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‘म ुंबई विद्यापीठा’तरे्फ मराठी (प्रम ख) विषयाच्या पदव्य त्तर 

विक्षणाकररता, िवैक्षणक िषष २०२०-२१साठी विर्ाषरीत 

अभ्यासक्रमाि सार, अभ्यासपविका क्रमाुंक – १६ : प्रकल्प लखेि 

(लघ प्रवबुंर्का) कररता सादर करण्यात आललेा िोर्प्रकल्प:  

 

‘व्युंकटिे माडगूळकराुंच्या ‘बिगरिाडी’ 

कादुंबरीतील प्रादवेिकता-एक विवकत्सक 

अभ्यास’   

 

 

                                -: परीक्षार्थी:- 

                  क .गोंर्ळी रावर्का रविुंद्र रविता  

           

                                 -: मागषदिषक :- 

                       प्रा.डॉ.िीळकुं ठ विितृ्तािार्थ िरेे 

                        

                                 -: अभ्यासकें द्र :- 

                             जिता विक्षण मुंडळाि े 

श्रीमती इुंवदराबाई जी. क लकणी-कला, ज.ेबी.सािुंत-विज्ञाि ि 

सौ.जािकबाई र्ोंडो क ुं ट-ेिावणज्य महाविद्यालय-अवलबाग, रायगड  

                                        जूि – २०२१. 



               

 

 

 

               ‘म ुंबई विद्यापीठा’न ेपदव्य त्तर भाग-०२ मराठी (प्रम ख) 

विषयाकररता, शवैिणक िषष २०२०-२१साठी वनर्ाषरीत केलले्या 

अभ्यासक्रमान सार, अभ्यासपविका क्रमाुंक – १६ : प्रकल्प  

(लघ प्रबुंर्) यान्िय.े 

                    क .गोंर्ळी रावर्का रविुंद्र रविता,परीिा आसन 

क्रमाुंक-__________; या परीिार्थीन े‘व्युंकटशे माडगूळकराुंच्या 

‘बनगरिाडी’ कादुंबरीतील प्रादवेशकता-एक विवकत्सक अभ्यास’ 

या शीषषकािा, महाविद्यालयीन स्तरािरील प्रकल्प (लघ प्रबुंर्) 

सादर केला असून सदर प्रकल्प (लघ प्रबुंर्) यापूिी अन्य 

कोणत्याही परीिकेररता सादर करण्यात आललेा नाही. 

               याद्वारे ह ेप्रमावणत करण्यात यते ेकी,सदर परीिार्थीन ेसि 

क्र. १६ प्रकल्प (लघ प्रबुंर्) या सुंबुंर्ीच्या वनर्ाषररत सिष बाबींिी पूतषता 
केली आह.े 

 

वदनाुंक :- ____/०६/२०२१ 

 

 

___________________________                             ______________ 

विभागप्रम ख/मागषदशषक/परीिक                                प्रािायष 
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               मी कु.गोंधळी राधधका रव िंद्र रव ता,परीक्षा 
आसन क्रमािंक - __________; प्रततज्ञापू वक असे प्रमाणित करते 
की, मुिंबई व द्यापीठाने मराठी (प्रमुख) व षयाच्या पदव्युत्तर 
शिक्षिाकररता, िकै्षणिक  षव २०२०-२१ साठी तनधावररत केलेल्या 
अभ्यासक्रमानुसार, अभ्यासपत्रिका क्रमािंक – १६ : प्रकल्प 
(लघुप्रबिंधधका) कररता ‘‘व्यंकटेश माडगूळकरांच्या ‘बनगरवाडी’ 
कादंबरीतील प्रादेशशकता-एक चिककत्सक अभ्यास’ या िीषवकाचा 
प्रकल्प (लघुप्रबिंधधका) प्रा.डॉ.नीळकिं ठ तन तृ्तीनाथ िरेे यािंच्या 
मागवदिवनािंतगवत सादर केला आहे.    

 

 

                                                 _______________ 

                                        पररक्षार्थी 

❖ ददनािंक :- ____जनू;२०२१.              

❖ स्थळ :- जे.एस.एम.कॉलेज,अशलबाग-रायगड 

 

प्रतिज्ञापत्र 
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प्रमाणित करण्यात यते ेकी, 

                   कु. गोंधळी राणधका रणििंद्र रणिता,परीक्षा आसन क्रमािंक - __________; 

या परीक्षार्थीन ेमुिंबई णिद्यापीठान ेमराठी (प्रमखु) णिषयाच्या पदव्यतु्तर 

णिक्षिाकररता, िकै्षणिक िषष २०२०-२१ साठी णनधाषरीत अभ्यासक्रमानुसार, 

अभ्यासपणिका क्रमािंक – १६ : प्रकल्पलखेन (लघपु्रबिंणधका) कररता ‘व्यिंकटिे 

माडगूळकरािंच्या ‘बनगरिाडी’ कादिंबरीतील प्रादणेिकता-एक णिणकत्सक अभ्यास’  

या िीषषकािा प्रकल्प (लघपु्रबिंणधका) माझ्या मागषदिषनािंतगषत पूिष केला आह.े     

                    सदर प्रकल्पातील सिंिोधन महाणिद्यालयीन स्तरानुरुप स्ितिंि,अिौयष  

असून आिश्यक तरे्थ ेसिंदर्षणनदिे केलले ेआहते. सदर प्रकल्प (लघुप्रबिंणधका) यापूिी 

अन्य कोित्याही परीक्षकेररता / अभ्यासक्रमाकररता अन्य कोित्याही णिद्यापीठात 

सादर करण्यात आललेा नाही.सिंिोधनाच्या णनकषानुसार तर्था मुिंबई णिद्यापीठान े

णनधाषररत केलले्या णनयमानुसार सदर परीक्षार्थीन ेअभ्यासपणिका क्र. – १६: प्रकल्प 

(लघपु्रबिंणधका) या सिंबिंधीच्या आिश्यक सिष बाबींिी पूतषता केली आह.े 

                        यानुसार ह ेप्रमाणित करण्यात यते ेकी, अभ्यासपणिका क्र. – १६ 

प्रकल्प (लघपु्रबिंणधका) यासाठी सादर केलले्या िोधप्रकल्पास १०० गिुािंपकैी 

______________ गिु प्राप्त झाल्यान ेसदर परीक्षार्थी सिंबिंणधत अभ्यासपणिकेत 

उत्तीिष/अनुत्तीिष झाला आह.े 

 

                                                                           मागषदिषक 

• णदनािंक :- _____जून २०२१                               ________________________ 

• स्र्थळ :- अणलबाग                                              प्रा.डॉ.नीळकिं ठ णनितृ्तीनार्थ िरेे 

 

मार्गदर्गकाचे प्रमाणपत्र 
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-: परिक्षार्थीची महाविद्यालयीन मावहती :- 
 



 

-: परिक्षार्थीची महाविद्यालयीन मावहती :- 



जनता शिक्षण मंडळाचे 
          श्रीमती इंदिराबाई जी. कुलकर्णी-कला, ज.ेबी.सावंत-दवज्ञान व 

सौ.जानकीबाई धोंडो कंुट-ेवादर्णज्य महादवद्यालय – अदलबाग,रायगड  

 

 

 

पिव्यतु्तर दिक्षर्णाकररता, िकै्षदर्णक वर्ष २०२०-२१ साठी दनधाषररत 

अभ्यासक्रमानसुार, 

‘बनगरवाडी’ कािबंरीतील प्रािदेिकता-एक  

दिदकत्सक अभ्यास’ 

 या िीर्षकािा प्रकल्प (लघपु्रबंदधका) महादवद्यालयाच्या; 

• नाव :-कु. गोंधळी रादधका रदवंद्र रदवता 

• पटक्रमांक :- ई.पी.ए.०२ 

• वगष(सत्र) :- पिव्यतु्तर (मराठी) भाग – ०२ (िौथ)े, 

या दवद्यार्थयाषकडून मुंबई दवद्यापीठाकररता महादवद्यालयाकड ेसािर 

करण्यात आला आहे. 

 

 

_________________________                     _____________________ 

 संिोधन मागषििषक                                            प्रािायष  

     तथा दवभागप्रमुख                                   (प्रा.डॉ.अदनल पाटील) 

(प्रा.डॉ.नीळकंठ दन. िरेे) 

परीक्षाथीिी महादवद्यालयीन 

मादहती 
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