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अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

1 लललतकला 
(र ांगोळी)   

Fine Arts 

(Rangoli) 

वसांतर व न ईक कल  आणि ववज्ञ न 

मह ववद्य लय, शह द   

(कोड 1028) 

आर. सी. पटेल इन्स्टटट्यूट ऑफ 

फ म ाटयुटटकल एज्युकेशन अँड ररसर्ा, 
शशरपूर  

(कोड 1080) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

2 लशलतकल  
(चर्त्रकल ) 
Fine Arts 

(Poster 

Making) 

पी. के. कोटेर्  मटहल  मह ववदय लय, 

भुस वळ  

(कोड 1024) 

ककस न कल , व णिज्य व ववज्ञ न 

मह ववद्य लय, प रोळ   

(कोड 1022) 

आर. सी. पटेल कल , व णिज्य आणि ववज्ञ न 
मह ववद्य लय, शशरपूर  

(कोड 1058) 

3 लशलतकल  
(कोल ज) 
Fine Arts 

(Collage) 

एर्. आर. पटेल इन्स्टटट्यूट ऑफ 

फ म ाटयुटटकल एज्युकेशन अँड ररसर्ा, 
शशरपूर  

(कोड 1011) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य मह ववद्य लय, 

र्ोपड   

(कोड 1084) 
4 लशलतकल  

(व्यांगचर्त्र) 
Fine Arts 

(Cartooning) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

ए. आर. बी. गरुड कल , व णिज्य व ववज्ञ न 
मह ववद्य लय, शेंदिुी  

(कोड 1046) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य मह ववद्य लय, 

र्ोपड   

(कोड 1084) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

 

5 
लललतकला 

(क्लेमोडेशलांग) 

Fine Arts 

(Clay Modelling) 

आर. सी. पटेल इन्स्टटट्यूट ऑफ 

फ म ाटयुटटकल एज्युकेशन अँड ररसर्ा, 
शशरपूर  

(कोड 1080) 

डॉ. अण्ि स हेब जी. डी. बेंडळे मटहल  
मह ववदय लय, जळग व  

(कोड 1092) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

6 लशलतकल  
(टपॉटपेंटटांग) 
Fine Arts 

(Spot Painting) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

टकूल ऑफ केशमकल स य्सेस, कवययत्री 
बटहि ब ई र्ौधरी उत्तर मह र ष्ट्र ववद्य पीठ, 

जळग व (कोड 1105) 

ककस न कल , व णिज्य व ववज्ञ न 

मह ववद्य लय, प रोळ   

(कोड 1022) 
7 लशलतकल  

(फोटोग्र कफ)   

Fine Arts 

(Photography) 

एन. टी. व्ही. एस. कॉलेज ऑफ 

एज्युकेशन, नांदरुब र  

(कोड 1010) 

कै. अण्ि स हेब आर. डी. देवरे कल  व 
ववज्ञ न मह ववद्य लय, म्हसदी  

(कोड 1009) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

8 लशलतकल  
(इ्सटोलेशन) 

Fine Arts 

(Installation) 

ए. आर. बी. गरुड कल , व णिज्य व 

ववज्ञ न मह ववद्य लय, शेंदिुी  

(कोड 1046) 

पीएसजीव्हीपीएमएस. आय. पी. आट्ास, जी. 
बी. पी. स य्स आणि एस. टी. के. व्ही. 

एस. कॉमसा कॉलेज, शह द   

(कोड 1053) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

9 लशलतकल  
(मेहांदी) 

Fine Arts 

(Mehandi) 

आर. सी. पटेल इन्स्टटट्यूट ऑफ 

फ म ाटयुटटकल एज्युकेशन अँड ररसर्ा, 
शशरपूर (कोड 1080) 

टकूल ऑफ केशमकल स य्सेस, कवययत्री 
बटहि ब ई र्ौधरी उत्तर मह र ष्ट्र ववद्य पीठ, 

जळग व (कोड 1105) 

डॉ. अण्ि स हेब जी. डी. बेंडळे मटहल  
मह ववदय लय, जळग व  

(कोड 1092) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

1 साहित्िकला 
(वक्ततृ्व)  

Literary 

(Elocution) 

डॉ. ब ब स हेब आांबेडकर मेमोररअल कॉलेज 
ऑफ लॉ, धुळे  

(कोड 1015) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 
एर्.आर.पटेल मटहल  मह ववदय लय, शशरपूर 

(कोड 1073) 

2 स टहत्यकल  
(व दववव द) 

Literary 

(Debate) 

आर. सी. पटेल इन्स्टटट्यूट ऑफ 

फ म ाटयुटटकल एज्युकेशन अँड ररसर्ा, 
शशरपूर  

(कोड 1080) 

टकूल ऑफ सोशल स य्सेस, कवययत्री 
बटहि ब ई र्ौधरी उत्तर मह र ष्ट्र ववद्य पीठ, 

जळग व  

(कोड 1100) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

3 स टहत्यकल  
(क व्यव र्न) 

Literary 

(Poetry) 

श्रीमती गोद वरीब ई गिपतर व खडसे 
मह ववद्य लय, मुक्त ईनगर  

(कोड 1054) 

आर. सी. पटेल इन्स्टटट्यूट ऑफ 

फ म ाटयुटटकल एज्युकेशन अँड ररसर्ा, 
शशरपूर  

(कोड 1080) 

एस. एस. व्ही. पी. एस. भ ऊस हेब एन. एस. 
प टील आट्ास आणि एम. एफ. एम. ए. 

कॉमसा कॉलेज, धुळे  

(कोड 1065) 
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अ. 
क्र. 

कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

१  संगीत  
(श टत्रीय ग यन) 

Music 

(Classical Song) 

टकूल ऑफ आटास ्अँड हुमॅनीटीएस, 

कवययत्री बटहि ब ई र्ौधरी उत्तर 
मह र ष्ट्र ववद्य पीठ, जळग व  

(कोड 1048) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

२  सांगीत  
(श टत्रीय त लव द्य)   

Music 

(Classical Instrument (P)) 

ककस न कल , व णिज्य व ववज्ञ न 

मह ववद्य लय, प रोळ   

(कोड 1022) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

३   सांगीत  
(श टत्रीय व दन - सूर व द्य) 

Music 

(Classical Instrument (NP)) 

एस. एस. व्ही. पी. एस. भ ऊस हेब 

एन. एस. प टील आट्ास आणि एम. 
एफ. एम. ए. कॉमसा कॉलेज, धुळे 

(कोड 1065) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

 
 
 
 
 
  



कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र ववद्िापीठ,जळगाव 

ववद्िापीठस्तरीि आतंरमिाववद्िालिीन िुवक मिोत्सव िुवारंग 2021-22  
कलाप्रकार यनिाि ववजेत्िांची िादी 

 5 | P a g e  

 

अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

४ संगीत  
(सुगम ग यन- भ रतीय) 

Music 

(Light Vocal Solo Indian) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

५ सांगीत  
(सुगम ग यन-प न्सचर्म त्य) 

Music 

(Light Vocal Solo Western) 

जी.एर्.र यसोनी इन्स्टटट्यूट ऑफ 

इांन्सजनीअररांग अँड मॅनेजमेंट, जळग व 
(कोड 1103) 

फ मासी कॉलेज, शह द   

(कोड 1012) 

पी. के. कोटेर्  मटहल  
मह ववदय लय, भुस वळ  

(कोड 1024) 

६ 
 

सांगीत  
(समुहग न भ रतीय) 

Music 

(Group Song Indian) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 
प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

७ संगीत  
(समूह गीत प न्सचर्म त्य) 

Music 

(Group Song Western) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

८ सांगीत  
(लोक सांगीत) 

Music 

(Folk Orchestra) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

९ सांगीत  
(भ रतीय लोकगीत)  

Music 

(Indian Folk Song) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

पी. एस. जी. व्ही. पी. एम. एस. 
आय. पी. आट्ास, जी. बी. पी. 

स य्स आणि एस. टी. के. व्ही. 
एस. कॉमसा कॉलेज, शह द   

(कोड 1053) 
 
  



कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र ववद्िापीठ,जळगाव 

ववद्िापीठस्तरीि आतंरमिाववद्िालिीन िुवक मिोत्सव िुवारंग 2021-22  
कलाप्रकार यनिाि ववजेत्िांची िादी 

 7 | P a g e  

 

अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

1 नाट्िकला 
(ववडांबनन ट्य) 

Theatre 
(Skit) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 
प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

2 न ट्यकल  
(मूकन ट्य)  

Theatre 

(Mime) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 
एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य 

मह ववद्य लय, र्ोपड   

(कोड 1084) 
3 न ट्यकल  

(शमशमक्री)  

Theatre 

(Mimicry) 

कल , व णिज्य आणि ववज्ञ न 

मह ववद्य लय, धरिग व  

(कोड 1064) 

गजमल तुळशीर म प टील कल , 
व णिज्य आणि ववज्ञ न 
मह ववद्य लय, नांदरुब र  

(कोड 1101) 

पी. एस. जी. व्ही. पी. एम. एस. 
आय. पी. आट्ास, जी. बी. पी. 

स य्स आणि एस. टी. के. व्ही. 
एस. कॉमसा कॉलेज, शह द   

(कोड 1053) 
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अ. 
क्र. कलाप्रकार यतसरे बक्षीस दसुरे बक्षीस पहिले बक्षीस 

1 नतृ्ि 
(समूह लोक नतृ्य)   

Dance 

(Group Dance) 

प्रत प कॉलेज, अमळनेर  

(कोड 1076) 

एस. एम. टी. पी. के. कोटेर्  मटहल  
मह ववदय लय, भुस वळ  

(कोड 1024) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 

2 नतृ्य 
(श टत्रीय नतृ्य) 

Dance 

(Classical Dance) 

पी. एस. जी. व्ही. पी. एम. एस. 
आय. पी. आट्ास, जी. बी. पी. 

स य्स आणि एस. टी. के. व्ही. 
एस. कॉमसा कॉलेज, शह द   

(कोड 1053) 

टकूल ऑफ सोशल स य्सेस, 

कवययत्री बटहि ब ई र्ौधरी उत्तर 
मह र ष्ट्र ववद्य पीठ, जळग व  

(कोड 1100) 

एम. जे. कॉलेज, जळग व  

(कोड 1032) 
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स ांटकृयतक पथसांर्लन प ररतोविक ववजेते 

प ररतोविक क्रम ांक ववजते े
प्रथम यनरांक 

द्वीतीय यनरांक 

ततृीय यनरांक 

 

कल प्रक र यनह य सवास ध रि ववजेते 
कल  सवास ध रि ववजते े

लशलत कल  एम. जे. कॉलेज, जळग व (कोड 1032) 

स टहत्य कल  एम. जे. कॉलेज, जळग व (कोड 1032) 

न ट्य कल  एम. जे. कॉलेज, जळग व (कोड 1032), कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य मह ववद्य लय, र्ोपड  (कोड 1084), प्रत प कॉलेज, अमळनेर (कोड 1076) 

सांगीत एम. जे. कॉलेज, जळग व (कोड 1032) 

नतृ्य एम. जे. कॉलेज, जळग व (कोड 1032) 
 

सववसाधारण ववजेते मिाववद्िालि 
द्ववतीय क्रम ांक (कै. कुसुमत ई मधुकरर व र्ौधरी टमयृतर्िक) कल , ववज्ञ न आणि व णिज्य मह ववद्य लय, र्ोपड  (कोड 1084) 

प्रथम क्रम ांक (डॉ. जी डी. बेंड ळे टमयृतर्िक) एम. जे. कॉलेज, जळग व (कोड 1032) 

 


