहुपय यी व तुिन ठ नां या आधारे 

घे यात आली यात एकूण 68 िव ाथ  सहभागी झाले होते. या परी ेत खालील िव ाथ  यश वी झाले. 



अ. . िव ा य चे नाव वग ेणी/गुण 

1 कठारे सागर मा ती B.A.F.Y. थम (65) 

2 शेख नुसरत मुबारक B.A.F.Y. ि तीय (52) 

सव यश वी िव ा य चे अिभनंदन कर यात आले. 

 

शै िणक वष 2019-20 चा सरु नाथ बनॅज  परु कार- कठारे सागर मा ती यांना मुलांम ये थम 

आ यामुळे दे यात आला. तर िकरण बेदी परु कार- शेख नुसरत मुबारक यांना मुल म ये थम आ यामुळे 

दे यात आला. 

दो ही परी ेत चांग या गुणाने उ ीण झाले या िव ा य ना ॉफी व स मानिच ह देऊन 

महािव ालया या वतीने स कार कर यात आला. सामा य ान व य तम व िवकास िवभाग 

महािव ालयाचे ाचाय डॉ. राम वाघ यां या मागदशनाखाली िवभागाचे भारी हणनू डॉ. पांडुरंग मुंढे यांनी 

काम पािहले. तर यांना डॉ. रणिजत जाधव, ा. िबडवे एम. डी., ा. हिरहर गायके व महािव ालयातील सव 

ा यापकवृंद व कमचा यांनी सहकाय केले. 

 

शै िणक वष 2020-21 

देशात िवशेषत: महारा ात सव  कोिवड-19 या ादभु व अस यामुळे या कालावधीत कोणतीही 

परी ा व काय म घे यात आलेले नाहीत.  


