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2018-2019 या श�ैिणक वषा�त सामािजक शा�े अ�यास मडंळाचा पदभार डॉ.

आर. �ही. लोमटे यां�याकडून �ा. िवजय पांडे यां�याकडे ह�तांत�रत झाला. जनू 2018

म�ये . आर. �ही. लोमटे यां�याकडून �ा. िवजय पांडे यांनी फाइल ह�तांत�रत के�या.

�वषय ��त�नधी �नवड:

िद. 14 स�ट�बर 2018 रोजी सामािजक शा�ातील िवषयानसुार िव�ाथ�

�ितिनधीची िनवड कर�यात आली. �याम�ये �ा. िवजय पांडे, डॉ. आर. �ही. लोमटे, डॉ.

पी. एम. क�याणकर, डॉ. एम. एम. नळिगरकर यांनी िव�ाथ� �ितिनधीची िनवड केली.

1. सोिमनाथ सहाने इितहास

2. िनव�ृी गाडेकर रा�यशा�

3. �योित उदे अथ�शा�

4. दीपाली बोलकर समाजशा�

�भ��प�काचे �काशन:

17 स�ट�बर 2018 रोजी ह�ेाबाद मिु�स�ंाम िदनाचे औिच�य साधनू इितहास व

अथ�शा� िवषया�या �या�या आिण रा�यशा� व समाजशा� िवषया�या �या�या या दोन

िभि�प�काचे �काशन �ा. िदनेश कचकुरे यां�या ह�ते कर�यात आले.



सामा�जकशा�े अ�ास मडंळाचे उ�ाटन:

10 ऑ�टोबर 2018 रोजी �ा. डॉ. केशव लहाने, राजष� शाह� महािव�ालय,

पा�ी यां�या ह�ते सामािजकशा�े अ�यास मडंळाचे उ�ाटन कर�यात आले.

या�सगंी �यांनी सामािजक शा�ांचे मह�व िवषद करताना सामािजक शा�ांचा

अ�यास िविवध अगंांनी केला जातो, समाजातील िविवध ��ांना वाचा फोड�याचे

काम सामािजक शा�े करत असते असे �ितपादन केले.





�व�ापीठ�रीय �नबंध �धा�:

2019 हे वष� महा�मा गांधी यां�या जयंतीचे 150 वे अस�याने महािव�ालयातील

सामािजक शा�े अ�यास मडंळाने िव�ापीठ�तरीय िनबंध �पधा� घेतली. यात िविवध

महािव�ालयातील िव�ा�या�नी 28 लेख पाठवले. आलेले लेखांचे �ा. डॉ. गवळीकर,

यशवंतराव च�हाण महािव�ालय, िस�लोड यांनी परी�ण केले. या �पध�त िवजेते

खालील�माणे

�थम – �यवहारे हष�ल अबंादास, जे. ई. एस. महािव�ालय, जालना

ि�तीय- पवार �ती�ा भाऊसाहबे, आसारमजी भांडवलदार महािव�ालय, दवेगाव

तृतीय- 1. गायके शीतल िभकण, आसारमजी भांडवलदार महािव�ालय, दवेगाव

2. पवार मानसी गलुाबराव, �ी सतं सावता माळी �ामीण महािव�ालय, फुलं�ी

उ�ेजनाथ�- 1. हाडे सगंीता दसारथ, कला महािव�ालय, बीडिकन

2. ढोके �व�नील एकनाथ, �ी सतं सावता माळी �ामीण महािव�ालय,
फुलं�ी

�नबंध �धा� ब�ीस �वतरण :

20 फे�वुारी 2019 रोजी सामािजकशा�े अ�यास मडंळा�या वतीने घे�यात

आले�या िव�ापीठ�तरीय िनबंध �पध�चे ब�ीस िवतरण �ाचाय� डॉ. एस. आर. टकले

यां�या ह�ते कर�यात आले. यावेळी �ा. िवजय पांडे, डॉ. आर. �ही. लोमटे, डॉ. पी. एम.

क�याणकर, डॉ. एम. एम. नळिगरकर हे उपि�थत होते.




