
Parvatibai Chowgule College of Arts and Science 

 (Autonomous) 

Margao- Goa 

 

MINUTES OF THE MEETING OF BOARD OF STUDIES IN 

MARATHI 

HELD ON 13th November 2020, at 10.00 A.M. 

 
Vide Chowgule college notice (F133C/771 dated on 29th October 2020) a virtual meeting of 

this BOS was convened on 13th November 2020 at 10.00 a.m. Since the number of members 

present represented the quorum, the BOS began its proceedings.  

Minutes are presented in the format.  

Members Present:  

1. Miss Trupti Fal Dessai – Chairman 

2. Dr. Randheer Shinde – Academic Council Nominee 

3. Dr. Sneha Mahambre- Academic Council Nominee 

4. Prof. Vinay Bapat – Vice-Chancellor Nominee 

5. Mr. Suresh Bhandari – Industry/Corporate Sector 

6. Miss. Sonia Sawant - Alumni 

7. Miss Anjali Naik- Member Secretary 

8. Miss Nikhita Goankar – Member 

9. Mr. Pramod Pawar- Member 

 

 

Proceedings: -  

The Chairman of the meeting Miss Trupti Fal Dessai introduced and explained the agenda for 

the meeting and Board transacted the following business: 

 

 

Agenda:  

1. To approve changes in syllabus.  

2. To add new reference books for the course papers. 

3.  To solve the issues arising while teaching. 

4. Any Other Business (A.O.B.) 

 

 

 

 



Part A: Resolution 

1. The syllabi of the semester I to VI undergraduate courses were presented 

and discussed at the meeting. After few changes the BOS resolved to pass 

the syllabi for the following courses ; 

 

Sr. 

no.  

Courses Nature of the 

courses 

UG level at which 

offered 

1. MAR.I.C-1 marazI kqaa svar}pa AaiNa 

{payaaojana (1945 tao 2000) 

Core B.A. (MARATHI) 

2. MAR.I.C-2 AaQauinak marazI kivataa svar}pa 

AaiNa {payaaojana (AarMBa  tao 2000) 

Core B.A. (MARATHI) 

OPTIONAL PAPER 

1. vyavahairk marazI Optional  B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER II) CORE PAPER 

1. MAR.II.C-3 marazI kadMbarI svar}pa AaiNa 

{payaaojana (1945 tao 2000) 

Core B.A. (MARATHI) 

2, MAR.II.C-4 marazI naaTk svar}pa AaiNa 

{payaaojana (1950 tao 2000) 

Core B.A. (MARATHI) 

OPTIONAL PAPER 

1.  marazI vaacana laoKana AaiNa saMBaaYaNa kaOSalyao Optional  B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER III) CORE PAPER 

1. MAR.III.C-5- kavyaSaas~a (BaartaIya va 

paaScaatya) 

Core  B.A. (MARATHI) 

ELECTIVE PAPER 

1 MAR.III.E-1- pàacaIna marazI vaaÈ\maya (pa`arMBa 

tao 1650) 

Elective B.A. (MARATHI) 

2 MAR.III.E-2- marazI lailata gaV: svar}pa 

AaiNa {payaaojana 

Elective B.A. (MARATHI) 

3 MAR.III.E-3- saaihtyaaiBar}caIcao svar}pa Elective B.A. (MARATHI) 

4 MAR.III.E-4- gaaomaMtakIya marazI saaihtya : 

saimaXaa AaiNa saMSaaoQana (kivataa, kqaa, kadMbarI, 
baalasaaihtya) 

Elective B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER IV) CORE PAPER 

1. MAR.IV.C-6- rsaivacaar AaiNa samaIXaaivacaar Core B.A. (MARATHI) 

ELECTIVE PAPER 



1 MAR.IV.E-5- pàacaIna marazI vaaÈ\maya (1951 

tao 1818) 

Elective B.A. (MARATHI) 

2 MAR.IV.E-6- pàvaasavaNa-na : ek AByaasa Elective B.A. (MARATHI) 

3 MAR.IV.E-7-  kaya-k`ma saMyaaojana va saMcaalana 

kaOSalya 

Elective B.A. (MARATHI) 

4 MAR.IV.E-8-  gaaomaMtak AaiNa kaokNa yaa 

pàdoSaataIla laaokklaa 

Elective B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER V) CORE PAPER 

1. MAR.V.C-7- vyaakrNa Core B.A. (MARATHI) 

ELECTIVE PAPER 

1 MAR.V.E-9-  MmarazI vaaÈ\mayaacao saaMskRitak 

svar}pa 

Elective B.A. (MARATHI) 

2 MAR.V.E-10-  Aatmacair~a saaihtyaapàkar 

AaiNa {payaaojana 

Elective B.A. (MARATHI) 

3 MAR.V.E-11-  pa~akairtaa: svar}pa AaiNa 

kaOSalyao 

Elective B.A. (MARATHI) 

4 MAR.V.E-12-  BaaiYak kaOSalyao AaiNa 

vyai>matva ivakasa 

Elective B.A. (MARATHI) 

(SEMESTER VI) CORE PAPER 

1. MAR.VI.C-8- BaaYaaiva&aana Core B.A. (MARATHI) 

ELECTIVE PAPER 

1 MAR.VI.E-13- MmaU>IpaUva- gaaomaMtakIya marazI 

vaaÈ\maya 

Elective B.A. (MARATHI) 

2 MAR.VI.E-14- marazI pàadoiSak kadMbarI : 

svar}pa AaiNa {payaaojana 

Elective B.A. (MARATHI) 

3 MAR.VI.E-15- MBaaYaaMtarivaVa Elective B.A. (MARATHI) 

4 MAR.VI.E-13- MmaaihtaIpaT (Da^@yaumaoMTrI) : 

laoKana AaiNa {payaaojana 

Elective B.A. (MARATHI) 

INTERDISCIPLINARY PAPER  

1 MAR.VI.ID-3- MmarazI ekaMikka : svar}pa va 

saadrIkrNa 

Interdisciplinary  B.A. (MARATHI) 

 

 

 

 



उपस्थित सदथ्यांद्वयरय ज््य महत्त्वपूर्ण सूचनय देण््यत आल््य आणर् जे नवीन सांदर्ण 
सुचवण््यत आले ते ् य चचेअांती मयन्् करण््यत आले. सदथ्यांद्वयरय सुचवण््यत आलेले 

बदल खयलीलप्रमयरे्.   

Semester I 

१.१.१.  सर्वप्रथम सत्र एक मधील मरयठी किय थवरूप आणर् उप्ोजन(१९४५-२०००) हा 
पेपर चचेसाठी घेण्यात आला. शे्र्यांकन ३. उप्ोस्जत थतर(१९४५ ते १९६० प्तं) आणर् 

४. उप्ोस्जत थतर (१९६० नांतर) यासाठी लार्लेल्या एकूण १० कथाांचे सांपादित 

स्र्रूपातील पुस्तक(ई-पुस्तक) तयार करण्यासाठी मागच्या अभ्यासमांडळातील 

त्रत्रसिस्यीय सममतीसाठी सर्व सिस्याांनी सहमती िर्वर्ली. 

१.१.२. उपयोजित स्तरार्र १० पेक्षा िास्त कथा अततररक्त र्ाचनाच्या हेतूने िोडण्याची 
सूचना प्रा. वर्नायक बापट यानी केली. प्रा सोतनया सार्ांत यानी ककमान १५ कथाांची 
मयाविा उपयोजित स्तरासाठी ठेर्ण्याचा प्रस्तार् माांडला. 

१.२.१.  सत्र एक मधील आधुतनक मराठी कवर्ता स्र्रुप र् उपयोिन(आरांभ त े२०००) या 
पेपरच्या अभ्यासक्रमार्रील चचेत शे्र्यांकन ३. उप्ोस्जत थतर- अ. थवयतांत्र््पूवण कववतय 
शे्र्यांकन ४. उप्ोस्जत थतर – ब. थवयतांत्र््ोत्तर कववतय. यासाठी लार्लेल्या एकूण १० 

उपयोजित कवर्ताांचे सांपादित स्र्रूपातील पुस्तक (ई-पुस्तक) तयार करण्यासाठी 
मागच्या अभ्यासमांडळातील त्रत्रसिस्यीय सममतीसाठी सर्व सिस्याांनी सहमती िर्वर्ली. 

१.२.२. प्रा. रणधीर मर्ांिे याांनी सांपादित पुस्तक काढण्यासाठी महावर्द्यालयातील पुस्तक 

प्रकार्नवर्षयक योिनाांचा आधार घेऊन तद्र्त प्रस्तार् तयार करण्याची सूचना केली 
त्याचप्रमाणे खचावची अडचण असल्यास डडजिटल माध्यमातून पुस्तक तनममवतीचा मागव 
सुचवर्ला. 

१.२.३.उपयोजित स्तरार्र १० पेक्षा िास्त कथा अततररक्त र्ाचनाच्या हेतूने िोडण्याची 
सूचना प्रा. वर्नायक बापट यानी केली. प्रा सोतनया सार्ांत यानी ककमान १५ कथाांची 
मयाविा उपयोजित स्तरासाठी ठेर्ण्याचा प्रस्तार् माांडला. 

 



 

Semester II 

१.१.१. त्यापुढे िसुऱ्या सत्रातील मराठी कािांबरी स्र्रूप र् उपयोिन (१९४५-२०००)हा पेपर 
चचेसाठी घेण्यात आला. प्रा. अांिली नाईक यानी उपयोजित स्तरासाठी कािांबरी िर तीन 

र्षावनी बिलार्ी लागत असल्यान ेमांडळातील सिस्याांना एखािी गोमांतकीय कािांबरी 
उपयोजित स्तरासाठी सुचवर्ण्याचा प्रस्तार् माांडला. 

१.१.२. प्रा. स्नेहा महाांबरे याांनी गोमांतकीय कािांबरीऐर्िी मुख्य प्रर्ाहातील गािलेली 
आणण समीक्षणात्मक मलखाण झालेली कािांबरी नेमण्याची सूचना केली िणेेकरून 

वर्द्याथी आणण मर्क्षक िोघाांसाठी ती अभ्यासणे सुलभ होईल.  

१.१.३. प्रा. वर्नायक बापट यानी पुरर्णी र्ाचनासाठी गोमांतकीय कािांबऱ्या ठेर्ण्याची 
सूचना केली (चांद्रकाांत गार्स – इिर्ास) आणण उपयोजित स्तरासाठी नव्र्िनांतरच्या 
काळातील एखािी ग्रामीण कािांबरी घेणां उपयुक्त होईल असां मत माांडले.  

Semester III 

१.१.१. मराठी लमलत गद्य स्र्रूप र् उपयोिन- प्रा. तपृ्ती फळिेसाई याांनी उपयोजित 

स्तरार्रील लमलत लेख सांग्रहाच्या प्रती उपलब्ध नसल्यामुळे  िसुरां एखािां पुस्तक 

सुचवर्ण्याची मागणी केली.  

१.१.२. प्रा. बापट सराांनी गोमांतकीय लमलत गद्य पुरर्णी र्ाचनासाठी ठेऊन उपयोजित 

स्तरासाठी एखािी मुख्य धारेतील प्रमसध्ि लमलत लेख कलाकृती नमेण्याचा प्रस्तार् 

माांडला. 

१.१.३. प्रा. मर्ांिे याांनी- अतनल अर्चट, श्रीतनर्ास कुलकणी, मारूती चचतमपल्ली, 
व्यांकटेर् माडगळूकर याांच्या लमलत लेखसांग्रहाची नार् ेसुचवर्ली. 

१.१.४. प्रा.बापट याांनी  अांिली आमोणकर याांचे लमलत लेखनाचा समार्ेर् सुचवर्ला 
त्याचबरोबर लमलत लेखनाची र्ैमर्ष्ट्ये ज्या  कलाकृतीत आढळतात  ती पुस्तके 

उपयोजित स्तरार्र घ्यार्ी ही बाब िोडली. कथा आणण कवर्ताांप्रमाणेच लमलत 



सांग्रहाचेसुध्िा सांपादित पुस्तक (ई-पुस्तक) प्रकामर्त करून, लमलत लेखनाची र्ाटचाल 

त्यास िोडण्याची सूचना केली गेली. 

१.१.५. प्रा. सोतनया सार्ांत याांनी बा.भ.बोरकर याांच्या लमलत लेखनाचा आढार्ा घेण्याच े

मत माांडले. 

१.१.६. प्रा. स्नेहा महाांबरे याांनी मीना समुद्र, र्ाांता लागू.  रा.मभ. िोर्ी, अनांत काणेकर 
याांच्या लमलत लेखाांचा वर्चार करण्याच ेपरामर्व घेण्याच ेसुचवर्ले. 

१.१.७. त्याचबरोबर प्रा वर्नायक बापट याांनी वर्मर्ष्टट एखािा सग्रांह उपयोजित स्तरासाठी 
न घेता त्याऐर्िी प्रर्ाहातील १५ मुख्य लेखकाांचे लेख उपयोजित स्तरासाठी लार्ण्यात 

यार्.े तसेच त्याांचा सांग्रहसुध्िा तयार करण्यात यार्ा अर्ी सूचना केली आणण ती 
सर्वमतान ेमान्य करण्यात आली. 

१.१.८. लमलत लेखाांच्या सांपादित पुस्तकासाठीची  सममती- तपृ्ती फळिेसाई,  स्नेहा 
महाांबरे- सांपािक, तनणखता गार्कर याप्रकारे सिस्यानी बैठकीत मान्य केली.  

१.२.१. यापुढे ततसऱ्या सत्रातील सादहत्यामभरूची या पेपरसांबांधी चचाव करण्यात आली. प्रा. 
अांिली नाईक याांनी िसुऱ्या शे्रयाांकनातील ग्रांथ प्रकार्न या वर्षयासांबांधीचे सांिभवग्रांथ 

अभ्यासमांडळातील सिस्याांना  मादहत असल्यास मागविर्वन करण्याचा प्रस्तार् माांडला. 

१.२.२. डॉ. रणधीर मर्ांिे याांनी प्रकार्नव्यर्हारासांबांधीचे सांिभव वर्वर्ध 

गौरर्ग्रांथ(श्री.पु.भागर्त, पॉप्युलर प्रकार्नचे रामिास भटकळ, अर्ोक कोठारे- 

मॅिेजस्टक प्रकार्न), यामर्र्ाय वर्वर्ध प्रकार्क, मुद्रक इत्यािी या के्षत्रातील व्यक्तीांची 
आत्मचररत्रे ककां र्ा आत्मपर लेखन सांिभावसाठी घेण्याची सूचना केली.  

१.२.३. प्रा. बापट यानी रमसकममत्र या साप्तादहकातील प्रकार्नावर्षयी उपयुक्त मादहती 
असलेल्या लेखाांचा सांिभव घेण्यास सुचवर्ले. लमलत मामसकामध्ये प्रकार्नावर्षयीचा 
२०१३-१४ सालीचा वर्रे्षाांक सांिभावसाठी सुचवर्ला गेला. 

१.२.४. प्रा. स्नेहा महाांबरे यानी महािेर्र्ास्त्री िोर्ी याांच्या आत्मपुराण मध्ये१९६०ला 
स्थापन केलेली प्रकार्न सांस्था, िािासाहेब सातोस्कर याांच े रु्भिा प्रकार्न यात 



प्रकार्नावर्षयीचा आलेला र्तृ्ाांत अभ्यासण्याची सूचना केली. लमलत मामसकाचे सांिभव 
दिले गेले. 

१.२.५.प्रा. स्नेहा महाांबरे यानी अमभर्ाचनाचा वर्षय िोडण्याची त्याचप्रमाणे आर्ािाच्या 
चढ-उतारासांबांधी एखािां गेस्ट लेक्चर घेण्याची सूचना केली. त्याचप्रमाणे त्याांनी चौथे 

शे्रयाांकन िसुऱ्या क्रमाांकार्र घेण्याचा प्रस्तार् माांडला िेणेकरुन अभ्यासक्रमाला नेमकी 
दिर्ा ममळू र्कते. 

 १.२.६. सर्व सिस्याांच्या सांमांतीन ेचौिे शे्र्यांकन- गटवयर पध्दतीन े ववववध उपक्रमयांचे 

आ्ोजन 

  अ. कयव््वयचन , कियकिन 

  ब.पयररतोविक ववतरर् आणर् ववववध पुरथकयरयांची मयहहती हे िसुऱ्या क्रमाांकाच्या 
शे्रयाांकनाच्या िागी नमेण्यात आले.  

१.२.७. नर्ीन तांत्रज्ञानाचा र्ापर करून हा पेपर िास्त प्रभार्ीपणे मर्कवर्ता येतो हे मत 

सर्व सिस्यानी माांडले. पु.ल.िेर्पाांड,े रत्नाकर मत्करी याांच ेवर्डडओ ममळर्ण्याची सूचना 
प्रा स्नेहा महाांबरे याांनी केली. 

१.३.१.गोमांतकीय मराठी सादहत्य सांर्ोधन हा पपेर द्वर्तीय र्षावसाठीच ठेर्ण्याची सूचना 
प्रा स्नेहा महाांबरे याांनी केली. सर्व सिस्याांनी याबाबत सहमती िर्वर्ली. 

१.४.१.प्रा.  तपृ्ती फळिेसाई याांनी महावर्द्यालयाच्या नर्ीन धोरणानुसार  स्र्यम चे 

ऑनलाईन कोसेस अभ्यासक्रमात समावर्ष्टट करण्यासांिभावत प्रस्तार् माांडला. 

१.४.२. मराठीमध्ये स्र्यमचा एकही कोसव उपलब्ध नसल्यान े इांग्रिी माध्यमातून 

सादहत्यार्ी तनगडडत काही  तनर्डक वर्षयाांची मादहती सािर केली गेली.  

१.४.३. त्यापैकी Introduction to Modern Indian Drama (आधुतनक भारतीय 

ना्याचा पररचय) हा कोसव सर्व सिस्याांच्या सहमतीन े अभ्यासक्रमात िोडण्याचा 
प्रस्तार् पाररत करण्यात आला.  



१.४.४. प्रा. तपृ्ती फळिेसाई याांनी वर्भागाद्र्ारे तयार करण्यात आलेला LOCF 

सिस्याांपुढे सािर केला.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Part B. 

१. MAR-I.C-1, शे्रयाांकन ३. उपयोजित स्तर(१९४५ त े१९६० पयतं) आणण ४. 
उपयोजित स्तर (१९६० नांतर) यासाठी लार्लेल्या एकूण १० कथाांचे सांपादित 
स्र्रूपातील पुस्तक(ई-पुस्तक) तयार करण्यासाठी मागच्या 
अभ्यासमांडळातील त्रत्रसिस्यीय सममतीसाठी सर्व सिस्याांनी सहमती िर्वर्ली.  
उपयोजित स्तरार्र १० पेक्षा िास्त कथा अततररक्त र्ाचनाच्या हेतूने 
िोडण्याचा प्रस्तार् मान्य करण्यात आला. त्यासाठी  र्ांकर पाटील- र्ळीर्, 
ि. मा. ममरासिार- भुताचा िन्म, र्ांकररार् खरात- साांगार्ा, बाबुरार् बागुल- 
िेव्हा मी िात चोरली होती, चारूता सागर- भूक, नरेर् कर्डी- चुळचुळ 
मुांगी पळी-पळी कां टाळा, भाऊ पाध्ये- एक सुन्हेरा ख्र्ाब, नारायण महाले- 
आमोरी, नीरिा- ओल हरर्लेली माती, सातनया- स्र्ाध्याय या कथाांची तनर्ड 
करण्यात आली.  

२. MAR-I.C-2, शे्रयाांकन ३. उपयोजित स्तर- अ. स्र्ातांत्र्यपूर्व कवर्ता  
शे्रयाांकन ४. उपयोजित स्तर – ब. स्र्ातांत्र्योत्र कवर्ता. यासाठी लार्लेल्या 
एकूण १० उपयोजित कवर्ताांचे सांपादित स्र्रूपातील पुस्तक (ई-पुस्तक) 
तयार करण्यासाठी मागच्या अभ्यासमांडळातील त्रत्रसिस्यीय सममतीसाठी 
सर्व सिस्याांनी सहमती िर्वर्ली. उपयोजित स्तरार्र १० पेक्षा िास्त कवर्ता 
अततररक्त र्ाचनाच्या हेतूने िोडण्याचा प्रस्तार् मान्य करण्यात आला. 
त्यासाठी भा. रा. ताांब-े (िन पळभर महणतील हाय हाय, मरणात खरोखर 
िग िगते), अतनल- (मानर्ता, तळ्याकाठी), बा. सी मढेकर- (गणपतर्ाणी, 
नव्या मनूततल चगररधर पुतळा), दि. पु. चचते्र- (स्मरणपत्र, िेर्ा, ह्याही 
िेर्ात पाऊस पाड), यर्र्ांत मनोहर- (कालचा पाऊस, खूपिा), िया पर्ार- 
(कोंडर्ाडा, बाई मी धरण बाांधते), इांद्रजित भालेरार्- (मर्क बाबा मर्क, 
आता लढायला मर्क, माझ्या गार्ाकडां चल माझ्या िोस्ता), नीरिा- 
(तनरन्र्य, गिी चेहरा नसलेली) या कवर्ताांची तनर्ड करण्यात आली. 

३. MAR-III.E-3, शे्रयाांकन १- र्ाचनसांस्कृती आणण र्ाचनाचे वर्वर्ध स्तर. 
यामध्ये अमभर्ाचनाचा मुद्िा सर्वसांमतीने िोडण्यात आला. सर्व सिस्याांच्या 



सांमांतीने चौथे शे्रयाांकन- गटर्ार पध्ितीने वर्वर्ध उपक्रमाांचे आयोिन. अ. 
काव्यर्ाचन , कथाकथन ब.पाररतोवषक वर्तरण आणण वर्वर्ध पुरस्काराांची 
मादहती हे िसुऱ्या क्रमाांकाच्या शे्रयाांकनाच्या िागी नेमण्यात आले. 

४. महावर्द्यालयाच्या नर्ीन धोरणानुसार  स्र्यम चे ऑनलाईन कोसेस 
अभ्यासक्रमात समावर्ष्टट करण्यासाठी Introduction to Modern Indian 
Drama  (आधुतनक भारतीय ना्याचा पररचय) तसेच Effective Writing  
हे कोसव सर्व सिस्याांच्या सहमतीन ेअभ्यासक्रमात िोडण्याचा प्रस्तार् पाररत 
करण्यात आला. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




