
 

Personal Details: 

 

Educational Details: 
 

Sr. No. Name of Course 

(UG/PG/Other) 

Name of Institute/University       Year 

1 
M. A. Marathi Swami Ramanand Trirth Marathwada 

University, Nanded 
1998 

2 SET Savitribai Phule Pune University, Pune 2000 

3 
Ph.D.  Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada 

Univirsity, Aurangabad 
2013 

 

 

Member of College Committees: 

Name : Dr. Sambhaji Venkatrao Patil  

 

Designation : Professor & Head, Dept. of Marathi 

Qualification(s) : M. A. (Marathi), SET, Ph.D. 

 

Email-Id   : 

 

sambhajipatil2011@gmail.com 

Office Contact No. : 02382-245933 

Mobile No. 
(Optional) 

: 09423730511 

Sr. No. Name of Committee Role 

1  Board of Studies,  Chairman, 

2  Student Council Committee Chairman 

3  Research Committee Member 

4  Academic Council Member 

5 Time-table Committee  Member 

6  Student Success Committee Member 

7  OBC Cell  Committee Member 

8  Parent-Teacher Association Committee Member 

9  Admission  Committee Member 

10  Fund Raising  Committee Member 

11  Student Welfare Committee Member 

12 Planing and Evalution Committee Member 

13 Training and Placement Cell Committee Member 



 

 

Member of Professional Committees and other organizations 
 

Sr. No.  Name of Committee Role 

1  Marathwada Sahitya Parishad Life Member 

2 
 Marathi Adhyapak Parishad, Aurangabad 

 

Life Member 

 

Research Project: Minor 
 

Sr. No. Title of Research FundingAgency/Organization/N

ame of University 

1 ‘मराठवाड्यातील कथालेखीकाांच्या कथाांच ेस्त्रीवादी 
दृष्टिकोनातून आकलन’ 

Under UGC- विद्यापीठ अनुदान 
आयोग (निी ददल्ली), द्िारा पश्चिम 
क्षेत्रीय कायाालय, पुणे याांिी मांजुरी  

(दद.१२ मािा २०१२) 
 

 

  

* No. of Students under Research Guideship: 02 

   Swami Ramanand Trirth Marathwada University, Nanded- Science Dt. 01.06.2018 

 

Experience Details: 
 

Sr. No. Particulars  Durations 

1 

 Lecturer on Arts, Science & Commerce College,  

 Badnapur, Dist. Jalna 

(Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada Univirsity, 

Aurangabad) 

17.10.2001 

to 

22.10. 2009 

2 

 Assistant Professor in Marathhi,  

 Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), Latur 

23.10.2009 

to 

22.10.2015 

3 

 Associate Professor in Marathhi,  

 Rajarshi Shahu  Mahavidyalaya (Autonomous), Latur 

23.10.2015 

to 

21.11.2019 

4 

 Professor in Marathi,  

 Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), Latur 

23.10.2019 

to 

Up till now 

 

 

Books Published/ Edited: 
 

Sr. 

No. 

Name of Book Author ISBN 

No. 

Year Edition Publish

er 

1 राजन गवस याांचे साहित्य : आशय 

आहि आकलन’   

डॉ. सांभाजी 

पाटील 

978-93-
85686-14-6 

2018       
 

प्रथम 

आवृत्ती 

सयूाामुद्रा 

प्रकाशन, 

नाांदेड 

2 एकहवसावे शतक आहि मराठी डॉ. सांभाजी 978-93- 2017 प्रथम अरुिा 



साहित्य पाटील  

(Edited) 
5240-0995-
9 

आवृत्ती प्रकाशन, 

लातूर  

3 डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांची 

पत्रकाररता 

डॉ. सांभाजी 

पाटील  

(Edited) 

778-93-
5240-198-7 

2022 प्रथम 

आवृत्ती 

अरुिा 

प्रकाशन, 

लातूर  

 

Research Publications: 
अ. 

क्र 

शोधहनबांध /लेख चचाासत्र 

/कायाशाळा / 

आयोजक ISBN/ 

ISSN 

राष्ट्रीय 

/राज्य 

स्तरीय 

हदनाांक 

1) मराठवाड्यातील 

लोकसाहित्याचे 

स्वरूप 

मराठी  

लोकसाहित्य 

अभ्यासाची परंपरा 

शकंरराव भलेके 

मिाहवद्यालय 

नसरापरू . हि . पणु े

- राज्यस्त

रीय 

२३ /०१ 

/ २०१९ 

2) साहित्याची भहूमहनष्ठ  

भहूमका  आहण रािन 

गवस 

यहुनव्िससल २२२९-४४०६ 2229-

4406 

राष्ट्रीय सप्टेंबर ते 

फेब्रवुारी 

२०१० 

3) स्त्री, स्त्रीवाद आहण 

स्त्रीवादी साहित्य 

समीक्षा 

समकालीन मराठी  

साहित्य  संशोधन 

: नव्या  हदशा 

सशुीलादवेी देशमखु  

महिला मिाहवद्यालय 

,लातरू 

- राष्ट्रीय २१,२२ / 

०१/२०१

१ 

4) अनवुाद :आिचा  

यगुधमस 

मराठीत अनवुाद 

झालेल्या 

साहित्याचे  स्वरूप 

आसारामिी  

भांडवलदार 

मिाहवद्यालय, 

दवेगाव (रं ) हि. 

औरंगाबाद, 

- राष्ट्रीय १ व २  

फेब्रवुारी 

२०११ 

5) पाश्च्यात्तयांची  

प्रयोिने( संपाहदत ग्रंथ 

) 

साहित्यहवचार           

(संपादक:- 

डॉ.केशव तपुे ) 

हचन्मय प्रकाशन, 

औरंगाबाद 

९७८-९३-

८१९४८०

०-२ 

राष्ट्रीय २६/  ०१ 

/ २०१२ 

6) रािन गवस यांचे 

साहित्य आहण 

वतसमान वास्तव 

तकुोबावणी 

( स्मरहणका ) 

८ व ेया. भा. मराठा 

साहित्य 

संमलेन,औरंगाबाद 

- राष्ट्रीय ४,५,६ 

/०६ / 

२०११ 

7) उत्तम कांबळे  यांचे 

दवेदासींहवषयक  

संशोधन 

उत्तम कांबळे : 

व्यक्ती आहण 

वाड्मय 

कला  व हवज्ञान  

मिाहवद्यालय, गढी      

हि. बीड 

- राष्ट्रीय 

 

२८,२९ 

हडसेंबर 

२०१२ 

 8) दशेी  भाषा आहण 

अनवुाद : आिचे 

संदभस 

रुिवात 

( संशोधन पहिका 

) 

 

- 

२३२०. 

६५६१ 

राष्ट्रीय िानेवारी 

ते माचस 

२०१३ 

9) रािन गवस यां्या 

कादबंऱ्यातील  

भहूमहनष्ठ िाहणवा 

रुिवात 

( संशोधन पहिका 

) 

- २३२०. 

६५६१ 

राष्ट्रीय िलैु ते 

,सप्टेंबर  

२०१३ 



10) म. फुले रहचत छिपती  

हशवािी राि े भोसले  

यांचा पोवाडा 

डॉ. सािबे खदंारे 

:साहित्य समीक्षा 

आहण संशोधन 

(संपाहदत ग्रंथ) 

लोकहवद्या प्रकाशन, 

परभणी 

७७८-८१-

८९७३०-

२१-५ 

राष्ट्रीय ५ सप्टेंबर  

२०१३ 

11) रािन गवस यां्या 

साहित्याची भाषा 

अक्षरदीप 

( संशोधन पहिका) 

- २७७८-

८२०४ 

राष्ट्रीय आकटोब

र २०१३ 

12) रािन गवस यां्या 

लहलत लेखांचे  

स्वरूप 

शोधसंपदा 

(संशोधन पहिका) 

 

 

- २२३०-

८०२४ 

राष्ट्रीय नोव्िेंबर 

२०१३-

िानेवारी 

२०१४ 

13) लयातत्तव व  

उपिासपणूस 

भाषाशलैीचे 

कदबंरीतील उपयोिन 

काव्यशास्त्राची 

मराठी,हिदंी आहण 

इग्रिी 

साहित्यातील 

भहूमका 

रािषी शािू 

मिाहवद्यालय, लातरू 

९७८-९३-

८३३८९-

५२-० 

राष्ट्रीय १४,१५. 

सप्टे . 

२०१४ 

14) लहलता गादग ेयां्या 

कथेतील स्त्री संवदेना 

Universal, 

Research 

Analysis 

Page No.48-54 

Issue IX, Vol. 

IV 

- 2229-

4406 

राष्ट्रीय सप्टेंबर 

२०१४  

15) छाया मिािन यां्या 

कथेतील स्त्री आहण 

स्त्रीवादी दृहिकोन 

Vision, 

Research 

Review 

Page No. 66-

70 

Issue VIII, 

Vol. V 

-- 2250-

169x 

राष्ट्रीय हडसेंबर, 

२०१४ 

16) हकरवतं : 

दहलतत्वाचा 

समािशास्त्रीय शोध 

घणेारे नाटक 

दहलत हवमशस : 

हिदंी तथा मराठी 

नाटक -रंगमचं 

मिात्मा बसवशे्वर 

मिाहवद्यालय, 

लातरू 

९७८-९३-

८३३८९-

५२-० 

राष्ट्रीय १३,१४ 

फेब्र.ु 

२०१५ 

17) मराठी स्त्रीवादी 

साहित्य चळवळीची 

वाटचाल, 

मराठी भाषेतील 

पररवतसनवादी 

साहित्य 

चळवळी्या  

हदशा आहण दशा, 

संत रामदास कला 

वाहणज्य व हवज्ञान 

मिाहवद्यालय 

घनसावगंी, 

- राष्ट्रीय १३,१४ 

फेब्र.ु 

२०१५ 

18) मराठी वाङ् मयीन 

हनयतकाहलकांचे  

मराठी लेखनातील 

वाङ् मयीन 

कमसवीर के. ि. 

आबड  

- राष्ट्रीय १६,१७ 

ऑक्टो, 



कादबंरी लेखनातील 

योगदान 

हनयतकाहलकांचे 

साहित्यप्रवािांना 

योगदान 

मिाहवद्यालय, 

चांदवड 

२०१५ 

  19) पररघाबािरेील समाि 

आहण मराठी 

साहित्य: भारतीय 

संस्कृतीचं 'आदंण' 

आत्मचररिा्या 

अनषुगंाने 

Galaxy Link 

Page no.103 

to107 

Vol. no.-V,  

Issue no.-I, 

- 2319-

8508 

राष्ट्रीय 

 

Nov.20

16 to 

April.2

017 

20) िनसामान्यांचे माध्यम 

: वतृ्तपि 

Ajanta 

Page no.136 

to 137 

Vol. no.-VI,  

Issue no.-I 

- -2277-

5730 

राष्ट्रीय Jan-

March 

2017 

21) एकहवसाव्या 

शतकातील मराठी 

साहित्याचे स्वरूप 

एकहवसाव ेशतक 

आहण मराठी 

साहित्य 

रािषी शािू 

मिाहवद्यालय, लातरू 

- राष्ट्रीय १०,११ 

एहप्रल,२

०१७ 

22) स्त्रीमकु्तीचा कालखडं 

आहण 

स्त्री नाटककार 

Power of 

Knowedge 

Page no.1 to 5 

Vol. no.-I,  

Issue XIX 

 

 

-- 

2320-

4494 

राष्ट्रीय June--

Sep. 

2017 

23) संत िनाबाईची 

अभगंरचना आहण 

हवठ्ठलभक्ती 

Royal 

Page no.77 to 

84 

Vol. no.-VI, 

 Issue no.-I 

 

 

-- 

2278-

8158 

राष्ट्रीय June-

Nov. 

2017 

24)  

कोकणातील 'सेझ'चे  

वास्तव : एस. ई. झडे. 

Vidyawarta 

Page 

no153,154, 

Vol. no.20 

Issue no.14, 

 

 

-- 

2319-

9318 

राष्ट्रीय Oct.-

Dec.20

17 

25) िात्यावरील ओवी  : 

व्याख्या, स्वरूप 

आहण हनहमसती प्रहिया 

Power of 

Knowledge 

Page no.104 

to 116, Vol. 

no I. Issue no. 

XXI 

 

 

-- 

2320-

4494 

राष्ट्रीय Jan.-

march 

2018 

26) नवप्रवािातील साहित्यातील गोहवदंलाल - राष्ट्रीय १८ १८ 



हस्त्रयांचे कथालेखन ; 

स्त्रीवादी की 

स्त्रीसंवादी 

नवप्रवाि कन्िय्यालाल िोशी 

मिाहवद्यालय, लातरू 

फ़ेब्र.ु 

२०१९ 

27) भक्ती परंपरेतील स्त्री-

संतांचे योगदान 

 

Ajanta 

Page no.92 to 

99, Vol. no. 

VII 

       Issue no. I 

 

 

-- 

2277-

5730 

राष्ट्रीय Jan. 

To 

March 

2019 

28) उपेहक्षतांचे कैवारी : 

हवठ्ठल रामिी हशदं े

Vidyawarta 

Page no141 to 

142., Vol. no. 

Issue Special.  

- 2319- 

9318 

राष्ट्रीय August 

2019 

29) सत्यशोधक रा. ना. 

चव्िान यां्या 

लेखनातील 

मलू्यात्मकता 

Vidyawarta 

Page no141 to 

142., Vol. no. 

Issue Special.  

- 2319- 

9318 

राष्ट्रीय August 

2019 

30) डॉ. बाबासािबे  

आबेंडकरांची हवद्रोिी 

पिकाररता  

B-Aadhar 

Peer 

Reviewed 

Indexed 

Peer Reviewed 

Referred 

Research 

Journal 

ISSN-
2278-
9308 

राष्ट्रीय Sept-
2021 

31) Engendering 
Sensitization: 
Equality and 
Equity 

स्त्रीवाद आहण 

स्त्रीवादी साहित्य 

समीक्षा  

Aruna 
Prakashan, 
Latur 

 

978-81-
951586-
0-7 
 

राष्ट्रीय 08.03.
2021 

 

32) िागहतकीकरण आहण 

मराठी ग्रामीण 

कादबंरी  

वचैाररक मराठी 
साहित्य 

स्वा. रा. ती. हव. 

नांदडे आहण हशवािी 

मिाहवद्यालय उदगीर, 

हि. लातरू 

978-93-
91689-
06-3 

राष्ट्रीय १७.0९. 

२०२१ 

33) डॉ. बाबासािबे 

आबेंडकरांचे 

लेखनमलू्य 

डॉ. बाबासािबे 

आबेंडकर यांची 

पिकाररता: शोध 

आहण बोध 

रािषी शािू 

मिाहवद्यालय,लातरू  

व  राज्य मराठी 

हवकास संस्था, मुबंई 

यां्या संयकु्त 

हवद्यमान े आहण 

भारतीय सामाहिक 

हवज्ञान पररषद पहिम 

हवभागीय कें द्र, मुबंई 

प्रायोहित 

778-93-
5240-
198-7 

राष्ट्रीय ३१.०३. 

२०२२  



34) डॉ. बाबासािबे 

आबेंडकरां्या 

‘मकूनायका’तील 

सामाहिक न्यायाची 

संकल्पना 

डॉ.  बाबासािबे 

आबेंडकर यांची 

पिकाररता: शोध 

आहण बोध 

रािषी शािू 

मिाहवद्यालय,लातरू  

व  राज्य मराठी 

हवकास संस्था, मुबंई 

यां्या संयकु्त 

हवद्यमान े आहण 

भारतीय सामाहिक 

हवज्ञान पररषद पहिम 

हवभागीय कें द्र, मुबंई 

प्रायोहित 

778-93-
5240-
198-7 

राष्ट्रीय ३१.०३. 

२०२२  

35) संपादक डॉ. 

बाबासािबे आबेंडकर 
फुले- आबेंडकरी 

तत्तवज्ञान   

Dr. Sandeep A. 

Bansode 

Deepstambha, 

110-B 

Dwarkapuri, 

Aurangabad 

978-93-
5635-
932-1 

राष्ट्रीय ३०.०४. 

२०२२  

36) सामाहिक न्यायाचे 

िनक: लोकरािा 

छिपती रािषी शािू 

मिाराि 

छिपती रािषी 

शािू मिारािांची 

राष्ट्र उभारणीत 

भहूमका 

अरुणा प्रकाशन,  

लातरू  

978-93-
91689-
21-6  

राष्ट्रीय १२.१०.

२०२२  

 

37) मराठी 

हनयतकाहलकांची 

स्वातंत्र्यसंग्रामातील 

भहूमका 

भारतीय स्वातंत्र्य 

संग्राम आहण 

मराठी साहित्य 

न्य ूमनॅ पहललकेशन, 

नांदडे  

978-93-

91621-

66-7 

राष्ट्रीय First 

Publish

ed: 

२०२३ 

Edition 

38) हवद्रोि : संत आहण 

दहलत साहित्य 

मराठी साहित्य :  

समाि आहण 

संस्कृती 

अथवस पहललकेशन, 

धळेु   

978-93-

95710-

77-0 

राष्ट्रीय २ माचस 

२०२३  

 

 

Seminars/Workshops/Guest Lectures/ Conferences/Webinars Organized: 
 

Sr. No. Event Organized 

1 

हवद्यापीठस्तरीय लेखन कायसशाळा  

हवषय-कथा,कहवता, : लेखन व सादरीकरि’  

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू  (हद.४  माचस २०१३)  

2 

राष्ट्रीय चचाासत्र : 

हवषय - ‘एकहवसावे शतक आहि मराठी साहित्य’  

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद. १० व ११ एहप्रल २०१७)  

3 कायाशाळा: 



हवषय: मराठी हवहकपीहडया’   

 रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद.१६ माचस २०१८ ) 

4 

हवद्यापीठस्तरीय कायसशाळा: 

हवषय-कथा,कहवता, : लेखन व सादरीकरि’  

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद.२६  िानेवारी २०१९) 

5 

कायसशाळा:  

हवषय: मराठी हवहकपीहडया’   

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद.१० माचस २०१९)  

6 

हवद्यापीठस्तरीय लेखन कायाशाळा               

हवषय: सिसनशील साहित्यलेखन आहण हलंगभाव  

राजषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातूर (हद.०५ जानेवारी  २०२०) 

7 

राज्यस्तरीय कायाशाळा: 

मिाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मडंळ आहण रािषी शािू मिाहवद्यालय यां्या संयकु्त हवदे्यमान ेआयोहित  

ऑनलाईन चचाससि  

हवषय: ‘सजानशील साहित्याची हनहमाती प्रहक्रया’ ( हद.२४ जानेवारी २०२०) 

8 

एक हदवसीय राज्यस्तरीय लेखन कायसशाळा:  

हवषय:  ‘सांशोधन पद्धती : भाषा व सामाहजकशासे्त्र’  

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद.१८ऑक्टोंबर, २०२१) 

9 

राज्यस्तरीय लेखन कायाशाळा:  

हवषय:  ‘सांशोधन पद्धती : भाषा व सामाहजकशासे्त्र’  

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद.१८ऑक्टोंबर, २०२१) 

10 

मिाहवद्यालय स्तरीय कायसशाळा:  

हवषय: ‘Soft Skill Devlopment Proramme’ 

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू ( हद.०६ िानेवारी 2022) 

11 

कायसशाळा:  

हवषय: मराठी हवहकपीहडया’   

रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद.१९िानेवारी २०२२) 

12 

राष्ट्रीय चचाासत्र: रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू व राज्य मराठी हवकास संस्था, मुंबई यां्या संयकु्त 

हवद्यमान ेआहण भारतीय सामाहिक हवज्ञान अनसंुधान पररषद, पहिम हवभागीय कें द्र, मुंबई प्रायोहित भारतीय स्वातंत्र्याचा 

अमतृमिोत्सव व डॉ. बाबासािबे आंबेडकरांची पिकाररता शतकपतूीहनहमत्त दोन हदवसीय राष्ट्रीय चचाासत्र 

हवषय : ‘डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांची पत्रकाररता: शोध आहि बोध’ 

(हद. ३0 व ३१ माचस २०२२) 

13 

राष्ट्रीय वेहबनार : 

हवषय : ‘बिृन्मिाराष्ट्रातील मराठी साहित्य व साहिहत्यक’ 
रािषी शािू मिाहवद्यालय (स्वायत्त), लातरू (हद.२७ सप्टेंबर २०२२) 

14 

राज्यस्तरीय कायाशाळा:राजर्षी शाहू महाविद्यालय (स्िायत्त), लातरू  आहण  मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहण संस्कृती 

मंडळ, मुंबई  यां्या संयकु्त हवद्यमाने मराठी हवभाग द्वारा- नवोहदत लेखकांसाठी आयोहित राज्यस्तरीय कादबंरीलेखन 

कायसशाळा (भारतीय स्िातंत्र्याचा अमतृ महोत्सि ि राजर्षी शाहू महाराज स्मतृी शताब्दी िर्षााविवमत्त) 

(हद. २८ विसेंबर २०२२) 

 

Participation as a Guest Lecture/Resource person/Paper presenter/Invited talk: 
 

Sr. No. Name of Topic Name of Invited Institute Role 

1 
मराठी भाषा : स्वरूप व हवकास  
27.01.2021 

आझाद मिाहवद्यालय, औसा Guest 

Lecture 



2 
मराठी भाषा : स्वरूप व वाटचाल  
28.01.2021 

नेतािी सभुाषचंद्र बोस 
मिाहवद्यालय, नांदडे 

Guest 

Lecture 

3 
मराठी भाषा : स्वरूप व वाटचाल  

01.02.2021 

श्रीमती  सुशीलादवेी दशेमखु 
मिाहवद्यालय, लातरू 

Guest 

Lecture 

4 
मराठी भाषेतील रोिगारा्या संधी 

 25.01.2022 

हशवािी मिाहवद्यालय, रेणापरू  Guest 

Lecture 

5 
मराठी भाषेची वाटचाल 

28.01.2022  

प. दीनानाथ मगंशेकर मिाहवद्यालय. 

शिािानी औराद 

Guest 

Lecture 

6 
मराठी भाषा : स्वरूप व वाटचाल 

01. 02. 2021 

श्रीमती  सशुीलादवेी दशेमखु 

मिाहवद्यालय, लातरू 

Guest 

Lecture 

7 
मराठी भाषा : स्वरूप व वाटचाल 

28. 01. 2022 

मास्टर दीनानाथ मगंशेकर 

मिाहवद्यालय, औराद शिािानी  

Guest 

Lecture 

8 मराठी भाषा व रोिगारा्या संधी 

29. 01. 2022 

हशवािी मिाहवद्यालय, रेणापरू  Guest 

Lecture 

9 मराठी भाषा गौरव आहण अहभिात 

मराठी 27. 02. 2022 

सरस्वती संगीत कला मिाहवद्यालय, 

लातरू  

Guest 

Lecture 

10 साहित्यहनहमसती: स्वरूप आहण 

प्रहिया 01 02. 2023 

हशविागतृी वररष्ठ मिाहवद्यालय, 

नळेगाव – मागसदशसक  

Invited talk 

11 ‘मराठी साहित्य, समाि आहण 

संस्कृती’  02. 03. 2023  

दगेलरू कॉलेि, दगेलरू – सिाध्यक्ष्य   Resource 
person 

 

    Awards: 
 

Sr. No.   Accomplishments/ Awards 

1 

  Best poster presentation award-  

‘नवप्रवािातील हस्त्रयांच ेकथालेखन: स्त्रीवादी की स्त्रीसंवादी  

 National Conference 0n ‘Recent Trends in Literature’ 

  श्री िररिर प्रहतष्ठान ,गोहवंदलाल कन्यैयालाल िोशी वाहणज्य कॉलेि ,लातरू    

  हद.१८ फेब्रवुारी २०१९   

2 
 ‘ियिांती साहित् य पे्ररणा परुस् कार’- भारत हशक्षण प्रसारक मंडळ,लातूर द्वारा संचाहलत. 

  ियिांती कला आहण  वाहणज्य वररष्ठ मिाहवद्यालय  लातूर   

   हद.२० सप् टेंबर, २०१९                              

3 
 ‘स् व.मंदाहकनी लोिी राज् यस् तरीय समीक्षा परुकार’ द्वारा - पद्मगंधा प्रहतष्ट् ठान, नागपरू यांचा   

  हद.८.२.२०२० 

4 
 ‘राज्यस्तरीय शलदांगण परुस्कार’ द्वारा- शलदांगण बिुद्दशेीय ज्ञान प्रबोहधनी संस्था, चंद्रपरू  

  हद.८.२.२०२० 

5 
‘राज्यस्तरीय कायासहनष्ठ हशक्षक परुस्कार’ द्वारा-कै. ॲड. दहेवदासराव िमदाडे प्रबोधन व हवचार मचं लातूर 

 हद.११ सप्टेंबर २० २ २ 

 

 

***** 


