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Criteria VI 
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आनंद चरिटेबल संस्था, आष्टी संचललत, 

आनंदराव ध डें उर्फ  बाबाजी महाववद्यालय, कडा 

ता. आष्टी, लि. बीड 

वाङमय मंडळ अहवाल 

२०२१-२०२२ 

 

वाङमय मंडळाची भाषा लवभागामार्फ त िून २०१० साली स्थापना किण्यात आली. सद्यपरिस्स्थतीत खालीलप्रमाणे 

कायफकारिणी कायफित आहे. 

वाङमय मंडळाची कायफकाररणी 

 

                                                     डॉ.एच. िी. लवधाते                                - प्राचायफ 

                                                     डॉ.. एस. बी. कुचेकि                              - अध्यक्ष 

                                                     डॉ. िी. स्ि. मंडललक                             - उपाध्यक्ष 

                                                     डॉ. एस. डी. गायकवाड                           - सलचव 

                                                     डॉ. एन. लड. चौधिी                                 - कोषाध्यक्ष 

                                                     डॉ. िी. पी. बोडखे                                 - सहकोषाध्यक्ष       

                                                     डॉ. एम. आि. पटेल                                 - सदस्य 

                                                     प्रा. बी. ए. िणलदवे                                   - सदस्य 

 

त्याअंतगफत लवलवध वाङमयीन उपक्रम िाबलवले िातात. लवद्यार्थ्ाांमधे्य असलेल्या सुप्त कलागुणांना वाव लमळवून 

देण्यासाठी या वाङमयीन उपक्रमांचे आयोिन केले िाते. २०२१-२०२२ या शैक्षलणक वषाफत वकृ्तत्व, वादलववाद, 

काव्यवाचन, लनबंधलेखन अशा लवलवध स्पधाांचे आयोिन किण्यात आले. 

 

 

 

 



 

 

 

वाङमयीन स्पधाफ 

२०२१-२०२२ 

 

अनु. 

क्र. 

स्पधेचे 

नाव 

लवषय लदनांक लविेते लवद्याथी 

१. वकृ्तत्व १) स्वच्छतेचे नायक: संत 

गाडगेबाबा 

२) कोिोना: आपत्ती व संधी 

३) भाितीय स्वातंत्र्याचा अमृत 

महोत्सव 

२७/१०/२०२१ १) कु. घोिपडे यशांिली प्रथम 

२) कु. ल ंिुके लदपाली 

२) कु. नन्नविे से्नहल लवषू्ण 

लितीय 

(लवभागून) 

३) कु. अम्रीत पल्लवी ज्ञानेश्वि तृतीय 

२. वादलववाद प्रसािमाध्यमे: प्रगलतसाठी लक 

अधोगतीसाठी 

०६/०४/२०२२ १) लशके कृष्णा जगन्नाथ प्रथम 

२) चिाण िामेश्वि भाऊसाहेब 

२) सोनावळे सुिि पिमेश्वि 

लितीय 

(लवभागून) 

३) कु. भांडं प्रलतक्षा तृतीय 

 



 

 

आनंद चररटेबल संस्था, आष्टी संचवलत, 

आनंदराव ध डें उर्फ  बाबाजी महाववद्यालय, कडा 

ता. आष्टी, वज. बीड 

वाङमय मंडळ 

२०१७-२०१८ ते २०२१-२०२२ 

 

 

 

 

अनु. क्र. शैक्षवणक 

वर्फ 

अध्यक्ष 

१ २०१७-२०१८ प्रो. डॉ. एम. आि. पटेल 

२ २०१८-२०१९ श्रीमती एस. बी. कुचेकि 

३ २०१९-२०२० श्रीमती एस. बी. कुचेकि 

४ २०२०-२०२१ डॉ. एस. बी. कुचेकि 

५ २०२१-२०२२ डॉ. एस. बी. कुचेकि 
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