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ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
सामािजक शा े िवभाग आयोिजत रा य तरीय चचास  अहवाल  

 

िवषय: भारतीय लोकशाहीसमोरील आ हाने 
 

 

ी छ पती िशवाजी महािव ालयात िव ा या या सवािगण िवकासासाठी  मजंषुा, प रसंवाद, गटचचा, 

िविवध या याने, चचास , कायशाळा इ याद  िविवध उप म राबिवले जातात. महािव ालयातील सामािजक शा  े

िवभागातील अथशा , रा यशा  आिण इितहास या िवभागांनी एकि तरी या बी.सी.य.ुडी. सािव ीबाई फुले पणु े
िव ापीठा या आिथक सहकायाने महािव ालयात िदनांक १६ व १७ फे वुारी २०१८ रोजी ''भारतीय लोकशाही 

समोरील आ हाने'' या िवषावरील रा य तरीय चचास ाचे आयोजन केले होते. 

चचास ात त  या याते हणनू डॉ. सभुाष वारे, ाचाय डॉ.बाळ कांबळे, ाचाय डॉ.राजधर टेमकर, डॉ. 

िशवाजी वाघमोडे, डॉ. के.एम.आबंाडे, डॉ.आर.वाय.िशदंे आिण डॉ.पराग कदम यानंी भारतीय लोकशाही समोरील 

िविवध आ हानांचा आढावा आप या या यानात घेतला. चचास ासाठी िविवध महािव ालयातील ६३ ा यापक 

सहभागी झाले होते. चचास  यश वी हो यासाठी ाचाय डॉ. एकनाथ खांदवे यां या मागदशनाखाली 

महािव ालयातील सामािजक शा े िवभागातील सव ा यापकांनी िवशेष प र म घेतले. चचास ाम ये 

महािव ालयातील िव ाथ  मोठया सं येने सहभागी झाले होते. 
 

 
डॉ.पराग कदम, अथशा  िवभाग मखु, अहमदनगर महािव ालय याचंा स कार करताना अथशा  िवभाग मखु 

ा.यादव ए.आर. आिण यासपीठावर उपि थत ाचाय डॉ.राजधर टेमकर आिण ाचाय डॉ.एकनाथ खांदवे. 
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डॉ.पराग कदम, अथशा  िवभाग मखु, अहमदनगर महािव ालय दा र य आिण बेकारी ह े भारतीय 

लोकशाहीसमोरील सवात मोठे या िवषयावर उपि थतानंा संबोिधत करतानंा  
 

 
''भारतीय लोकशाही समोरील आ हाने'' या िवषावरील रा य तरीय चचास ात अ य ीय मनोगत य  करतांना 

महािव ालयाचे ाचाय डॉ. एकनाथ खांदवे व यासपीठावर इतर मा यवर    
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''भारतीय लोकशाही समोरील आ हाने'' या रा य तरीय चचास ासाठी उपि थत ा यापक आिण िव ाथ   

 

 
रा य तरीय चचास ासाठी उपि थत ा यापक आिण िव ाथ  याचंे आभार मानतांना ा. अभंग एस.बी.
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ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग  

 

बौि क संपदा अिधकार या यान अहवाल 
 

 

या देशाची अथ यव था ानािध ीत अथ यव था असते. या देशाचा आिथक िवकासाचा दर हा 

उ च असतो. याचे उ म उदाहरण हणनू जपान,अमे रका, इ ायल, इ लंड या देशांचा उ लेख करता येतो. ान, 

शोध व संशोधन यांना आिथक िवकास ि येत अितशय मह वाचे थान आहे. कोण याही नवीन शोध व 

संशोधनासाठी संशोधन क याला वािम व ह क हणजेच पेटंट िदले जाते. आंतररा ीय पातळीवर बौि क 

संप ी अिधकार या करारानसुार कॉपीराईट व ेडमाक, यापार िच हे, भौगोिलक िच हांकन, संघटीत बाजार, 

यापा रक रह य अशा सात  बौि क संप ीचा या करारात समावेश केला आहे. 

 ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभागामधील िव ा याना बौि क संपदा अिधकार 

हणजे काय? बौि क संपदांम ये कोणकोण या घटकांचा समावेश होतो. याची मािहती हावी हणनू पदवी व 
पद यु र अथशा  िवभागातील िव ा यासाठी बौि क संपदा अिधकार या िवषयावर अथशा  िवभागातील 

ा.अभंग एस.बी.यांचे िवशेष या यान िद.०७ /०९ /२०१८ रोजी आयोजीत  कर यात आले होते. ा.अभगं 

एस.बी. बौि क संपदा अिधकार हणजे काय ? कॉपीराईट व ेडमाक, यापार िच हे, भौगोिलक िच हांकन, 

संघटीत बाजार, यापा रक रह य याब ल िव ाथाना उदाहरणासह मािहती िदली. काय माचे ा तािवक 

ा.कु मकर एस.एस. यांनी केले. तर आभार कुमारी िदपाली कणसे या िव ािथनीने मानले. काय मासाठी 

िवभागातील िव ाथ  मोठया सं येने उपि थत होते.  

 

      बौि क संपदा अिधकार  या िवषयावरील काय माचे ा तािवक ा.कु मकर एस.एस. 
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िद.०७-०९-२०१८ रोजी  बौि क संपदा अिधकार या िवषयावर िव ा याना मागदशन करताना ा.अभगं एस.बी. 
 

 
यापार िच हे हणजे काय ? हे उदाहरणासह िव ा याना समजनू सांगताना ा.अभंग एस.बी 
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भौगोिलक िच हांकन िकंवा िनदशके हणजे काय ? हे सोलापूरची सोलापुरी चादर, नागपरूची सं ी, को हापरूची 
को हापरूी च पल यासार या उदाहरणां या सा ाने समजनू सांगतांना ा.अभगं एस.बी. 

 
कुमारी िदपाली कणसे ही  िव ािथनी या यानाबाबत अिभ ाय तसेच आभार य  करतांना 



ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग  

कि य अथसंक प २०१८-१९ समूह चचा  अहवाल 
 

ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभागाम ये ा. एस. बी. अभंग यां या क पनेतनू      

िद. ०७/०२/२०१८ रोजी कि य अथसंक प २०१८-१९ यावर समहू / गट चचचे (Group Discussion) आयोजन 

कर यात आले होते. सव थम ा. एस. बी. अभंग यांनी कि य अथसंक प २०१८-१९ ची वैिश ये, तरतदुी याब ल 

मागदशन केले. यानंतर पद यु र अथशा  िवभागातील िव ा यानी अथसकं पातील शेती, उदयोग, आरो य, 

िश ण, पया कसा येतो आिण कसा जातो, करिवषयक तरतदुी इ. िवषयावंर साधक बाधक चचा केली. सदर समहू 

चचा यश वी हो यासाठी मा. ाचाय डॉ. एकनाथ खादंवे व िवभाग मखु ा. यादव ए. आर. यांचे मागदशन लाभले. 

         
      िद. ०७/०२/२०१८ ा. एस. बी. अभगं कि य अथसंक प २०१८-१९ ची वैिश ये, तरतुदी याब ल मागदशन करतांना 
 

          
           कि य अथसंक प २०१८-१९ यावर साधक बाधक चचा करतांना पद यु र अथशा  िवभागातील िव ाथ   
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ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग  

 

क - रा य िव ीय संबंध या यान अहवाल 
 

 

ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभागाम ये िव ा या या सवािगण िवकासासाठी  

मंजषुा, प रसंवाद, गटचचा, िविवध या याने, चचास , कायशाळा इ याद  िविवध उप म राबिवले जातात. 

भारताने संघरा य शासन प तीचा वीकार केला आहे. संघरा य शासन प तीत क -रा य िव ीय संबंध कसे 

आहेत ? क - रा य िव ीय संघष सोडिव यात िव  आयोगाची भिूमका याबाबत िव ा याना मािहती हावी. 

तसेच सावजिनक आय यय या िवषयातील   संशोधनाचे व प मािहती हावे या हेतूने पदवी व पद यु र 
अथशा  िवभागातील िव ा यासाठी "क - रा य िव ीय संबंध" या िवषयावर महािव ालयातील रा यशा  

िवभाग मखु ा. िशवाजी नेटके यांचे िवशेष या यान िद.०४ /१२/२०१८ रोजी आयोजन कर यात आले होते. 

काय माचे ा तािवक ा.अभगं एस.बी.यांनी केले. तर आभार ा. ि रसागर एस. एस. यांनी मानले. 

काय मासाठी ा.कु मकर एस.एस., ा. बेडसे एम.एस. आिण ा. रसाळ एस.आर. उपि थत होते. 

 

 

िद.०४ /१२/२०१८ रोजी क - रा य िव ीय संबंध या िवषयावर िव ा याना मागदशन करतांना रा यशा  
िवभाग मखु ा. िशवाजी नेटके 
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या यानासाठी  उपि थत महािव ालयातील ा. रसाळ एस.आर. आिण ा. कु मकर एस.एस. 

 
ा. ि रसागर एस. एस. या यानासाठी उपि थत ा यापक व िव ा याचे आभार मानतांना  
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ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग व वािण य िवभाग आयोिजत  

 

जीएसटी आिण नोकरी या संधी या यान अहवाल 
 

         ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभाग आिण वािण य िवभाग यां या संयु  

िव माने जीएसटी आिण नोकरी या संधी या िवषयावरील िवशेष या यानाचे आयोजन िदनांक २२/०१ 

/२०२० रोजी सहकार महष  िशवाजीराव नारायणराव नागवडे सभागृहात कर यात आले. पणुे येथील सी.ए. राज  

डांगे यांनी महािव ालयातील िव ा याना भारतीय कर प तीचे व प, अ य  कर प ती, जीएसटी चे व प 

आिण नोकरी या िनमाण झाले या संधी इ यादी बाबत मागदशन केले. काय माचे ा तािवक वािण य शाखा 

मुख ा. साबळे बी.एन.यांनी केले. काय मा या अ य थानी ाचाय डॉ. एकनाथ खांदवे हे होते. तर आभार 

ा. अभगं एस.बी. यांनी मानले. काय मासाठी अथशा  िवभाग मुख यादव ए.आर., ा.भोस एम.एस. 

ा.कु मकर एस.एस., ा. ि रसागर एस.एस. आिण अथशा  िवभागातील तसेच महािव ालयातील  िव ाथ  

मोठया सं येन ेउपि थत होते.  

 

   िद.२२-०१-२०२० रोजी जीएसटी आिण नोकरी या संधी या िवषयावरील काय माचे ा तािवक आिण 

या याते यांचा प रचय क न देतांना वािण य शाखा मुख ा. साबळे एन.एस.  
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   िद.२२-०१-२०२० रोजी जीएसटी आिण नोकरी या संधी या िवषयावर पणु े येथील सी.ए. राज  डांगे 
िव ा याना मागदशन करतांना  

 

जीएसटी आिण नोकरी या संधी या िवषयावरील या यानासाठी उपि थत महािव ालयातील ा यापक वृंद व 
िव ाथ   



ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग  

अथशा ीय संशोधन प ती या यान अहवाल 
 

ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभागाम ये िव ा या या सवािगण िवकासासाठी 

िविवध उप म राबिवले जातात याम ये मजंषुा, प रसवंाद, गटचचा, िविवध या याने, चचास , कायशाळा 

इ याद चा समावेश होतो. अलीकडील काळात अथशा  िवषया या अ यासाला िविवध े ात मह वाचे थान ा  

झाले आह.े अथ यव थेसमोरील दा र य, बेकारी, ामीण िवकास, शेती समोरील आ हान े यासारख े िविवध  

सोडिव या या ीने अथशा ात  संशोधन केले जात आह.े अथशा ीय संशोधनाचे व प, या ी, मह व आिण 
संशोधन प तीची मािहती पद यु र अथशा  िवभागातील िव ा याना हावी या हतेनूे अथशा ीय संशोधन 

प ती या िवषयावर िद. १७/१२/२०१९ रोजी िवशेष या यानाचे आयोजन कर यात आले होते. 

       

     िद.१७/१२/२०१९ रोजी अथशा ीय संशोधन प ती या िवषयावर ा.ि रसागर एस.एस.मागदशन करतांना  

       

         अथशा ीय संशोधन प ती या िवषयावरील िवशेष या यानाबाबत अिभ ाय य  करतानंा िव ाथ   
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ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग  

 िव ाथ  सेिमनार अहवाल २०१८-१९  
 

 

ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभागात िव ा या या सवािगण िवकासासाठी  िविवध 

नािव यपणू उप म राबिवले जातात. याम ये मजंषुा, प रसंवाद, गटचचा, िविवध या याने, चचास , कायशाळा 

इ याद चा समावेश आह.े शै िणक वष २०१८-१९ म ये सु म अथशा , आतंररा ीय अथशा  आिण 

महारा ाचा अथसकं प २०१९-२० शेतीिवषयक तरतदुी वा तव आिण भिवत य या िवषयावरील िव ाथ  

सेिमनारच े आयोजन कर यात आले होते. या सेिमनार म ये िवभागातील िव ा यानी उ फुतपण े सहभाग घेतला. 

िव ाथ  सिेमनार यश वी हो यासाठी अथशा  िवभाग मखु ा.यादव ए.आर. यां या मागदशनाखाली िवभागातील 

ा. अभंग एस.बी., ा. कु मकर एस.एस. आिण ा.ि रसागर  एस.एस. यांनी िवशेष प र म घेतले.  
 

 

 
सु म अथशा  - अथ व संक पना याबाबत सादरीकरण करतांना सिचन िपंगळे हा िव ाथ   

 



2 
 

 
सु म अथशा  या ी याबाबत सादरीकरण करतानंा कु.िदपाली कणसे  ही िव ाथ नी  

 

 
परुवठ्याची लविचकता अथ आिण कार याबाबत सादरीकरण करतानंा कु.डाके कोमल ही िव ाथ नी 
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घोडके शकंर हा िव ाथ  आतंररा ीय यापार आिण देशांतगत यापार या ब ल मािहती देतानंा  

 

 
आतंररा ीय अथशा  मह व आिण भिूमका याबाबत सादरीकरण करतांना कु. पाली बाबर ही िव ाथ नी 
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    महारा ाचा अथसकं प २०१९-२० याबाबत मािहती दतेांना ा.अभंग एस.बी. 
 

 
महारा ाचा अथसकं प २०१९-२० यावर ाितिनिधक व पात आपले मत य  करतांना एक िव ाथ   

 
 



1 
 

ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग  

 िव ाथ  सेिमनार अहवाल २०१८-१९  
 

 

ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभागात िव ा या या सवािगण िवकासासाठी  िविवध 

नािव यपणू उप म राबिवले जातात. याम ये मजंषुा, प रसंवाद, गटचचा, िविवध या याने, चचास , कायशाळा 

इ याद चा समावेश आह.े शै िणक वष २०१८-१९ म ये सु म अथशा , आतंररा ीय अथशा  आिण 

महारा ाचा अथसकं प २०१९-२० शेतीिवषयक तरतदुी वा तव आिण भिवत य या िवषयावरील िव ाथ  

सेिमनारच े आयोजन कर यात आले होते. या सेिमनार म ये िवभागातील िव ा यानी उ फुतपण े सहभाग घेतला. 

िव ाथ  सिेमनार यश वी हो यासाठी अथशा  िवभाग मखु ा.यादव ए.आर. यां या मागदशनाखाली िवभागातील 

ा. अभंग एस.बी., ा. कु मकर एस.एस. आिण ा.ि रसागर  एस.एस. यांनी िवशेष प र म घेतले.  
 

 

 
सु म अथशा  - अथ व संक पना याबाबत सादरीकरण करतांना सिचन िपंगळे हा िव ाथ   
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सु म अथशा  या ी याबाबत सादरीकरण करतानंा कु.िदपाली कणसे  ही िव ाथ नी  

 

 
परुवठ्याची लविचकता अथ आिण कार याबाबत सादरीकरण करतानंा कु.डाके कोमल ही िव ाथ नी 
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    महारा ाचा अथसकं प २०१९-२० याबाबत मािहती दतेांना ा.अभंग एस.बी. 
 

 
महारा ाचा अथसकं प २०१९-२० यावर ाितिनिधक व पात आपले मत य  करतांना एक िव ाथ   
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ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा िज. अहमदनगर 
अथशा  िवभाग व पधा परी ा मागदशन क  आयोिजत  

 

पधा परी ा आिण बँिकंग या यान अहवाल 
 

 

ी छ पती िशवाजी महािव ालयातील अथशा  िवभाग आिण पधा परी ा मागदशन क  यां या 
संयु  िव माने पधा परी ा आिण बँिकंग या िवषयावरील िवशेष या यानाचे आयोजन िदनांक 

३०/१२/२०१९ रोजी सहकार महष  िशवाजीराव नारायणराव नागवडे सभागृहात कर यात आले. औरंगाबाद 

येथील आयलन सटरचे संचालक  ा. अिभषेक गायके यांनी महािव ालयातील पदवी व पद यु र िवभागातील 

िव ा याना पधा परी मेधील बँिकंग िवषयाचे मह व तसेच आय.बी.पी.एस.परी ा काय आहे ? ितचे व प 

कसे आहे ? िव ाथानी परी चेी तयारी करतांना अथशा  आिण बँिकंग मिधल कोण या उप घटकावर ल  

कि त करावे, इ यादी बाबत मागदशन केले. काय माचे ा तािवक पधा परी ा मागदशन क  मुख ा. इथापे  

ही. सी. यांनी केले. काय मा या अ य थानी ाचाय डॉ. एकनाथ खांदवे हे होते. तर आभार ा. अभगं 

एस.बी. यांनी मानले. काय मासाठी िव ान शाखा मुख डॉ.एस.जी.सयूवंशी, वािण य शाखा मुख ा.साबळे 

एस.एन.,अथशा  िवभाग मुख यादव ए.आर. आिण अथशा  िवभागातील तसेच महािव ालयातील  िव ाथ  

मोठया सं येन ेउपि थत होते.  
 

 

   िद.३०-१२-२०१९ रोजी पधा परी ा आिण बँिकंग या िवषयावर िव ा याना मागदशन करताना औरंगाबाद 

येथील आयलन सटरचे संचालक ा. अिभषेक गायके व यासपीठावरील इतर मा यवर  



 
 

2 
 

 

 
  

 

पधा परी ा आिण बँिकंग या िवषयावरील या यानासाठी उपि थत महािव ालयातील ा यापक वृंद व 
िव ाथ   



अथशा  िवभाग शै िणक सहल अहवाल २०१८-१९ 

              महािव ालयातील िव ा याचा सवागीण िवकास हावा या उ शेाने िविवध उप म राबिवले 

जातात. याम ये शै िणक सहल हा एक मखु उप म आह.े सहल मळेु िव ा याम ये सामािजक जाणीव, नेतृ व 

गणु, संघटन कौश य इ यादी गणु वाढीस लागतात. १८ फे वुारी २०२० रोजी िवभागामाफत रांजणगाव-महागणपती-

लोहगड पणुे या िठकाणी शै िणक सहलीच ेआयोजन कर यात आले होते. सहल म ये िवभागातील १५ िव ाथ  

सहभागी झाले होते. याम ये ४ िव ािथनी आिण ११ िव ाथ  होते.िवभाग मखु ा.यादव ए.आर. आिण 

ा. ीरसागर एस.एस.यांनी सहलीच ेयश वी आयोजन केले. 

 

सहलीचे काही छायािच े 

 

 

         लोहगड येथे ा. ीरसागर एस.एस. व ा. बेडसे एम.एस. परदेशी पयटकासंोबत 



 

सहलीचा आनंद लुटताना अथशा  िवभागातील िव ाथ  - िव ािथनी  

 



 

                               िव ा यासमवेत लोहगडावर ा यािपका मोटे मॅडम  

 

 

रांजणगाव महागणपती वेश ार  येथे िव ाथ  - िव ािथनी 

 



Shri Chhatrapati Shivaji Shikshan Sanstha’s 

Shri Chhatrapati Shivaji Mahavidyalaya Shrigonda,  

Dist.Ahmednagar 
 

Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune 
 

अथशा  िवभाग े  भेट अहवाल २०२१-२२ 

          अथशा  िवभागातील िव ा याचा सवागीण िवकास हावा या उ शेान े िविवध उप म राबिवले जातात. 

याम ये े  भेट हा एक मखु उप म आह.े े  भटेी मळेु िव ा याम ये िनरी ण, सामािजक जाणीव, नेतृ व गणु, 

संघटन कौश य, यावहा रक ान इ यादी गणु वाढीस लागतात. २८ माच २०२२ रोजी िवभागामाफत ीग दा 

बाजार सिमती येथे े  भटेीचे आयोजन कर यात आले होते. े  भेटीचा मखु हते ू िवभागातील िव ा याना 

शेतमाल िव  यव थेची मािहती हावी हा होता. ीग दा बाजार सिमतीतील संजय कुमार अमतृलाल पोखरणा 

यां या धा य बाजार आडतीस आिण िचंभळेकर यां या कांदा आडतीस भेट िदली. अथशा  िवभागातील पदवी 

आिण पद यु र वगातील ३० िव ाथ  या े  भटेीत सहभागी झाले होते. िवभाग मखु डॉ.अभंग एस.बी., 

ा.कु मकर एस.एस. आिण ा. ीरसागर एस.एस.यानंी या े  भेटीचे  यश वी आयोजन केले. 

भेटीचे काही छायािच े 

 
   े  भेटीचा उ शे िव ाथ , आडते आिण उपि थत शेतकरी बांधव यानंा समजनू सांगतांना ा.ि रसागर एस.एस. 



आडतेदार ी संिदप गगुळे िवभागातील िव ा याना धा य बाजाराब ल मािहती देतानंा 

 

 
<, 

 
    ीग दा बाजार सिमतीतील िचंभळेकर यां या कांदा आडतीस भेट देतांना िवभागातील िव ाथ  व ा.ि रसागर एस.एस. 



List of Participated Students and Teachers to Filed Visit ( Shrigonda Market Committee) 

Sr. No. Name of the Faculty / Student Class Contact Number 

1 Prof. Kshrisagar Suhas Sudam ------ 9405400264 

2 Bhagat Priyanka Suresh S.Y.B.A. 7276047780 

3 Bhise Onkar Anil S.Y.B.A. 9860374936 

4 Giramkar Sakshi Sunil S.Y.B.A. 9657047571 

5 Gosavi Pooja Sunil S.Y.B.A. 8605034897 

6 Kalsait Sonali Paraji S.Y.B.A. 8010345778 

7 Gaikwad Aniket Ravsaheb S.Y.B.A. 9156263206 

8 Ithape Pratik Bapu S.Y.B.A. 8888191027 

9 Kusalkar Abhishek Suresh S.Y.B.A. 9028137471 

10 Lashkare Rushikesh Prakash S.Y.B.A. 8380984024 

11 More Karishma Shahaji S.Y.B.A. 8830651626 

12 Pawar Shital Bhausaheb S.Y.B.A. 9373519161 

13 Sasane Sarika Dattu S.Y.B.A. 7620820752 

14 Shinde Vishal Sambhaji S.Y.B.A. 9823483868 

15 Shirwale Nita Balasaheb S.Y.B.A. 9371579625 

16 Shinde Priyanka Vishwanath S.Y.B.A. 8180847143 

17 Shendge Nitin Dada T.Y.B.A. 9657253059 

18 Badve Pratiksha Navnath T.Y.B.A. 9860985929 

19 Bhagwat Gauri Suresh T.Y.B.A. 7038230773 

20 Bhoyate Mrunal Sanjay T.Y.B.A. 9096584494 

21 Dalvi Ketan Mahendra T.Y.B.A. 8669532040 

22 Gawali Pratibha Mahadev T.Y.B.A. 9561506534 

23 Kalane Rahul Mohan T.Y.B.A. 7218931192 

24 Kothare Dattatray Sanjay T.Y.B.A. 9767186278 

25 Lagad Komal Balasaheb T.Y.B.A. 8080122816 

26 Shejul Kajal Amol T.Y.B.A. 9890572294 

27 Shelke Pradip Ambadas T.Y.B.A. 9146512122 

28 Shinde Rutika Bapu T.Y.B.A. 8080407503 

29 Dake Komal Keshav M.A.-II 9146505489 

30 Kanse Dipali Bhagwan M.A.-II 9579987837 
 


