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प्रततभा सुंगम या राज्यस्तरीय विद्याथी साहहत्य सुंमेलनामध्ये म.ू जे.महाविद्यालयाला सलग
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दे िील या प्रततभावंत ववद्यार्थयाांना मागादिान करण्यासाठी उपजस्र्थत होते. ययात मख्
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ु ेि सोनार, ववष्ट्णू र्थोरे , अंिली भागवत यांच्याकडून कववतेिे िडे शमळाले. प्रशसद्ि
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ववद्यार्थयााने व्यासपीठावरून ‘ इक्यािी आिी’
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ववद्यार्थयाांनी सहभाग घेतलेला होता. सवा ववियी ववद्यार्थयाांना प्रशसद्ि शसनेअशभनेते व

हदग्दिाक प्रवीण तरडे आणण श्री.अिोक िी कुकडे यांच्या िभ
ु हस्ते बक्षक्षसे दे ण्यात आली.
१. पर्थनाट्य- द्ववतीय क्रमांक -ववर्षय-‘बलसागर भारत होवो’

सहभागी : वर्षाा उपाध्ये, िंद्रकांत इंगळे , ववकास वाघ, वविय पोस्ते,

कल्पना िव्हाण, स्वाती न्हावी, सागर िािव, करण माळकर
२.कववताप्रर्थम

कला

क्रमांक , कववता -

नेहा पवार, ववकास वाघ,

' हल्ली आिकाल ', कवतयत्री – िमल िंकर रामिे, प्रर्थम वर्षा

द्ववतीय क्रमांक, कववता-‘ कववतेि गाण’ कवी- धगरीि पाटील, ११ वी.ववज्ञान
तत
ृ ीय क्रमांक – कववता ‘आमच्याही मनात’ कवी- तनलेि, प्रर्थम वर्षा कला

३. हहंदी कववता, द्ववतीय क्रमांक - गिल , गिलकार – अजववन सरु वाडे, एम.ए.द्ववतीय
४. वैिाररक लेि- प्रर्थम क्रमांक

लेिािे नाव- ‘िेती: वास्तवातील आणण साहहययातील

लेिक – धगरीि पाटील, ११ वी.ववज्ञान

४.कर्थाकर्थन- प्रर्थम क्रमांक - कर्थेिे नाव- ' इक्यािी आिी’ , लेिक – ववकास वाघ

म.ू िे.महाववद्यालाय्चच्या स्पिाक संघासोबत संघ व्यवस्र्थापक म्हणन
साहहयय, कला आणण
ू
सांस्कृततक मंडळािे प्रमि
प्रा.वविय लोहार आणण प्रा.गोपीिंद िनगर, मराठी ववभाग
ु
यांनी संघव्यवस्र्थापक म्हणून काया पार पाडले.

सवा स्पिाकांिे म.ू िे.िे प्रािाया डॉ.उदय कुलकणी, उपप्रािाया डॉ.सरु े ि तायडे, डॉ.ववद्या पाटील,
डॉ.िंद्रमणी लभाने व सवा प्रिासनाकडून अशभंनदन करण्यात आले.

