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 दद. १ जानेिारी ते १५ जानेिारी हा कालखंड मराठी विभागात मराठी भाषा पंधरिडा म्हणून साजरा केला 

जातो. दद. ०७ जानेिारी २०१९ रोजी शुद्धलेखन स्पधेचे आयोजन करून मराठी भाषा पंधरिडयाला सुरुिात झाली. 

यात २० विद्यार्थयाांनी उत्सस्फूतत सहभाग नोंदविला. त्सयात प्रथम कु. िैशाली वशिराम माळी (TYBA), कु. अविनी गजानन 

चौधरी(TYBA)  वितीय क्रमांक, कु. मोवनका समाधान जगताप (TYBA) तृतीय क्रमांक या विद्याथीनी स्पधेत विजेत्सया 

ठरल्या. 

 दद. ०८ जानेिारी २०१९ रोजी काव्यलेखन स्पधेचे आयोजन करण्यात आले होत.े त्सयात कु. यमुना गोपाळ 

पाटील (SYBA) प्रथम क्रमांक, कु. स्नेहा संजय पाटील (SYBA) वितीय क्रमांक, कु.िैशाली वशिराम माळी (TYBA) 

तृतीय क्रमांक या विद्यार्थथनी स्पधेच्या मानकरी ठरल्या. 

 दद. ०९ जानेिारी २०१९ रोजी वनबंध स्पधेचे आयोजन करण्यात आले. वनबंध स्पधते प्रथम क्रमांक कु. मंगला 

विलास कोलते (TYBA), कु. अविनी संजय बारी (FYBA) वितीय क्रमांक, कु. प्रगती संजय शमात (TYBA) तृतीय 

क्रमांक या विद्यार्थथनी विजेत्सया ठरल्या. 

 दद. १० जानेिारी २०१९ रोजी मराठी विभागातफे कथालखेन स्पधेच ेआयोजन करण्यात आल.े त्सयात प्रथम 

क्रमांक कु. शुभांगी गजानन चौधरी  (SYBCom), कु. तेजश्री अरुण सोनार (TYBA) वितीय क्रमांक, तर तृतीय क्रमांक 

कु. अविनी गजानन चौधरी या विद्याथीनींनी वमळविला. 

 दद. २७ फेबु्रिारी २०१९ रोजी किीश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्या जन्मददनावनवमत्त मराठी भाषा गौरि ददन साजरा 

करण्यात आला. यात मराठी विभागातील डॉ. रत्ना जािरास तसेच विभागातील वितीय िषत ि ततृीय िषातचे विद्याथी. 

तसेच महाविद्यालयातील विद्याथी उपवस्थत राहून कायतक्रम साजरा करण्यात आला. 

 दद. ०१ जानेिारी २०१९ रोजी गुरुनाथ फाउंडेशन आयोवजत विद्यापीठ स्तरीय वनबंधस्पधेच े आयोजन 

करण्यात आल.े त्सयात ७६ विद्यार्थयाांनी उत्सस्फूतत सहभाग नोंदविला. यात वजल्हापातळीिर कु. काजल राजेंद्र पाटील  ( 

FYBSc) हया विद्यार्थथनीने उते्तजनाथत वितीय क्रमांक वमळविला, तर तालुका पातळीिर कु. आकांक्षा मोहनससग राजपूत 

(FYBSc), कु. प्रगती संजय शमात (TYBA) वितीय क्रमांक, तर प्रशांत बाळू सपकाळ (SYBSc)या विद्यार्थयातने तृतीय 

क्रमांक पटकविला, अक्षय विलास ढग े(SYBSc) यास उते्तजनाथत प्रथम क्रमांक वमळाला, तर कु. रुपाली वशिचंद सरताळे 

(TYBA) या विद्यार्थथनीस उते्तजनाथत वितीय क्रमांक वमळाला. या वनबंधस्पधेचे समन्ियक म्हणून डॉ. रत्ना जािरास 

यांनी यशस्िीपण ेजबाबदारी पार पाडली. 

 मराठी विभागात दर िषी साजरा होणाऱ्या वनयवमत उपक्रमांमध्ये मराठी विभागप्रमुख डॉ. अपणात चंद्रस, डॉ. 

रत्ना जािरास यांनी महत्सिपूणत भूवमका पार पाडली. तसचे महाविद्यालयाचे उपक्रमशील प्राचायत अरसिद चौधरी, 

उपप्राचायत डी.एस. पाटील यांचे िेळोिेळी मागतदशतन लाभत असते. 

डॉ. रत्ना जािरास                                                                                                                                                       
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