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मखु व े  : डॉ. आशतुोष पाटील 
सहयोगी ा यापक, भाषा अ यास शाळा व 
सशंोधन क , कविय ी बिहणाबाई चौधरी 

उ र महारा  िव ापीठ, जळगाव 



 

मखु व े  : डॉ. भाकर दसेाई 
मराठी िवभाग मखु 

सािव ीबाई फुल ेपणु ेिव ापीठ, पणु े
 
 

Details of Activity with no.  of participants included in  

 

रयत िश ण सं थेचे , 

रा.ब.न.बोरावके कॉलेज, ीरामपूर.िज.अहमदनगर. 
नॉक मानां कत ‘A+’ ेड (CGPA-३.४४) 

अंतगत मू यमापन क  आिण मराठी िवभाग [पद ु र मराठी अ ययन व संशोधन क .]आयोिजत 

रा ीय वेिबनार 

‘सािह य संशोधन : नव दशा आिण तं  ’ – अहवाल 

            आम या रा.ब.नारायणराव बोरावके कॉलेजम ये अंतगत मू यमापन क  आिण मराठी िवभाग 
[पद ु र मराठी अ ययन व संशोधन क .]आयोिजत रा ीय वेिबनार द.२९ ऑ ट बर २०२० रोजी स.१०.०० 
ते द.ु1.०० वा.या वेळेत संप  झाले. याचा अहवाल थोड यात पुढील माणे---- 



वागत व ा तािवक : स.ठीक १०.००वा.सु  झाले या या वेिबनारचे ा तािवक मराठी िवभाग मुख डॉ.शीला 
गाढ ेयांनी केले.या संगी यांनी कॉलजे,मराठी िवभाग याब ल मािहती दऊेन वेिबनार घे यामागील भूिमका 
प  केली.तसेच,वेिबनारसाठीचे िनमंि त त  ा याते ,अ य  आिण सहभागी ा यापक,िव ाथ  या सवाच े
वागत केले. 

ाचायाच ेमनोगत : महािव ालयाचे ाचाय डॉ.एन.एस.गायकवाड यांनी सवाचे  वागत क न संशोधनाच े
मह व िवशद केले.यासंदभात बोलतांना यांनी दगुा भागवत,िनमलकुमार फडकुले,रा. च.ंढेरे ,नरहर 
कु ंदकर,इरावती कव इ.पूवसुर चे दाखले दऊेन मराठी सािह य े ात झाले या भरीव संशोधन कायाची मािहती 
दली.या पा भूमीवर आज नव –तं ानाचा वापर आिण सुिवधांचा लाभ क न घते संशोधन कर याला मोठा  

वाव अस याचे सांगनू यांनी,िव ाथ  व ा यापकां ारे िविवध िवषयांवर संशोधन हो याची अपे ा  
केली.यासाठी वेिबनार या अ य ा मा.मीनाताई जगधने यां यावतीन े वेिबनारसाठी हा दक शुभे छा द या.  

त  ा या याचंा प रचय : वेिबनार या सम वयक डॉ.उ वला भोर यांनी थम स ाचे ा याते डॉ.आशुतोष 
पाटील आिण यानंतर दसु या स ाचे ा याते डॉ. भाकर दसेाई यांचा प रचय क न दला. 

थम स  ा यान: डॉ.आशतुोष पाटील 

                            स.१०.३० ते १२.०० या वेळेत ‘सािह य संशोधना या न ा दशा’या िवषयावर  
डॉ.आशुतोष पाटील यांचे ा यान संप  झाले.आप या ा यानात डॉ.पाटील यांनी वतमानकालीन संशोधन 

वहारावर मा मक टीका- टप णी करत संशोधनाची सू े िवशद केली.संशोधन ही केवळ मािहती सकंलनाची 
या नाही ;तर ान िन मतीची एक बौि क  व िनरंतर चालणारी या आह,े हा िवचार िविवध उदा.दऊेन 

यांनी उपि थतां या मनावर ठसिवला.याबरोबरच व तुिन ता, ि िनरपे ता ,शोधक व ासंगी 
वृ ी,संशोधन प त चे ान असे संशोधनाचे अनेक मापदडं प  क न संशोधना या िविवध दशा सूिचत के या. 

             यानंतर झाले या ो र स ात डॉ.पाटील यांनी स भाग कडून िवचार या गेले या ांना सिव तर 
व समाधानकारक उ रे दली. 

ि तीय  स  ा यान : डॉ. भाकर दसेाई  

                      द.ु१२.०० ते १.०० या वेळेत संप  झाले या या दसु या स ात ‘सशंोधनामागील भूिमका  व 
लेखन तं ’ या िवषयावर डॉ. भाकर दसेाई यांनी उपि थतांना मागदशन केले.संशोधन ही एक साधना अस याच े
सांगून ही भिूमका संशोधकां या ठकाणी ज याची गरज यांनी अधोरेिखत केली.तसचे संशोधनाचे एक िविश  
तं  अस याचेही यानंी दाखवून दले आिण लेखन तं ा या िविवध बाब चा उहापोह केला. 

आभार: सहसम वयक ा.डॉ.भा कर िनफाड ेयानंी वेिबनारसाठी  िनमंि त त  ा याते,अ य  , ाचाय या 
सवा ित मौिलक मागदशन के याब ल कृत ता  केली.याचबरोबर सहभागी व सहकाय  क न विेबनार 
यश वीतेसाठी मदत करणा या सवाचे आभार मानले.  

         या वेिबनारसाठी  ३३७ सहभाग नी न दणी केली होती.एका मह वा या व आव यक िवषयावर वेिबनार 
आयोिजत के याब ल अनकेानंी संयोजकांचे आभार माननू अिभनंदन केले.   

 

     डॉ.उ वला भोर ,                                                                                   ाचाय, 



  वेिबनार सम वयक                                                                  रा. ब. ना.बोरावके कॉलेज, ीरामपूर  

 


