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इततशावाची वाधन :- 

 
१)ऩत्र ,फखय-  इत्मादी लरखखत ऩुयाले 
 
२)लळरारेख ,ताम्ब्रऩत  

३)नाणी ,भूती  

४)ककल्रे ,रेणी ,वभकारीन फाॊधकाभ  

५)बाॊडी ,लस्तू ,कऩड े इत्मादी 



ऩत्र फोरते :-

इततशावाचामट याजलाड ेमाॊनी वाॊगगतल्माप्रभाणे ऩत्राचा एक चीठोया ,वॊऩूणट 
फखायीची वलश्लावाशटता ठयलत…. 

कायण ऩत्ररेखक स्लत् त्मालेऱचा इततशाव वाॊगत अवतो …. त्माभऱेु ऩत्र 
लाचताना ,इततशाव ळोधताना वाभाकाऱाची ऩरयस्स्थती वभजून घेण 
गयजेच आशे 



रेखन प्रळस्ती :-  

शेभाडऩॊतानी ळके १२४० वारी घारून ददरेरी ऩद्धत ऩुढे मालनी याज्माभुऱे भागे ऩडून 
नलीन पायवी भामाने आरे. ऩयॊतु लळलाजी याजाॊनी याज्मालबऴेकाच्मा लेऱी अनेक रष्कयी 
,भरुकी ,न्माम तनलाड्मा वॊफधी अनेक नलीन कामदे केरे ,त्मारा प्रळस्ती म्ब्शणतात …  
मात रेखनप्रळस्ती म्ब्शणून लळलाजी भशायाजाॊनी फाराजी आलजी आखण फाकीच्मा  
भुत्वदमाॊच्मा वलचायाने शी यचरी गेरी … 

 
मात अनेक ऩद्धती आशेत,कोणी कोणारा ऩत्र लरदशताना ,काम भामाने अवालेत ,त्माची 
यचना कळी अवाली माचा वलचाय केरा आशे … एकूण ७८ प्रकायचे लेगलेगऱे भामाने आशेत



पत्ाांचे मुलभूत २ प्रकार  
 
१)खाजगी म्हणजेच घरगुती  
२)सरकारी  

 
कोणी कोणाव ऩत्र लरदशताना कवे लरशाले माचा वलचाय  
प्रथभ येऴ ओढून भग लरशालमाव वुरुलात कयाली ,  
 
ककती येऴा कोणाव ?  
गुरूरा ६  
याजारा ५  
लभत्रारा ३  
 वेलक,ळत्र ू २ 
ऩुत्र ,कन्मादी माॊना १  





 ऩत्राॊचे भामाने 

१)लळलऩूलटकाऱ (याज्मालबऴेका अगोदय )
 
२)लळलकाऱ (याज्मालबऴेका नॊतय ) 

३)ऩेळले काऱ  



ऩत्राची बाऴा :-

इततशावाचामाटनी अभ्माव करून जो ठोकताऱा भाॊडरा तो अवा आशे ,वाधायण 
इवली वन १६२८ ऩमतंच्मा  ऩत्रात १४% भयाठी ळब्द शोते ,१६७७ ऩमतं माच 
प्रभाण ६२% इथऩमतं गेरॊनॊतय १७२८ ऩमतं भयाठी ळब्दाॊच प्रभाण ९३% शोत ज्मा 
प्रदेळात भुवरभानी याज्म  नव्शते तेथे भात्र भयाठी अस्खलरत आखण पायवी 
वलयदशत शोती. (याजलाड ेखॊड ८ ,ऩान  २५)



१)लळलऩूलट काऱ :-
ऩत्रालय लळक्का 

भामना 

"अजयक्तखाणे   " नाल " दाभदौरत शु , फाजानैल कायकुनाॊनी 
,देळाऩाड्मानी "प्राॊत ऩयगण्माचे नाल " बफदानाद वुशूय "वन “

ळलेट :- भोतटफवदू  
 
रुज ूतनलीव,वूयतनलीव  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
अज:- तनघारेरे 
यक्तखाना :- कामाटरम  
फजानैल :- वाॊगगतरे  
फीदानद :- जाणून घ्मा 
भोतटफवूद:-अगधकायाने तनघारेरे 





भळरूर अनाभ :- रोकभान्म  
भळरूर शजयत :- याजभान्म 







लळलकाऱ :- याज्मालबऴेका नॊतय  
 

लळक्का  
 
स्लस्स्त श्री याज्मालबऴेक ळक " x " "xxxxx" नाभे वॊलत्वये 
"भदशन्माचे नाल " " ऩष " " ततथी " " लाय " षबत्रमकुरालतॊव 
श्रीयाजा लळलछत्रऩती माणी आसा केरी ऐवी जे  
 
"भमाटदेम वलयाजते "  
 







 
भो जा :- भोकऱी जागा ,  शे भानाचे प्रततक आशे 



ऩेळले काऱ :-


















