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अ. 
क्र. कलाप्रकार पहिले बक्षीस दसुरे बक्षीस तिसरे बक्षीस 

१  सांगीत  
(शास्रीय गायि) 

Music 

(Classical Song) 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
 

 (कोड 1004) 

धिाजी िािा महाविद्यालय, फैजपरू 

 
 

 (कोड 1002)  

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
(कोड 1040) 

२  सांगीत  
(शास्रीय तालिाद्य)   

Music 

(Classical Instrument (P)) 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
 

 (कोड 1004) 

भसुािळ कला, विज्ञाि आणि प.ु ओ. 

िाहाटा िाणिज्य महाविद्यालय,भसुािळ 

 
 (कोड 1005)  

 

सांत गाडगेबाबा अशभयाांत्ररकी 
महाविद्यालय, भसुािळ 

 
(कोड 1016) 

३   सांगीत  
(शास्रीय िादि - सूर िाद्य) 

Music 

(Classical Instrument (NP)) 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
 
 

 (कोड 1004) 
 
 
 

िािासाहेब िाय.एि. चव्हाि कला, 
िाणिज्य ि विज्ञाि महाविद्यालय, 

चाळीसगाि 

 
 (कोड 1044)  

धिाजी िािा महाविद्यालय, फैजपरू 

 
 
 

(कोड 1002) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार पहिले बक्षीस दसुरे बक्षीस तिसरे बक्षीस 

४   सांगीत  
(सुगम गायि- भारतीय) 

Music 

(Light Vocal Solo Indian) 

भसुािळ कला, विज्ञाि आणि प.ु ओ. 

िाहाटा िाणिज्य महाविद्यालय,भसुािळ 

 
 (कोड 1005) 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
 (कोड 1004)  

 

एम. जी.एस.एम. कला िाणिज्य ि 

विज्ञाि महाविद्यालय, चोपडा 
 

(कोड 1043) 

५    सांगीत  
(सुगम गायि-पाश्चचमात्य) 

Music 

(Light Vocal Solo Western) 

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
 (कोड 1040) 

श्ज. एच. रायसोिी इश््स्टट्यटू ऑफ 

इांश्जनिअररांग अॅण्ड मॅिेजमेंट, जळगाि 

 
 (कोड 1006)  

मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 

(कोड 1003) 

६  
 

सांगीत  
(समुहगाि भारतीय) 

Music 

(Group Song Indian) 

िािासाहेब िाय.एि. चव्हाि कला, 
िाणिज्य ि विज्ञाि महाविद्यालय, 

चाळीसगाि 
 

 (कोड 1044) 
 

 

 

धिाजी िािा महाविद्यालय, फैजपरू 

 
 (कोड 1002)  

 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
(कोड 1004) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार पहिले बक्षीस दसुरे बक्षीस तिसरे बक्षीस 

७   सांगीत  
(समूह गीत पाश्चचमात्य) 

Music 

(Group Song Western) 

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
 (कोड 1040) 

भसुािळ कला, विज्ञाि आणि प.ु ओ. 

िाहाटा िाणिज्य महाविद्यालय,भसुािळ 

 
 (कोड 1005)  

मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 

(कोड 1003) 

८   सांगीत  
(लोक सांगीत) 

Music 

(Folk Orchestra) 

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
 (कोड 1040) 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
 

 (कोड 1004)  

डॉ. ए. श्ज.डी. बेंडाळे महहला 
महाविद्यालय, जळगाि 

 
(कोड 1001) 

९   सांगीत  
(भारतीय लोकगीत)   

Music  

(Indian Folk Song) 

एम. जी.एस.एम. कला िाणिज्य ि विज्ञाि 

महाविद्यालय, चोपडा 
 

 (कोड 1043) 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
 

 (कोड 1004)  

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
(कोड 1040) 

१० ितृ्य 
(समूह लोक ितृ्य)   

Dance 

(Group Dance) 

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
 (कोड 1040) 

 मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 

(कोड 1003)  

एम. जी.एस.एम. कला िाणिज्य ि 

विज्ञाि महाविद्यालय, चोपडा 
 

(कोड 1043) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार पहिले बक्षीस दसुरे बक्षीस तिसरे बक्षीस 

११  ितृ्य 
(शास्रीय ितृ्य) 

Dance 

(Classical Dance) 

मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 
 

 (कोड 1003) 

एसएसव्हीपीएसचे बी एि एस पाटील 

साहहत्य आणि एमएफएमए िाणिज्य 

महाविद्यालय, धळेु 

 
 (कोड 1049)  

शशरीष मधकुरराि चौधरी 
महाविद्यालय, जळगाि 

 
 

(कोड 1014) 
१२  नाट्य कला 

(विडंबन नाट्य) 
Theatre 

(Skit) 

खा. वि. मंडळ संचवित प्रताप 

महाविद्यािय, अमळनेर 

 
(कोड 1040) 

मुळजी जैठा महाविद्यािय, जळगाि 

 
 

(कोड 1003)  

झुिाि वििाजीराि पाटीि महाविद्यािय, 

धुळे 

 
(कोड 1060) 

१३   नाट्य कला 
(मूक नाट्य)  

Theatre 

(Mime) 

एम. जी.एस.एम. किा िाविज्य ि विज्ञान 

महाविद्यािय, चोपडा 

 
 (कोड 1043) 

खा. वि. मंडळ संचवित प्रताप 

महाविद्यािय, अमळनेर 

 
 (कोड 1040)  

मुळजी जैठा महाविद्यािय, जळगाि 

 
 

(कोड 1003) 
१४  नाट्य कला  

(वमवमक्री)  

Theatre 

(Mimicry) 

मुळजी जैठा महाविद्यािय जळगाि 

 
 

 (कोड 1003) 

 पूज्य सानेगुरुजी विद्याप्रसारक मंडळाचे 

स.इ.पाटीि किा वग.बा.पाटीि विज्ञान 

ि.ता.ख.वि. स. िाविज्य महाविद्यािय, 

िहादा. वज.नंदुरबार 

(कोड 1028)  

पूज्य सानेगुरुजी विद्याप्रसारक मंडळाचे 

डी.एन.पटेि. अवियांविकी महाविद्यािय, 

िहादा 

 
(कोड 1022) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार पहिले बक्षीस दसुरे बक्षीस तिसरे बक्षीस 

१५ सावहत्य कला 
(िकृ्तत्व)  

Literary 

(Elocution) 

डॉ आंबेडकर विधी महाविद्यािय, धुळे  

 
 

 (कोड  1050) 

िासकीय अवियांविकी महाविद्यािय, 

जळगाि 

 
(कोड  1015) 

मुळजी जैठा महाविद्यािय, जळगाि 

 
 

(कोड  1003) 
१६ सावहत्य कला  

(िादवििाद) 
Literary 

(Debate) 

मुळजी जैठा महाविद्यािय, जळगाि 

  
 

(कोड 1003) 

िुसािळ किा, विज्ञान आवि पु. ओ. 

नाहाटा िाविज्य महाविद्यािय,िुसािळ 

 
(कोड 1005) 

 

झुिाि वििाजीराि पाटीि महाविद्यािय, 

धुळे 

 
(कोड 1060) 

१७ सावहत्य कला  
(काव्य िाचन) 

Literary 

(Poetry) 

खा. वि. मंडळ संचवित प्रताप 

महाविद्यािय, अमळनेर 

 
 (कोड 1040) 

उत्तर महाराष्ट्र  विद्यापीठ, जळगाि 

 
 

 (कोड 1004)  

जी. टी. पी. महाविद्यािय, नंदुरबार  

 
(कोड 1030) 

१८   लवलत कला  
(रांगोळी)   

Fine Arts 

(Rangoli) 

डॉ. ए. श्ज.डी. बेंडाळे महहला 
महाविद्यालय, जळगाि 

 
 (कोड 1001) 

 

मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 

 (कोड 1003)  

एम. जी.एस.एम. कला िाणिज्य ि 

विज्ञाि महाविद्यालय, चोपडा 
 

(कोड 1043) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार पहिले बक्षीस दसुरे बक्षीस तिसरे बक्षीस 

१९    लवलत कला  
(वचि कला) 
Fine Arts 

(Poster Making) 

मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 (कोड 1003) 

जी. टी. पी. महाविद्यालय, िांदरुबार  

 
 (कोड 1030)  

जे डी एम व्ही पी एस चे कला 
िाणिज्य ि विज्ञाि महाविद्लाया, 

जळगाि 
(कोड 1020) 

२०  लवलत कला  
(कोलाज) 
Fine Arts 

(Collage) 

पजू्य सािेगरुुजी विद्याप्रसारक मांडळाचे 
स.इ.पाटील कला गग.बा.पाटील विज्ञाि 

श.ता.ख.वि. स. िाणिज्य महाविद्यालय, 

शहादा. श्ज.िांदरुबार 

 
 (कोड 1028) 

जे.टी.महाजि अशभयाांत्ररकी 
महाविद्यालय, फैजपरू 

 
 

 (कोड 1010)  

जे.टी.इ. जी.डी.एम. कला के. आर. एि. 

िाणिज्य ि एम .डी.  विज्ञाि 

महाविद्यालय, जामिेर 

 
(कोड 1042) 

२१  लवलत कला  
(वं्यगवचि) 
Fine Arts 

(Cartooning) 

डॉ. ए. श्ज.डी. बेंडाळे महहला 
महाविद्यालय, जळगाि 

 
 (कोड 1001) 

 
 
 

पी. एस. जी. व्ही. पी. एस. च ेऔषध 

निमााि शास्र महाविद्यालय, शहादा 
 

 (कोड 1032)  

 
 

मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 

(कोड 1003) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार पहिले बक्षीस दसुरे बक्षीस तिसरे बक्षीस 

 

२२  
लवलत कला  
(के्ल मोडेवलंग) 

Fine Arts 

(Clay Modelling) 

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
 (कोड 1040) 

एस. एस. व्ही.पी. एस. च ेडॉ. पी. आर. 

घोगरे विज्ञाि महाविद्यालय, धुळे  

 
(कोड 1068)  

एमडी पालेशा िाणिज्य महाविद्यालय, 

धुळे  

 
(कोड 1053) 

२३   लवलत कला  
(स्पॉट पेंवटंग) 

Fine Arts 

(Spot Painting) 

मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि 

 
 

 (कोड 1003) 

एस. एस.बी.टी. अशभयाांत्ररकी 
महाविद्यालय,  बाभोरी 

 
 (कोड 1046)  

खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप 

महाविद्यालय, अमळिेर 

 
(कोड 1040) 

२४  लवलत कला  
(फोटोग्रावफ)   

Fine Arts 

(Photography) 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 

 
 

 (कोड 1004) 

श्ज. एच. रायसोिी इश््स्टट्यटू ऑफ 

त्रबझीिेस अॅण्ड मॅिेजमेंट, जळगाि 

 
 (कोड 1008)  

 

आर. सी. पटेल कला, िाणिज्य ि विज्ञाि 

महाविद्यालय, शशरपरू , श्ज धळेु  

 
(कोड 1054) 

२५   लवलत कला  
(इन्सटोलेशन) 

Fine Arts 

(Installation) 

डॉ. ए. श्ज.डी. बेंडाळे महहला 
महाविद्यालय, जळगाि 

 
 (कोड 1001) 

बी.पी. कला एस.एम.ए. विज्ञाि के.के.सी. 
िाणिज्य महाविद्यालय, चाळीसगाि 

 
 (कोड 1045)  

एस. एस. व्ही.पी. एस. च ेडॉ. पी. आर. 

घोगरे विज्ञाि महाविद्यालय, धुळे  

 
(कोड 1068) 
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कलाप्रकार निहाय सिासाधारि विजेते 
 

कला सिासाधारि विजेत े
सांगीत उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि (1004) 

ितृ्य मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि (1003) 

िाट्य कला मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि (1003) 

साहहत्य कला मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि (1003) 

लशलत कला डॉ. ए. श्ज.डी. बेंडाळे महहला महाविद्यालय, जळगाि (1001) 

 
 

सिासाधारि विजेते महाविद्लाय 
 

प्रथम क्रमाांक (डॉ. जी डी. बेंडाळे स्मनृतचषक) खा. शश. मांडळ सांचशलत प्रताप महाविद्यालय, अमळिेर (1040) 

द्वितीय क्रमाांक (कै. कुसमुताई मधकुरराि चौधरी स्मनृतचषक) मळुजी जठैा महाविद्यालय, जळगाि (1003) 

 


