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वार्षिक अहवाल 

 गटचचाि: 
दि. २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी विद्यार्थिनीनीची गटचचाि आयोजजत करण्यात आली. या उपक्रमात 
बौद्ध धर्ि या विषयािर बी. ए. भाग एक रोशनी दिरापरेु, सोनाली चकोल,े िेमलता मेश्राम 
कायर्धारा या विषयािर बी. ए. भाग िोन मधील िगुाि डोईजड, ननककता चौधरी, श्रद्धा धुिे तर 
फ्रें च क्ाांती या विषयािर बी. ए. भाग तीन मधील ककरण डिाणे, आफरीन नाझ, गौरी गाडगे या 
विद्यार्थिनीनी भाग घेतला.   

 इततहास अभ्यास र्ांडळ: 
दि. ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी डॉ मिेंद्र गायकिाड, सिाय्यक प्राध्यापक, इनतिास विभाग, पी. 
डब्ल्य.ू एस. कॉलेज, नागपरू याांच्या िस्त ेइततहास अभ्यास र्ांडळाचे उदघाटन करण्यात आले. या 
प्रसांगी तयाांनी ‘इततहास र्हत्त्व’ या विषयािर उपजस्थत विद्याथीनीना मागििशन केल.े 

 स्वार्ी र्ववेकानांद ददग्ववजय ददन: 
दि. ११ सप्टेबर २०१८ रोजी स्िामी वििकेानांि याांच्या अमेररकेतील शशकागो धमिपररषिेतील 
ऐनतिाशसक भाषणाच्या शतकोत्तर रौप्य मिोतसिा ननशमत्त्य ददग्ववजय ददन आयोजजत करण्यात 
आला या प्रसांगी बी. ए. भाग एक मधील नांदिनी चौिान, बी. ए. भाग िोन मधील िाशमनी 
मोितरेु, बी. ए. भाग तीन मधील भाग्यश्री कोंबाड ेया विद्यार्थिनीनी आपले विचार व्यक्त केले.   

 वस्तसूांग्रहालय भेट: 
दि. २२ फेब्रिुारी २०१९ रोजी र्ानववांशशास्र वस्तसुांग्रहालय, नागपरू येथे भेट िेण्यात आली. 
यािेळी विद्यार्थिनीनी ऐनतिाशसक िस्त ूसांबांधी मादिती िेण्यात आली. बी. ए. भाग एक मधील 
बेिबाई शािू, शश्पा िाघाड,े बी. ए. भाग िोन मधील िगुाि शािू, रुपाली नटे, बी. ए. भाग तीन 
मधील सायली िेशमखु, भाग्यश्री शाशलनी ककरपाने या विद्यार्थिनीनी या अभ्यास भेटीिर आधाररत 
अििाल सािर केला. विद्यार्थिनीची इनतिास विषयात रुची िाढविण्यासाठी िी भटे उपयोगी ठरली.   
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 ग्रांथ प्रकाशन: 
दिनाांक ८ माचि २०१९ रोजी जागनतक मदिला दिनाच्या ननशमत्त्य ‘ऐततहाससक परीपेक्ष र् ेभारतीय 
र्दहला’ िा ग्रांथ प्रकाशशत करण्यात आला. या ग्रांथात विविध मिाविद्यालयातील ५५ प्राध्यापकाांच े
विविध विषयािरील शोधननबांध समाविष्ट करण्यात आले. विद्यार्थिनीना भारतीय मदिलाांची 
ऐनतिाशसक मादिती शमळण्याच्या दृष्टीने िा ग्रांथ उपयकु्त ठरला.  

 परीक्षेची तयारी कायिशाळा: 
दि. २२ माचि २०१९ रोजी ‘परीक्षेची तयारी’ या विषयािर कायिशाळा आयोजजत करण्यात आली. या 
कायिशाळेत विद्याथीनीना परीक्षेची तयारी कशी करािी या विषयािर मागििशिन करण्यात आले.  

 डॉ बाबासाहेब आांबेडकर जयांती:  

 दि. १६ एवप्रल २०१९ रोजी डॉ बाबासािेब आांबेडकर याांच्या जयांती प्रीतयथि विद्याथीनीांना डॉ 
आांबेडकर याांच्या जीिनािर आधाररत डाक्यरू्ेंट्री च्या माध्यमातनू ऐनतिाशसक मादिती िेण्यात 
आली.  

 Use of  ICT: 

दि. २२ एवप्रल २०१९ रोजी विद्याथीनीांना इांटरनेटच्या माध्यमातनू ऐनतिाशसक मादितीचा (फेसबकु, 
व्हॉटसअप, यटु्यबू) उपयोग कसा करािा यासांबांधी मादिती िेण्यात आली. 

 Power Point Presentation: 

 दि. २५ एवप्रल २०१९ रोजी थोराांची ओळख या विषयािर आधाररत Power Point Presentation 
च्या माध्यमातनू विद्यार्थिनीना थोर ऐनतिाशसक व्यजक्तमतिाचा पररचय करून िेण्यात आला.  

 घटक चाचिी/वार्षिक सराव परीक्षा:  

या व्यनतररक्त बी. ए. भाग १, २, ३, च्या ननयशमतपणे घटक चाचिी तसेच वार्षिक सराव परीक्षा 
घेण्यात आ्या. 
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