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स्टुडन्ट इंडक्शन प्रोग्राम 2022 अहवाल 
 

बीए प्रथम वर्ष ,बीएससी प्रथम वर्ष ,बीकॉम प्रथम वर्ाषला नव प्रवेशशत शवद्यार्थषनींना 

महाशवद्यालयाची, प्राध्यापक वर्ाषची ओळख व्हावी, आशि सोयी सुशवधांची ,नाशवन्यपूिष उपक्रमाची, 

प्रमािपत्र अभ्यासक्रमाची शवशवध कोसेस ची माशहती व्हावी या हतेूने सतं र्ाडर्ेबाबा अमरावती 

शवद्यापीठाद्वारे प्राप्त शनर्दशेानुसार 4 ऑर्स्ट 2022 त े12 ऑर्स्ट 2022 या कालावधीमध्ये स्टुडन्ट 

इंडक्शन प्रोग्राम चे आयोजन महाशवद्यालयात प्राचायष डॉ. चारुशीला रुमाले, डॉ. संजय शवटे, 

डॉ. अंबार्दास पांड ेयांच्या मार्षर्दशषनाखाली आशि डॉ. शवनोर्द खैरे, प्रा. लशलत भट्टी यांच्या 

नेतृत्वाखाली करण्यात आले होते. 

 

 पशहला दर्दवस 4 ऑर्स्ट 2022  

स्टुडन्ट इंडक्शन प्रोग्राम चा पशहला दर्दवस हा नोंर्दिी, उद्घाटन सत्र व शवशवध सोयी सुशवधांच्या 

भेटी असे शनयोजन करण्यात आले होते. 

 बीए प्रथम वर्ष ,बीएससी प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ाषच्या नव प्रवेशशत शवद्याथी यांची नोंर्दिी 

त्यांच्या शवशवध कौशल्य याबाबतची माशहती प्रा. श्वेता मेंढे यांनी एकशत्रत केली. उद्घाटन 

सत्रामध्ये प्राचायष डॉ. चारुशीला रुमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोशजत करण्यात आल.े 

याप्रसंर्ी डॉ. अंबार्दास पांडे, डॉ. संजय शवटे, डॉ. अचषना अंभोरे, डॉ. सोनल काम े ,प्रा. 

पररमल मुजुमर्दार यांची उपशस्थती होती. 

 प्राचायष डॉ. चारुशीला रुमाले यांनी महाशवद्यालयातील शवशवध सोयी सुशवधा, शवशवध कोसेस, 

शवद्यार्थषनी साठी शनयमावली, शवद्यार्थषनींसाठीच े शवशवध उपक्रम, स्पधाष, योर्र्दान, शवशवध 

शवभार्ाची, प्राध्यापकाची माशहती सशवस्तरपिे सांशर्तली. प्रा. शस्मता र्दवेर, डॉ. आशशर् मुठे 

यांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शवशवध उपक्रम व शवशवध कायषक्रमाची शशशबराची माशहती 

सांशर्तली. प्रा. श्वेता मेंढे यांनी एनसीसी शवभार् व क्रीडा शवभार्ाच्या शवशवध योर्र्दानाची 

उपक्रमाची माशहती शवद्यार्थषनींना सांशर्तली. कायषक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रर्दशषन प्रा. 

लशलत भट्टी यांनी केले. 

 उद्घाटन सत्रा नंतर शवद्यार्थषनींना ग्रंथालय शवभार्ाचे उपक्रम व इतर माशहती ग्रंथपाल राम 

बाहतेी यांनी करून दर्दली. याप्रसंर्ी ग्रंथालयातील सवष कमषचारी वर्ष उपशस्थत होता. 

 एनसीसी शवभार्ाची माशहती प्राध. श्वेता मेंढे यांनी करून दर्दली याप्रसंर्ी एनसीसीचे कॅडटे्स 

यांनी प्रवेशशत शवद्यार्थषनींना एनसीसी चे महत्व सांशर्तले. 

 आय क्यू ए सी बाबतची माशहती डॉ. सजंय शवटे यांनी दर्दली. कायाषलयातील शवशवध 

कामाची माशहती महशे तोष्िीवाल् नी सांशर्तली. 

 पशहला दर्दवसासाठी राम शमाष,अमर अग्रवाल ,स्वप्नील जैन, सुनील दर्दवनाल,े योर्ेश सुव,े सुनील 

मावड े,राजू र्दीशक्षत यांच ेसहकायष लाभले.  



Attendance Sheet 



 Attendance Sheet 

 



Registration Form 









 Principal Dr. C. R. Rumale addressing the Students 

 



Presentation of IQAC by Dr. Sanjay Vite

 

 



Presentation of NCC Deptt. by Lt. Shweta Mendhe 

 

 

 

Student’s Visit to Sports Department 

 

 

 

 

 



Student’s Visit to Library 

 

 

Presentation of Library by Mr. Ram Baheti 

 



  

र्दसुरा दर्दवस ५ ऑर्स्ट २०२२ 

 

 स्टुडन्ट इंडक्शन प्रोग्रामच्या शद्वतीय दर्दवसीय शनयोशजत कायषक्रमांमध्ये शवशवध शवभार्ाचे पीपीटी 

सार्दरीकरि ठेवण्यात आले होते. वाशिज्य शवभार्ाचे शवभार् प्रमुख ,उपप्रचायष डॉ. अंबार्दास 

पांड े यांनी शब काॅॅम प्रथम वर्ाषच्या शवद्यार्थषनींना वाशिज्य शवभार्ातील नाशवन्यपूिष उपक्रम 

,शवशवध सर्टषदिकेट कोसषची माशहती सांशर्तली. त्याप्रसंर्ी डॉ. रूपा र्ुप्ता, प्रा. हर्षर्दा वाधोन े

यांची उपशस्थती होती . 

 र्ृह शवज्ञान शवभार् प्रमुख डॉ. सोनल काम ेयानंी शवभार्ातील उपक्रम, शवद्याथीभीमुख कोससे 

व भशवष्यातील संधी याबाबत मार्षर्दशषन केले. याप्रसंर्ी प्रा. पवन महाजन यांच े सहकायष 

लाभले. बी बी ए ,बी सी ए चे सार्दरीकरि प्रा. पररमल मुजुमर्दार यांनी केले. 

 इंग्रजी शवभार् प्रमुख डॉ. शाशलनी बंर् यांनी शवभार्ातील एज्युटमेंट सप्ताह ची माशहती 

सांशर्तली याप्रसंर्ी डॉ. उमेश पाटील यांचे सहकायष लाभले . 

मराठी शवभार्ातील शवशवध कौशल्यशभमुख कोससे, नाशवन्यपूिष उपक्रम ,भशवष्यातील संधी 

बाबतची माशहती प्रा. स्वशप्नल इंर्ोल ेयांनी दर्दली. 

 डॉ. शनभा शमाष यांनी हहरं्दी शवभार्ातील शवशवध संधी बाबतची माशहती दर्दली . 

संस्कृत शवभार् प्रमुख प्रा. प्रशमला बोरकर यानंी शवभार्ातील उपक्रम, भशवष्यातील संधी 

याबाबत पीपीटी सार्दरीकरि केले. त्यानंतर कुमारी शनशा तांबे या शवद्यार्थषनी आपल ेमनोर्त 

व्यक्त करून प्राध्यापकांच्या सार्दरीकरिाबाबत आभार मानले. 

 या दर्दवशी योर्ेश सुव े,स्वप्नील जैन, राजु र्दीशक्षत यांचे सहकायष लाभले. 
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 Presentation of BCA  Deptt. by Mr. Parimal Mujumdar

 

 



Presentation of Commerce Deptt. by Dr. Ambadas Pande 

 

 



Presentation of Sanskrit Deptt. by Prof. Pramila Borkar

 

Presentation of English Deptt. by Dr. Shalini Bang 

 



Presentation of Marathi Deptt.by Prof. Swapnil Ingole 

 

Presentation of Hindi Deptt. by Dr. Nibha Sharma 

 



Expression of BA I Student 

 



 

शतसरा दर्दवस  सहा ऑर्स्ट 2022 

इंडक्शन कायषक्रमाच्या शतसऱ्या दर्दवशी कला व सामाशजक शास्त्रे शवभार्ातील शवशवध शवर्याचं े

पीपीटी सार्दरीकरि आशि क्षेत्रभेटीचे शनयोजन करण्यात आले होते. 

 संर्ीत शवभार् प्रमुख डॉ. अचषना अंभोरे यांनी शवभार्ातील शवशवध नाशवन्यपूिष उपक्रम ,पाऊच 

कोसेस आशि भशवष्यातील संर्ीतातील संधी याबाबत सार्दरीकरि केले. यासाठी प्रा.अशनल 

हनंबाळकर ,प्रा. सुमेध सर्िे, प्रा. शववेक चापके यांची उपशस्थती होती. 

र्ृहअथषशास्त्र शवभार् प्रमुख डॉ. उज्वला बाजपेयी यांनी शवभार्ातील शॉटष टमष कोसेस, 

भशवष्यातील संधी बाबत माशहती दर्दली. 

 डॉ. राधा सावजीयांनी, डॉ शवद्या ध्रुव यांची प्रसंर्ी उपशस्थती होती. समाजशास्त्र शवभार् 

प्रमुख प्रा. नरेंद्र मानमोठे ,प्रा. शस्मता र्दवेर यांनी शवभार्ातील शवशवध अशभनव उपक्रम व 

संधी बाबत मार्षर्दशषन केले. 

 इशतहास शवभार् प्रमुख डॉ. रवींद्र मंुर्दरे यांनी शवभार्ातील संधी व आव्हान याबाबत मार्षर्दशषन 

केले. 

 डॉक्टर शनतीन चौधरी यांनी अथषशास्त्र शवभार्ाचे पीपीटी सार्दरीकरि केले व भशवष्यातील संधी 

बाबत मार्षर्दशषन केले. तत्त्वज्ञान शवभार् प्रमुख प्रा.अजय हशंर्ाड े यांनी पीपीटी 

सार्दरीकरिामधून तत्वज्ञान शवभार्ाचे महत्त्व ,आवश्यकता स्पष्ट केली. 

 राज्यशास्त्र शवभार् प्रमुख डॉ. शवनोर्द खैरे यांनी शवभार्ातील अशभनव उपक्रम, भशवष्यातील 

रोजर्ार संधी बाबत मार्षर्दशषन केले. त्याप्रसंर्ी डॉ. आशशर् मुठे यांचे सहकायष लाभले . 

डॉ आशशर् मुठे, डॉ. शनतीन चौधरी ,प्रा. र्दवेर, प्रा. स्वशप्नल इंर्ोल े यांच्या नेततृ्वाखाली 

र्ोरक्षि संस्थांन अकोला येथे शेत्र भेट र्दणे्यात आली. 

 बीए प्रथम वर्ाषच्या वीस शवद्यार्थषनी या उपक्रमांमध्ये सहभार्ी झाल्या . 

सावरकर, स्वशप्नल जैन यांचे या दर्दवशी सहकायष लाभले. 
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Presentation of Music Deptt. by Dr. Archana Ambhore 

 

Presentation of Home Economics Deptt. by Dr. Ujwala 

Bajpai 



Presentation of Political Science Deptt. by Dr. Vinod 

Khaire 

 

Presentation of Philosophy Deptt. by Prof. Ajay Shingade 

 



Presentation of Economics Deptt. by Dr. Nitin Chaudhari 

 

Presentation of History Deptt. by Dr. Ravindra Mundre 

 



Presentation of Sociology Deptt. by Prof. N. S. Manmothe 

 

 



Field Visit to Gaurakshan Sanstha, Akola 

 

 

 



Attendance Sheet

 







चौथा दर्दवस   आठ ऑर्स्ट २०२२ 



चौथ्या दर्दवसाच्या शनयोजनामध्ये पे्ररिार्दायी व्याख्यान, पालक सभा तसचे ॲडॉन कोससे व 

पाऊच कोसेस चा समावशे होता. नेहा खत्री पत्रकार र्दशैनक भास्कर व र्दरु्ाष उर्वेकर या माजी 

शवद्यार्थषनींनी पे्ररिार्दायी व्याख्यान दर्दल.े 

 महाशवद्यालयीन शवद्यार्थषनींच्या मध्ये सकारात्मक र्दशृष्टकोन उत्साहीपिा ,शवश्वासुपिा ह े र्ुि 

असले पाशहजे असे त्यांनी सांशर्तले. 

 या प्रसंर्ी डॉ. चारुशीला रुमाले यांचे शवशेर् उपशस्थत होती. कायषक्रमाचे सूत्रसंचालन व 

आभार प्रा. लशलत भट्टी यांनी व्यक्त केले . 

पालक सभे कररता श्री शवनोर्द तांब,े सुधाकर सोनटके्क, श्रीराम सोनविे, शबाना खान सह अनेक 

पालकांची पालक सभेला उपशस्थती होती. पालकांनी पाल्यांच्या मार्षर्दशषनासाठी भशवष्यासाठी 

शशक्षकांचे महत्त्व आह ेआशि त्यांचे आवश्यकता आह ेअसे म्हटले. 

 कायषक्रमाचे सूत्रसचंालन डॉ. शाशलनी बंर् यांनी केले आशि आभार प्रर्दशषन डॉ. शवनोर्द खैरे 

यांनी केले . 

ॲडऑन कोसेस ,पाऊच कोसेस, शॉटष टमष कोसेस ,सर्टषदिकेट कोसेस ची आवश्यकता आशि 

महत्व याबाबतचे पीपीटी सार्दरीकरि व मार्षर्दशषन प्रा. लशलत भट्टी यांनी केले . याकररता 

राम शमाष ,सावरकर राज ुर्दीशक्षत यांचे सहकायष लाभले. 
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Motivational Talk 

 

 



Motivational Talk by Neha Khatri & Durga Ugwekar

 

 



Parents & Teachers Interaction 

 

 

 



Co-Curricular & Add on Courses – Prof. Lalit Bhatti 

 



पाचवा दर्दवस  १० ऑर्स्ट २०२२ 

पाचव्या दर्दवसाच्या शनयोजनामध्ये पे्ररिार्दायी व्याख्यान व सांस्कृशतक अशभव्यक्तीचा समावेश 

होता . 

पशहले सत्र मध्ये अध्यात्म व मानवी मुले या शवर्यावर प्रा प्रशांत ठाकरे यांनी व्याख्यान दर्दल.े 

याप्रसंर्ी प्राचायष डॉ. चारुशीला रुमाले ,डॉ. संजय शवटे, डॉ शवनोर्द खैरे यांचे शवशेर् उपशस्थती 

होती. प्रा प्रशांत ठाकरे यांनी शवशवध उर्दाहरिासह मानवी मूल्यांचे आवश्यकता व महत्व स्पष्ट 

केले. 

 शवशवध धमाषतील मानवी मूल्ये त्यांनी स्पष्ट केली. 

 या सत्राचे संचालन व आभार प्रर्दशषन प्रा. स्वशप्नल इंर्ोल ेयांनी केले. 

 कायषक्रमाला बहुसंख्य प्राध्यापक वर्ष उपशस्थत होता . 

सांस्कृशतक अशभव्यक्ती कायषक्रमांमध्ये कु स्नेहा ठाकूर, कु मानसी वानखेड ेयांनी घूमर या र्ीतावर 

सांस्कृशतक नृत्य सार्दर केले. कु र्ुवृक्षा दकरडकर यांनी काव्यवाचन केले. कुमारी शनशा तांब े

,कुमारी तमन्ना खान ,कुमारी शशल्पा घुमरे ,कुमारी प्रिाली घायवट , वैशाली वानखेड ेयांनी 

आपल ेशवद्यार्थषनींनी आपले मनोर्त व्यक्त केले. 

 शवद्यार्थषनींनी मनोर्तामधून महाशवद्यालय शशक्षकाचे आमच्या जीवनात महत्त्व आह े आशि 

महाशवद्यालयातील शशक्षक वर्ष आमच्यासाठी पे्ररिार्दायी आह ेअसे म्हटले . 

डॉ. शवजय आळशी ,डॉ सुमेध सर्िे , प्रा अशनल हनंबाळकर, प्रा प्रशमला बोरकर, प्रा अजय 

हशंर्ाड ेडॉ शवनोर्द खैरे यांनी सांस्कृशतक कला कौशल्य सार्दर केले. Ice breaking सत्रा मध्ये 

प्रथम वर्ाषच्या शवद्याथ्याांसाठी शवशवध खेळ व उपक्रम डॉक्टर शवनोर्द खैरे यांनी सार्दर केल े

त्यामध्य ेअनेक शवद्यार्थषनी सहभार्ी झाल्या. 

 सत्राचे सचंालन डॉ शवनोर्द खैरे यानंी केले आभार प्रर्दशषन प्रा अजय हशंर्ाड े यांनी केले. 

कायषक्रमाचे यशस्वीतेसाठी योर्ेश सुव े,राजीव र्दीशक्षत, खंडारे यांचे सहकायष लाभले. 
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: सहाव्या दर्दवस दर्दवस  १२ ऑर्स्ट २०२२ 

 सहाव्या दर्दवसाच्या समारोप समारंभ मध्ये भारतीय सेवा सर्दन चे अध्यक्ष दर्दलीपराज र्ोयनका 

, प्राचायष डॉ चारुशीला रुमाले, डॉ संजय शवटे ,डॉ शवनोर्द खैरे ,प्रा लशलत भट्टी ,डॉ अंबार्दास 

पांड ेयांची शवशेर् उपशस्थती होती.दर्दलीपराज र्ोयनका यांनी 

   नवनवीन कौशल्य शवद्यार्थषनी अवर्त करावे , आर्थषक स्वयंपूिषता जीवनात आवश्यक आह ेअस े

त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ संजय शवटे यांनी सात दर्दवसाचे इंडक्शन कायषक्रमाचा समारोप करताना 

शवद्यार्थषनीचे कौतकु अशभनंर्दन केले . 

कायषक्रमाचे संचालन व आभार प्रर्दशषन डॉ शवनोर्द खैरे यांनी केले. 

 शवद्यार्थषनींना याप्रसंर्ी िीड बँक हलंक र्दणे्यात आली . 

िीडबॅक हलंक आशि िॉमष भरल्यानतंर लरे्चच शवद्यार्थषनींना ईमेलमध्ये प्रमािपत्र प्राप्त झाल.े 

सात दर्दवसीय इंडक्शन कायषक्रमामुळे शवद्यार्थषनींना महाशवद्यालयातील प्राध्यापक वर्ष, शवशवध 

सोयी सुशवधा ,प्रमािपत्र अभ्यासक्रम, उपक्रम ,भौशतक सुशवधाची माशहती शमळाली. त्याचबरोबर 

अंर्भूत कौशल्य सार्दर करण्याची संधी शमळाली. 
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Mr. Dilipraj Goenka addressing to the Students in 

Valedictory Session 
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Specify your suggestion if any-   

Some of the suggestions and expressions of the students. 

1. RDG college has always met up to all the expectations we had from them. I hope our 

upcoming lectures will also be as excellent as the teachers here are. 

2. Induction program personly helped me to shape my personality also boost in my 

Confidence. 

3. First two days of induction programme should have been done before students take 

admission so that all can get knowledge about the specific subjects they had to choose 

4. I am glad to provide you with my feedback about the college. My overall experience to 

date has been amazing, and the college is having an amazing infrastructure. Your college has 

provided me with a number of opportunities to grow and explore my skills. The emphasis on 

sports along with education always helped me a lot.  

5. I have always found a positive and healthy environment and the teachers are highly 

supportive. Most of my doubts were cleared after the classes get over. I am highly thankful to 

you for providing me with an opportunity to be a part of your college. It has added a number 

of values to my life. 

6. The messages sent on group are only in Marathi, I hope it can also be sent in English or 

Hindi.  

7. Student induction program is very good and motivational also 

 

 

 

 

 

 

 



List of the student – Responses about Feedback Form 

 

Name of the Student Contact number  CLASS 

Juhi Amar Agrawal 8983301146 B.A I 

Jigisha Vinod Khaire 9421749517 OTHER 

Nisha Vinod Tambe 8010639839 B.A I 

Shilpa Ravindra Ghumare 7020613820 B.A I 

Soniya rajpal dongare 9209398472 B.A I 

Monika Tulshiram Sardar 7447356445 B.A I 

Nikita Manohar Gawarguru 8847706758 B.A I 

Pooja. Rajesh Bhakare 9579666568 B.A I 

Vaishali Rajesh Wankhade 7721887401 B.A I 

Pranali Sunil ghaywat 9561245574 B.A I 

Khushi vinod thakur 8766886173 B.A I 

Komal shivdas khambalkar 8805929784 B.A I 

Aarti bhikamsingh Gautam 9322652061 B.A I 

Dipali sudhakar gawai 9503843622 B.COM I 

Vaishnavi Shantaram Lakhade 9359100421 B.A I 

Vaishnavi Gopal Gawai 9763357865 B.A I 

Richa v. Pawanikar 9119585528 B.COM I 

Priya Dasharath Tarale 8766663841 B.COM I 

Jyotsna Gajanan Nemade 8766459190 B.A I 

Pallavi Ram Paul 8999341797 B.COM I 

Arati Anil Tapare 9022722339 B.A I 

Nikita paraskar 8766049508 B.COM I 

Aishwarya Chincholkar 9665820770 B.A I 

Nikita Sunil bobade 9106413672 B.A I 

Ku. Sneha Rajkumar Patonde 9730942007 B.COM I 

UTKARSHA Uday Deshmukh 8010372448 B.COM I 

Mayuri sahebarao Jamnik 7498622878 B.COM I 

Sakshi Kailas Ingole 8767719360 B.A I 

SAKSHI RAJESH CHAUDHARI 8007412104 B.COM I 

Tanvi Pramod Thakre 7020332730 B.COM I 

Samiksha Vinod Khandare 93255 95902 B.COM I 



Priya Ramesh Gaikwad 7755939063 B.A I 

Nivita Vinod Mourya 9518931718 B.A I 

Pallavi Vijay Wankhade 7620793480 B.COM I 

Vaishnavi mohan kadam 8766422500 B.A I 

Saloni Sunil Shirsat 7798712183 B.A I 

Vaishnavi Mahesh Mantri 7769870740 B.COM I 

Minakshi mali 9579181167 B.COM I 

BHUMIKA GIRIVAR PANDEY 8087108977 B.A I 

Shraddha prabhakar zatale 9307240569 B.COM I 

Divyani sanjay moraskar 7875144546 B.A I 

Radha raju chaudhari 9623898303 B.COM I 

Nandini Bipin Suratkar 7378809693 B.A I 

Sakshi Ravindra Mankar 7757974009 B.COM I 

Gauri santosh pagrut 7498697725 B.A I 

Sakshi lakhade 7083464304 B.COM I 

Gauri Thakkar +448275566337 B.A I 

nandini telgote 7057673319 B.A I 

Reshma rahul pradhan 8459065671 B.A I 

Aashvini Gajanan tidke 8766771657 B.A I 

Priya Rameshwar Sontakke 9503824081 B.COM I 

Rupali Purushattam Sonone 7755908767 B.COM I 

Hema Pankaj Pachpor 9588633412 B.A I 

Punam Rameshwar Kokate 9764007439 B.COM I 

Mamta suresh Wankhade 9022371398 B.A I 

Saniya Naaz Shaikh Husain 9373090595 B.A I 

Vaishnavi santosh khedakar 9322891221 B.COM I 

Roshani Ranjit Dongare 7798084122 B.A I 

Aarti Anil Marathe 9325295376 B.COM I 

Ashvini Arjun khule 8468897406 B.COM I 

Tejshree pramod Pradhan 8928982711 B.A I 

Sakshi gajanan sontakke 9881559701 B.COM I 

Dipali subhash Bavankar 9158227680 B.A I 

Anjali R jadhwani 9370030715 B.COM I 

Vaishnavi R Chincholkar 9767334665 B.COM I 

Kavita Ramesh dhole 9359243336 B.A I 



Sakshi vitthal solanke 9767190088 B.A I 

Bhumika 7722072651 B.A I 

Pratiksha Siddharth ingle 9373449282 B.SC I 

Chetna 9172006805 B.A I 

Tamanna Iftekhar Khan 9511793911 B.A I 

Sonam kamlakant dubey 7715014821 B.COM I 

Guruksha Raju Khirdkar 9529953633 B.COM I 

Manisha Gajanan Khandare 7083255262 B.A I 

Vaishnavi Digambar Kothalkar 9322711043 B.A I 

Samiksha Dattatray lahole 9307247375 B.A I 

Shivani Gajanan Girhe 7499074619 B.A I 

Sanika Panjabrao Chopade. 9665420976 B.A I 

Anjali Agrawal 9021966781 B.A I 

Pradnya Rajesh Gawai 8208579389 B.COM I 

Anjali Dinesh Bahurashi 9834627403 B.A I 

Samiksha kishore Gawande 9284788511 B.A I 

Sneha Pramod Herole 8010398753 B.A I 

Gayatri shaligram meshram 8308148943 B.A I 

Anam Irshad sayyed 7972929281 B.A I 

Sanika pramod Gawande 8446050991 B.COM I 

Gagandeep Kaur Janeja 7020931609 B.A I 

Prerana Sarode 8390049659 OTHER 

Namrata Narayan Gavhankar 7796319717 OTHER 

Janavi santosh jadhav 9689588938 OTHER 

Tejasvini dharmale 9373595157 OTHER 

Samata Ashok Ingle 9011645202 OTHER 

Varsha shamrao nande 8830442408 OTHER 

Tejaswini Vinod More 9653404926 OTHER 

Shejal Rajesh Godbole 8010480891 OTHER 

Shreya Nitin Kute 9511623569 OTHER 

Payal Deshmukh 9359319309 OTHER 

Vaishnavi Nagorao Kuchar 8010440413 OTHER 

Aaniya Mahek Mohammad Amin 9373587371 OTHER 

Asniya Mahek Mohammad Amin 9373583771 OTHER 

Shruti kishor vishwakarma 9657352064 OTHER 



Gauravi santosh Naitam 9673705474 OTHER 

Yasmeen khatoon Akbarddin Ansari 9766801851 OTHER 

Zuheba Shaikh 9028139386 OTHER 

Prajakta santosh chhabile 9028637417 OTHER 

Kesar Thakur 9322731931 OTHER 

Rutuja lad 7798872935 OTHER 

Akshita gange 7020019225 B.A I 

Annu Narendra Vishwakarma 7666443063 OTHER 

Ritika Agrawal 9145487859 B.COM I 

Srushti Pradiprao Deshmukh 9657070063 OTHER 

Ashwini pundhlik suryawanshi 7666253125 B.A I 

Bushra Firdous Mohammad husain 7821804330 B.SC I 

Ritu 9022226553 B.SC I 

Rashi 8421042200 B.COM I 

Monal Nandlal Shriwas 8320287534 OTHER 

Madhura Gajanan Joshi 9322247927 OTHER 

Sejal kawathakar 9075422165 B.A I 

Ruchi Dilip sayani 9405899228 OTHER 

 

 

 


