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Parvatibai Chowgule College of Arts & Science 
(Autonomous) 
Margao – Goa 

 

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF STUDIES IN MARATHI 

HELD ON 14th OCTOBER, 2017 AT 10.00AM. 

 

Vide Chowgule College notice (F.133(C)/1055 dated 26th September, 2017) a 
meeting of this BOS was convened on 14th October, 2017 at 10.00 am at the 
conference room, Parvatibai Chowgule College of Arts & Science, Margao – Goa. 
Since the number of members present represented the Quorum, the BOS 
began its proceedings. 

Minutes are presented in the format. 

Members present: 
1. Shri. Shrikrishna Adsul - Chairman 
2. Dr. Sunita Umraskar – Academic Council Nominee 
3. Dr. Nidhee Patwardhan – Academic Council Nominee 
4. Dr. Pramada Desai - Vice-Chancellor’s  Nominee, Goa University 
5. Ms. Kurtarkar Rutuja Alias Ravina Shekhar - Industry/Corporate sector 

Representative   
6. Ms. Ugam Umesh Parab – Alumni 
7. Ms. Sarika Advilkar – Member Secretary  
8. Ms. Sonia Sawant - Member 

 

Proceedings 

The Chairperson welcomed the members of the Board of Studies (BOS). The 
Chairperson introduced and explained the agenda for the meeting and Board 
transacted the following business: 

Agenda Items: 

1. To revise the syllabus of B.A. Marathi for Semester I to VI 
2. Any Other Business (A.O.B.) 
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PART A: Resolution  

1. The syllabi of the semester I to VI undergraduate courses were presented 
and discussed at the meeting. After minor changes the BOS resolved to 
pass the syllabi for the following undergraduate courses:  

Sr. 
No. 

COURSES Nature of the 
Course 

UG Level at 
which Offered 

(SEMESTER I)           CORE PAPER     

1. 
MAR-I.C-1 मराठ  कथा ःवरूप आ ण उपयोजन 
(1945 – 2000) Core B.A. (MARATHI) 

2. 

MAR-I.C-2 आधुिनक मराठ  क वता ःवरूप व 

उपयोजन (आरंभ ते 2000) Core B.A. (MARATHI) 
                                     OPTIONAL PAPER  

1. यावहा रक मराठ  Optional B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER II)          CORE PAPER     

1. 

MAR-II.C-3 मराठ  कादंबर  ःवरूप व 
उपयोजन (1945-2000) Core B.A. (MARATHI) 

2. 

MAR-II.C-4 मराठ  नाटक ःवरूप व उपयोजन 
(1950 - 2000) Core B.A. (MARATHI) 

                                     OPTIONAL PAPER 

1. मराठ  वाचन – लेखन कौश य Optional B.A. (MARATHI) 
 

(SEMESTER III)         CORE PAPER     

1. MAR-III.C-5 का यशा  (भारतीय व पा ा य) Core B.A. (MARATHI) 
                                       ELECTIVE PAPER 

1. 
MAR-III.E-1 ूाचीन मराठ  वा य (ूारंभ – 
1650) Elective B.A. (MARATHI) 

2. 

MAR-III.E-2 मराठ  लिलत ग  ःवरूप आ ण 

उपयोजन Elective B.A. (MARATHI) 

3. MAR-III.E-3 सा ह यािभरूचीचे ःवरूप Elective B.A. (MARATHI) 

4. 

MAR-III.E-4 गोमंतक य मराठ  सा ह य: 
समी ा आ ण संशोधन (क वता, कथा, कादंबर , 

बालसा ह य) 
 Elective B.A. (MARATHI) 
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(SEMESTER IV)               CORE PAPER     

1. MAR-IV.C-6 रस वचार आ ण समी ा वचार Core B.A. (MARATHI) 
                                   ELECTIVE PAPER 

1. 
MAR-IV.E-5 ूाचीन मराठ  वा य (1651 – 
1818) Elective B.A. (MARATHI) 

2. MAR-IV.E-6 ूवासवणनः एक अ यास Elective B.A. (MARATHI) 

3. 

MAR-IV.E-7 कायबम संयोजन व संचालन 

कौश य Elective B.A. (MARATHI) 

4. 

MAR-IV.E-8 गोमंतक आ ण कोकण या 
ूदेशातील लोककला Elective B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER V)         CORE PAPER     

1. MAR-V.C-7 याकरण Core B.A. (MARATHI) 
                                     ELECTIVE PAPER 

1. MAR-V.E-9 मराठ  वा याचे सांःकृितक ःवरूप Elective B.A. (MARATHI) 
2. MAR-V.E-10 आ मच रऽः सा ह यूकार आ ण 

उपयोजन Elective B.A. (MARATHI) 
3. MAR-V.E-11 पऽका रताः ःवरूप आ ण कौश ये Elective B.A. (MARATHI) 
4. MAR-V.E-12 भा षक कौश ये आ ण य म व 

वकास    Elective B.A. (MARATHI) 
                                      INTER DISCIPLINARY PAPER 

1. MAR-III ID-1 मराठ  पथना यः ःव प व 

सादर करण 
Inter 

Disciplinary B.A. (MARATHI) 
 

(SEMESTER VI)        CORE PAPER     
1. MAR-VI.C-8 भाषा व ान Core B.A. (MARATHI) 

                                     ELECTIVE PAPER 
1. MAR-VI.E-13 मु पवू गोमंतक य मराठ  वा य Elective B.A. (MARATHI) 
2. MAR-VI.E-14 मराठ  ूादेिशक कादंबर  : ःव प 

आ ण उपयोजन Elective B.A. (MARATHI) 
3. MAR-VI.E-15 भाषांतर व ा Elective B.A. (MARATHI) 
4. MAR-VI.E-16 मा हतीपट (डॉ युमटर ) : लेखन 

आ ण उपयोजन Elective B.A. (MARATHI) 
                                     INTER DISCIPLINARY PAPER 
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1. MAR-VI.ID-2 मराठ  एकां कका: ःव प व 

सादर करण Inter 
Disciplinary B.A. (MARATHI) 

 Semester I  
1.1.1 सवूथम प हला कोअर पेपर, मराठ  कथा ःवरूप आ ण उपयोजन   (1945 – 2000) 

चचसाठ  घे यात आला. या पेपर या रचनेम ये फेरबदल आवँयक नसनू केवळ 
उपयोजनासाठ  िनवडले या कथा बदलनू घे यात या यात असे  सवमताने ठरव यात 
आले.  
 

1.1.2 अ यासमडंळातील सदःय डॉ. ूमदा देसाई, डॉ. िनधी पटवधन, डॉ. सिुनता उॆसकर 
व ूा. ौीकृंण अडसळू यांनी िनयो जत कालखंडातील िनवडक कथा व कथाकारंची 
याद  तयार केली. कथािनवड ची जबाबदार  सदःयांनी वभागनू घेतली. सदर कथा व 
लेखक यांची िनवड करून सदःयांनी 10 दवसां या आत मडंळाला कळवावे असे 
अ यासमडंळा या अ य ांकडून सिूचत कर यात आले.    

1.1.3 कथे या उपल ध सपंादनाऐवजी अ यासमडंळाने ःवतः िनवडक कथांचे सपंादन करून 
ते पुःतक ःवरूपात ूकािशत करावे असे ूा. ौीकृंण अडसळू यांनी सचुवले व 
सपंादक मडंळाची िनवड कर यात आली ती खालील ूमाणेः 
 डॉ. ूमदा देसाई 
 डॉ. िनधी पटवधन 
डॉ. सिुनता उॆसकर 
ूा. सा रका आड वलकर 
 

1.2.1 दसुरा कोअर पेपर मराठ  क वता ःवरूप व उपयोजन (आधुिनक क वता 1945 पयत) 
या पेपर मधील क वतेचा कालखंड बदलणे आवँयक अस याचे ूा. सा रका 
आड वलकर यांनी सचुवले. यावर सदःयांनी चचा करून ूा. ौीकृंण अडसळू यांनी 
2000 पयतचा कालखंड घे यात यावा असे सचुवले. चचनंतर या पेपरचे शीषक 
आधुिनक मराठ  क वता ःवरूप व उपयोजन (आरंभ ते 2000) असे ठरव यात आले. 
याला सव सदःयांची मा यता िमळाली.  

1.2.2 क वते या पेपरम ये उपयोजनासाठ  पा यपुःतके िनवडून सदःयानीं सिमतीला सिूचत 
करावे असे कळव यात आले. याची जबाबदार  ूा. सोिनया सावंत यां यावर 
सोपव यात आली. 
 

1.3.1 पायाभतू अ यासबमातील यावहा रक मराठ  या पेपरम ये शु लेखना या िनयमांचा 
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अतंभाव करावा असे डॉ. िनधी पटवधन यांनी सचुवले. ह  सचूना सवानी मा य केली. 
 

   1.3.2 वर ल सचूना अमलात आण यासाठ  िनयो जत वषयांची फेरमांडणी करून काह  वषय 
वगळ यात आले.   

  1.3.3 चचअतंी ट पणी लेखनाऐवजी शु लेखनाचे िनयम, कायालयीन पऽलेखना या तािसका 
10 ऐवजी 5 कर यात आ या. अ यासबमातील शेवटचा वषय, ‘िनमऽंण प ऽका, 
ूमाणपऽ, शुभसदेंश, मखुपृ  व मलपृ ’ यातील शुभसदेंश, मखुपृ  व मलपृ  भाग 
ःमर णका सपंादनाम ये येत अस याने हा सपंूण वषय बदलनू याऐवजी 
मु ितशोधन या वषयाचा अतंभाव केला जावा असे सचुव यात आले.  

  1.3.4  या पेपर या सदंभ सचूीम ये डॉ. सहुासकुमार बोबडे िल खत तसेच डॉ. ग.ं ना. 
जोगळेकर िल खत ‘ यावहा रक मराठ ’ या पुःतकांचा समावेश करावा असे ूा. 
ौीकृंण अडसळू यांनी सचुवले. 

 सऽ एक मधील वर ल पेपर सदंभात केले या सचूना सव सदःयांनी मा य के या. 
 Semester II  

1.1.1 मराठ  कादंबर  ःवरूप व उपयोजन (आरंभ ते 1920) या कोअर पेपरचा कालखंड  व 
उपयोजनासाठ  असलेले पा यपुःतक बदलले जावे अशी सचूना ूा. सा रका 
आड वलकर यांनी केली. चचनंतर 1945 ते 2000 पयतचा कालखंड िन त कर यात 
आला.    

1.1.2 वर ल बदलानंतर या पेपरचे पूविनयो जत शीषक बदलनू ते मराठ  कादंबर  ःवरूप व 
उपयोजन (आरंभ ते 1920)  याऐवजी मराठ  कादंबर  ःवरूप व उपयोजन (1945 Ð 
2000) असे कर यात आले.   
 

1.1.3 उपयोजनासाठ  कादंबर  व लेखकांची नावे िनड यात आली व यातून सदःयां या 
एकमताने कादंबर  िनवडली जाईल असे ठरव यात आले.  
 

   1.2.1 नाटक या सा ह यूकारावर ल, मराठ  नाटक ःवरूप व उपयोजन (1950 - 2000)  

या कोअर पेपरम ये फेरबदल आवँयक नस याचे ूा. सा रका आड वलकर यांनी 
सचुवले. यावर उपयो जत ःतरावर ल पा यपुःतक बदलले जावे असे डॉ. ूमदा देसाई 
यांनी सचुवले.  
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  1.2.2 वर ल वषयातील पा यपुःतक िनवड साठ  मडंळातफ नाटक व नाटककरांची नावे 
सचुव यात आली. या नाटकांवर सा ह यक अगंाने समी ा झालेली आहे कंवा 
कर यास वाव आहे अशाच पुःतकांचा अतंभाव केला जावा असे ूा. ौीकृंण अडसूळ 
यांनी सचुवले.   
 

  1.3.1 पायाभतू अ यासबमातील मराठ  वाचन लेखन कौश य या पेपरम ये मलुाखत लेखन 
या वषयाचा अ यास करताना सवंाद लेखन हा वषय यात येत अस यामळेु सवंाद 
लेखनाऐवजी वरामिच हे या वषयाचा अतंभाव हावा असे डॉ. िनधी पटवधन यांनी 
सचुवले. 
 

 1.3.2 वर ल सचूना चचअतंी मा य करून िनयो जत पेपरमधील सवंाद लेखन, सारांश लेखन 
व रसमहण हे वषय वगळ यात येऊन याऐवजी वरामिच हे या वषयाचा अतंभाव 
कर यात आला. तसेच मा हतीपट व पटकथा या वषयाची या ी मोठ  अस यामळेु 
या वषयासाठ  10 ऐवजी 15 तािसका िन त कर यात आ या. 

 
 सऽ एक मधील वर ल पेपर सदंभात केले या सचूना सव सदःयांनी मा य के या. 
  

Semester III 
  1.1.1 डॉ. िनधी पटवधन यांनी का यशाऽ (भारतीय व पा ा य) या पेपरम ये का यशाऽ या 

नामािभधानाने सदर वषयाचा उ लेख कर याची प त जनुी झालेली असनू यांनी 
का यशा ाऐवजी सा ह यशा  प रचय असे नाव सचुवले. यावर ूा. ौीकृंण अडसूळ 
यांनी या पेपर या अतंगत येणारा अ यासबम का यशा ाशीच िनगड त अस यामळेु 
का यशा  हे नाव ठेव यात आ याचे ःप  केले. 
 

1.1.2 सदर पेपर मधील का य Ð या या, ःवरूप व शा  हणनू मीमांसा या वषयात 
का याचे ूकार हा वषय जोड यात यावा असे ूा. ौीकृंण अडसळू यांनी सचुवले 
याला सव सदःयांनी मा यता दली.  

 
 1.2.1 ऐ छक पेपर मधील ूाचीन मराठ  वा य(ूारंभ Ð 1650) हा अ यासबम चचला 

घे यात आला या पेपरमधील उपयो जत ःतरावर ल िनयो जत पा यपुःतक बदलले 
जावे असे सुचव यात आले. 
 

 1.3.1 मराठ  लिलत ग  ःवरूप आ ण उपयोजन या ऐ छक पेपरम ये उपयो जत ःतरावर ल 
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‘लिलत रंग’ हे िनयो जत पा यपुःतक बदलून ‘मठु तलं आकाश’ या िसिसिलया 
का हालो िल खत पुःतकाचा समावेश कर यात यावा असे डॉ. िनधी पटवधन यांनी 
सचुवले. यां या या सचुनेला समंतंी देताना यातील िनवडक 12 िनबंधांचा समावेश 
केला जावा असे सचुव यात आले.  
 

 1.4.1 सा ह यािभरूचीचे ःवरूप या पेपर मधील शेवटचा वषय रा य आ ण रा ीय 
पातळ वर ल व वध सा ह य परुःकारांची मा हती याम ये रा य आ ण रा ीय तसेच 
आंतररा ीय पातळ वर ल व वध सा ह य पुरःकारांची मा हती असा फेरबदल 
सचुव यात आला. 
 

 1.4.2 वर ल पेपरम ये लोकरा य या अकंाचा संदभासाठ  उपयोग केला जावा असे 
सचुव यात आले. सदःयांनी सदर पेपरसाठ  सदंभ सचुवावेत असेह  ठरव यात आले. 
 

1.5.1 गोमतंक य मराठ  सा ह य: समी ा आ ण सशंोधन (क वता, कथा, कादंबर , बालसा ह य) 
या ऐ छक पेपरचे अ ाप एकदाह  अ यापन झालेले नस यामळेु यात कोणताह  
फेरबदल कर यात आलेला नाह .  

 
 सऽ तीन मधील वर ल पेपर सदंभात केले या सचूना सव सदःयांनी मा य के या. 
  

Semester IV 
 1.1.1 कोअर पेपर रस वचार आ ण समी ा वचार या पेपरम ये कोण याह  फेरबदलाची 

आवँयकता नस याचे ठरले. 
 

 1.2.1 ूाचीन मराठ  वा य (1651 – 1818) या ऐ छक पेपरम ये ूाितिनधीक कवी 
याऐवजी मु े र, वामन पं डत, रघुनाथ पं डत, ौीधर, मोरोपंत असा ःप  नावांचा 
उ लेख करावा असे सुचव यात आले. तसेच पाच शा हर कवी अशा उ लेखाऐवजी 
नावे िलहून ःप  करावे असे सचुव यात आले. 
 

1.3.1 ूवासवणनः एक अ यास या पेपरम ये उपयो जत ःतरावर ल िनयो जत पा यपुःतक 
बदलनू या ऐवजी गोमतंक य मराठ  लेखकांनी िल हले या ूवासवणनाचा समावेश 
कर यात यावा असे सचुव यात आले.  
   

1.4.1 कायबम संयोजन व सचंालन कौश य या पेपरम ये प हले दोन वषय एकऽ आणून 
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यां या तािसका 15 कर यात या यात व शेवटचा सहावा वषय, कायबमाची ूिस  
व दःताऐवज 05 तािसका असे ठरव यात आले. 
 

1.4.2 या पेपरसाठ  उपयु  असलेले सदंभ सचूव याची जबाबदार  डॉ. िनधी पटवधन यांनी 
ःवीकारली.  
 

1.5.1 गोमतंक आ ण कोकण या ूदेशातील लोककला या पेपरम ये गोमतंक य लोककला या 
वषयात घोडेमोडणी आ ण रणमाले हे ूकार जोडावेत तसेच कोकणातील लोककला या 
वषयात ूकारांची मांडणी दशावतार, िचऽकथी, कळसऽुी बाहु या, नमन, जाखड , 
धालो सव व चपई अशी ठेवावी असे डॉ. िनधी पटवधन यां याकडून सचुव यात 
आली.   
 

 सऽ चार मधील वर ल पेपर सदंभात केले या सचूना सव सदःयांनी मा य के या. 
  

Semester -V 
1.1.1 याकरण या कोअर पेपरमधील समास या वषयाम ये ं समास हा ूकार जोडला 

जावा अशी सचूना ूा. ौीकृंण अडसळू यांनी मांडली ती सवमताने मा य कर यात 
आली. 
 

1.2.1 मराठ  वा याचे सांःकृितक ःवरूप या ऐ छक पेपरम ये समाजवाद, गांधीवाद, 
कलावाद व जीवनवाद याऐवजी माकस ् वाद, समाजवाद व गांधीवाद अशी मांडणी 
करावी. कलावाद व जीवनवाद हे वषय वगळले जावे असे ठरव यात आले. 
 

  1.3.1 आ मच रऽः सा ह यूकार आ ण उपयोजन या पेपरम ये ितसरा उप वषय 
आ मच रऽाचे मू यमापन व समी ा यातील समी ा हा वषय वगळून केवळ 
मू यमापन हा वषय िन त कर यात आला. या पेपरम ये उपयो जत ःतरावर ल 
िनयो जत पा यपुःतक बदल यात यावे असे ठरले.     
 

1.4.1 भा षक कौश ये व य म व वकास या ऐ छक पेपरम ये शेवट या वषयाम ये 
सभुा षत व सु वचार या वषयांचा समावेश कर यात यावा व वचारसमुने हा वषय 
वगळ यात यावा असे सचुव यात आले ते सवमताने मा य केले गेले.  
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1.5.1 पऽका रता ःवरूप आ ण कौश ये या ऐ छक पेपरचे अ ाप एकदाह  अ यापन झालेले 
नस यामळेु यात कोणताह  फेरबदल सचुव यात आलेला नाह . 
 

1.6.1 मराठ  पथना य व एकां कका ःव प व िस ांतन या आंतर व ाशाखीय पेपर या 
अ यासबमाम ये पाच या सऽात केवळ पथना य या ूकाराचे अ यापन केले जावे 
असे ठरव यात आले. यामळेु मराठ  पथना य व एकां कका ःव प व िस ांतन या 
पेपरचे शीषक बदलनू मराठ  पथना यः ःव प व सादर करण असे बदल यात आले.  
 

 सऽ पाच मधील वर ल पेपर सदंभात केले या सचूना सव सदःयांनी मा य के या. 
  

Semester- VI 
1.1.1 भाषाशाॐ या कोअर पेपरचे शीषक बदलनू या ऐवजी भाषा व ान असे शीषक योजले 

जावे असे डॉ. िनधी पटवधन यांनी सचुवले. 
 

1.1.2 वर ल वषया या अ यासबमातील प हला परूक वषय भाषा आ ण भाषाशा  या 
ऐवजी भाषा आ ण भाषा व ान असा उ लेख करावा. तसेच दसुढया उप वषयाम ये 
भाषा यासप ती Ð वणना मक, ऐितहािसक, तौलिनक या ऐवजी ऐितहािसक, 
वणना मक व सामा जक असा बदल सचुव यात आला. ूमाणभाषा व बोली या 
उप वषयाम ये नागपुर , अ हराणी व डांगी या बोलीं या ऐवजी मालवणी, िच पावनी व 
आगर  यांचा समावेश कर यात आला. तसेच मराठ ची पूवपी ठका या वषयाचा बम 
बदल यात आला. िनयो जत चौ या ऐवजी ितसढया बमांकावर व ितसरा चौ या 
बमांकावर घे यात यावा असे सचुव यात आले.  
 

1.2.1 मु पूव गोमतंक य मराठ  वा य या ऐ छक पेपरचे अ ाप एकदाह  अ यापन 
झालेले नस यामळेु यात कोणताह  फेरबदल सचुव यात आलेला नाह . 
 

1.3.1 मराठ  ूादेिशक कादंबर ः ःवरूप आ ण उपयोजन या ऐ छक पेपरचे अ ाप एकदाह  
अ यापन झालेले नस यामळेु यात कोणताह  फेरबदल सचुव यात आलेला नाह . 
 

1.4.1 भाषांतर व ा या ऐ छक पेपरचे अ ाप एकदाह  अ यापन झालेले नस यामळेु यात 
कोणताह  फेरबदल सचुव यात आलेला नाह . 
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1.5.1 मा हतीपट ( यॉ युमटर ) लेखन आ ण उपयोजन या ऐ छक पेपरचे अ ाप एकदाह  

अ यापन झालेले नस यामळेु यात कोणताह  फेरबदल सचुव यात आलेला नाह . 
 

1.6.1 मराठ  पथना य व एकां कका: लेखन व सादर करण या आंतर व ाशाखीय पेपर या 
अ यासबमाम ये केवळ सादर करणाचा भाग अस यामळेु या सऽाम ये एकां कका या 
ूकाराचे अ यापन केले जावे असे ठरव यात आले. यामळेु या पेपरचे शीषक बदलनू 
मराठ  एकां कका : ःव प व सादर करण असे बदल यात आले. 
 

 सऽ पाच मधील वर ल पेपर सदंभात केले या सचूना सव सदःयांनी मा य के या. 
 
Resolution on the proposed syllabus for the academic year 2015-16 
 

बी. ए सऽ एक ते सहा चा अ यासबम उपयु  सचूना यानात घेऊन सवसमंतीने ःवीकृत 
कर यात आला. 

 
 
 

PART B: 

Important Points/ recommendations of BoS that require consideration / 
approval of Academic Council: 

1. The syllabi of the following undergraduate courses for Semester I to VI:  
 

Sr. 
No. 

COURSES Nature of the 
Course 

UG Level at 
which Offered 

(SEMESTER I)           CORE PAPER     

1. 

MAR-I.C-1 मराठ  कथा ःवरूप आ ण उपयोजन 
(1945 – 2000) Core B.A. (MARATHI) 

2. 

MAR-I.C-2 आधुिनक मराठ  क वता ःवरूप व 

उपयोजन (आरंभ ते 2000) Core B.A. (MARATHI) 
                                     OPTIONAL PAPER  

1. यावहा रक मराठ  Optional B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER II)          CORE PAPER     

1. MAR-II.C-3 मराठ  कादंबर  ःवरूप व Core B.A. (MARATHI) 
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उपयोजन (1945-2000) 

2. 

MAR-II.C-4 मराठ  नाटक ःवरूप व उपयोजन 
(1950-2000) Core B.A. (MARATHI) 

                                     OPTIONAL PAPER 

1. मराठ  वाचन – लेखन कौश य Optional B.A. (MARATHI) 
 

(SEMESTER III)         CORE PAPER     

1. MAR-III.C-5 का यशा  (भारतीय व पा ा य) Core B.A. (MARATHI) 
                                       ELECTIVE PAPER 

1. 
MAR-III.E-1 ूाचीन मराठ  वा य (ूारंभ – 
1650) Elective B.A. (MARATHI) 

2. 

MAR-III.E-2 मराठ  लिलत ग  ःवरूप आ ण 

उपयोजन Elective B.A. (MARATHI) 

3. MAR-III.E-3 सा ह यािभरूचीचे ःवरूप Elective B.A. (MARATHI) 

4. 

MAR-III.E-4 गोमंतक य मराठ  सा ह य: 
समी ा आ ण संशोधन (क वता, कथा, कादंबर , 

बालसा ह य) Elective B.A. (MARATHI) 

 

(SEMESTER IV)               CORE PAPER     

1. MAR-IV.C-6 रस वचार आ ण समी ा वचार Core B.A. (MARATHI) 
                                   ELECTIVE PAPER 

1. 
MAR-IV.E-5 ूाचीन मराठ  वा य (1651 – 
1818) Elective B.A. (MARATHI) 

2. MAR-IV.E-6 ूवासवणनः एक अ यास Elective B.A. (MARATHI) 

3. 

MAR-IV.E-7 कायबम संयोजन व संचालन 

कौश य Elective B.A. (MARATHI) 

4. 

MAR-IV.E-8 गोमंतक आ ण कोकण या 
ूदेशातील लोककला Elective B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER V)         CORE PAPER     

1. MAR-V.C-7 याकरण Core B.A. (MARATHI) 
                                     ELECTIVE PAPER 

1. MAR-V.E-9 मराठ  वा याचे सांःकृितक ःवरूप Elective B.A. (MARATHI) 
2. MAR-V.E-10 आ मच रऽः सा ह यूकार आ ण 

उपयोजन Elective B.A. (MARATHI) 
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3. MAR-V.E-11 पऽका रताः ःवरूप आ ण कौश ये Elective B.A. (MARATHI) 
4. MAR-V.E-12 भा षक कौश ये आ ण य म व 

वकास    Elective B.A. (MARATHI) 
                                      INTER DISCIPLINARY PAPER 

1. MAR-V.ID-1 मराठ  पथना यः ःव प व 

सादर करण 
Inter 

Disciplinary B.A. (MARATHI) 
 

(SEMESTER VI)        CORE PAPER     
1. MAR-VI.C-8 भाषा व ान Core B.A. (MARATHI) 

                                     ELECTIVE PAPER 
1. MAR-VI.E-13 मु पवू गोमंतक य मराठ  वा य Elective B.A. (MARATHI) 
2. MAR-VI.E-14 मराठ  ूादेिशक कादंबर  : ःव प 

आ ण उपयोजन 

Elective 

B.A. (MARATHI) 
3. MAR-VI.E-15 भाषांतर व ा Elective B.A. (MARATHI) 
4. MAR-VI.E-16 मा हतीपट (डॉ युमटर ) : लेखन 

आ ण उपयोजन 

Elective 

B.A. (MARATHI) 
                                     INTER DISCIPLINARY PAPER 

1. MAR-VI.ID-2 मराठ  एकां कका: ःव प व 

सादर करण 
Inter 

Disciplinary B.A. (MARATHI) 
 

Semester I 

मराठ  कथा ःवरूप आ ण उपयोजन     (1945  –  2000)  या कोअर पेपरम ये उपयोजनासाठ  
िनवडले या कथा बदलनू घे यात या यात असे ठरव यात आले.  

उपयो जत ःतरावर िनवड यात आले या कथाः 

1. गगंाधर गाडगीळ - कडलेली माणसे 

2. पु. भा. भावे - सतरावे वष 

3. अर वंद गोखले - कातरवेळ 

4. यंकटेश माडगळूकर - मा तराया  

5. कुसमुावती देशपांडे - समांतर रेषा 
6. जी. ए. कुलकण  Ð कैर  
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7. महादेव शा ी जोशी - मािननी 
8. बा. भ. बोरकर - सोनकेळ 

9. व ाधर पुंडलीक - आजी शरण येते 

10. गजानन रायकर - नातालीन 

11. आनंद यादव - मोट  

12. महादेव मोरे - गायगलुी  

13. ूया तडुलकर - नवा गड   
 

मराठ  क वता ःवरूप व उपयोजन (आधुिनक क वता 1945 पयत) या पेपर मधील क वतेचा 
कालखंड बदल यात आला. यामळेु या पेपरचे शीषक आधुिनक मराठ  क वता ःवरूप व 
उपयोजन (आरंभ ते 2000) असे ठरव यात आले. याला सव सदःयांची मा यता िमळाली. 
क वते या पेपरम ये उपयोजनासाठ  पा यपुःतकाऐवजी कवी व क वतांची िनवड कर यात आली. 

1. केशवसतु- तुतार , अं यजा या मलुाचा प हला ू  

2. बालकवी- फुलराणी, खे यातील राऽ 

3. भा. रा. तांबे - नववधु ूया मी, रकामे मधुघट 

4. बा.भ. बोरकर- तव नयनांचे दल हलले ग,ं िचऽवीणा 
5. कुसमुामज- कोलबंसाचे गवगीत, गाभारा 
6. ब हणाबाई चौधर - माझी माय सरसोती, देव अजब गारोड  

7. इं दरा सतं- मृ मयी, कु जा 
8. वसतं बापट- बाभळु झाड, केवळ माझा स कडा 
9. शांता शेळके- ह  वाट दरू जाते, पैठणी 
10. नारायण सवु- आई, दोन दवस 

11. मगेंश पाडगांवकर- अिंतम स य, वगु याचा पाऊस 

12. वं.दा. करंद कर- मा या मना बन दगड, ध या हावी   

यावहा रक मराठ  या पेपरम ये ट पणी लेखनाऐवजी शु लेखनाचे िनयम, कायालयीन 
पऽलेखना या तािसका 10 ऐवजी 5 कर यात आ या. अ यासबमातील शेवटचा वषय, ‘िनमऽंण 
प ऽका, ूमाणपऽ, शुभसदेंश, मखुपृ  व मलपृ ’ हा सपंूण वषय बदलनू याऐवजी मु ितशोधन 
या वषयाचा अतंभाव कर यात आला. 
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Semester II 

मराठ  कादंबर  ःवरूप व उपयोजन (आरंभ ते 1920) या पेपरमधील कादंबर चा कालखंड  बदलनू 
1945 ते 2000 असा िन त कर यात आला. वर ल बदलानंतर या पेपरचे शीषक मराठ  कादंबर  
ःवरूप व उपयोजन (1945 Ð 2000) असे कर यात आले. उपयोजनासाठ  हमीद दलवाई िल खत 
‘इंधन’ या कादंबर ची िनवड कर यात आली.  

मराठ  नाटक ःवरूप व उपयोजन (1950 - 2000)  या पेपरम ये उपयो जत ःतरावर ल पा यपुःतक 
बदलनू वजय तडुलकर िल खत ‘कमला’ या नाटकाची िनवड कर यात आली.  
 

पायाभतू अ यासबमातील मराठ  वाचन लेखन कौश य या पेपरमधील सवंाद लेखन, सारांश 
लेखन व रसमहण हे वषय वगळ यात येऊन याऐवजी वरामिच हे या वषयाचा अतंभाव 
कर यात आला. तसेच मा हतीपट व पटकथा या वषयाची या ी मोठ  अस यामळेु या 
वषयासाठ  10 ऐवजी 15 तािसका िन त कर यात आ या. 

 

Semester III 

का यशा  या पेपरमधील का य Ð या या, ःवरूप व शा  हणनू मीमांसा या प ह या 
वषयात का याचे ूकार हा उप वषय जोड यात आला.  

ूाचीन मराठ  वा य(ूारंभ Ð 1650) या पेपरमधील उपयो जत ःतरावर ल िनयो जत 
पा यपुःतक बदलनू ू. न. जोशी सपंा दत ‘तुकारामांचे िनवडक अभगं’ याचा समावेश कर यात 
आला.  

मराठ  लिलत ग  ःवरूप आ ण उपयोजन या पेपरम ये उपयो जत ःतरावर ल ‘लिलत रंग’ हे 
िनयो जत पा यपुःतक बदलनू ‘मठु तल ंआकाश’ या िसिसिलया का हालो िल खत पुःतकातील 
िनवडक 12 िनबंधांचा समावेश केला जावा असे ठरव यात आले. 

सा ह यािभरूचीचे ःवरूप या पेपर मधील शेवटचा वषय रा य आ ण रा ीय पातळ वर ल व वध 
सा ह य पुरःकारांची मा हती याम ये रा य आ ण रा ीय तसेच आंतररा ीय पातळ वर ल व वध 
सा ह य परुःकारांची मा हती असा फेरबदल कर यात आला. 
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Semester IV 

ूाचीन मराठ  वा य (1651 – 1818) या ऐ छक पेपरम ये ूाितिनधीक कवी याऐवजी मु े र, 
वामन पं डत, रघनुाथ पं डत, ौीधर, मोरोपंत अशी कवींची िनवड कर यात आली. तसेच पाच 
शा हर कवी अशा उ लेखाऐवजी अनंत फंद , परशराम, रामजोशी, होनाजी बाळा, ूभाकर असा 
बदल सचुव यात आला. 

ूवासवणनः एक अ यास या पेपरम ये उपयो जत ःतरावर ल िनयो जत पा यपुःतक बदलनू या 
ऐवजी ‘िभगंर चे पाय’ Ð उषा पाणदं कर या पुःतकाचा समावेश कर यात आला.  

कायबम संयोजन व सचंालन कौश य या पेपरम ये प हले दोन वषय एकऽ आणनू यां या 
तािसका 15 कर यात आ या व कायबमाची ूिस  व दःताऐवज 05 तािसका हा वषय 
जोड यात आला.  

गोमतंक आ ण कोकण या ूदेशातील लोककला या पेपरम ये गोमतंक य लोककला या वषयात 
घोडेमोडणी आ ण रणमाले हे ूकार जोड यात आले तसेच कोकणातील लोककला या वषयात 

ूकारांची मांडणी दशावतार, िचऽकथी, कळसऽुी बाहु या, नमन, जाखड , धालो सव व चपई अशी 
कर यात आली.  

Semester V  

याकरण या कोअर पेपरमधील समास या वषयाम ये ं समास हा ूकार जोड यात आला.  

मराठ  वा याचे सांःकृितक ःवरूप या ऐ छक पेपरम ये समाजवाद, गांधीवाद, कलावाद व 
जीवनवाद याऐवजी माकस ्वाद, समाजवाद व गांधीवाद असा फेरबदल कर यात आला. 

आ मच रऽः सा ह यूकार आ ण उपयोजन या पेपरम ये ितसरा उप वषय आ मच रऽाचे 
मू यमापन व समी ा यातील समी ा हा श द वगळ यात आला. या पेपरम ये उपयो जत 
ःतरावर ल िनयो जत पा यपुःतक बदलनू, ‘चाकाची खूच ’ - नािसमा हुजकु या आ मच रऽाचा 
समावेश कर यात आला.     
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भा षक कौश ये व य म व वकास या ऐ छक पेपरम ये शेवट या वषयाम ये सभुा षत व 
सु वचार या वषयांचा समावेश कर यात आला व वचारसमुने हा वषय वगळ यात आला. 

मराठ  पथना य व एकां कका ःव प व िस ांतन या आंतर व ाशाखीय पेपर या अ यासबमाचे 
ःवरूप बदल यात आले. या पेपरम ये केवळ पथना य या ूकाराचे अ यापन केले जावे असे 
ठरव यात आले. यामळेु या पेपर या अ यासबमाम ये वर ल वषयाला अनुसरून बदल कर यात 
आला तसेच या पेपरचे शीषक मराठ  पथना य: ःव प व सादर करण असे बदल यात आले.  

 

Semester VI 

भाषाशाॐ या कोअर पेपरचे शीषक बदलनू या ऐवजी भाषा व ान असे शीषक ठरव यात आले. 

वर ल वषया या अ यासबमातील प हला पूरक वषय भाषा आ ण भाषाशा  या ऐवजी भाषा 
आ ण भाषा व ान असा उ लेख करावा. तसेच दसुढया उप वषयाम ये भाषा यासप ती Ð 
वणना मक, ऐितहािसक, तौलिनक या ऐवजी ऐितहािसक, वणना मक व सामा जक असा बदल 
सचुव यात आला. ूमाणभाषा व बोली या उप वषयाम ये नागपुर , अ हराणी व डांगी या 
बोलीं या ऐवजी मालवणी, िच पावनी व आगर  यांचा समावेश कर यात आला. तसेच मराठ ची 
पूवपी ठका या वषयाचा बम बदल यात आला. िनयो जत चौ या ऐवजी ितसढया बमांकावर व 
ितसरा चौ या बमांकावर घे यात यावा असे सचुव यात आले.  

मराठ  पथना य व एकां कका: लेखन व सादर करण या आंतर व ाशाखीय पेपरम ये एकां कका या 
ूकाराचे अ यापन केले जावे असे ठरव यात आले. यामळेु या पेपर या अ यासबमाम ये वर ल 
वषयाल अनुसरून बदल कर यात आला तसेच या पेपरचे शीषक बदलनू मराठ  एकां कका: ःवरूप 
व  सादर करण  असे बदल यात आले.   

 

The foregoing minutes of the meeting were read out by the Chairman at the 
meeting itself and they were unanimously approved by all the members present 

The Chairman thanked the members of the Board of studies in Marathi for 
their valuable contribution and active participation. 

The meeting ended at 5.00 p.m. with a vote of thanks to the chair. 






