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श्री छत्रपती शिवाजी महाशवदयालय, श्रीगोंदा 

इशतहास शवभाग 

एम.ए. भाग २ शवद्यार्ाांचे  प्रकल्प अहवाल यादी  

िैक्षशिक वर्ष २०१६-१७   

अ.क्र  सिंोधन शवद्यार्ी नाव              सिंोधन प्रकल्प शवर्य 

१ ढगे हिरा बाबासािबे  श्रीगोंदा शिराहिल धाहमिक स्थळाांचा आढावा 

२ धायगडेु धनाजी मनाजी  पडेगावच्या आहथिक,सामाहजक हवकासाि ऊस हपकाची भहूमका 

३ डोम ेलक्ष्मण पाांडुरांग  
अजनजु गावािील कुकुटपालन व्यावसाहयकाांचा हचहकत्सक अभ्यास  

सांदभि:अजनजु िा.श्रीगोंदा हज.अिमदनगर 

४ हगरमकर मयरू मधकुर अजनजु हवहवध कायिकारी सवेा सिकारी सोसायटीच ेयोगदान – एक अभ्यास 

५ िोले सागर गोरख  श्रीगोंदा आठवडे बाजारािील शिेमाल हवके्रत्याांच्या समस्याांचा अभ्यास 

६ इरोळे साररका हवलास  मढेवडगाव या गावािील धाहमिक मांदीरे व त्याांचा साांस्कृहिक इहििास 

७ जरे दिात्रय गौिम  चाांभारगोंदा िे श्रीगोंदा  शोधयात्रा 

  ८ जठार लहलिा हशवाजी  श्रीगोंदा िालकु्यािील बेलवांडी कोठार   गावाचा स्थाहनक  इहििास 

९  कालगुांडे अण्णासािबे लक्ष्मण  दगु्ध व्यवसायािनू सरुोडी गावाचा झालेला आहथिक हवकास  

१०  खोडद ेदिात्रय बांशी काष्टी गावची आहथिक पररहस्थिी व सामाहजक  पररहस्थिी व परांपरा 

११  कोकाटे प्रशाांि अरुण  बेलवांडी गाविील सांस्कृिीक आहण ऐहििाहसक पािणी 

१२   मदन ेसजुािा हशवाजी श्रीगोंदा शिरािील धाहमिक स्थळे,-एक ऐहििाहसक अभ्यास 

१३   मिामनुी उदय हवठ्ठल  करमाळा येथील श्री कमलादवेी मांहदराचा इहििास  

१४  माांडे अमोल मानहसांग  श्रीगोंदा िालकु्यािील मढेवडगाव या गावाचा स्थाहनक इहििास 

१५  मान ेप्रिीक्षा पोपट  काष्टी हवहवध कायिकारी सवेा सिकारी सोसायटी –एक ऐहििाहसक अभ्यास 

१६  मनसकेु सोनल हसिाराम  बेलवांडी गावच्या स्थाहनक पररस्थीचा अभ्यास 

१७  हमांद हशवाजी बलभीम  कजिि िालकु्यािील   “भाांबोरा   ” गावचा स्थाहनक इहििास 

१८  हनांभोरे हवष्ण ूभाऊसािबे  हशवनरेी व रायगड या ऐहििाहसक हकलयाांचा इहििास 

१९  पाटोळे सागर गौिम  
ऊसिोडणी कामगाराांच्या सामाहजक व आहथिक पररस्थीहिचा हचहकत्सक 

अभ्यास :सांदभि-श्रीगोंदा सिकारी साखर कारखानाहल.श्रीगोंदा 

file:///G:/Dept.%20of%20History/NAAC%202019/NAAC%20Criteria/Criteria-%20I/T.Y.B.A.%20Project%202018-19.pdf


 

एकूण जमा प्रकलप अिवाल : ३१   

 

 

मागदिशिक               इहििास  हवभागप्रमखु                                              प्राचायि  

१. प्रा. डॉ. हपसे पी.बी.              प्रा.जामदार एस.आर.                                        डॉ. एकनाथ खाांदव े 

२. प्रा. बारािे आर.एम.  

 

 

 

२०  राजपिू प्रिीक्षा रामदास  आढळगावचा सांस्कृिीचा ,धाहमिक व आहथिक पररहस्थिीचा अभ्यास 

२१   रणहदवे हनलेश हवनायक  
कृष्णाई दधु प्रहक्रया उद्योगाच ेग्रामीण हवकासािील योगदान  .सांदभि:काष्टी 

िा.श्रीगोंदा,हज.अिमदनगर 

२२   रेवगे स्वप्नील बाळासािबे  पारगाव सहुिक गावचा सामाहजक,आहथिक व साांकृहिक परीहस्थहिचा अभ्यास 

२३  साबळे अहिनी हदलीप  अिमदनगर शिराचा व भईुकोट हकललयाचा ऐहििाहसक अभ्यास 

२४  साबळे सागर भगवान  श्रीगोंदा िालकु्यािील  िांगेवाडी गावचा स्थाहनक इहििास 

२५   हशांद ेरािुल मिादवे  घोड प्रकलपामळेु हचखलठाणवाडीिील आहथिक बदलाांचा अभ्यास 

२६    हशिोळे हकरण रावसािबे  भानगाव या गावाचा स्थाहनक अभ्यास 

२७   हशरोळे अहजि बांशी  श्रीगोंदा िालकु्याचा स्थाहनक इहििास  :एक हचहकत्सक अभ्यास 

२८  थोराि अमोल कोंडीबा  कुकडी सिकारी साखर कारखाण्याचा व्यवस्थापनाचा अभ्यास व कायिपद्धीिी 

२९    वाडगे झुांबर बाप ू बेलवांडी गावचा आहथिक,सांस्कृिीक आहण ऐहििाहसक अभ्यास  

३०   वाघमारे िनमुांि रामा  श्रीगोंदा िालकु्यािील बेलवांडी कोठार गावचा स्थाहनक इहििास 

३१    वाळके सांिोष दत्तात्रय  श्रीगोंदा िालकु्यािील लोणी व्यांकनाथ गावचा स्थाहनक इहििास 
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