
घोषवाक्य स्परे्धचा निकाल 

शिवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापूर  ववध्यार्थी ववकास ववभाग अंतगगत “बेटी बचाओ अशभयाि” व “संपदा ग्रामीण 
महहला संस्र्था”, (संग्राम) सांगली यांच्या सय ंक्त ववद्यमािे जािेवारी २०२२ मध्ये “ववद्रोही महहला िक्ती 
जत्र्था” जबरदस्तीत कसली मदागिगी या अशभयाि अंतगगत “जबरदस्तीत कसली मदागिगी” या ववषयावर 
हद. १ जािेवारी २०२२ ते ३१ जािेवारी २०२२ या कालावर्धी मध्ये ऑिलाईि घोषवाक्य स्पर्धाग आयोजजत 
केल्या होत्या. या स्पर्धेचा निकाल खालील प्रमाणे आहे. 
मराठी भाषा  

 

 

 

अ.क्र ववध्यार्थयागचे िाव पाररतोवषक क्रमांक  महाववद्यालय/ 
अधर्धववभागाचे िाव  

१ भगवाि ख िबा मिवर  प्रर्थम क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. १५००/-
) 

िहाजी लॉ कॉलेज, 
कोल्हापूर 

२ ऋजत्वज संकपाळ  द्ववतीय क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. १०००/-
) 

पद्मभूषण वसंतरावदादा 
पाटील कॉलेज, 
कवठेमहांकाळ 

३ प्रतीक्षा राजेंद्र पाटील  ततृीय क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. ५००/-) 
श्रीमती कस्त रबाई 
वालचंद कॉलेज सांगली 

 

हहदंी भाषा  

अ.क्र. ववध्यार्थयागचे िाव पाररतोवषक क्रमांक महाववद्यालय/ 
अधर्धववभागाचे िाव 

१ सोिाली परि राम डांगी प्रर्थम क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. १५००/-
) 

शिवराज कॉलेज, 
गडहहगं्लज 

२ रीदाफातीमा कैस फरास द्ववतीय क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. १०००/-
) 

राज्यिास्त्र ववभाग, 
शिवाजी ववद्यापीठ 
कोल्हापूर 

३ अन्िपमािंद रामिारायण दास  ततृीय क्रमांक (प्रमाणपत्र 
व रु.५००/-) 

यिवंतराव चव्हाण स्कूल 
ऑफ सोिल वकग , 
सातारा 

  



इंग्रजी भाषा  

अ. क्र.  ववध्यार्थयागचे िाव पाररतोवषक क्रमांक महाववद्यालय/ 
अधर्धववभागाचे िाव 

१ आय ती स दीप चौग ले प्रर्थम क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. १५००/-
) 

राजारामबापू इजन्स्टट्यूट 
ऑफ टेक्िोलॉजी, 
राजारामिगर 

२ वविा घिश्याम केिवाणी  द्ववतीय क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. १०००/-
) 

िहाजी लॉ कॉलेज, 
कोल्हापूर 

३ मयूर महादेव पाटील  ततृीय क्रमांक  

(प्रमाणपत्र व रु. ५००/-) 
द र्धसाखर महाववद्यालय, 
बबद्री. 

नियम 

1. सदरच्या सवग पाररतोवषकांचे ववतरण “जागनतक महहला हदि” हद. 8 माचग 2022 रोजी शिवाजी ववद्यापीठ, 

कोल्हापूर येर्थील “िाहू सभागहृ” येर्थे केले जाईल. स्पर्धेतील सहभागी ववध्यार्थी व ववजेते ववध्यार्थी यांिी 
08/03/2022 रोजी ठीक 10.30 वाजता उपजस्र्थत रहावे. 

2. कोणत्याही ववद्यार्थयाांचे प्रमाणपत्र हद. 08/03/2022 िंतर हदल ेजाणार िाही. 
3. हद. 31 जािेवारी िंतर आलेल्या प्रवेशिका बाद करण्यात आल्या आहेत. 

4. ववध्यार्थयाांिा, समन्वयक/ समन्वनयका ककंवा महाववद्यालये/ अधर्धववभागातील प्रनतनिर्धी यांिा 
कोणत्याही प्रकारचा T.A.D.A. हदला जाणार िाही. सवाांिी स्वखचागिे उपजस्र्थत रहावे. 


