�टळक महारा� िव�ापीठ

�ी बालमुकुन्द लोिहया संस् कृत आिण भारतीयिव�ा अध्ययन क
शैक्षिणक वष२०१९ – २०२०

बिहःस्थ िव�ाथ्या�साठी सम्पक
(Contact Programme for External Students)
�द. ४–५ जानेवारी २०२०

:

संस्कृत िवशारदचतुथरस�
संस्कृत पारंगति�तीयस�
भारतीयिव�ा पारंगत चतुथरस�

�द. ११–१२ जानेवारी २०२०

:

संस्कृत िवशारदष�स�
संस्कृत िवशारदि�तीयस�
संस्कृत पारंगतचतुथरस�
भारतीयिव�ा पारंगत ि�तीयस�

सिवस्तर वेळाप�क(Detailed Schedule)
�द. ४ आिण ५ जानेवारी २०२०
संस्कृत िवशार चतुथर्स�
वळ
े

शिनवार �द. ०४/०१/२०२०

रिववार �द. ०५/०१/२०२०

स. १०.००
ते दु. १२.००

महाका�– III (�कराताजु्
र नीय व िशशुपालव)
डॉ. हम
े ा डोळे

का��काश व छन्दोिवज्
�ीमती िवनया देव

दु. १२.००
ते १.००
दु. १.००
ते ३.००

भोजनिवराम

भोजनिवराम

अथवर्वेदसू�े आिण �ा�ण
डॉ. अंबरीष खरे

तकर्सङ्
डॉ. मैिथली जोशी

दु. ३.१५ ते
सायं. ५.१५

लघुिस�ान्तकौमुदी(संज्-सिन्�करण)
डॉ. मैिथली जोशी

हषर्च�रत आिण ऐहोळे �शस्
सौ. धन�ी शेजवलकर

�द. ४ आिण ५ जानेवारी २०२०
संस्कृत पारंगत ि�तीयस
वळ
े

शिनवार �द. ०४/०१/२०२०

रिववार �द. ०५/०१/२०२०

स. १०.००
ते दु. १२.००

मीमांसा–शाबरभाष्
�ीमती िवनया देव

संस्कृत सािहत्याचा इितह
डॉ. ज्योत्�ा ख

भोजनिवराम

भोजनिवराम

वैयाकरणिस�ान्तकौमदी
सौ. धन�ी शेजवलकर

वै�दक सािहत्
डॉ. अंबरीष खरे

दु. १२.०० ते
१.००
दु. १.०० ते
३.००

भारतीयिव�ा पारंगत चतुथर्स
वळ
े

शिनवार �द. ०४/०१/२०२०

रिववार �द. ०५/०१/२०२०

स. १०.३०
ते
दु. १.००
दु. १.००
ते २.००
दु. २.००
ते ४.३०

�ाचीन भारतातील कला आिण स्थापत्
(गु�ो�र)
डॉ. मंिजरी भालेराव

�ाचीन महारा�- समाज आिण संस्क ती
डॉ. गौरी बेडक
े र

भोजनिवराम

भोजनिवराम

नाणकशा�
डॉ. मंिजरी भालेराव

भारतीय मू�तर्शा
डॉ. मंिजरी भालेराव

�द. ११ आिण १२ जानेवारी २०२०
संस्कृत िवशार ष�स�
वळ
े

शिनवार �द. ११/०१/२०२०

स. १०.००
ते
दु. १२.००

अिभजात संस्कृत सािहत्याचा इितह
डॉ. अमृता नातू

स. १२.००
ते दु. १.००

भोजनिवराम

दु. १.०० ते
३.००

महाका�– III (नैषधीयच�रत)

दु. ३.१५
ते
५.१५

लघुिस�ान्तकौमुद
(िवभक्त्यथर् आिण समास�)
सौ. धन�ी शेजवलकर

सौ. अि�नी मुळ्य

रिववार �द. १२/०१/२०२०
गट २- दश्
र न
कौ�टलीय अथर्शा
डॉ. मंगला िमरासदार

गट ३- सािहत्
कादम्बरी कथामु
डॉ. हम
े ा डोळे

भोजनिवराम
गट २- दश्
र न
तकर्भाष
डॉ. मंगला िमरासदार
गट २- दश्
र न
वेदान्तसा
डॉ. मैिथली जोशी

गट ३- सािहत्
का�मीमांसा
सौ. सुनीला ग�धळेकर
गट ३- सािहत्
कु मारसम्भ
�ीमती िवनया देव

�द. ११ आिण १२ जानेवारी २०२०
संस्कृत िवशार ि�तीयस�
वळ
े

शिनवार �द. ११/०१/२०२०

रिववार �द. १२/०१/२०२०

स. १०.००
ते दु. १२.००
दु. १२.०० ते
१.००
दु. १.०० ते
३.००

�ितमा
�ीमती िवनया देव

पयार्वरण अध्य
�ीमती िस्मता तावर

भोजनिवराम

भोजनिवराम

�ीम�गव�ीता
डॉ. मंगला िमरासदार

आषर् महाका�े आिण पुराण
कु . वैदेही िमजार

�ाकरण– २

का�ादशर् आिण छन्दोिवज
सौ. अि�नी मुळ्य

दु. ३.१० ते
सायं. ५.१०

�ा. शैलजा का�े

संस्कृत पारंगत चतुथर्
वळ
े

शिनवार �द. ११/०१/२०२०

रिववार �द. १२/०१/२०२०

स. १०.०० ते
११.३०
स. ११.४० ते
दु. १.१०
दु. १.१०
ते २.१०

मालिवकाि�िम�
डॉ. मंगला िमरासदार
सािहत्य२ (सौन्दरनन)
डॉ. रोिहणी केतकर

सािहत्य१ (मघ
े दूत)
�ीमती िवनया देव
रघुवंश सगर्१४
�ीमती िवनया देव

भोजनिवराम

---

दु. २.१०
ते ३.४०
दु. ३.५० ते
सायं. ५.२०

आयुव�द दश्
र - १(आयुव�दाचा इितहास,
तैि�रीयोपिनषद् आिण भृगुवल्ल)
डॉ. योिगनी पाटील
आयुव�द दशर्- २
(चरकसंिहता िवमान आिण शारीरस्था)
डॉ. योिगनी पाटील

---

---

भारतीयिव�ा पारंगत ि�तीयस�
वळ
े

शिनवार �द. ११/०१/२०२०

रिववार �द. १२/०१/२०२०

स. १०.३०
ते दु. १.००

सािहत्याच इितहास- संस्कृत आिण�ाकृत
सौ. धन�ी शेजवलकर

�ाचीन भारताचा सांस्कृितक इितहा
डॉ. मंिजरी भालेराव

भोजनिवराम

भोजनिवराम

भारत आिण आ�ेय आिशया
डॉ. अंबरीष खरे

भारतीय धमर् आिण त�ज्ञा(बु�ो�र)
डॉ. �ीनन्द बाप

दु. १.००
ते २.००
दु. २.००
ते ४.३०

********

