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MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE MARATHI BOARD OF STUDIES
HELD AT NYA. TATYASAHEB ATHALYE ARTS, VED.S.R. SAPRE COMMERCE
AND
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Devrukh Shikshan Prasarak Mandal’s
Nya. Tatyasaheb Athalye Arts, Ved. S.R. Sapre Commerce and
Vid. Dadasaheb Pitre Science College
(Autonomous)
Devrukh, Dist: Ratnagiri- 415 804, Maharashtra
भयाठी वलऴमाच्मा अभ्मावभंडऱातीर वदसमांची ऑनराईन वबा वकाऱी ११ लाजता वंऩन्न झारी.
अभ्मावभंडऱाच्मा अध्मषा डॉ. लऴाा पाटक मांनी अभ्मावभंडऱातीर वदसमांचे सलागत
केरे आणण वबेच्मा काभकाजाव प्रायं ब करून वबेऩुढीर वलऴम ल अभ्मावक्रभाची रुऩये ऴा
वदसमांवभोय भांडरी. वबेचे काभकाज वकाऱी ११ लाजता वुरु झारे दऩ
ु ायी १ २:३० लाजता वंऩरे.
वदय वबेत झारेरी चचाा ल भंजूय कयण्मात आरेरे ठयाल ऩुढीरप्रभाणे वबेव खारीर वदसम उऩस्सथत शोते.

१. डॉ. लऴाा शळयीऴ पाटक अभ्मावभंडऱ चेअयभन,
२. प्रा.अस्जत जाधल अशवसटंट प्रोपेवय,आठल्मे-वप्रे-वऩत्रे भशावलद्मारम,दे लरुख
३. डॉ. एर.फी.ऩाटीर प्राचामा, मळलंतयाल चव्शाण भशावलद्मारम, कयभाऱा स्ज.वोराऩूय
४. डॉ. तुकायाभ योंगटे अवोशवएट प्रोपेवय,ऩुणे वलद्माऩीठ भयाठी वलबागप्रभुख
५. डॉ. याजश्री दे ळऩांडे अशवसटं ट प्रोपेवय,पर्गमव
ुा न कॉरेज, ऩुणे

६. डॉ. नीततन आये कय अवोशवएट प्रोपेवय,वी.एच.एभ भशावलद्मारम, भुंफई

७. डॉ. यणधीय शळदें अशवसटं ट प्रोपेवय,शळलाजी वलद्माऩीठ भयाठी वलबागप्रभुख

८. डॉ. तनधी ऩटलधान अशवसटं ट प्रोपेवय,गोगटे -जोगऱे कय भशावलद्मारम,यत्नागगयी
लयीर वलऴमांव अनुवरून झारेल्मा चचेनुवाय खारीर ठयाल भांडण्मात आरे.

वलऴम क्रभांक १ ददनांक २५ एवप्रर २०१९ योजी झारेल्मा अभ्मावभंडऱाच्मा वबेचे इततलत्त
ृ भंजयू
कयणे.

ददनांक २५ एवप्रर २०१९ योजी झारेल्मा अभ्मावभंडऱाच्मा वबेचे इततलत्त
ृ प्रा. अस्जत

जाधल मांनी लाचन
ू दाखलरे ते मोर्गम अवल्माचे वंकेत वबेकडून शभऱाल्मालय ऩढ
ु ीर ठयाल
वलाानभ
ु ते भंजयू कयण्मात आरा.

ठयाल क्रभांक १ ठयाल कयण्मात मेतो की, ददनांक २५ एवप्रर २०१९ योजी झारेल्मा

अभ्मावभंडऱाच्मा वबेचे इततलत्त
ृ भंजूय करून कामभ कयण्मात मेत आशे .
वूचक: प्रा डॉ तुकायाभ योंगटे

अनुभोदक : प्रा. डॉ. तनधी ऩटलधान

वलऴम क्रभांक २.

प्रा डॉ लऴाा पाटक मांनी द्वलतीम लऴा करा भयाठीच्मा जुन्मा अभ्मावक्रभाचा

आढाला घेऊन द्वलतीम लऴा कराचा प्रसतावलत अभ्मावक्रभ वलाांवभोय चचेवाठी ठे लरा.

मानुवाय द्वलतीम लऴा करा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका UAMAR31 भयाठी कादं फयी मा

वलऴमांतगात तत
ृ ीम वत्रात एकूण घटक ३ (घटक ३ ककंला ४) श्रेमांकने ३ ताशवका ४५
घटक १. कादंबरी या साहित्यप्रकाराचा सैद्ांहतक पररचय १५ श्रेयांकने १
घटक २. ’रारं गढांग’ प्रभाकर पेंढारकर १५ श्रेयांकने १
घटक ३. ‘राघववेळ’ नामदेव कांबळे ककवा घटक ४ यापैकी एकाची हवद्यार्थयाांनी हनवड करावी. १५ श्रेयांकने १
घटक ४. ‘उगम’ मोहनका गजेंद्रगडकर १५ श्रेयांकने १

द्वलतीम लऴा करा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका UAMAR41 भयाठी आत्भकथन चतथ
ु ा वत्रात

एकूण घटक ३ (घटक ३ ककंला ४) श्रेमांकने ३ ताशवका ४५
घटक १. आत्मकथन या साहित्यप्रकाराचा सैद्ांहतक पररचय १५ श्रेयांकने १
घटक २. –‘धडपडणाऱ्या तरुणाईसाठी ’ संदीप साळं खे १५ श्रेयांकने १
घटक ३. ‘प्रकाशवाटा’ डॉ. प्रकाश आमटे ककवा घटक ४ यापैकी एकाची हवद्यार्थयाांनी हनवड करावी. १५ श्रेयांकने १
घटक ४. ‘हबराड’ अशोक पवार
अवा अभ्मावक्रभ ठयवलण्मात आरा. वदय अभ्मावक्रभ ठयवलताना डॉ. नीततन आये कय मांनी
मांनी प्रसतावलत अभ्मावक्रभाभध्मे नेभरेल्मा ‘कादं फयी’ ल ‘आत्भकथन’ मा वादशत्मप्रकायातीर
तीन-तीन वादशत्मकृतींऩैकी वलद्मार्थमाांना प्रत्मेकी कोणत्माशी दोन वादशत्मकृती तनलडण्माचे
द्माले अवा वलचाय भांडरा. त्माप्रभाणे वलाानभ
ु ते वादशत्मकृतींची तनलड कयण्मात आरी.

तत
ु ा वत्रात आत्भकथन मा वादशत्मप्रकायात
ृ ीम वत्रात कादं फयी मा वादशत्मप्रकायात ल चतथ
वादशत्मकृती तनलडण्माचे सलातंत्र्म वलद्मार्थमाांना ददरे जाईर.

वूचक:- डॉ. नीततन आये कय

अनुभोदक :- डॉ. याजश्री दे ळऩांडे

ठयाल:- शा ठयाल वलाानुभते वंभत कयण्मात आरा.

वलऴम क्रभांक ३ द्वलतीम लऴा करा बाऴा आणण बाऴाभ्माव भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका UAMAR41
अभ्मावऩत्रत्रका २ प्रभाणेच ठे लाला अवा वलचाय प्रा. लऴाा पाटक मांनी भांडरा. त्मालय डॉ.नीततन
आये कय मांनी तत
चतथ
ू
ु ा वत्रात ‘भयाठीच्मा फोरींचा
ृ ीम वत्रातीर अभ्मावक्रभ तवाच ठे लन

अभ्माव’ मा अभ्मावऩत्रत्रकेत वलद्मार्थमाांना आगयी, लाडलऱी ल भारलणी माऩैकी कोणतीशी एक
फोरी तनलडण्माचे सलातंत्र्म द्माले अवे वच
ु वलरे. त्मालय वला वदसमांनी वशभती दळावलरी.
त्माप्रभाणे वलद्मार्थमाांना त्मांनी तनलडरेरी फोरी ल त्मा फोरीतीर वादशत्मकृतींचे अध्माऩन केरे
जाईर.

वूचक डॉ. नीततन आये कय

अनुभोदक डॉ. एर.फी. ऩाटीर

ठयाल:- शा ठयाल वलाानुभते वंभत कयण्मात आरा.

Annexure १ भध्मे माफाफतचे वलश्रेऴण वोफत जोडरे आशे .

Annexure १.

चतुथा वत्रात एकूण घटक ३ श्रेमांकने ३ ताशवका ४५

घटक 1 . भानली बाऴेचे सलरूऩ, एकूण व्माख्माने १५ श्रेमांकने १
घटक २. अ)बाऴा वभाज आणण वंसकृती

आ) बाऴेचा वलकाव आणण ऱ्शाव-वंकल्ऩनावलचाय

एकूण व्माख्माने १ ५ श्रेमांकने १

घटक ३.अ) बाऴा, प्रभाणबाऴा आणण फोरी- वंकल्ऩनावलचाय:

आ) फोरींच्मा अभ्मावाची गयज ल भशत्ल : एकूण व्माख्माने १ ५ श्रेमांकने १

द्वलतीम लऴा करा बाऴा आणण बाऴाभ्माव भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका UAMAR42 वलऴमावाठी
चतुथा वत्रात वत्रात एकूण घटक ३ श्रेमांकने ३ ताशवका ४५

भयाठीच्मा फोरींचा अभ्माव (माभध्मे वलद्मार्थमाांनी आगयी, लाडलऱी ल भारलणी माऩैकी कोणतीशी
एक फोरी तनलडाली. माफाफतचे वलश्रेऴण वोफत जोडरे आशे .)
घटक १. आगयी फोरीची लैशळष्ट्मे, व्मु त्ऩत्ती आणण वलकाव, व्माकयणणक लैशळष्ट्मे उच्चायप्रकक्रमा,

उच्चायप्रकक्रमा, म्शणी, लाकप्रचाय ळब्दवंग्रश इत्मादी आ) आगयी रोकवंसकृती, आगयी फोरीचे
घटक २. आगयी फोरीतीर तनलडक कवलतांचा अभ्माव एकूण ताशवका १ ५ श्रेमांकने १

घटक ३. आगयी फोरीतीर तनलडक कथांचा अभ्माव एकूण ताशवका १ ५ श्रेमांकने १
घटक १. भारलणी फोरीची लैशळष्ट्मे, व्मु त्ऩत्ती

आणण वलकाव, व्माकयणणक लैशळष्ट्मे उच्चायप्रकक्रमा, म्शणी, लाकप्रचाय ळब्दवंग्रश इत्मादी आ)
भारलणी रोकवंसकृती, भारलणी फोरीचे प्रबालषेत्र भारलणी वादशत्माचा इततशाव एकूण ताशवका
ताशवका १ ५ श्रेमांकने १

घटक २. भारलणी नाटक ‘चाकयभानी’ भस्च्छं द्र कांफऱी एकूण ताशवका १ ५ श्रेमांकने १

घटक ३. भारलणी फोरीतीर तनलडक कथांचा अभ्माव एकूण ताशवका १ ५ श्रेमांकने १

घटक १. लाडलऱी फोरीची लैशळष्ट्मे, व्मु त्ऩत्ती आणण वलकाव, व्माकयणणक लैशळष्ट्मे उच्चायप्रकक्रमा,

उच्चायप्रकक्रमा, म्शणी, लाकप्रचाय ळब्दवंग्रश इत्मादी आ) लाडलऱी रोकवंसकृती, लाडलऱी फोरीचे
घटक २. लाडलऱी कादं फयी ‘कोऩात’ ये भंड भच्माडो एकूण ताशवका १ ५ श्रेमांकने १

घटक ३. लाडलऱी फोरीतीर तनलडक कथांचा अभ्माव एकूण ताशवका १ ५ श्रेमांकने १

वलऴम क्रभांक ४. वलद्मार्थमाांच्मा अंतगात भूल्मभाऩनाफाफत चचाा

ठयाल क्रभांक ४ वलद्मार्थमाांच्मा प्रश्नऩत्रत्रकेचे सलरूऩ ठयवलताना वत्राअखेयीव ७० गुणांची

ऩयीषा ल ३० गुणांचे अंतगात भूल्मभाऩन अळी प्रत्मेक वलऴमऩत्रत्रका १०० गण
ु ांची अवाली. त्माभध्मे

त्माभध्मे अंतगात भूल्मभाऩनाभध्मे अभ्मावक्रभफाह्म लाङ्भमीन उऩक्रभ घ्मालेत जेणेकरून
सलमंअध्ममनाव प्रलत्त
ृ शोतीर अवा वलचाय भांडून डॉ एर.फी.ऩाटीर मांनी गुगर पॉभाचा लाऩय

करून वलद्मार्थमाांना गश
ु वलरे. मारा वलाांनी अनभ
ु ती ददरी तवेच
ृ ऩाठ वोडवलण्माव द्मालेत अवे वच
अळा तऱ्शे ने ३० गण
ु ांवाठी केल्मा जाणाऱ्मा भल्
ू मभाऩनाची रूऩये ऴा वलाानभ
ु ते ठयवलण्मात आरी.
वच
ू क:- डॉ तक
ु ायाभ योंगटे

ं े
अनभ
ु ोदक:- डॉ. यणधीय शळद

ठयाल:- शा ठयाल वलाानुभते वंभत कयण्मात आरा. माचे वलश्रेऴण Annexure २.भध्मे जोडरे
आशे .

Annexure २.

द्वलतीम लऴा कराच्मा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR31 ल UAMAR41 चे
अंतगात भूल्मभाऩन तत
ृ ीम वत्र ल चतुथा वत्र
अनु क्र
१

२

प्रश्नसलरूऩ

चाचणी दोन्शी वत्रांत ततन्शी घटकांलय आधारयत लसततु नष्टठ प्रश्न ला टीऩा
गश
ृ ऩाठ / प्रकल्ऩ वादयीकयण /चचाावत्र गटचचाा /अशबलाचन /

गण
ु
१०
१०

भयाठी लाङ्भम भंडऱ कामाक्रभात वशबाग /स्जल्शा ते आंतययाष्टरीम सतयालयीर
मळसली वशबाग
३

लगाातीर उऩस्सथती

१०

अळा तऱ्शे ने ३० गुणांवाठी केल्मा जाणाऱ्मा भूल्मभाऩनाची रूऩये ऴा वलाानुभते ठयवलण्मात आरी.

द्वलतीम लऴा कराच्मा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR32 ल UAMAR42 अंतगात

भूल्मभाऩन तत
ृ ीम ल चतुथा वत्रात अभ्मावक्रभाव नेभरेल्मा घटकांलय आधारयत
अनु क्र
१

प्रश्नसलरूऩ

गुण

चाचणी बाऴेचे सलरूऩ, रषणे, प्रभाणबाऴा बाऴा ल फोरी सलरूऩ, तनलडरेल्मा १ ०
फोरीतीर लाकप्रचाय, म्शणी मा ततन्शी घटकांलय आधारयत लसतुतनष्टठ प्रश्न
टीऩा

२

गश
ृ ऩाठ / प्रकल्ऩ वादयीकयण /चचाावत्र गटचचाा /अशबलाचन /

१०

भयाठी लाङ्भम भंडऱ कामाक्रभात वशबाग /स्जल्शा ते आंतययाष्टरीम सतयालयीर
मळसली वशबाग

तनलडरेल्मा फोरीतीर म्शणी, लाकप्रचाय ल ळब्द वंकरन,

काव्म ल ना्मउताऱ्मांचे वादयीकयण
३

आरी.

लगाातीर उऩस्सथती

१०

अळा तऱ्शे ने ३० गुणांवाठी केल्मा जाणाऱ्मा भूल्मभाऩनाची रूऩये ऴा वलाानुभते ठयवलण्मात

वलऴम क्रभांक ५. वत्राच्मा अखेयीव शोणाऱ्मा रेखी ऩयीषेफाफत चचाा

ठयाल :- क्रभांक ५. वत्राच्मा अखेयीव घेतल्मा जाणाऱ्मा ७० गुणांच्मा ऩयीषेचे सलरूऩ ठयवलताना
भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR31 ल UAMAR32 तत
ृ ीम वत्र ल भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका
क्रभांक UAMAR41 ल UAMAR42 चतुथा वत्रच्मा ७० गुणांवाठी केल्मा जाणाऱ्मा भूल्मभाऩनाची
रूऩये ऴा वलाानुभते ठयवलण्मात आरी. वदय प्रश्नऩत्रत्रकांचे सलरूऩ Annexure ३ भध्मे जोडरे आशे .
वच
ू क डॉ यणधीय शळदें

अनभ
ु ोदक डॉ. तनधी ऩटलधान

ठयाल:- शा ठयाल वलाानभ
ु ते वंभत कयण्मात आरा.

Annexure ३

भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR31 तत
ृ ीम वत्र गुण ७० लेऱ २ ताव ३० शभतनटे
अनु क्र
१

प्रश्नसलरूऩ

गण
ु

कादं फयी मा वादशत्मप्रकायालय (तास्त्लक ला ऐततशाशवक) अंतगात ऩमााम २०
अवणाया दीघोत्तयी प्रश्न

२

यायं गढांग ’ मा कादं फयीलय अंतगात ऩमााम अवणाया दीघोत्तयी प्रश्न

२०

३

‘याघललेऱ ’ मा कादं फयीलय अंतगात ऩमााम अवणाया दीघोत्तयी प्रश्न

२०

४

‘उगभ’ मा कादं फयीलय अंतगात ऩमााम अवणाया दीघोत्तयी प्रश्न

२०

वलद्मार्थमाांनी घटक ३ ककंला ४ ऩैकी तनलडरेल्मा वादशत्मकृतीलयीर प्रश्न
वोडलाला.

५

घटक ३, ४, ५, लय आधारयत ९ प्रश्नांऩैकी कोणतेशी ऩाच प्रश्न वोडलालेत.

भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका UAMAR41 चतथ
ु ा वत्र गुण ७० लेऱ २ ताव ३० शभतनटे
अनु क्र
१

२

प्रश्नसलरूऩ

आत्भकथन मा वादशत्मप्रकायालय अंतगात ऩमााम अवणाया दीघोत्तयी प्रश्न

१०

गण
ु
२०

‘धडऩडणाऱ्मा तरुणाईवाठी’ मा आत्भकथनालय आधारयत अंतगात ऩमााम २०
अवणाया दीघोत्तयी प्रश्न

३

‘प्रकाळलाटा’ मा आत्भकथनालय आधारयत अंतगात ऩमााम अवणाया दीघोत्तयी २०
प्रश्न

४

‘त्रफयाड’ मा आत्भकथनालय आधारयत अंतगात ऩमााम अवणाया दीघोत्तयी प्रश्न

वलद्मार्थमाांनी घटक ३ ककंला ४ ऩैकी तनलडरेल्मा वादशत्मकृतीलयीर प्रश्न

२०

वोडलाला.
५

घटक ३, ४, ५, लय आधारयत ९ प्रश्नांऩैकी कोणतेशी ऩाच प्रश्न वोडलालेत..

भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR32 तत
ु ७० लेऱ २ ताव ३० शभतनटे
ृ ीम वत्र गण
अनु क्र
१

२

प्रश्नसलरूऩ

१०

गुण

घटक १. भानली बाऴेचे सलरूऩ, दीघोत्तयी प्रश्न ला दोन टीऩा अंतगात २०
ऩमाामावश मुतनट १

घटक २. अ)बाऴा वभाज आणण वंसकृती

२०

आ) बाऴेचा वलकाव आणण ऱ्शाव-वंकल्ऩनावलचाय
३

दीघोत्तयी प्रश्न ला दोन टीऩा

टीऩा अंतगात ऩमाामावश मतु नट २

घटक ३.अ) बाऴा, प्रभाणबाऴा आणण फोरी- वंकल्ऩनावलचाय:

२०

आ) फोरींच्मा अभ्मावाची गयज ल भशत्ल दीघोत्तयी प्रश्न ला दोन टीऩा
४

अंतगात ऩमाामावश मुतनट ३

लयीर तीनशी मुतनटलय आधारयत एका लाक्मातीर प्रश्न (८ ऩैकी ५ प्रश्न १०
वोडवलणे प्रत्मेकी २ गुण )

भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR42 चतुथा वत्र गुण ७० लेऱ २ ताव ३० शभतनटे
अनु क्र
1

दीघोत्तयी प्रश्न

गुण

व्मु त्ऩत्ती आणण वलकाव, व्माकयणणक लैशळष्ट्मे उच्चायप्रकक्रमा, म्शणी, लाकप्रचाय 20
आगयी वादशत्माचा इततशाव मालय आधारयत दीघोत्तयी प्रश्न ला दोन टीऩा
अंतगात ऩमाामावश मतु नट 1

2

घटक 2. आगयी, लाडलऱी ल भारलणी माऩैकी तनलडरेल्मा फोरीतीर 20
तनलडक कवलता, कथा कादं फयी ला नाटक मांलय आधारयत दीघोत्तयी प्रश्न ला

3

दोन टीऩा अंतगात ऩमाामावश मुतनट 2

आगयी, लाडलऱी ल भारलणी माऩैकी तनलडरेल्मा फोरीतीर तनलडक कवलता, 20
कथा कादं फयी ला नाटक मांलय आधारयत दीघोत्तयी प्रश्न ला दोन टीऩा अंतगात

4

ऩमाामावश मुतनट 3

आगयी, लाडलऱी ल भारलणी माऩैकी तनलडरेल्मा फोरीतीर तनलडक कवलता, 10
कथा कादं फयी ला नाटक मांलय आधारयत एका लाक्मातीर प्रश्न (8 ऩैकी 5
प्रश्न वोडवलणे प्रत्मेकी 2 गुण )

वलऴम क्रभांक ६ फदशसथ ऩयीषक ल ऩेऩयवेटवा मांचे भंडऱ तनस्श्चत कयणे

ठयाल क्रभांक ६ वलद्मार्थमाांच्मा रेखी ऩयीषेचे ऩेऩय तमाय कयणे, तऩावणे ल भॉडये ट कयणे मावाठी
भयाठी वलबागप्रभुखांनी वलद्माऩीठातीर

भान्मताप्राप्त

भशावलद्मारमांतीर

मोर्गम

प्राध्माऩकांची

उऩरब्धता ल वुरबता रषात घेऊन तनमुक्ती कयाली. प्रत्मेक घटकाचे अध्माऩन झाल्मालय त्मालय
गुगर पॉभाच्मा द्लाये वलद्मार्थमाांना गश
ृ ऩाठ द्मालेत, अवे प्रा. डॉ एर फी ऩाटीर मांनी वुचवलरे.
ठयाल:- शा ठयाल वलाानभ
ु ते वंभत कयण्मात आरा.
वच
ू क :- डॉ.एर.फी.ऩाटीर

अनभ
ु ोदक डॉ. यणधीय शळदें
कयणे.

वलऴम क्रभांक ७. कौळल्मागधस्ष्टठत प्रभाणऩत्र अभ्मावक्रभ वुरु कयण्माफाफत वलचायवलतनभम
ठयाल क्रभांक ७.

भयाठी वलऴमाच्मा वलद्मार्थमाांवाठी वलवलध षेत्रात अवणाऱ्मा व्मलवाम ल

योजगायाशबभख
ु वंधी रषात घेऊन तळाच प्रकायचे उऩमुक्त अवे प्रभाणऩत्र अभ्मावक्रभ घ्मालेत

उऩमुक्त अभ्मावक्रभांची भादशती वलद्मार्थमाांना द्माली, त्माचफयोफय वलद्मार्थमाांना भागादळाक ठयतीर

अभ्मावक्रभ अभ्मावभंडऱातीर वदसमांनी तमाय करून ऩोटा रद्लाये त्मांना दे ण्माचा प्रमत्न कयाला’
अवे वुचवलरे. तवेच डॉ. यणधीय शळदें मांनी ‘वलद्मार्थमाावाठी लेगलेगळ्मा वलऴमांलय तज्ज्स व्मक्तींचे
भागादळानऩय लेत्रफनाय आमोस्जत कयालेत ’ अवे वुचवलरे.

ऩॉलयऩॉइंट प्रेझन्
े टे ळन ५) बाऴांतय, अनुलाद माऩैकी कोणतेशी दोन प्रभाणऩत्र अभ्मावक्रभ घ्मालेत.
तवेच वलद्मार्थमाांव कोणताशी एक कौळल्मागधस्ष्टठत प्रभाणऩत्र अभ्मावक्रभ द्माला. अवे
वलाानुभते ठयवलण्मात आरे.
वूचक डॉ. यणधीय शळदें

अनुभोदक डॉ लऴाा पाटक

ठयाल:- शा ठयाल वलाानुभते वंभत कयण्मात आरा.

वलऴम क्रभांक ८ एकूण अभ्मावक्रभाचे पशरत ठयवलणे.

ठयाल क्रभांक ८. द्वलतीम लऴा करा भयाठीच्मा वलद्मार्थमाावाठी नेभरेरा मालऴीचा ल ऩुढीर लऴााचा

अभ्मावक्रभ त्मांच्मा जाणणला अगधक वभद्
ृ ध कयणाया अवेर शा दृस्ष्टटकोण डोळ्मावभोय ठे लून
अभ्मावक्रभाचे पशरत ऩुढीर गोष्टटींना अनुवरून अवाले अवे वलाानुभते ठयवलण्मात आरे.


वलद्मार्थमाांना ई रतनांगच्मा भाध्मभातून लाचन, श्रलण ल रेखन मा ततन्शी कौळल्मांचे
भागादळान कयणे.




वलद्मार्थमाांना सलमं अध्ममनावाठी उद्मक्
ु त कयणे.

वादशत्माचे वभाजाळी अवणाये अनफ
ु ंध ल फदरत्मा वाभास्जक, वांसकृततक जीलनाची
ओऱख करून दे णाया अभ्मावक्रभ ल उऩक्रभ याफवलणे.



बवलष्टमातीर योजगाय ल व्मलवामाच्मा वंधी शभऱवलता माव्मात मावाठी ळब्दांकन, अनुलाद,
वूत्रवंचारन, सलतंत्र कामाक्रभ, भुद्रणारम, वंदशतारेखन मा षेत्रात वलद्मार्थमाांना वषभ
कयण्मावाठी त्मा त्मा षेत्रांतीर तज्ज्सांचे भागादळान आमोस्जत कयणे.



ना्मतंत्र ल नाटक मांच्मा आकरनाभऱ
ु े यं गभंचीम वादयीकयण करांची ओऱख ल
व्मालवातमक वंधीचे भागादळान कयणे.



वंळोधनाची आलड तनभााण व्शाली मा शे तन
ू े ‘आवलष्टकाय’ वायख्मा वंळोधन भशोत्वलात
वशबागी शोण्माव प्रोत्वाशन दे णे.

वच
ू क :- डॉ. तक
ु ायाभ योंगटे

अनभ
ु ोदक:- प्रा.अस्जत जाधल

ठयाल:- शा ठयाल वलाानुभते वंभत कयण्मात आरा.

अळाप्रकाये द्वलतीम लऴा करा भयाठी वलऴमाचा अभ्मावक्रभ वलाानुभते भंजूय कयण्मात

आरा. प्रा.डॉ लऴाा पाटक मांनी वला उऩस्सथत वदसमांचे आबाय भानून वबेचा वभायोऩ केरा.

वशी

नाल: डॉ. लऴाा शळयीऴ पाटक
चेअयभन
भयाठी अभ्मावभंडऱ
आठल्मे-वप्रे-वऩत्रे सलामत्त भशावलद्मारम,
दे लरुख

ददनांक :

