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Title of Paper : बाऴा आणण कौळल्म वलकाव
Credit : 3
No. of lectures: 48
A) Learning Objectives:
१) वलद्मार्थमाांना भयाठीचा वलवलध षेत्रात प्रबाल लाऩय कवा कयाला मा वलऴमाचे सान दे णे.
२) प्रळावननक काभकाजाभध्मे भयाठीचा प्रबाल लाऩय कवा शोतो शे वभजालून दे णे
३) व्मलशाय षेत्राभध्मे भयाठी बाऴेचे स्थान स्ऩष्ट कयणे.

B) Learning Outcome:

१) व्मलशाय षेत्रात र भयाठी बाऴेचे स्थान स्ऩष्ट शोऊन भयाठीच्मा प्रत्मष लाऩयाचा अभ्माव शोईर.
२) बावऴक कौळल्म वलकसवत शोईर.

३) प्रळावननक षेत्रात भयाठीचा लाऩय कयण्माव वषभ शोईर.
४) वलवलध प्रवायभाध्मभाांभध्मे जाहशयात कौळल्माचे उऩमोजन कयण्माच षभता लाढे र.
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२) ऩत्ररेखन: खाजग

ऩत्रव्मलशाय, प्रळावननक ऩत्रव्मलशाय,
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प्रश सनिक मर ठी:
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२) हटप्ऩण रेखन
३) भाहशत ऩत्रक
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५) जाशीय ननवलदा
६) ऩारयबावऴक वांसा
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प्रगत भ षषक कौशल्य:
१) वायाांळ रेखन
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प्रात्मक्षषक –

१) अजजरख
े न ल ऩत्र रेखन करून घेणे.

२) इनतलत्त
ृ रेखन, हटप्ऩण रेखन, भाहशत ऩत्रक, जाहशय ननलेदन, जाशीय ननवलदा तमाय करून घेणे.
३. वांलाद, वायाांळ रेखन करून घेणे
४. जाहशयात तमाय करून घेणे.

५ ऩारयबावऴक वांसा दे ऊन त्माचा ऩमाजम भयाठी ळब्द ळोधण्माव वाांगणे.
सांदभभ ग्रांथ-

१) व्मालशारयक भयाठी –डॉ.वमाज याजे भोकाळ , डॉ. यां जना नेभाडे
२) व्मालशारयक भयाठी-डॉ. र. या. नासवयाफादकय (पडके प्रकाळन कोल्शाऩूय)
३) व्मालशारयक भयाठ-ऩुणे वलद्माऩ ठ प्रकाळन

४) प्रवायभाध्मभे आणण भयाठी बाऴा- वांऩा. डॉ. बास्कय ळेऱके

५) प्रवायभाध्माभावाठी रेखन कौळल्म- म.च.भ.भु. वलद्माऩ ठ,नासळक
६) भयाठी बाऴेत र वांलाद कौळल्म- म.च.भ.भु. वलद्माऩ ठ,नासळक
७) ऩारयबावऴक वांसा कोळ-(इांग्लरळ –भयाठी)-डॉ. स्नेशर तालये
८) जाहशयात ळास्त्र –डॉ. लांदना खेड काय

९) व्मालशारयक आणण उऩमोग्जत भयाठी –डॉ. भनोशय योडके
१०) व्मालशारयक, उऩमोग्जत भयाठी आणण प्रवायभाध्मभे- वांऩा. डॉ.वांदीऩ वाांगऱे
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