स्थापनेची द्विशताब्दीपत
ू ी केलेल्या पण्
ु याच्या गौरिशाली डेक्कन कॉलेज अभिमत
विद्यापीठाची यशस्िी िाटचाल
(१८२१-२०२१)

ह द
िं ू कॉलेज (१८२१-१८५१)

पुण्यातील १८२१ साली स्थापपत केलेले डेक्कन कॉलेज हे भारतातील ततसरे आणि महाराष्ट्रातील

पहहले सर्ाात जुने महापर्द्यालय आहे . पेशर्ेकाळात र्ेदशास््ाांच्या अभ्यासासाठी सांस्कृत

पाठशाळाांना शशष्ट्यर्त्ृ ती म्हिून सरसेनापती खांडरे ार् दाभाडे याांच्या मत्ृ युप्ातील तरतूदीनुसार
दक्षििा तनधी उपलब्ध करून हदला जात असे. दक्षििा तनधीतन
ू पि
ु े येथे एक ‘सांस्कृत पाठशाळा’

उदयास आली. धमा, साहहत्य, तत्र्ज्ञान आणि व्याकरि हे पर्षय पारां पाररकपिे शशकर्िारे पांडडत ही
पाठशाळा चालर्त होते. पेशव्याांच्या राज्याच्या शेर्टी, बॉम्बे प्रेशसडेन्सीचे तत्कालीन गव्हनार
माउां टस्टुअटा एल्फिन्स्टन याांनी आपफया कारककदीत एक मराठी जाहीरनामा काढला ज्यामध्ये त्याांनी
असे र्चन हदले होते की ब्रिटीश सरकार पेशव्याांच्या सर्ा धाशमाक, शैिणिक र् सेर्ाभार्ी सांस्थाांचे

सांरिि करे ल. आपफया आश्र्ासनाांचे पालन करत त्याांनी दक्षििा तनधी योजनेअत
ां गात ६ ऑक्टोबर
१८२१, पर्जयादशमीच्या हदर्शी पुण्याच्या पर्श्रामबागर्ाड्यात सांस्कृत पाठशाळे चे पर्लीनीकरि

करून ‘हहांद ू कॉलेज’ची स्थापना केली. प्राचीन शास््ाांबरोबर हहांद ू कायदा र् गणित या पर्षयाांचाही
समार्ेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला. पहहफया र्षी १४३ पर्द्यार्थयाांना आकपषात करून कॉलेजने

भक्कम मुहूतम
ा ेढ रोर्ली खरी, पि त्याचे महत्त्र् सरकारला पटर्ण्यासाठी एलकिन्स्टन याांना मोठा
सांघषाही करार्ा लागला.

पूना कॉलेज (१८५१-१८६४)

पुढे हहांद ू कॉलेज आणि इांग्रजी शाळा (इांल्ललश स्कूल) याांचे पर्लीनीकरि केले गेले आणि त्यानांतर ७
जून १८५१ रोजी पुिे येथे एल्फिन्स्टन सांस्थेच्या धरतीर्र ‘पूना कॉलेज’ या नार्ाने एक नर्ीन

महापर्द्यालय स्थापन झाले, जे केर्ळ सांस्कृत अभ्यासासाठी पर्शेषतः िाह्मि आणि हहांद ू
समाजापरु ते मयााहदत राहहले नाही. या महापर्द्यालयास सर थॉमस कॅन्डी (१८५१-१८५७), सर एडर्ीन

अनााफड - कर्ी, प्कार आणि हद लाईट ऑि एशशया चे लेखक (१८५७-१८६०), डब्फय.ु ए. रसेल (१८६०१८६२), पर्फयम र्ड्ासर्था - प्रशसद्ध इांग्रजी कर्ी पर्फयम र्ड्ासर्था याांचे नातू (१८६२-१८७४) याांसारखे

थोर व्यक्ती प्राचाया म्हिन
ू लाभले. ज्याांच्या कारककदीत महापर्द्यालयाने जबरदस्त प्रगती केली
आणि सांपि
ू ा दख्खन प्राांतात खप
ू नार्लौककक शमळपर्ला.
डेक्कन कॉलेज (१८६४-१९३४)
पर्श्रामबागर्ाड्याची

जागा

अपुरी

पडू

लागली

म्हिून

१८६३

मध्ये

हे

महापर्द्यालय

पर्श्रामबागर्ाड्यातून पुिे उपनगरातील र्ानर्डी येथे हलपर्ण्यात आले. परां तु पर्द्यार्थयाांची र्ाढती

सांख्या लिात घेता या महापर्द्यालयासाठी कायम स्र्रूपाच्या प्रशस्त इमारतीची सोय करण्याची
गरज भासू लागली आणि त्यासाठी दस
ु रे बॅरोनेट सर जमसेदजी जीजीभॉय याांनी एक लाख रुपयाांचे

अनुदान हदले आणि हे नर्ीन इमारतीचे स्र्प्न पूिा झाले. १५ ऑक्टोबर १८६४ मध्ये पुिे शहराबाहे र

येरर्डा येथे रम्य पररसरात पर्द्यमान इमारतीची आधारशीला तेव्हाचे बॉम्बेचे गव्हनार सर हेन्री बाटा ल
फ्रेरे याांच्या हस्ते रोर्ण्यात आली. र्ास्तू बाांधकामाचे काया पूित्ा र्ास आफयानांतर सन १८६८ मध्ये
ल्व्हक्टोररयन तनओ-गॉथथक र्ास्तूकला शैलीत बाांधलेफया सध्याच्या या हदमाखदार र्ास्तूत कॉलेजचे

स्थलाांतर झाले आणि त्याचे नामाांतर ‘डेक्कन कॉलेज’ असे करण्यात आले. शतकाच्या अखेरपयांत
पांधराशे इांग्रजी र् सुमारे पाचशे इतर ग्रांथाांची आर्क कॉलेजमध्ये झाली. भारताच्या सर्ा प्राांताांतन
ू
हस्तशलणखताांचा मोठा सांग्रहही कॉलेजकडे जमा झाला. सांस्कृत, इांग्रजी साहहत्य, मराठी, िारसी,

लॅ हटन, प्राच्य भाषा, इततहास, राजकीय अथाव्यर्स्था, गणित, तकाशास््, नैततक तत्र्ज्ञान इत्यादी
पर्षय अभ्यासक्रमात समापर्ष्ट्ट झाले. पर्द्यार्थयाांसाठी अनेक शशष्ट्यर्त्ृ त्या, ल्जमखाना र्
र्सततगह
ु े सर्ाच दख्खन इलाख्यातन
ू मोठा पर्द्याथीर्गा डेक्कन
ृ ाच्या सोयी तनमााि झाफया. त्यामळ

कॉलेजकडे येऊ लागला. लोकमान्य बाळ गांगाधर हटळक, गोपाळ गिेश आगरकर, गरु
ु दे र् रानडे,
कृष्ट्िशास््ी थचपळूिकर, इततहासाचाया पर्.का. राजर्ाडे, कोषशास््ज्ञ र्ामन शशर्राम आपटे ,

आर.एन. दाांडक
े र, सांगीतज्ञ पर्ष्ट्िू नारायि भातखांडे, जस्टीस पी.बी. गजेंद्रगडकर, सेनापती बापट,
डॉ. द्र्ारकानाथ कोटिीस अशा अनेकाांनी डेक्कन कॉलेजमधन
ू अध्ययनाचे धडे घेतले तर लॉरे न्झ

फ्रॅन्झ ककलहोना तसेच सर आर. जी.भाांडारकर (हे या महापर्द्यालयाचे पर्द्याथीही होते) या नामर्ांताांची
प्राध्यापक म्हिून कारकीदा येथे पार पडली.

डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आणि सिंशोधन सिंस्था (१८३९-१९९४)

पुढे शहराबाहे रील डेक्कन महापर्द्यालयात शशिि घेिे पर्द्याथाांना हदर्सेंहदर्स महागडे भासू लागले

आणि त्याचर्ेळेस म्हिजे पर्साव्या शतकाच्या प्रारां भी पुिे शहराच्या मध्यर्ती पररसरात काही नर्ीन

महापर्द्यालये उदयास आली होती, जेथे पर्द्यार्थयाांना प्रर्ेश घेिे सोयीचे ठरत होते. याचा पररिाम
असा झाला की या महापर्द्यालयातील पर्द्यार्थयाांच्या सांख्येत घट होत गेली. त्यानांतर तनकृष्ट्ट
आथथाक पररल्स्थतीचे कारि पढ
ु े करत ब्रिटीश सरकारने १९३४ मध्ये एकोिीसाव्या शतकात

अग्रिी ठरलेले डेक्कन कॉलेज कायमचे बांद करण्याचा तनिाय घेतला. तत्कालीन माजी
पर्द्यार्थयाांनी या तनिायापर्रुद्ध मोठा लढा हदला. उच्च न्यायालयानेही त्याांच्याच बाजन
ू े तनिाय दे त
शासनाला हे कॉलेज पन्
ु हा सरू
ु करून कायमस्र्रूपी त्याची जबाबदारी उचलण्याचा महत्त्र्ाचा तनिाय

हदला. पररिामी, १७ ऑगस्ट १९३९ या हदर्शी डेक्कन कॉलेज पन
ु रुज्जीपर्त झाले आणि ते ‘डेक्कन
कॉलेज पदव्यत्ु तर आणि सांशोधन सांस्था’ या नव्या नार्ाने पन्
ु हा सरू
ु झाले. झोरोएल्स्रयन पर्द्र्ान
आणि भाषाशास््ज्ञ डॉ. इराच जे.एस. तारापोरर्ाला हे १९३९ ते १९४२ मध्ये या सांस्थेचे प्रथम
सांचालक

होते.

साधारि

सव्र्ाशे

एकराांच्या

पररसरामध्ये

सुरू

झालेले

हे

कॉलेज

पुरातत्त्र्शास्् आणि भाषाशास््ामधील एक प्रमुख शैिणिक आणि सांशोधन केंद्र म्हिूनच

उदयाला आले. ही घटना दे शातील शशिि र् सांशोधन िे्ाचा मानब्रबांद ू उां चापर्िारी होती कारि

भारतात पुरातत्त्र्शास्् र् भाषाशास्् या दोन महत्त्र्पूिा पर्द्याशाखाांचे सांशोधन पर्भाग सर्ाात
प्रथम सुरु करण्याचा मान या सांस्थेकडे आहे . तेव्हापासून भाषा, सांस्कृती आणि पुरातत्त्र्

र्ारशाबाबत शास््ीयदृष्ट्टय़ा शशिि- प्रशशिि आणि सांशोधन करू शकिारी पपढी घडपर्ण्याचे
महत्त्र्ाचे काया ही सांस्था करत आहे .
सांस्थेसाठी १९४२ ते १९७१ या दीघा कालार्धीमध्ये द्पर्तीय सांचालक म्हिून योगदान हदलेले
पर्ख्यात भाषाशास््ज्ञ डॉ. सुशम् मांगेश क्े याांच्या नेतत्ृ र्ाखाली सांस्थेचा सर्ाांगीि पर्कास होऊ
लागला. त्याांनी सुरू केलेफया भाषापर्ज्ञानाच्या उन्हाळी र् हहर्ाळी भाषाशास्् अभ्यासर्गाांचा
लाभ घेतलेफया

पर्द्यार्थयाांनी भारताच्या पर्पर्ध भागात या पर्द्याशाखेचा

प्रसार केला.

भारतातली पहहली ध्र्नीशास्् प्रयोगशाळा डेक्कन कॉलेजमध्ये सुरू झाली. रॉकिेलर िौंडेशनच्या
अनुदानातून मोठे सांशोधन प्रकफपही सांस्थेत सुरू झाले.

प्राचीन भाषाांच्या तौलतनक अभ्यासासाठी प्रमाि शब्दकोशाांची गरज भासत होती. परां तु जसे
ग्रीक र् लॅ हटन भाषाांसाठी उपलब्ध होते तसे सांस्कृतसाठी कोितेही प्रमाि शब्दकोश उपलब्ध

नव्हते. ही उिीर् भरून काढण्यासाठी डॉ. क्े याांनी सांस्थेमध्ये ऐततहाशसक तत्त्र्ाांर्र
आधाररत सांस्कृत शब्दकोश प्रकफप सुरू केला. ऋलर्ेदापासन
ू अठराव्या शतकाच्या अखेरपयांत
तनमााि झालेफया सम
ु ारे दोन हजार ग्रांथाांचे प्रत्यि र्ाचन या सांस्थेमध्ये झाले (१९४९ ते

१९७३). त्यातन
ू तेर्ीस लि शब्दाांच्या एक कोटी सांदभाांनी यक्
ु त असे ल्स्क्रप्टोररयम सस
ु ज्ज

झाले. परु ातत्त्र्ीय अर्शेषाांच्या अभ्यासाबरोबरच र्ाङ्मयीन परु ाव्याांच्या अभ्यासासाठी एक
प्रमािभूत साधन याद्र्ारे उपलब्ध झाले. र्ेद, र्ेदाांत, दशान, अथाशास््, धमाशास््, गणित,
रसायनशास््, कृपषशास््, शशफपशास्् अशा तब्बल ६२ पर्द्याशाखाांमधन
ू अनेक शब्दाांचे आणि

त्याांच्या सांदभाांचे सांकलन केले असून त्याांची रचना तसेच त्याांचे अथा हे ऐततहाशसक क्रमाने

हदले जातात हे या पर्श्र्कोशाचे र्ैशशष्ट््य आहे . या कोशाचे ३५ खांड आजर्र प्रकाशशत झाले
आहे त.
डॉ. क्े याांनी भाषापर्ज्ञानासाठी जे अग्रगण्य काया केले तेच डॉ. हसमुख धीरजलाल साांकशलया याांनी
पुरातत्त्र्शास््ासाठी केले.

याांच्या पुढाकाराने दे शातील पहहला पुरातत्त्र्शास््ाचा पर्भाग

कॉलेजमध्ये सुरू झाला. या पर्भागाने प्रागैततहाशसक, इततहासपूर्ा र् ऐततहाशसक काळाशी सांबांथधत

हठकािी व्यापक उत्खनने हाती घेतली. उदा. नेर्ासा, इनामगार्, नायकांु ड, भीमबेटका, बालाथल,
लोथल, जन्
ु नर, िमााना, राखीगडी इत्यादी. या पर्भागातील सांशोधकाांनी उत्खनन न केलेला प्रदे श

भारताच्या नकाशार्र अपर्ादानेच आढळे ल. इनामगार् येथील उत्खननाने आद्य शेतकरी समह
ू ाची
जीर्नशैली उजेडात आिली, पि त्याचबरोबर अर्शेषाांच्या अभ्यासाची शास््ीय पद्धत र् सांशोधन
मानके सद्ध
ु ा जगासमोर ठे र्ली. प्राचीन इततहास, मानव्यशास््, मत
ू ी र् स्थापत्यशास््, थच्कला,

नािकशास््, परु ाशभलेख, प्राचीन साहहत्य अशा अनेक पर्द्याशाखा येथे अभ्यासफया जातात. खऱ्या
अथााने बहुपर्द्याशाखीय अभ्यास येथे चालतो आणि त्यातून प्राचीन कालखांडाचे थच् साकारण्याचा
प्रयत्न केला जातो. पुरातत्र्शास््ाशी सांबांथधत र्ेगर्ेगळ्या शाखा आणि उपपर्षयाांमध्ये सखोल

मागादशान आणि प्रत्यि काया करिाऱ्या तज्ज्ञ मांडळीांचे मागादशान या पर्भागातून पर्द्यार्थयाांना

शमळते. भारतातील पर्पर्ध राज्याांमध्ये शास््ीय पद्धतीने मूलभूत सांशोधन आणि उत्खनन,

सर्ेििाचे काम या पर्भागामािात चालते. मानर्शास््, समाजशास्् आणि मराठा इततहास या
पर्षयाांतील सांशोधनात दे खील या पर्भागाने भरीर् कामथगरी केलेली आहे .
डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आणि सिंशोधन सिंस्था (अभिमत विद्यापीठ), १९९४

डॉ. क्े आणि डॉ. साांकशलया याांच्याप्रमािेच डॉ. इरार्ती कर्े, डॉ. सी.आर. शांकरन, डॉ. शाां.भा.
दे र्, डॉ. अ. मा. घाटगे, डॉ. म.अ. मेहेंदळे , डॉ. अशोक केळकर, डॉ. म.के. ढर्ळीकर, डॉ. र्ी.ना.
शमश्रा, डॉ. के. पदय्या, डॉ. शोभना गोखले, डॉ. गो. बां. दे गलूरकर, डॉ. मधक
ु र माटे , डॉ. र्सांत
ां े अशा मान्यर्र सांशोधकाांनी अध्ययन-अध्यापन आणि ग्रांथलेखन करून सांस्थेला जागततक दजाा
शशद
प्राप्त करून हदला. भारत सरकारने आजर्र सांस्थेतील आठ माजी पर्द्यार्थयाांचा र् चार
प्राध्यापकाांचा पद्म पुरस्काराने, एक माजी पर्द्यार्थयााचा र् पाच प्राध्यापकाांचा साहहत्य अकादमी

पुरस्काराने तर सात सांस्कृत तज्ञाांचा राष्ट्रीय सांस्कृत पांडडत पुरस्काराने गौरर् केला आहे . सांस्थेच्या

सांशोधन पर्षयामधील अद्पर्तीय कामथगरीची नोंद घेऊन ५ माचा, १९९० रोजी केंद्रीय मनुष्ट्यबळ

पर्कास मां्ालयाने या सांस्थेला अशभमत पर्द्यापीठाचा दजाा हदला. सांस्थेने १ जून १९९४ पासून
एक अशभमत पर्द्यापीठ म्हिून आपफया कायााला प्रत्यिात सुरुर्ात केली.
विविध ज्ञानशाखा आणि अभ्यासक्रम

या पर्द्यापीठाच्या प्राचीन भारतीय इततहास, सांस्कृती आणि पुरातत्त्र्शास्् (एआयएचसी अॅन्ड
आककाऑलॉजी), भाषाशास्् (शलांल्लर्ल्स्टक्स), सांस्कृत आणि

कोशशास््

(सांस्कृत

अॅन्ड

लेल्क्सकोग्रािी) या ततन्ही पर्भागाांमध्ये पदव्युत्तर पदर्ी, पदपर्का, प्रमािप् आणि पीएचडी या चार

र्ेगर्ेगळ्या टप्प्याांर्रील अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे त. या ज्ञानशाखाांतगात दोन र्षे कालार्धीचे र्
पूिर्
ा ेळ स्र्रूपाचे पदव्युत्तर पदर्ीचे (एम.ए.) अभ्यासक्रम चालपर्ले जातात. सांस्थेमध्ये चालपर्फया

जािाऱ्या प्रमािप् अभ्यासक्रमाांमध्ये सांशोधन पद्धती, कॉम्प्युटेशनल शलांल्लर्ल्स्टक्स, दक्षिि

आशशयामधील भाषाांची ओळख, इटाशलयन, पशशायन, जपानी आदी भाषा, आककाऑलॉजी ऑि
बुपद्धझम, िोनेहटक्स िॉर स्कूल टीचसा, भाषाशास््ाची ओळख या अभ्यासक्रमाांचा समार्ेश आहे . तर
पदव्युत्तर पदपर्का अभ्यासक्रमाांमध्ये हे ररटे ज साइट मॅनेजमें ट अँड सायांहटकिक कॉन्झव्हे शन,
अांडरर्ॉटर आककाऑलॉजी याांचा समार्ेश आहे . याव्यततररक्त सांस्थेच्या सध्या सुरू असलेफया

कायााच्या बळार्र सांग्रहालयशास््, मराठा आणि मध्ययुगीन इततहास, तसेच भारतीय आणि पर्दे शी
भाषा या तीन पर्भागाांचे भपर्ष्ट्यकालीन काया प्रस्तापर्त करण्यात आले आहे .
प्रयोगशाळा आणि सिंग्र ालये

केर्ळ सैद्धाांततक पातळीर्रील धडे न दे ता, पर्द्यार्थयाांना प्रात्यक्षिकाांमधन
ू पर्षयाांच्या जर्ळ नेण्याचे
काम ही सांस्था करत आहे . भाषाशास्् पर्भागामध्ये असिारी अत्याधतु नक प्रयोगशाळा भाषाशास््

आणि आधतु नक तां्ज्ञानाचा शमलाि नेमकेपिाने उलगडर्ून दाखपर्ते. प्राचीन अर्शेषाांचे शास््ीय
पर्श्लेषि करण्यासाठी नऊ

सुसज्ज प्रयोगशाळा,

पर्पर्ध

कालखांडातील

सांस्कृतीांचे

दशान

घडर्िाऱ्या नऊ दालनाांनी पररपूिा असे पुरार्स्तु सांग्रहालय ही पुरतत्त्र् पर्भागाची सांपदा आहे .
पुरातत्त्र्शास्् सांग्रहालयामुळे मानर्ी इततहासाच्या पर्पर्ध टप्प्याांपर्षयी, पुरातन भारतीय

साांस्कृततक इततहास आणि पुरातत्त्र्शास््ापर्षयीची माहहती समजार्ून घेिे पर्द्यार्थयाांना सहज
शक्य होते. सांस्थेतील सांस्थेमध्ये मराठय़ाांच्या इततहासाची माहहती दे िारे पर्शेष मराठा इततहास

सांग्रहालय आहे . या सांग्रहालयात प्राचीन दस्तार्ेज र् पुरार्स्तुांचा सांग्रह असून सांशोधकाांना त्याचा
लाभ होत आहे .
ग्रिंथालय

सांस्थेचे ग्रांथालय हे साांस्कृततक र्ारशासांदभाात महत्त्र्ाची आणि उपयुक्त माहहती उपलब्ध करून

दे िारे एक केंद्र म्हिूनच ओळखले जाते . भाषापर्ज्ञान, प्राचीन भारतीय इततहास सांस्कृती आणि
पुरातत्र्, प्राच्यपर्द्या, सांस्कृत,

समाजशास््

आणि

मानर्र्ांशशास््

या

पर्षयाांतील

एक

अद्पर्तीय ग्रांथालय आहे . जुन्या डेक्कन कॉलेजकडून प्राप्त ६००० ग्रांथसांग्रहासह सुरु झालेफया
या ग्रांथालयात आज

जर्ळपास दोन लाख पुस्तके आणि सांदभाग्रांथ, १२००० हस्तशलणखते, ४१४

सांशोधन प्ीकाांची आर्क, लोकमान्य हटळक, ररयासतकार सरदे साई याांच्यासह १२ पर्द्र्ानाांचे

दे िगी दाखल प्राप्त झालेले खाजगी ग्रांथसांग्रह असा पर्शाल मौफयर्ान ठे र्ा उपलब्ध आहे . या
ग्रांथालय सांग्रहात १५२३ पासून प्रकाशशत झालेली काही दशु माळ ग्रांथसांपदा उपलब्ध आहे जी

भारतातील अन्य ग्रांथालयात उपलब्ध नाही. या ग्रांथालयाचे काया पूिप
ा िे सांगिकीकृत पद्धतीने
चालते. या ग्रांथालयाने १५२३ पासून ते १९४० मधील प्रकाशशत ग्रांथाांसह सांस्थेची सांशोधन

प्रकाशने, सांस्थेला सादर केलेले शोधतनबांध, आणि हस्तशलणखताांचा सांग्रह याांचे डडल्जटायझेशन
केले आहे . केर्ळ राज्यातून र्ा दे शभरातूनच नव्हे , तर परदे शाांमधन
ू ही अनेक अभ्यासक या
ग्रांथालयाचा लाभ घेत असतात, ते या ग्रांथालयातील आधतु नक सुपर्धाांच्या आधारे आपली सांशोधने
पररपि
ू ा करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात.

पर्द्याथी-पर्द्याथथानीांसाठी स्र्तां् र्सततगह
ृ े आणि ल्जमखान्याची सुपर्धा तसेच सांस्थेचे सुसज्ज

ग्रांथालय, प्रयोगशाळा, र्स्तुसांग्रहालये, ध्र्नीशास्् प्रयोगशाळा र् सांस्कृत ल्स्क्रप्टोररयम ही

पायाभूत सांशोधनाची सांसाधने अभ्यासकाांना र्रदान ठरली आहेत. प्राचीन इततहास, सांस्कृती,

पुरातत्त्र्, आणि भाषापर्ज्ञान या िे्ातील मूलभूत सांशोधनात भारताचा गौरर् र्ाढर्िा-या डेक्कन
कॉलेज अशभमत पर्द्यापीठाने ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आपफया स्थापनेची दोनशे र्षे पूिा
केली आहे त. मराठीच्या बोलीांचे सर्ेिि र् प्रततमाांकन तसेच गोरे र्ाडा, जुन्नर, बोरी येथील उत्खनन

र् अर्शेषाांचे सांरिि- सांर्धान या पर्द्यमान प्रकफपाांसह, आगामी र्षाात नर्ीन छोटे अभ्यासक्रम,
शैिणिक व्याख्याने, ग्रांथाांचे लेखन-सांपादन-प्रकाशन करण्याची योजना सांस्थेने हाती घेतली आहे .
डॉ. तप्ृ ती मोरे
ग्रांथपाल

डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर र् सांशोधन सांस्था (अशभमत पर्द्यापीठ), पुिे

