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श्री वंत वालता भाऱी ग्राभीण भशावलद्मारम, पुरंब्री 
ळैषणणक लऴि 2021-22 

वंळोधन वशभती  

लावऴिक अशलार 

१) ऩहशरी फैठक: 
     वंळोधन वशभतीची ऩहशरी फैठक हदनांक २१ ऑगस्ट २०२१ योजी 
दऩुायी ३:०० लाजता प्राचामि डॉ. वुबाऴ टकरे मांच्मा अध्मषतेखारी 
वंऩन्न झारी. मा फैठकीत ऩहशल्मा वलऴमानुवाय भागीर फैठकीचे इततलतृ 
लाचन कयण्मात आरे ल इततलतृाव वलि वदस्मांनी भान्मता देणाया ठयाल 
वभंत केरा. दवुऱ्मा वलऴमानुवाय ‘पुरंब्री तारुक्मातीर वलशीय अनुदान 
मोजना राबाथी वलेषण’ ऩुस्तक रूऩाने प्रकाशळत कयण्माचा ठयाल वलि 
वदस्मांनी वंभत केरा. तवेच मालेऱी तनमोजजत ऩुस्तकाच्मा प्रकयणाची 
खारीर प्रभाणे रूऩयेऴा तमाय करून त्मारा भान्मता  देण्मात आरी. 
प्रकयणाची रूऩयेऴा 
प्रकयण ऩहशरे:   प्रस्तालना 
              (वंळोधन ऩद्धती, उऩरब्ध वाहशत्माचा आढाला) 
प्रकयण दवुये:    पुरंब्री तारुक्माची ओऱख  

प्रकयण ततवये:   ळेतकऱ्मावाठीच्मा ळावकीम मोजना  

प्रकयण चौथे:    वलशीय अनुदान राबाथी - लैमजक्तक भाहशती  

प्रकयण ऩाचले:   ‘पुरंब्री तारुक्मातीर वलशीय अनुदान राबाथी वलेषण’ 

प्रकयण वशाले:   तनष्कऴि ल शळपायळी  

 

वफंधधत ऩुस्तकाची प्रकयणे शरहशण्माची जफाफदायी वदस्मालय ऩुढीरप्रभाणे 
वोऩवलरी:- 
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१) डॉ. भशेळ थोयात - प्रकयण ऩहशरे ल  प्रकयण ततवये 

२) डॉ. याभककळन रोभटे - प्रकयण दवुये 

३) डॉ. भंजुऴा नऱगीयकय - प्रकयण चौथे, प्रकयण ऩाचले ल प्रकयण 
वशाले. 
मा फैठकीत ऐनलेऱचा वलऴम उऩजस्थत झारा नाशी. मा फैठकीव प्राचामि 
डॉ. वुबाऴ टकरे, डॉ. भशेळ थोयात, डॉ. याभककळन रोभटे, डॉ. भंजुऴा 
नऱगीयकय शे वलि वदस्म उऩजस्थत शोते.    

 

२) दवुयी फैठक: 
 

     वंळोधन वशभतीची दवुयी फैठक हदनांक २९ भाचि २०२२ योजी दऩुायी 
२:३० लाजता प्राचामि डॉ. वुबाऴ टकरे मांच्मा अध्मषतेखारी वंऩन्न 
झारी. मा फैठकीत भागीर फैठकीचे इततलतृ लाचन कयण्मात आरे ल 
इततलतृाव वलि वदस्मांनी भान्मता हदरी. दवुया वलऴम ‘पुरंब्री 
तारुक्मातीर वलशीय अनुदान मोजना राबाथी वलेषण’ ऩुस्तक रूऩाने 
प्रकाशळत कयण्मावाठी वंळोधन वशभतीच्मा वदस्मांनी प्रकयणे शरहशण्माचे 
कामि ककती प्रभाणात ऩूणि केरे, माचा आढाला मा फैठकीत घेण्मात आरा. 
तनमोजजत कारालधीत ऩुस्तकाचे प्रकाळन व्शाले मावाठी वदस्मांनी प्रकयणे 
शरहशण्माचे कामि ऩूणि करून ऩुढीर फैठकीत कच्चा आयाखडा वादय कयाला 
अवा ठयाल वलािनुभते वाभंत कयण्मात आरा.  

    मा फैठकीत ऐनलेऱचा वलऴम उऩजस्थत झारा नाशी. मा फैठकीव 
प्राचामि डॉ. वुबाऴ टकरे, डॉ. भशेळ थोयात, डॉ. याभककळन रोभटे, डॉ. 
भंजुऴा नऱगीयकय शे वलि वदस्म उऩजस्थत शोते.    
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३) ततवयी फैठक: 
     वंळोधन वशभतीची ततवयी फैठक हदनांक ४ भे २०२२ योजी दऩुायी 
३:०० लाजता प्राचामि डॉ. वुबाऴ टकरे मांच्मा अध्मषतेखारी वंऩन्न 
झारी. मा फैठकीत भागीर फैठकीचे इततलतृ लाचन कयण्मात आरे ल 
इततलतृाव वलि वदस्मांनी भान्मता देणाया ठयाल वभंत केरा. दवुऱ्मा  
वलऴमानुवाय ‘पुरंब्री तारुक्मातीर वलशीय अनुदान मोजना राबाथी 
वलेषण’ ऩुस्तक रूऩाने प्रकाशळत कयण्मावाठी प्रकयणे शरहशण्माची 
जफाफदायी वदस्मांनी ककती प्रभाणात ऩूणि केरी, माचा आढाला मा फैठकीत 
घेण्मात आरा. वदस्मांनी प्रकयणे शरहशण्माचे उलिरयत कामि हदनांक १४ भे 
२०२२ ऩमंत ऩूणि करून त्माची एक प्रत टामवऩगंवाठी वादय कयाली अवा 
ठयाल वलािनुभते वाभंत कयण्मात आरा. 
  मा फैठकीत डॉ. भंजुऴा नऱगीयकय मांनी ऐनलेऱचा वलऴम उऩजस्थत 
केरा. डॉ. भंजुऴा नऱगीयकय मांनी वुचवलल्मानुवाय UGC ल ICSSR 
मांच्माकडून प्रकल्ऩावाठी जाहशयात प्रशवध्द झाल्माव, वंळोधन वशभतीने 
वलि प्राध्माऩकांना वूचना काढून कऱलाली अवे ठयरे. मा फैठकीव प्राचामि 
डॉ. वुबाऴ टकरे, डॉ. भशेळ थोयात, डॉ. याभककळन रोभटे, डॉ. भंजुऴा 
नऱगीयकय शे वलि वदस्म उऩजस्थत शोते.    

 

 

डॉ. याभककळन रोभटे 

ऩयीषा वलबाग प्रभुख 

 श्री वंत वालता भाऱी ग्राभीण भशावलद्मारम, पुरंब्री 
 

 

                                                                                  


