वार्षषक पाररतोषषक षवतरण २०१८-१९
कला, वाषणज्य व षवज्ञान महाषवद्यालय बोदवड येथील सन २०१७-१८ या शैक्षषणक वषाातील वार्षषक
पाररतोषषक षवतरण समारं भ दद. १ मार्ा २०१९ रोजी संपन्न झाला. समारं भार्े अध्यक्षस्थान संस्थेर्े र्ेअरमन मा.
षमठु लालजी अग्रवाल यांनी भूषषवले. समारं भात शैक्षषणक, षवषवध कला प्रकार तसेर् क्रीडा क्षेत्रात नैपुण्य षमळषवलेल्या
षवजेतयांर्ा सन्माननीय अषतथींच्या शुभहस्ते गौरव करण्यात आला.
पाररतोषषकासह सन्मानषर्न्ह देऊन तृतीय वषा षवज्ञान प्रथम क्रमांकाने उत्तीणा तसेर् षवद्यापीठ गुणवत्ता यादीत
संगणक षवभागात तृतीय क्रमांक पटकवलेली कु . षनधी अशोक अग्रवाल, तृतीय वषा वाषणज्य प्रथम कु . मनीषा रामा
सोनवणे तसेर् तृतीय वषा कला प्रथम कु . पल्लवी दकसन गावंडे यांना गौरषवण्यात आले. तयार्बरोबर कु . रोषनी रमेश
जैस्वाल इं ग्रजी षवशेष प्रथम, कु . सुनंदा बाबुराव माळी मराठी षवशेष प्रथम, कु . अमृता संजय पाटील अथाशास्त्र षवशेष
प्रथम, कु . गायत्री नामदेव मंदवाडे हहदी षवशेष प्रथम, कु . संयुक्ता षतलोकर्ंद कोठारी संगणक वाषणज्य प्रथम, कु . रुपाली
कै लास बावस्कर कला षवभाग षितीय यांर्ाही शैक्षषणक गुणवत्ता नैपुण्य मानकरी म्हणून सतकार करण्यात आला.
षवषवध कला क्षेत्रातील नैपुण्यप्राप्त षवद्याथी अषवष्कार २०१८-१९ षवभागीय स्तरावर यशस्वी कु . वैशाली
माळी, कु . साक्षी अग्रवाल, कु . सपना दोदानी, मोहम्मद कलीम कासार, यांना गौरषवण्यात आले. सोबतर् श्री. नरें द्र
सदानंद जोशी यांना षशक्षक सहभाग म्हणून गौरषवण्यात आले. युवारं ग २०१८-१९ यात जळगाव षवभागीय स्तरावर
मेहद
ं ी स्पधेत षितीय क्रमांक प्राप्त कु . काजल राजेंद्र पाटील षहला गौरषवण्यात आले. षवद्यापीठ स्तरीय लोकसेवक मधुकर
र्ौधरी के मेस्री ऑप्टीटयुड टेस्ट २०१८-१९ यात ऋषषके श कृ ष्णा नरोटे महाषवद्यालयातून प्रथम आल्याबदल अतुल
शंकर इं दरु े यास गौरषवण्यात आले.
षवषवध क्रीडा प्रकारात अखील भारतीय आंतरषवद्यापीठ बॉल-बॅडहमटन स्पधेत कामषगरी करणाऱ्या अजय
बोरनारे , षवनोद नेरकर, आर्ारी या क्रीडाप्रकारात षवद्यापीठ प्रथम गौरव र्ौधरी व तृतीय क्रमांक प्राप्त तेजस र्ौधरी
यांर्े सन्मानषर्न्ह व प्रमाणपत्र देऊन कौतुक करण्यात आले.
षवद्यार्थयाांसोबतर् डॉ. रत्ना जवरास मराठी षवभाग आषण डॉ. माधव वराडे ग्रंथालय षवभाग यांनाही पी.एर्.डी.
पदवी प्राप्त के ल्याबदल सन्माषनत करण्यात आले.
सदर समारं भास संस्थेर्े र्ेअरमन मा. षमठु लालजी अग्रवाल, उपाध्यक्ष अजयजी जैन, सषर्व षवकासजी कोटेर्ा,
संर्ालक श्री. श्रीरामभाऊ बडगुजर, श्री.षवजयजी जैन, श्री. रहवद्रजी माटे, श्री. आनंदजी जैस्वाल, तसेर् मान्यवर श्री.
अनंतराव कु लकणी व श्री. रमेशजी मुथा यांर्ी प्रमुख उपषस्थती होती. कायाक्रमार्े प्रास्ताषवक प्रार्ाया अरहवद र्ौधरी
यांनी के ले, सूत्रसंर्ालन डॉ.शरद काठोके व श्रीमती हेमलता कोटेर्ा यांनी के ले, तर आभार प्रादशान डॉ. मनोज षनकाळजे
यांनी के ले. कायाक्रमाच्या यशषस्वतेसाठी उपप्रार्ाया देवहसग पाटील, षशक्षक व षशक्षके तर कमार्ाऱ्यांनी सहकाया के ले.
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