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वार्षिक अहवाल 

 ब्रिज कोर्ि : 

दि. ०१ र्प्टेंबर २०२० ते दि. ०५ र्प्टेबर २०२० िरम्यान बी. ए. प्रथम वषाितील 

र्बे्रमस्टर एक मीील ब्रव्ार्थिनीना ब्रव्ापीठस्तरीय इब्रतहार् ब्रवषयाच्या 

अभ्यार्क्रमाची माब्रहती व्हावी यार्ाठी  ऑनलाईन ब्रिज कोर्िचे आयोजन करण्यात 

आले. या कोर्िमध्ये महाब्रव्ालयाचे प्राचायि डॉ ीनराज शेटे तर्ेच इब्रतहार् ब्रवभाग 

प्रमुख डॉ र्ूयिकाांत कापशीकर याांनी ब्रव्ार्थिनींना इब्रतहार् ब्रवषयाची माब्रहती दिली.  

 इब्रतहार् अभ्यार् मांडळ: 

दि. २८ र्प्टेंबर २०२० रोजी डॉ माीुरी िवेतळे, इब्रतहार् ब्रवभागप्रमखु, यशवांतराव 

गुडीे पाटील महाब्रव्ालय हहांगणा नागपूर याांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने इब्रतहार् 

अभ्यार् मांडळाच े उिघाटन करण्यात आल.े या प्रर्ांगी तयाांनी ‘िनैदिन जीवनात 

इब्रतहार्ाच ेमहत्त्व’ या ब्रवषयावर उपब्रस्थत ब्रव्ाथीनीना मागििशन केले. 

 Faculty ExChange Program: 

दिनाांक ०२ फेिुवारी २०२१ ते दिनाांक ०८ फेिुवारी २०२१ या िरम्यान ऑनलाईन 

पद्धतीने  Faculty ExChange Program आयोब्रजत करण्यात आला. या कायिक्रमात 

ब्रवब्रवी महाब्रव्ालयातील इब्रतहार् ब्रवषयाच्या प्राध्यापकाांनी ब्रव्ार्थिनींना इब्रतहार् 

ब्रवषयाच्या अभ्यार्क्रमातील ब्रवब्रवी प्रकरणावर मागििशिन केले. ब्रव्ार्थिनींना ब्रवब्रवी 

शकै्षब्रणक र्त्र २०१९-२०२० 
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ऐब्रतहाब्रर्क घटनाांची परीक्षाब्रभमुख माब्रहती ब्रमळण्याच्या िषृ्टीकोनातून हा कायिक्रम 

अतयांत उपयुक्त ठरला.  

 ऑनलाईन राष्ट्रीय वबे्रबनार: 

दिनाांक २८ एब्रप्रल २०२१ रोजी ऑनलाईन पद्धतीने डॉ बाबार्ाहबे आांबडेकर याांच्या 

िषृ्टीकोनातनू भारतीय इब्रतहार् या ब्रवषयावर आीाररत राष्ट्रीय वेब्रबनारचे आयोजन 

करण्यात आले. या वेबीनारमध्ये ब्रवब्रवी महाब्रव्ालयातील १०० प्राध्यापक र्हभागी  

झाले होते. ३० र्ांशोीक प्राध्यापकाांनी या वबेीनार कररता लघशुोीब्रनबांी पाठब्रवले. ह े

र्वि लघुशोीब्रनबांी ररर्चि हब या राष्ट्रीय ररर्चि जनिलमध्ये प्रकाब्रशत करण्यात आले.  

 परीक्षचेी तयारी कायिशाळा: 

ब्रव्ार्थिनींना ऑनलाईन ब्रव्ापीठ परीक्षेर्ांबांीी माब्रहती ब्रमळावी याकररता परीक्षचेी 

तयारी या ब्रवषयावर कायिशाळा आयोब्रजत करण्यात आली. या कायिशाळेत 

ब्रव्ाथीनीना परीक्षेची तयारी कशी करावी या ब्रवषयावर मागििशिन करण्यात आले.  

 Use of  ICT: 

ब्रव्ाथीनींना इांटरनेटच्या माध्यमातून ऐब्रतहाब्रर्क माब्रहतीचा (फेर्बकु, व्हॉटर्अप, 

यटु्यबू) उपयोग कर्ा करावा यार्ांबांीी माब्रहती िणे्यात आली. 

 ऑनलाईन अध्यापन: 

कोब्रवड १९ च्या पार्श्िभूमीवर लागू करण्यात आलले्या लॉकडाऊनमळेु ब्रव्ार्थयाांचे 

शैक्षब्रणक नुकर्ान होऊ नये याकररता गुगल क्लार्रूम, गुगल फॉमि, झूम, युट्यूब 

इतयािी ICT माध्यमातून  ऑनलाईन अध्यापन कायि करण्यात आल.े 

 घटक चाचणी/वार्षिक र्राव परीक्षा:  

ब्रव्ार्थिनीना परीक्षाांचा र्राव व्हावा यार्ाठी घटक चाचणी परीक्षा र्राव परीक्षा 

तर्ेच प्रकरणावार Online Objective Test घणे्यात आल्या. 

 

 

                                         डॉ र्ुयिकाांत महािवेराव कापशीकर 

                                               (इब्रतहार् ब्रवभागप्रमुख)   

 


