
 

 

यशवतंराव च
हाण इि��ट�यटू ऑफ साय�स 

“वाचन �ेरणा �दन

�वशषे उप!म

 

          सोमवार, �दनांक - 

कानड ेयां(या अनमुतीने �पधा- पर./ाचंा अ0यास करणा1 या

या �वशषे उप!मांतग-त सकाळी ठ5क 

०३.४० :म. सव- �;नावल. =थंालयात जमा कर@यात आBया

काम कC Dाचे =थंपाल �वकास बगF यांनी यांनी केले

 

१) �वIयाथJ आKण �वIयाLथ-नीच े�माण 

     वर.ल�माणे ५७% �वIयाथJ तर 

हा मलु.ं(या तलुनेने अLधक असBयाचे Pनदश-नास आले

 

२) शहर. आKण =ामीण भागातील �वIयाSयाTच ेसहभागाच े�माण 

�वIयाLथ-नी 

शहर. 

15% 

�ामीण आ�ण शहर� भागातील �व�या�या�च े

रयत :श/ण स�ंथेच,े 

यशवतंराव च
हाण इि��ट�यटू ऑफ साय�स (�वायXत), सातारा

�पधा- पर./ा माग-दश-न कC D, 

वाचन �ेरणा �दन” – १५ ऑ[टोबर, २०१९ 

�वशषे उप!म- मला वाचनाने काय �दले ? 

अहवाल आKण �;नावल. �व;लेषण  

 १४ ऑ[टोबर, २०१९ रोजी महा�वIयालयाचे मा. 

�पधा- पर./ाचंा अ0यास करणा1 या �वIयाSयाTना मला वाचनाने काय �दले 

सकाळी ठ5क १०.३० वा. �;नावल.चे वाटप कर@यात आले

सव- �;नावल. =थंालयात जमा कर@यात आBया. जमा �;नावल.च े �व;लेषण कर@याचे 

काम कC Dाचे =थंपाल �वकास बगF यांनी यांनी केले. त ेPन^कष- खाल.ल�माणे आहेत

�वIयाथJ आKण �वIयाLथ-नीच े�माण :- (आलेख !ं. १) 

 

�वIयाथJ तर ४३% �वदयLथTनींनी सहभाग नaदवला. यानसुार मलुांचा सहभाग 

हा मलु.ं(या तलुनेने अLधक असBयाचे Pनदश-नास आले. 

शहर. आKण =ामीण भागातील �वIयाSयाTच ेसहभागाच े�माण :- (आलेख !ं

�वIयाथJ 

57% 

�वIयाLथ-नी 

43% 

�व�या�या�चे �माण 

=ामीण 

85% 

�ामीण आ�ण शहर� भागातील �व�या�या�च े

सहभागाच े�माण   

सातारा.  

. �ाचाय- डॉ. के. जी. 

मला वाचनाने काय �दले ? 

�;नावल.चे वाटप कर@यात आले. Xयानतंर दपुार. 

जमा �;नावल.च े �व;लेषण कर@याचे 

माणे आहेत. 

 

यानसुार मलुांचा सहभाग 

आलेख !ं. २) 

 



 

 

     आलेख !ं.२ वgन आपणास अ

�वIयाथJ सhंया उBलेखनीय असनू Xयांना 

आहे. 

 

३) �पधा- पर./े(या �वIयाSयाTचा आवडता वाचन सा�हXय �कार 

 

      आलेख !ं. ३ मधील उपलiध मा�हतीवjन आपणास असे kहणता येईल

करणा1 या �वIयाSयाTचा कल अLधकाLधक आXमचmरn वाच@याकड ेआहे

�कार आवडीचा असBयाचे �दसते

 

४) �पधा- पर./ा करणा1 या �वIयाSयाTचा आवडते

      आलेख !ं. ४ वgन आपणास असा Pन^कष- काढता येईल

�वIयाSयाTमpये डॉ. ए. पी. जे

आXमचmरn 

�ेरणादायी 

मा�हतीपर =ंथ 

इतर(संत सा�हXय

:शवाजी सावंत 

19%

पु

आपणास असे Pनदश-नास येत ेकs, =ामीण भागात आजह. वाचन करणार. 

असनू Xयांना शहर. भागातील �वIयाSयाTपे/ा वाचनाची 

�पधा- पर./े(या �वIयाSयाTचा आवडता वाचन सा�हXय �कार :- (आलेख !ं

 

उपलiध मा�हतीवjन आपणास असे kहणता येईल

 �वIयाSयाTचा कल अLधकाLधक आXमचmरn वाच@याकड ेआहे. Xयानतंर �ेरणादायी सा�हXय 

�कार आवडीचा असBयाचे �दसत.े  

�वIयाSयाTचा आवडत ेलेखक :- (आलेख !ं. ४) 

 

वgन आपणास असा Pन^कष- काढता येईल, �पधा- पर./ा करणा1 या

ज.े अiदलु कलाम सवा-Lधक आवडत े लेखक आहेत

46%

28%

17%
9%

आवडता सा�ह�य�कार 

आXमचmरn  

�ेरणादायी  

मा�हतीपर =ंथ (�पधा- पर./ा) 

संत सा�हXय, पय-टन, कथा, ऐPतहा:सक,पाककला)  

डॉ. ए. पी. ज.े 

अiदलु कलाम 

33% 

�व. वा. 

:शरवाडकर 

19% 

सधुा मूतJ 

15% 

:शवाजी सावंत 

% 

प.ु ल. देशपांड े

14% 

आवडते लेखक 

=ामीण भागात आजह. वाचन करणार. 

वाचनाची अLधक आवड 

आलेख !ं. ३) 

 

उपलiध मा�हतीवjन आपणास असे kहणता येईल, �पधा- पर./ा 

Xयानतंर �ेरणादायी सा�हXय 

  

 

�पधा- पर./ा करणा1 या 

अiदलु कलाम सवा-Lधक आवडत े लेखक आहेत. कलाम यांची 



 

 

अिuनपखं, �vव:लत मने, भारत 

जा�त वाचल. जातात.  

५) �पधा- पर./ा करणा1 या �वIयाSयाTच े आवडते वाचन माpयम 

 

        म�ुDत वाचन �कार आज(या wडिजटल यगुात देखील आपले �थान �टकवनू असBयाच े

आलेख !ं. ५ वgन �दसत आहे. 

 

६) �पधा- पर./ा करणा1 या �वIयाSयाTच ेआवडते 

 

         वाचनावर पmरणाम करणा1 या

असत.े सव-साधारण पणे �Xयेक वाचकाला शांत वातावरणात वाचन करायला आवडते

सहभागी होणा1 या �वIयाSयाTपकैs 

करणे kहणजचे =थंालय वाचनाचे आवडत े�ठकाण आहे

 

मु�Dत 

आवडते वाचनाचे �ठकाण

=ंथालय  

भारत २०२०, अदkय िजz, टPनTग पॉइंट, उ�नयन ह. प�ुतके जा�तीत 

 �वIयाSयाTच े आवडते वाचन माpयम :- (आलेख !ं

म�ुDत वाचन �कार आज(या wडिजटल यगुात देखील आपले �थान �टकवनू असBयाच े

.   

 �वIयाSयाTच ेआवडते वाचनाच े�ठकाण :- (आलेख !ं

 

वाचनावर पmरणाम करणा1 या घटकांमpये वाचनाचे �ठकाण महXवाची भ:ूमका बजावत 

सव-साधारण पणे �Xयेक वाचकाला शांत वातावरणात वाचन करायला आवडते

�वIयाSयाTपकैs ५९% �वIयाSयाTनी =थंालयात वाचन करायला आवडते

kहणजचे =थंालय वाचनाचे आवडत े�ठकाण आहे.   

59%

14%

27%

आवडते वाचन मा"यम 
मु�Dत  ई-बूक  दो�ह.(मु�Dत आKण ई-बूक) 

59%
14%

27%

आवडते वाचनाचे �ठकाण

 घर.  इतर(�वास,बगीचा,मं�दरात,झाडाखाल.) 

उ�नयन ह. प�ुतके जा�तीत 

आलेख !ं.५) 

 
म�ुDत वाचन �कार आज(या wडिजटल यगुात देखील आपले �थान �टकवनू असBयाच े

आलेख !ं.६) 

 

 घटकांमpये वाचनाचे �ठकाण महXवाची भ:ूमका बजावत 

सव-साधारण पणे �Xयेक वाचकाला शांत वातावरणात वाचन करायला आवडत.े Xयामळेुच 

=थंालयात वाचन करायला आवडत ेअसे नमदू 

)  



 

 

७) मला वाचनाने काय �दले ?  

         मला वाचनाने काय �दले ? या �;नाचे उXतर देताना �वIयाSया-नी }ान :मळ�व@यासाठ5 

उपय[ुत, मनोरंजनाचे साधन, mरकाkया वेळेचा सदपुयोग, ताण-तणावातनू बाहेर पड@यासाठ5 मदत 

होत,े पर./ांमpये यश :मळ�वता येत,े 
यि[तमXव �वकासासाठ5 मदत, PनरPनरा~या घटनांची मा�हती 

:मळत,े न�वन Pनमा-ण होणारे }ान :मळ�वता येत,े सघंषा-तनू माग- काढ@यासाठ5 �ेरणा :मळत,े ब�ुीची 

मशागत होत,े भाषवेर �भXुव :मळ�वता येत,े जीवनाला �दशा योuय �दशा :मळत.े असे वाचनाचे अनेक 

फायदे सLंगतले. 

 

                                                                =थंपाल, 

(�वकास �वलास बगF)  


