
 

इतिवतृ्त  :मराठी अभ्यासमडंळ बठैक  

 

रामतिरंजि झुिझुिवाला महातवद्यालयाच्या मराठी तवषयाच्या अभ्यासमंडळाची २०२०-

२१या शकै्षतिक वषाािील पतहली बैठक सोमवार,दि. १७ ऑगस्ट,२०२० रोजी, िपुारी 

३.००वाजिा, झूम मीट द्वारे आयोतजि करण्याि आली होिी.  

 या बैठकीसाठी  प्रस्िातवि तवषयांची कायासूची पुढीलप्रमािे ठरवण्याि आली होिी: 

अ. अभ्यासमंडळाच्या आधीच्या बैठकीचे कायावृत्त वाचूि तितिि करि.े  

आ.सद्य पररतस्ििीि कौशल्य तवकसि प्रमािपत्र अभ्यासक्रमाची ऑिलाईि अंमलबजाविी 

करण्यासंिर्ाािील शक्यिांचा आढावा घेिे.  

इ. पुढील शकै्षतिक वषााि (२०२१-२२) प्रिम वषा मराठीच्या अभ्यासपतत्रकांच्या संिर्ााि 

चचाा करिे. 

ई. प्रिम वषा,मराठीसाठी कतविांच्या पुस्िकाची दिशा ठरवूि संपािितवषयक तििाय घिेे.  

उ. अध्यक्षाचं्या सहमिीिे ऐि वेळी उपतस्िि होिाऱ्या मुद्दयांची चचाा. 

  या बैठकीला पुढील सिस्य उपतस्िि होिे.  

१.डॉ. स्नहेा िेऊस्कर.  अध्यक्ष,अभ्यास मंडळ.  

२. डॉ.िीलांबरी कुलकिी 

३. डॉ. र्ारिी तिरगुडकर 

४. डॉ. रेखा इिामिार-सािे  

५. डॉ. तप्रया जामकर 

६. डॉ. अचािा कुरिडकर 

७. श्रीम. िीपाली चौधरी.  

    



मराठी अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षा, डॉ. स्नेहा िऊेस्कर यांिी २०२०-२१ या शैक्षतिक 

वषाािील पतहल्या बैठकीमध्ये झूम मीट द्वारे सवा उपतस्ििांचे स्वागि केल.े     

अ.कोवीड १९ या महामारीमुळे उद्बवलले्या टाळेबंिीमुळे ही बैठक झूमद्वारे घेण्याि 

आली.अभ्यासमंडळाची  िोंिवही महातवद्यालयाि असल्या कारिािे गेल्या बैठकीचे  

इतिवृत्त वाचूि कायम करिे या बैठकीि शक्य िसल्याचे अध्यक्षांिी िोंितवले. टाळेबंिी 

उठल्यािंिर सिर इतिवृत्त सिस्यांिा मेल/व्हॉट्सअपद्वारे पोहचवल ेजाईल,असेही अध्यक्षांिी 

सातंगिले. सवा सिस्यांिी त्यास मान्यिा िशातवली.  

 आ.सद्य पररतस्ििीि कौशल्य तवकसि प्रमािपत्र अभ्यासक्रमाची ऑिलाईि अंमलबजाविी 

करण्यासंिर्ाािील शक्यिांचा आढावा घेण्याि आला. सिर अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक 

लॅपटॉप/संगिक तवद्यार्थयाांच्या घरी िसल्यामपळे िसेच, डीटीपी,पेजमेककंग इत्यािी अॅप्स 

तवद्यािी डाऊिलोड करूि घेऊ शकि िसल्यािे,सद्य पररतस्ििीि हा अभ्यासक्रम टाळेबंिी 

उठेपयांि पुढे ढकलावा लागेल, अशी मातहिी अध्यक्षांिी दिली.  टाळेबंिी उठल्यावर पुढील 

सत्राि सिर अभ्यासक्रम घ्यावा ,अस ेसवाािुमिे ठरल.े  

इ. पुढील शकै्षतिक वषााि (२०२१-२२) प्रिम वषा मराठीच्या  संिर्ााि चचाा करण्याि 

आली.  

प्रिम वषा,कला शाखा ,मराठी अतिवाया. या तवषयीसाठी बाकीचा अभ्यासक्रम िसाच ठेवूि 

किा या सातहत्यप्रकारािील 'अचंब्याच्या गोष्टी'  या  पुस्िकाचा प्रस्िाव मांडण्याि आला.  

प्रिम वषा कला शाखा, मराठी  एेेतच्िक, अभ्यासपतत्रका क्रमांक १ साठी प्रिम सत्राि " 

िाटक" हा सातहत्यप्रकार व तद्विीय सत्रासाठी " कतविा " हा  सातहत्यप्रकार तितिि 

करण्याि आला.  

िाटक या सातहत्यप्रकारासाठी : 

१.अमर फोटे स्टुतडओ-मितस्विी लिा रवीन्र     २. काय डेंडर वारं सुटलयं-जयंि पवार 

३. टेंगशचे्या स्वप्नाि टे्रि - जयंि पवार        ४. ढोलिाशे-चं.प्र.िेशपांडे  

५. माकडाच्या हािी शॅम्पेि – डॉ.तववेक बेळे   ६.झुंड-समर खडस 

७. साटंलोटं-रत्नाकर मिकरी   ८. गाढवाचं लग्न- रामिास शेळके 

९. तहमालयाची सावली-वसंि कािेटकर 



 इत्यािी िाटकांचा तवचार करण्याि आला. गैरसोय टाळण्यासाठी िाट्यसंतहिेची(पुस्िक 

रूपाि) उपलब्धिा लक्षाि घ्यावी असेही सुचवण्याि आले.  

माचापासूि अचािक उद्भवलेल्या टाळेबंिीमुळे  पसु्िके उपलब्ध होऊ शकि िसल्यािे,  

टाळेबंिीिंिर ही  पुस्िके वाचूि मग िी तितिि करावीि, असे  सवाािुमिे ठरल.े 

ई. प्रिम वषा कला शाखा,मराठी-अतिवाया,अभ्यास तवषय पतत्रका क्र.१ साठी कतविांच्या 

पुस्िकाची दिशा ठरवूि संपािितवषयक तििाय घेण्यासंिर्ााि चचाा करण्याि आली. 

त्यािुसार,  "महािगर" ह े आशयसतू्र  कें रस्िािी ठेवूि वेगवेगळ्या कवींच्या पंचवीस िे िीस  

कतविांचे  संकलि करूि, प्रस्िाविा तलहूि  

अभ्यासमंडळ सिस्यांिीच संपादिि पुस्िक ियार करावे,हा प्रस्िाव सवाािुमिे मंजूर 

करण्याि आला. त्यासाठी अभ्यासमंडळािील तिवडक सिस्यांची  संपािकीय सतमिी 

लवकरच  तितिि करूि पुस्िकाचे काम करावे, असे सवाािुमिे ठरले. 

उ. कोवीड १९ मुळे उद्भवलेल्या सद्य तस्ििीि कराव्या वागिाऱ्या ऑिलाईि 

अध्यापिासंिर्ाािही या बैठकीि चचाा करण्याि आली.  तवशेषिः र्ाषा तवषयाच्या 

अध्यापिाि येिाऱ्या अडचिींिूि मागा कसा काढावा याबद्दल चचाा झाली .डॉ. तप्रया 

जामकर यांिी त्यांच्या महातवद्यालयाि व तवद्यापीठाि वापरल्या जािाऱ्या Test moz, 

Padlet, H5P इत्यािी टूल्स तवषयी मातहिी दिली.  

 टाळेबंिी उठल्यावर पुस्िकांचा परामशा घेऊि पढुील बैठकीि अभ्यासक्रम तितिि 

करावा,अस ेसवाािुमिे ठरल.े  

अध्यक्ष, डॉ. स्नेहा िेऊस्कर यांिी उपतस्िि सिस्यांचे आर्ार मािले व बैठक संपल्याचे 

जाहीर केल.े  

डॉ. स्नहेा िेऊस्कर 

अध्यक्ष,मराठी  अभ्यासमंडळ, व             

मराठी तवर्ाग प्रमखु,  

रामतिरंजि झुिझुिवाला महातवद्यालय. 


