के .पी.जी. कला ,वाणिज्य आणि णवज्ञान महाणवद्यालय, ईगतपरु ी.
कनिष्ठ महानिद्यालयाचा अहिाल
( शैक्षणिक वर्ष २०२० -२०२१ )
प्रा.श्री.फाकटकर एस.बी ( पययिेक्षक – कनिष्ठ महानिद्यालय )
आपल्या कणिष्ठ महाणवद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २००० – २०२१ मध्ये एकूि ७०५ इतक्या णवद्यार्थयाांिी
प्रवेश घेतला तो खालील इयत्ता व शाखेिसु ार :

● णवद्यार्थी प्रवेश ●
इयत्ता ि शाखा
इ. ११वी कला
इ.११वी वाणिज्य
इ.११वी णवज्ञाि
इ. १२वी कला
इ.१२वी वाणिज्य
इ.१२वी णवज्ञाि
एकूण

एकूण निद्यार्थी
१३०
१३१
१२८
१०९
११०
९७
७०५

मागील शैक्षणिक वर्ाषत राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मडं ळािे घेतलेल्या परीक्षेत इयत्ता
बारावीचा णिकाल शाखे िसु ार खालील प्रमािे :

● इयत्ता 12 िी निकाल ●
इयत्ता ि शाखा
इ. १२वी कला
इ.१२वी वाणिज्य
इ.१२वी णवज्ञाि
एकूण निकाल

%निकाल
100%
100%
100%
100%

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये इयत्ता अकरावी व इयत्ता बारावी णवणवध शाखेत प्रर्थम आलेले
णवद्यार्थी खालीलप्रमािे:

● इयत्ता ि शाखेिुसार प्रर्थम आलेले निद्यार्थी ●
इयत्ता ि शाखा
इ. ११वी कला
इ.११वी वाणिज्य
इ.११वी णवज्ञाि
इ. १२वी कला
इ.१२वी वाणिज्य
इ.१२वी णवज्ञाि

निद्यार्थयायचे िाि
कु.काळे अक्षदा प्रकाश
कु.कासार णिणकता भाऊसाहेब
कु.पठाि महेक रणिक
कु.गोवधषिे णप्रयंका भाऊसाहेब
कु. बोडके गौरी अशोक
कु.कौटे पल्लवी हरी

एकूण टक्के
७४.00
७९.३३
८८.६७
७८.३
८३.८
८४.८३

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये कोरोिाग्रस्त पररणस्र्थतीमळ
ु े महाणवद्यालयातील णवद्यार्थयाांिा तालक
ु ा,
णिल्हा व राज्य पातळीवरील णवणवध क्रीडा स्पधाांचे आयोिि ि झाल्यामळ
ु े णवणवध स्पधाांमध्ये भाग
घेण्यासाठी अिेक अडचिी आल्या असल्या तरी महाणवद्यालयातील क्रीडांगिावर णवणवधखेळाडूंिा
आपल्या णवणवध खेळातील कौशल्यणिकूि ठे वण्यास माििीय प्राचायष यांच्या मागषदशषिाखाली क्रीडा
णशक्षकांिी प्रोत्साहि देऊि भणवष्यातील तालक
ु ा, णिल्हा व राज्य तसेच राष्रीय पातळीवरील णवणवध
खेळांमधील सहभाग वाढवण्याची प्रेरिा या काळामध्येही ठे वलेली आहे. त्याचा महाणवद्यालयाचे प्राचायष,
उपप्राचायष, पयषवेक्षक व क्रीडा णशक्षकािं ा आिंदच वाित आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये महाणवद्यालयाअतं गषत व बाह्य ज्या णवणवध सास्ां कृ तीक
स्पधाष झाल्या त्यात कणिष्ठ महाणवद्यालयातील णवद्यार्थी व णवद्याणर्थषिी खालील प्रमािे यश प्राप्त के ले.
नचत्रकला स्पर्धेमध्ये कु.रोकडे मयरु अिय (इ. १२वी वाणिज्य ) तर िकृत्ि स्पर्धेमध्ये
कु.कासार णिणकता भाऊसाहेब ( इ. ११ वी वाणिज्य ) कु. गोवधषिे मोणिका तािािी ( इ. ११वी णवज्ञाि
) कु. गोवधषिे णप्रयाक
ं ा भाऊसाहेब (इ. १२ वी कला ) ह्या णवद्यार्थयाांिी यश सपं ादि के ले. तर निबर्ध
ं
स्पर्धेत प्रर्थम क्रमाक
ां कु. सकभोर दीव्या काळू ( इ. ११ वी कला ) कु.णचकिे अणििी सिं य दृणतय क्रमाक
ं
( इ. ११ वी कला ) तर तृतीय क्रमांक कु. रंगरे ि आफ्रीि रणिक (इ. ११ वी णवज्ञाि) तसेच राष्ट्रीय रस्ता
सुरक्षा अनियािाअंतर्यत कु. अंिली णसंग प्रर्थम क्रमांक (इ.११ वी णवज्ञाि ) कु. णकरि णशंदे दृणतय क्रमांक
( इ. ११वी कला ) तर कु. णिमषला लोहारे (इ. ११ वी णवज्ञाि ) तृतीय क्रमाक
ं या स्पधेत पिकावला.

कु.अंिली णसंग (इयत्ता ११ वी णवज्ञाि ) या शाखेच्या णवद्यार्थयाांिीने आंतरराष्रीय गणित णदिाणिणमत्त
आयोणित पााँवर पॉइिं प्रेझेंिेशि कॉणपपणिशि मध्ये उज्वल यश संपादि के ले ह्या णवद्याणर्थषिीिे
‘आतं रराष्ट्रीय र्नणत नििानिनमत्त’ आयोणित गणिताचे णवणवध क्षेत्रातील उपयोजि स्पधेत प्रर्थम
क्रमांक णमळणवला आपले उज्वल यश सपं ादि के ले तर कु. कोकािे णवकास णिवृत्ती ( इयत्ता ११ वी णवज्ञाि
) या णवद्यार्थयाांने राज्यस्तरीय ‘कला उत्सि- नचत्रकला’ स्पधेत सहभाग िोंदविू नजल्हास्तरािर प्रर्थम
क्रमांक णमळणवला आहे.
तर कणिष्ठ महाणवद्यालयीि णशक्षकांिी महाराष्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मंडळ
पिु े आयोणित २०२० इयत्ता बारावी पिु रष णचत अभ्यासक्रम, पाठ्यपस्ु तके मल्ू यमापि आराखडा ,घिक
णिहाय गिु णवभागिीइत्यादी सदं भाषतील ऑिलाइि प्रणशक्षिात प्रणशक्षिार्थी पहििू सहभागी झाले होते.
आप-आपल्या णवर्याचे सखोल आणि अभ्यास पिू ष प्रणशक्षि घेतले आहे. व त्या संबंणधत बोडाषचे
प्रमािपत्र देखील प्राप्त के ले आहे.
महाणवद्यालयाचे सन्माििीय प्राचायष डॉ. पी. आर. भाबड यांच्या मागषदशषिाखाली व प्रेरिेिसु ार
कणिष्ठ महाणवद्यालयाचे कामकाि ऑिलाइि पद्धतीिे होण्यासाठी ज्या सख
ु - सणु वधा लागतात त्या सवष
सणु वधा आपहाला माििीय प्राचायष साहेबािं ी या शैक्षणिक वर्ाषत उपलब्ध करूि णदल्या आहेत तसेच
परीक्षा णवभागाचे सद्ध
ु ा संगिकीकरि करूि परीक्षा णवभागासाठी लागिारे कपािे-िेबल-खचु ी व इतर
साणहत्य उपलब्ध के ल्यामळ
ु े कणिष्ठ णवभागाचे कामकािाला आधणु िकीकरि व संगिकीकरिाची सार्थ
णमळाल्यामळ
ु े कणिष्ठ णवभागाचे कामकाि िलद गतीिे होण्यास णिणितच मदत झाली आहे. तसेच माििीय
प्राचायष साहेबांिी आणदवासी व ग्रामीि भागातील णवद्यार्थयाांिा हवे तेव्हा िे पस्ु तके लागतील ते तात्काळ
उपलब्ध होण्यासाठी परु ेशा संख्येिे इयत्ता अकरावी व इयत्ता बारावीच्या सवष णवर्याची पस्ु तके ग्रर्थं ालयात
उपलब्ध करूि णदली आहेत. त्याचा उपयोग अिेक णवद्यार्थी करूि येत आहेत आणि आपली शैक्षणिक
प्रगती साध्य करूि घेत आहेत.याचा कणिष्ठ णवभागातील सवष णवद्यार्थी- णशक्षकांिा णिणितच आिदं वाितो.
शैक्षणिक वर्ष २०२०- २१ मध्ये कणिष्ठ महाणवद्यालय अंतगषत परीक्षा णवभागाचे प्रमख
ु पहििू
प्रा.चव्हाि एस. एम.तर परीक्षा सहाय्यक पहििू प्रा. िाधव बी.एम.यांिी कामकाि पाणहले तर एच. एस.
सी. बोडाषची परीक्षा िोव्हेंबर- णडसेंबर २०२० परीक्षा कें द्रप्रमख
ु पहििू प्रा.गायकवाड आर.व्ही.तर
उपकें द्रप्रमख
ु पहििू िाकिकर एस.बी. तर स्िेशिरी सपु रवायझर पहििू श्री. गायकवाड आर. एस. यांिी
कामकाि पाणहले तर इयत्ता बारावी णिकाल सणमतीचे प्रमख
ु पहििू प्रा.वाघ ए.एस. यािं ी कामकाि पाणहले.

शैक्षणिक वर्ष २०२०- २१ मध्ये कणिष्ठ महाणवद्यालय स्तरावर णवणवध कामकाि सणमतीचे प्रमख
ु पहििू
खालील णशक्षकािं ी कामकाि पाणहले आहे.
१) नशक्षक - पालक संघ – श्रीमती व्ही. आर. कोकािे , श्री.गायकवाड आर. व्ही. कै .िुलारे पी.
एस. श्री. कोल्हे िी.एस.
२) शालेय व्यिस्र्थापि सनमती – श्रीमती व्ही. आर. कोकािे , श्री. िाकिकर एस.बी.
३) शालेय नशस्त ि सुरक्षा सनमती – श्री. िाधव बी. एम. , श्री.िाकिकर एस.बी.,
कै .िुलारे पी. एस. श्री.कोल्हे िी.एस.
४) पररिहि सनमती ि मल
ु ींची मोफत पास योजिा – कै .िुलारे पी. एस. श्री.गायकवाड डी. एस.
५) माता -पालक सघं - श्रीमती काळे एस.िी. , श्रीमती एस. एि. र्थेिे
६) निशाखा सनमती – श्रीमती सौंदािे जी. एस. , श्रीमती एस. एि. र्थेिे
७) निनिर्ध शालेय उपक्रम सनमती - श्रीमती पािील ए. एस. , श्री. चव्हाि एस. एम.
८) रोव्हर/ रेंजर सनमती – श्रीमती पािील ए. एस. , श्री णिकम बी. एम.
९) शालेय क्रीडा सनमती – कै .िुलारे पी. एस. , श्री.गायकवाड आर. एस.
१०) जुनिअर नििार् ऑिलाइि कामकाज सनमती – श्री. वाघ. ए. एस. , श्री गायकवाड डी. एस.
११) मानहती ि प्रनसद्धी सनमती - – श्री. वाघ ए. एस. , श्री. गायकवाड. डी. एस.
१२) जूनियर कॉलेज स्टाफ सेक्रेटरी ि पययिेक्षक - श्री. िाकिकर एस. बी.
कणिष्ठ महाणवद्यालय कामकािाला ज्यणु ियर णवभागाचे क्लाकष श्री.थवील िी.बी. तसेच
कायाषलयीि प्रमख
ु श्री.कमािकर भाऊसाहेब, श्री.मालांजु कर भाऊसाहेब, तशेच श्री.णदिेश गोसावी
व सवष णशक्षके त्तर कमषचारी यांचे सहकायष आपहाला कायम लाभत आले आहे.
धन्यवाद……!!
प्रा.फाकटकर एस.बी.
( पययिेक्षक – कनिष्ठ महानिद्यालय )

