
इतिवृत्त  : 

मराठी अभ्यासमंडळ बैठक  

रामतिरंजि झुिझुिवाला स्वायत्त महातवद्यालयाच्या मराठी तवषयाच्या अभ्यासमंडळाची 

२०२०-२१या शकै्षतिक वषाािील दसुरी बैठक सोमवार,दद. २५फेब्रुवारी,२०२१ रोजी, 

दपुारी ४.००वाजिा, झमू मीट द्वारे आयोतजि करण्याि आली होिी.  

 या बैठकीसाठी  प्रस्िातवि तवषयांची कायासूची पुढीलप्रमािे ठरवण्याि आली होिी:  

अ. अभ्यासमंडळाच्या आधीच्या बैठकीचे कायावृत्त वाचूि तितिि करि.े 

आ. पुढील शकै्षतिक वषााि (२०२१-२२) प्रथम वषा मराठीच्या (१.अतिवाया व २.ऐतच्िक ) 

अभ्यासपतिकांच्या संदर्ााि अभ्यासक्रमाची तितििी करिे.. 

इ. अध्यक्षांच्या सहमिीिे ऐि वेळी उपतस्थि होिाऱ्या मुद्दयांची चचाा. 

  या बैठकीला पुढील सदस्य उपतस्थि होिे.  

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

२. डॉ.िीलांबरी कुलकिी 

३. डॉ. र्ारिी तिरगुडकर 

४. डॉ. तप्रया जामकर 

५.अचािा कुरिडकर 

६.श्रीम. दीपाली चौधरी.  

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

वषाािील दसुऱ्या बैठकीमध्ये झूम मीट द्वारे सवा उपतस्थिांचे स्वागि केल.े   

 कोवीड १९ या महामारीमुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊिमुळे ही बैठक झूमद्वारे घेण्याि आली. 

अ.अध्यक्षांिी अभ्यासमडंळाच्या पतहल्या बैठकीचे  इतिवृत्त सादर केल.ेिे कायम करूि सवा 

सदस्यांिी त्यास मान्यिा दशातवली.  



 आ.पतहल्या बैठकीि सद्य पररतस्थिीि कौशल्य तवकसि प्रमािपि अभ्यासक्रमाची 

ऑिलाईि अंमलबजाविी करण्यासंदर्ाािील शक्यिांचा आढावा घेण्याि आला होिा. सदर 

अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक लपॅटॉप/संगिक तवद्यार्थयाांच्या घरी िसल्यामुळे िसेच, 

डीटीपी,पेजमेककंग इत्यादी अॅप्स तवद्याथी डाऊिलोड करूि घेऊ शकि िसल्यािे,सद्य 

पररतस्थिीि हा अभ्यासक्रम टाळेबंदी उठेपयांि पढुे ढकलावा लागल्याचे अध्यक्षांिी 

सांतगिले.  टाळेबंदी उठली िरच या सिाि सदर अभ्यासक्रम घ्यावा ,अस ेसवाािुमिे ठरले.  

इ. पुढील शकै्षतिक वषााि (२०२१-२२) प्रथम वषा मराठीच्या अभ्यासक्रमासंदर्ााि चचाा 

करूि िो तितिि करण्याि आला.  

प्रथम वषा,कला शाखा ,मराठी अतिवाया या तवषयासाठी बाकीचा अभ्यासक्रम िसाच ठेवूि 

पुढील बदल सुचवण्याि आले.  

१.कथा या सातहत्यप्रकारािील 'अचबं्याच्या गोष्टी'  या  पुस्िकाचा प्रस्िाव मांडण्याि 

आला. सदर पुस्िक दोन्ही सिासंाठी(प्रत्येक सिाि ७ कथा) लावण्याचे ठरल.े 

पतहले सि  

२. लग्न- जी.ए. कुलकिी  

३.आजोबाचे लग्न- वामि इंगळे 

५.डोलकाठी - यशवंि कर्िाक 

६. धग-  तवलास मोतहिे 

७. खेळ - रा. रं. बोराडे 

९. आजी शरि येिे- तवद्याधर पुंडलीक 

११. सिई- चचं.त्र्य.ं खािोलकर 

दसुरे सि 

१. आडवा बोळ- श्री दा. पािवलकर  

४. तहरवी काच- सखा कलाल 

८ लेखकाची गोष्ट- वामि काळे 

१०. गुप्तधि - शरचं्चद्र तचरमुल े



१२. पिंग- तमचलंद बोकील 

१३. र्ािुकली – आिंद तविायक जािेगावकर 

१४. स्पशा- प्रकाश िारायि संि. 

२. व्यावहाररक मराठी या तवषयासाठी िेमलेल्या घटकािील ३घटक कायम ठेवूि पुढील 

घटक वगळण्याि आले- 

क.सि पतहले- मराठी लखेिाचे तियम व तवरामतचन्ह.े 

ख.सि दसुरे- विामािपिासाठी जातहरािलेखि.  

 

प्रथम वषा कला शाखा, मराठी  ऐतच्िक, अभ्यासपतिका क्रमाकं -१ साठी  

प्रथम सिाि " कतविा " हा सातहत्यप्रकार व तद्विीय सिासाठी हा "िाटक"  सातहत्यप्रकार 

तितिि करण्याि आला. 

ऑगस्ट,१७रोजी झालेल्या बैठकीि प्रथम वषा कला शाखा,मराठी-अतिवाया,अभ्यास 

तवषय पतिका क्र.१ साठी कतविांच्या पुस्िकाची ददशा ठरवूि संपादितवषयक तििाय 

घेण्यासंदर्ााि चचाा करण्याि आली होिी. त्यािुसार,  "महािगर" 

ह े आशयसिू  कें द्रस्थािी ठेवूि वेगवेगळ्या कवींच्या पंचवीस िे िीस  कतविांचे  संकलि 

करूि, प्रस्िाविा तलहूि अभ्यासमंडळ सदस्यांिीच संपाददि पुस्िक ियार करावे,हा 

प्रस्िाव सवाािुमिे मंजूर करण्याि आला होिा.  

माि,अजूिही िाळेबंदी ि उठल्यामुळे संदर्ागं्रथालये,पुस्िकपेढी इ. सहज उपलव्ध होऊ 

शकि िसल्यािे या संदर्ााि संपादि करि ेअशक्य झाल्यािे सदर अभ्यासक्रमाि  

“१०० कतविा”-तिवडःकुसमुाग्रज( अिरु्व प्रकाशि) या पुस्िकाचा प्रस्िाव अध्यक्षांिी 

मांडला. कुसुमाग्रजांिी तिवडलेल्या १०० कतविांपैकी ४० कतविांची तिवड करूि त्या 

अभ्यासक्रमाि समातवष्ट करण्याचे सवाािुमिे ठरले. 

सदर कतविाचें क्र. पुढील प्रमािेः 

१,४,७,९,१५,१६,१७,२०,२७,३६,३७,४१,४४,४७,५२,५७,६१,६४,६५,६७,७०,७

२,७४,७५,७६,८०,८१,८२,८४,८५,८८,९०,९१,९२,९३,९५,९६,९७,९९,१००. 



  

 तद्विीय सिासाठी िाटक या सातहत्यप्रकारासाठी  पुढील िाटके तितिि करण्याि आली- 

१. साटंलोटं-रत्नाकर मिकरी  

२. कमला-तवजय िेंडुलकर 

दोन्ही सिांसाठी प्रश्नपतिकेचे स्वरूप पूवातियोतजिच राहील,अस ेसवाािुमिे ठरल.े 

 

३. ऐिवेळी उपतस्थि केललेा मुद्दाः 

या संपूिा वषााि ऑिलाईि पद्धिीिेच अध्यापि आति परीक्षा झाल्यामुळे , 

तवद्यार्थयाांची लेखिकौशल्ये तवकतसि झाललेी िाहीि.ह ेलक्षाि घेिा,िृिीय वषा 

कलाशाखचे्या परीक्षा लखेी स्वरूपाि(ऑफलाईि) झाल्यास तवद्याथी दीघोत्तरी प्रश्न 

तलतहण्यास असमथा ठरण्यातवषयी र्ीिी व्यक्त करण्याि आली. लखेी परीक्षा 

असल्यास अभ्यासपतिका क्र.४  व अभ्यासपतिका क्र.७ यांसाठी प्रत्येक घटकावर 

२दीघोत्तरी(अंिगाि पयाायांसह) प्रश्नांऐवजी  अ व ब पैकी एका घटकावर 

दीघोत्तरी(अंिगाि पयाायांसह)प्रश्न(१५ गुि) व दसुऱ्या घटकावर ५ गुिांच्या३रटपा 

(१५ गुि)असा या शकै्षतिक वषाापुरिा बदल सचुण्याि आला.त्यास अभ्यासमंडळ 

सदस्यांिी अिुमिी ददली.  

अध्यक्ष, डॉ. स्नेहा देऊस्कर यांिी उपतस्थि सदस्यांचे आर्ार मािले व बैठक संपल्याचे 

जाहीर केल.े 

 

डॉ. स्नहेा देऊस्कर, 

अध्यक्ष,मराठी अभ्यासमडंळ व मराठी तवर्ागप्रमुख,  

रामतिरंजि झुिझुिवाला स्वायत्त महातवद्यालय. 

 


