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उत्कृष्ट र रासयेो काया शभत्तीशचत्र (Flex Banner) 
पाररतोशर्क/चर्क शवजते े

तृतीय पाररतोशर्क डॉ पंजाबराव ििेमुख कृर्ी शवद्यापीठ, अकोला (कोड न.ं ३००)  

शितीय पाररतोशर्क डॉ. बाबासािबे आंबेडकर तंत्रिास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे (कोड नं. १००) 

प्रथम पाररतोशर्क 

व  

स्व. डॉ. माधवी श्रीकांत पाटील दिरता चर्क  

भारती शवद्यापीठ (अशभमत शवद्यापीठ), पुणे  (कोड नं. ६००)   

 

उत्कृष्ट र रासयेो कायाप्रशसद्धी अिवाल 
पाररतोशर्क/चर्क शवजते े

तृतीय पाररतोशर्क भारती शवद्यापीठ (अशभमत शवद्यापीठ), पुणे  (कोड नं. ६००)   

शितीय पाररतोशर्क पुण्यश्लोक अशिल्याबाई िोळकर शवद्यापीठ, सोलापूर (कोड नं. ८००) 

प्रथम पाररतोशर्क 

व  

डॉ. ित्तात्रय गायकवाड 

दिरता चर्क 

साशवत्रीबाई िुले पुणे शवद्यापीठ, पुणे  (कोड न.ं ४००)  
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सासं्कृशतक िेरी / पथसंचलन पाररतोशर्क शवजेते 
 

पाररतोशर्क/चर्क  शवजते े

तृतीय पारितोषिक पुण्यश्लोक अषिल्याबाई िोळकि षिद्यापीठ, सोलापूि (कोड नं. ८००)  

षितीय पारितोषिक किषयत्री बषिणाबाई चौधिी उत्ति मिािाष्ट्र  षिद्यापीठ, जळगाि  (कोड नं. ३५०)   

प्रथम पारितोषिक 

ि  

प्रा. तुकािाम ष ंदे षििता चिक  

ष िाजी षिद्यापीठ, कोल्िापूि (कोड नं. ४५०) 

 

सवोत्कृष्ट र सघंनायक (पुरुर्):  डॉ. प्रभाकर िसेाई दिरता चर्क 

 
सवोत्कृष्ट र सघंनायक शवद्यापीठ 

डॉ. बालाजी ष ििाज िोकिणे  स्वामी िामानंद तीथथ मिाठिाडा षिद्यापीठ, नांदेड (कोड नं. ७००)   

 

सवोत्कृष्ट र सघंनायक (मशिला): डॉ. राजेंद्र भयुार दिरता चर्क 
 

सवोत्कृष्ट र सघंनायक शवद्यापीठ 

डॉ. िश्मी पी. जो ी  संत गाडगे बाबा अमिािती  षिद्यापीठ, अमिािती  (कोड नं. २५०) 
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अ. 

क्र. 
कलाप्रकार शतसरे बक्षीस िसुरे बक्षीस पशिल ेबक्षीस 

1 नृत्य शवभाग : संकल्पना नृत्य 
(Creative Dance) 

 

 

साशवत्रीबाई िुले पुणे शवद्यापीठ, पुणे   

 

(कोड नं. ४००) 
 

राष्ट्रसंत तुकडोजी मिाराज शवद्यापीठ, 

नागपूर   

(कोड नं. ७५०) 

मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई 

 

(कोड नं. ५५०) 
 

2 नाट्य शवभाग: पथनाट्य (Theatre) 
 

 

मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई 

 

(कोड नं. ५५०) 

राष्ट्रसंत तुकडोजी मिाराज शवद्यापीठ, 

नागपूर 

(कोड नं. ७५०) 

साशवत्रीबाई िुले पुणे शवद्यापीठ, पुणे 

 

(कोड नं. ४००) 

3 संगीत शवभाग: समूहगीत 
(Group Song) 

कवशयत्री बशिणाबाई चौधरी उत्तर 

मिाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगाव 

(कोड नं. ३५०) 

राष्ट्रसंत तुकडोजी मिाराज शवद्यापीठ, 

नागपूर 

(कोड नं. ७५०) 

साशवत्रीबाई िुले पुणे शवद्यापीठ, पुणे 

(कोड नं. ४००) 

4 संगीत शवभाग:  सूर/ताल/लोकवाद्य 
(Indian Folk Instrument) 

 

 

भारती शवद्यापीठ (अशभमत शवद्यापीठ), 

पुणे 

(कोड नं. ६००) 

मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई 

 

(कोड नं. ५५०) 

डॉ. बाबासािबे आंबेडकर मराठवाडा 

शवद्यापीठ, औरंगाबाि 

(कोड नं. १५०) 

5 संगीत शवभाग: भारतीय लोककला 
(Indian Folk Art) 

 

स्वामी रामानंि तीथा मराठवाडा 

शवद्यापीठ, नांिडे 

(कोड नं. ७००) 

राष्ट्रसंत तुकडोजी मिाराज शवद्यापीठ, 

नागपूर 

(कोड नं. ७५०) 

भारती शवद्यापीठ (अशभमत शवद्यापीठ), 

पुणे 

(कोड नं. ६००) 

6 लशलत कला शवभाग: शभत्तीपत्रक 

(Poster Competition) 

घोर्वाक्यासि (Slogan) 
  

संत गाडगे बाबा अमरावती  शवद्यापीठ, 

अमरावती 

(कोड नं. २५०- मलुगी) 

 

गलुसुिंरे गौरवी सतंोर्राव  

राष्ट्रसंत तुकडोजी मिाराज शवद्यापीठ, 

नागपूर 

(कोड नं. ७५०-मुलगा) 

 

जरेाल्ड ग्रीनशवच एडशवन फ्राशससस  

पुण्यश्लोक अशिल्याबाई िोळकर शवद्यापीठ, 

सोलापूर 

(कोड नं. ८००-मलुगा) 

 

रणखाबं ेिभुम अरुण  
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अ. 

क्र. 
कलाप्रकार शतसरे बक्षीस िसुरे बक्षीस पशिल ेबक्षीस 

7 साशित्य शवभाग: शनबधं (Essay) 

 
 

डॉ. बाबासािबे आंबेडकर मराठवाडा 

शवद्यापीठ, औरंगाबाि 

(कोड नं. १५० - मुलगी) 

 

पोळ कोमल बाळासािबे  

कवशयत्री बशिणाबाई चौधरी उत्तर 

मिाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगाव 

(कोड नं. ३५० - मुलगी) 

 

मिाजन गायत्री अशभमन 

डॉ पंजाबराव ििेमुख कृर्ी शवद्यापीठ, 

अकोला 

(कोड नं. ३००-मुलगा) 

 

जोिरापरुकर साकर  

8 साशित्य शवभाग: वकृ्तत्व (Elocution) 

 
 

कवशयत्री बशिणाबाई चौधरी उत्तर 

मिाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगाव 

(कोड नं. ३५०) 

डॉ. बाबासािबे आंबेडकर मराठवाडा 

शवद्यापीठ, औरंगाबाि 

(कोड नं. १५०) 

शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्िापूर 

 

(कोड नं. ४५०) 

9 साशित्य शवभाग : कशवता (Poetry) 

 
 

मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई 

 

(कोड नं. ५५०- मलुगी) 

 

िेख मसु्कान परवजे 

शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्िापूर 

 

(कोड नं. ४५० - मुलगा) 

 

नागरपोळे शवकास शिवाजी  

कवशयत्री बशिणाबाई चौधरी उत्तर 

मिाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगाव 

(कोड नं. ३५० - मुलगी) 

 

पाटील लीना चदं्रकातं 

10 छायाशचत्रण शवभाग:  

छायाशचत्रण 

(Photography Competition) 

कवशयत्री बशिणाबाई चौधरी उत्तर 

मिाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगाव 

(कोड नं. ३५०) 

संत गाडगे बाबा अमरावती  शवद्यापीठ, 

अमरावती   

(कोड नं. २५०)   

शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्िापूर 

 

(कोड नं. ४५०) 
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कलाप्रकार शवभाग शनिाय सवासाधारण शवजेते (दिरत ेचर्क) 
कलाप्रकार शवभाग चर्काच ेनाव सवासाधारण शवजते े

नृत्य शवभाग उत्कृष्ट र संघ : प्रा. शवलास चव्िाण दिरता चर्क मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई (कोड न.ं ५५०) 

नाट्य शवभाग उत्कृष्ट र संघ : श्री. रमेि िवेकर दिरता चर्क साशवत्रीबाई िुले पुणे शवद्यापीठ, पुणे (कोड न.ं ४००) 

संगीत शवभाग उत्कृष्ट र संघ : प्रा. भाऊ िायिार दिरता चर्क राष्ट्रसंत तुकडोजी मिाराज शवद्यापीठ, नागपूर  (कोड न.ं ७५०)   

लशलतकला शवभाग उत्कृष्ट र संघ : प्रा. डी.जी.िोंडकेर दिरता चर्क पुण्यश्लोक अशिल्याबाई िोळकर शवद्यापीठ, सोलापूर (कोड नं. ८००) 

साशित्य शवभाग उत्कृष्ट र संघ : प्रा. डॉ.अतुल साळंुखे दिरता चर्क कवशयत्री बशिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगाव (कोड नं. ३५०) 

छायाशचत्रण शवभाग उत्कृष्ट र संघ : प्रा.प्रशतभा शचपळूणकर दिरता चर्क शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्िापूर (कोड नं. ४५०) 
 

 

सवोत्कृष्ट र कलाकार (मुलगा) / “Golden Boy” : डॉ. धनंजय मान ेदिरता चर्क 

शवजतेा शवद्याथी  शवद्यापीठ 

िर्ाि गोळेसर साशवत्रीबाई िुले पुणे शवद्यापीठ, पुणे (कोड न.ं ४००) 

 

सवोत्कृष्ट र कलाकार (मुलगी)/ “Golden Girl” : ” : डॉ. िाकेरा इनामिार दिरता चर्क 

शवजतेी शवद्यार्थानी  शवद्यापीठ 

कु. राधा सतीि ठेंगडी राष्ट्रसंत तुकडोजी मिाराज शवद्यापीठ, नागपूर (कोड न.ं ७५०) 

 

सवासाधारण शवजते ेशवद्यापीठ  

उपशवजतेा सवोत्कृष्ट र संघ : डॉ. प्रमोि पाब्रकेर दिरता चर्क साशवत्रीबाई िुल ेपुण ेशवद्यापीठ, पुण े (कोड न.ं ४००) 

शवजतेा सवोत्कृष्ट र सघं: डॉ. संजय चाकण ेदिरता चर्क  राष्ट्रसतं तकुडोजी मिाराज शवद्यापीठ, नागपरू  (कोड न.ं ७५०) 
 


