
आयडॉलची �ाख्यान े(एम.ए.- I ) जानवेारी – माचर्  २०१६-१७ 

�दनांक वार एम.ए. (I) एकूण 
तास 

�ाख्याता वळे वगर् �. 

२१/०१/२०१७  (शिनवार) वाङ् मयाचा इितहास २ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड े सायं. ५.३० 
त े७.३० 

Old lecture complex 10 

२२/१/२०१७  (रिववार) आधिुनक मराठी ४ तास  �ा. ि�या नरेलकेर द.ु २ त े६ Old lecture complex 12 

२६/०१/२०१७   (ग�ुवार) वाङ् मयाचा इितहास ४ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड े द.ु २ त े६ IDOL 206 

२८/०१/२०१७   (शिनवार) वाङ् मयाचा इितहास २ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड े सायं. ५.३० 
त े७.३० 

Old lecture complex 10 

२९/०१/२०१७   (रिववार) वाङ् मयाचा इितहास ४ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड े द.ु २ त े६ Old lecture complex  12 

०४/०२/२०१७   (शिनवार) वाङ् मयाचा इितहास २ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड े सायं. ५.३० 
त े७.३० 

Old lecture complex 10 

०५/०२/२०१७  (रिववार) कथा –  एक सािहत्य�कार ४ तास  �ा. राजशे दसेल े द.ु २ त े६ Old lecture complex  12 

११/०२/२०१७  (शिनवार) मराठी भाषचेा भाषावजै्ञािनक 
अभ्यास 

३ तास  �ा. साधना गोरे सायं. ४.३० 
त े७.३० 

Old lecture complex 10 

१२/०२/२०१७  (रिववार) कथा –  एक सािहत्य�कार ४ तास  �ा. राजशे दसेल े द.ु २ त े६ Old lecture complex  12 

१८/०२/२०१७   (शिनवार) वाङ् मयाचा इितहास २ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड े सायं. ५.३० 
त े७.३० 

Old lecture complex 10 

१९/०२/२०१७  (रिववार) कथा –  एक सािहत्य�कार ४ तास  �ा. राजशे दसेल े द.ु २ त े६ Old lecture complex  12 

२४/०२/२०१७  
 

(श�ुवार) आधिुनक मराठी ४ तास  �ा. ि�या नरेलकेर द.ु २ त े४ IDOL 206 

२६/०२/२०१७  (रिववार) आधिुनक मराठी ४ तास  �ा. अर�वद जाधव द.ु २ त े४ Old lecture complex  12 

०४/०३/२०१७   (रिववार) मराठी भाषचेा भाषावजै्ञािनक 
अभ्यास 

३ तास  �ा. साधना गोरे सायं. ४.३० 
त े७.३० 

Old lecture complex  12 

०५/०३/२०१७  (रिववार) आधिुनक मराठी ४ तास  �ा. अर�वद जाधव सायं. 2 त६े Old lecture complex  12 

११/०३/२०१७  (शिनवार) आधिुनक मराठी २ तास   �ा. ि�या नरेलकेर सायं. ५.३० 
त े७.३० 

Old lecture complex 10 

१२/०३/२०१७   (रिववार) मराठी भाषचेा भाषावजै्ञािनक 
अभ्यास 

४ तास  �ा. साधना गोरे द.ु ४ त े६ Old lecture complex  12 

आयडॉलची �ाख्यान े(एम.ए.- I ) जानवेारी – माचर्  २०१६-१७ 

�दनांक वार एम.ए. (II) एकूण 
तास 

�ाख्याता वळे वगर् �. 

२१/०१/२०१७  (शिनवार) उपयोिजत समीक्षा २ तास �ा. साधना गोरे सायं. ५.३० त े
७.३०  

Old  lecture complex    १५  

२२/०१/२०१७  (रिववार) सािहत्यशा� ४ तास �ा. समीर जाधव द.ु २ त े६  Old lecture complex १४  

२६/०१/२०१७   (ग�ुवार) उपयोिजत समीक्षा ४ तास �ा. साधना गोरे द.ु २ त े६ IDOL (२०८) 

२८/०१/२०१६  (शिनवार) बहामनी कालखडं ३ तास �ा. सदंीप कदम सायं. ४.३० त े
७.३० 

Old lecture complex १५  



२९/०१/२०१७  (रिववार) सािहत्यशा� ४ तास �ा. समीर जाधव द.ु २ त े६ Old lecture complex १४  

०४/०२/२०१७  (शिनवार) उपयोिजत समीक्षा ३ तास �ा. साधना गोरे सायं. ४.३० त े
७.३० 

Old lecture complex १५  

०५/०२/२०१७  (रिववार) सािहत्यशा� ४ तास �ा. समीर जाधव द.ु २ त े६ Old lecture complex १४  

११/०२/२०१७  (शिनवार) सािहत्यशा� २ तास �ा. समीर जाधव सायं ५.३० त े
७.३० 

Old lecture complex १५   

१२/०२/२०१७  (रिववार) लोकसािहत्य/ दिलत सािहत्य ४ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड/े �ा. 
ि�या नरेलकेर –(२त४े)  
�ा. अर�वद जाधव 
(४त६े) 

द.ु २ त े६ Old lecture complex  १४ / 
१४  

१८/०२/२०१७  (शिनवार) उपयोिजत समीक्षा ३ तास  �ा. साधना गोरे सायं. ४.३० त े
७.३० 

Old lecture complex १५  

१९/०२/२०१७  (रिववार) लोकसािहत्य/ दिलत सािहत्य ४ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड/े �ा. 
अर�वद जाधव  

द.ु २ त े६  Old lecture complex १४  

२४/०२/२०१६  (श�ुवार) बहामनी कालखडं ५ तास  �ा. सदंीप कदम द.ु १ त े६ IDOL (२०८) 

२६/०२/२०१७  (रिववार) लोकसािहत्य/ दिलत सािहत्य ४ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड/े �ा. 
राजशे दसेल े 

द.ु २  त े६ Old lecture complex  १४  

०४/०३/२०१७  (शिनवार) बहामनी कालखडं ३ तास  �ा. सदंीप कदम सायं. ४.३० त े
७.३० 

Old lecture complex १५  

०५/०३/२०१७  (रिववार) बहामनी कालखडं ४ तास  �ा. सदंीप कदम द.ु २  त े६  Old lecture complex १४   

११/०३/२०१७  (शिनवार) बहामनी कालखडं ३ तास  �ा. सदंीप कदम सायं. ४.३० त े
७.३० 

Old lecture complex १५  

१२/०२/२०१७  (रिववार) लोकसािहत्य/ दिलत सािहत्य ४ तास  डॉ. मीनाक्षी बऱ्हाड/े �ा. 
राजशे दसेल े(२त४े)  
�ा. अर�वद जाधव 
(४त६े) 

द.ु २ त े६ Old lecture complex १४  

 

Date: 17th  January 2017                                                                                                      sd/- 
Place: Mumbai                                                                                              Prof. Sadhana Gore                                           

Programme   Coordinator, 
                                                                                             IDOL 

 


