
�टळक महारा� िव�ापीठ 
�ी बालमुकुन् ललिहहा  संक्क तिआ णारकीहिव�ा ा हह् कन नक 

शैकिआक व व २०१८ – २०१९ 
 

बिहःं् िव�ााहाय ाठी   पकव  क 
(Contact Programme for External Students) 

�्. १९–२० जा न्वारी २०१९ :   सं क्क िवशार्  � क 
       सं क्क पारसगक ि�कीह क 
      णारकीहिव�ा पारसगक ि�कीह क 

 
�्. २–३ फन �ुवारी २०१९  :   सं क्क िवशार् ि�कीह क 
       सं क्क पारसगक चकु्व क 
      णारकीहिव�ा पारसगक चकु्व क 
 
�्. ९–१० फन �ुवारी २०१९  :  सं क्क िवशार् चकु्व क 

 
 

 िवंकर वनळापकक (Detailed Schedule) 
�्. १९ तिआ २० जा्नवारी २०१९ 

 सं क्क िवशार्  � क 
वनळ शि्वार �्. १९/०१/२०१९ रिववार �्. २०/०१/२०१९ 

 .  १०.०० 
कन 

्.ु १२.०० 

ािणजाक  संक्क  ािहहहाचा ािकहा  
 ौ. ध्�ी शनजवलकर 

गट २- ्शव् न 
कौ�टलीह ा्वशाा 

डॉ. मसगला िमरा ्ार 

गट ३-  ािहहह 
का् बरी क्ामुु 

डॉ. हनमा डलळन 

 . १२.०० 
कन ्.ु १.०० णलज्िवराम णलज्िवराम 

्.ु १.०० कन 
३.०० 

महाका�– III (्ै धीहच�रक) तिआ  
गट ३-  ािहहह (कुमार  णव) 

�ीमकी िव्हा ्नव 

गट २- ्शव् न 
ककवणा ा 

डॉ. मसगला िमरा ्ार 

(्.ु २.०० कन ४.००) 
गट ३-  ािहहह 
का�मीमास ा 

 ौ.  ु् ीला ग�धळनकर ्.ु ३.१५ 
कन 

५.१५ 

लघुि �ानककौमु्ी 
(िवणकहह्व तिआ  मा मकरआ) 

 ौ. ध्�ी शनजवलकर 

गट २- ्शव् न 
वन्ानक ार 

डॉ. मैि्ली जलशी 



 
�्. १९ तिआ २० जा्नवारी २०१९ 

 सं क्क पारसगक ि�कीह क 
वनळ शि्वार �्. १९/०१/२०१९ रिववार �्. २०/०१/२०१९ 

 . १०.०० 
कन ्.ु १२.०० 

ािणजाक  संक्क  ािहहहाचा ािकहा  
 ौ. ध्�ी शनजवलकर 

मीमास ा (ा्व सङह) 
मा. �ीपा् णट 

्.ु १२.०० कन 
१.०० णलज्िवराम णलज्िवराम 

्.ु १.०० कन 
३.०० 

वैहाकरआि �ानककौमु्ी 
डॉ. मैि्ली जलशी 

वै�्क  ािहहह (ऋगवन् तिआ ा्वववन्) 
डॉ. ासबरी  ुरन 

 
�्. १९ तिआ २० जा्नवारी २०१९ 
णारकीहिव�ा पारसगक ि�कीह क 

वनळ शि्वार �्. १९/०१/२०१९ रिववार �्. २०/०१/२०१९ 

 . १०.३० 
कन ्.ु १.०० 

णारक तिआ त�नह तिशहा 
डॉ. ासबरी  ुरन 

माची् णारकाचा  ासंक्िकक ािकहा  
डॉ. मसिजरी णालनराव  

्.ु १.०० 
कन २.०० णलज्िवराम णलज्िवराम 

्.ु २.०० 
कन ४.३० 

 ािहहहाचा ािकहा -  संक्क तिआ माक्क 
डॉ. ाम्का ्ाक ू

णारकीह धमव तिआ कतववा् (बु�ल�र) 
डॉ. �ी्न् बापट 

 
�्. २ तिआ ३ फन �वुारी २०१९ 

 सं क्क िवशार् ि�कीह क 
वनळ शि्वार �्. ०२/०२/२०१९ रिववार �्. ०३/०२/२०१९ 

 . १०.०० 
कन ्.ु १२.०० 

पािआ्ीह  ूकन तिआ वै�्क  ुणाि कन 
डॉ. हनमा डलळन 

महाका�– I (रघुवसश  गव ८) 
�ीमकी िव्हा ्नव 

्.ु १२.०० कन 
१.०० णलज्िवराम णलज्िवराम 

्.ु १.०० कन 
३.०० 

क्ा (प�कनक) 
 ौ. ाि�्ी मुळहन 

ंम्िक सङह 
डॉ. मसगला िमरा ्ार 

्.ु ३.१० कन 
 ाहस. ५.१० 

रामाहआ तिआ महाणारक 
कु. वै्नही िमजार 

पहाववरआ ा हह् 
�ीमकी िंमका कावरन 

 
 



�्. २ तिआ ३ फन �वुारी २०१९ 
 सं क्क पारसगक चकु् व क 

वनळ शि्वार �्. ०२/०२/२०१९ रिववार �्. ०३/०१/२०१९ 

 . १०.०० 
कन ११.३०  काळी ११.०० कन ्.ु १.०० हा वनळनक 

वन् ानक १ (प�्शी िचक्ीपमकरआ) तिआ 
वन् ानक २ (ि �ानकिबन्)ु हा िव हासचन  लग 

का  डॉ. मसगला िमरा ्ार घनकील 

तहुव�् ्शव्- १(तहुव�्ाचा ािकहा , 
कैि�रीहलपि् ् ्तिआ ण्गुवलली) 

डॉ. हलिग्ी पाटील 
 . ११.४० 

कन 
्.ु १.१० 

तहुव�् ्शव्- २ 
(चरक सिहका िवमा् तिआ शारीरं्ा्) 

डॉ. हलिग्ी पाटील 
्.ु १.१० 
कन २.१० णलज्िवराम णलज्िवराम 

्.ु २.१० 
कन ३.४० 

मालिवकाि�िमक 
डॉ. मसगला िमरा ्ार 

 ािहहह २ ( ौन्र्न्) 
�ीमकी िव्हा ्नव 

्.ु ३.५० कन 
 ाहस. ५.२० 

 ािहहह १ (मनघ्कू) 
�ीमकी िव्हा ्नव 

रघुवसश  गव १४ 
�ीमकी िव्हा ्नव 

 

णारकीहिव�ा पारसगक चकु् व क 
वनळ शि्वार �्. ०२/०२/२०१९ रिववार �्. ०३/०२/२०१९ 

 . १०.३० 
कन 

्.ु १.०० 

माची् णारकाकील कला तिआ ं्ापहह 
(गु�ल�र) 

डॉ. मसिजरी णालनराव 

माची् महारा�-  माज तिआ  सं क्की 
डॉ. गौरी बनडनकर 

्.ु १.०० 
कन २.०० णलज्िवराम णलज्िवराम 

्.ु २.०० 
कन ४.३० 

्ाआकशाा 
डॉ. मसिजरी णालनराव 

णारकीह मू�कवशाा 
डॉ. मसिजरी णालनराव 

 

�्. ९ तिआ १० फन �वुारी २०१९ 
 सं क्क िवशार् चकु् व क  

वनळ शि्वार �्. ०९/०२/२०१९ रिववार �्. १०/०२/२०१९ 

 . १०.०० 
कन ्.ु १२.०० 

महाका�– III (�कराकाजुव् ीह व िशशुपालवध) 
डॉ. हनमा डलळन  

का�मकाश व छन्लिववा् 
�ीमकी िव्हा ्नव 

्.ु १२.०० 
कन १.०० णलज्िवराम णलज्िवराम 

्.ु १.०० 
कन ३.०० 

ा्वववन् ू नू  तिआ �ााआन 
डॉ. ासबरी  ुरन 

ककव  सङह 
डॉ. मैि्ली जलशी 

्.ु ३.१५ कन 
 ाहस. ५.१५ 

ह वच�रक तिआ  हलळन मशंकी 
 ौ. ध्�ी शनजवलकर 

लघुि �ानककौमु्ी ( सवा- िनधमकरआ) 
डॉ. मैि्ली जलशी 

 
******** 


