First Meeting of
BOS in Marathi
25th April 2019
Annexure 2

MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE MARATHI BOARD OF
STUDIES HELD AT NYA. TATYASAHEB ATHALYE ARTS, VED.S.R.
SAPRE COMMERCE AND
VID. DADASAHEB PITRE SCIENCE COLLEGE,
DEVRUK(AUTONOMOUS)
Date : 25th April 2019
Time : 10:a.m. to 4:00 p.m.
Venue : Hall No. 3
The Chairman, Dr. Varsha Phatak welcomed and introduced all the members. The
metting began with a brief overview on the efforts taken by the college towards autonomy,
by the Chairman. He presented the agenda and explained the course structure. The
meeting started at 10:30 am and ended at 4:oo pm.
AGENDA
1. To approve the list of core and elective courses for undergraduate program in
Marathi for B.A.
2. To approve the syllabi of Semester I and II of BA for the academic year 2019-2020
3. Recommend panel of examiners to the Academic Council.
4. Any Other Business (A.O.B.)
Details of the discussion
1
AGENDA 1: To approve the list of core and electives courses for undergraduate
Program in Marathi at B.A.
The following suggestions were made:
1.1 i. Dr. Rajshri Deshpande and Dr. Randhir Shinde suggested that the some units in
Compulsory Marathi should be changed
In I term we add sanganak aani Marathi additional objective to bhashantar
(Vyavharik Marathi)
And in II Term instead of saranshlekhan and utaryavaril prashn we add Mudrit
Shodhan and Pustakparich topics in it.
ii.
1.2 Dr. Tukaram Rongate and Dr. Randhir Shinde reframed the books 1) ATPAT
NAGRICHYA KTHA D.T. Bhgat for I term in Compulsory Marathi should be
changed
Nidhi Patwardhan

Devrukh Shikshan Prasarak Mandal’s

Nya. Tatyasaheb Athalye Arts, Ved. S.R. Sapre Commerce and
Vid. Dadasaheb Pitre Science College
(Autonomous)
Devrukh, Dist: Ratnagiri- 415 804, Maharashtra
गुरुलाय ददनाांक २५ एप्रिर २०१९ योजी आठल्मे-विे-प्रऩत्रे स्लामत्त भशाप्रलद्मारम, दे लरुखच्मा

भयाठी प्रलऴमाच्मा अभ्मावभांडऱातीर वदस्माांची ऩदशरी वबा वकाऱी ११ लाजता शॉर क्रभाांक ३
भध्मे आमोजजत कयण्मात आरी.
वदय वबेत ऩुढीर प्रलऴमाांलय चचाा कयण्मात आरी.


िथभ लऴा करा भयाठीच्मा जुन्मा अभ्मावक्रभाचा आढाला



नलीन अभ्मावक्रभाफाफत चचाा



प्रलद्मार्थमाांच्मा अांतगात भल्
ू मभाऩनाफाफत चचाा



वत्राच्मा अखेयीव शोणाऱ्मा रेखी ऩयीषेफाफत चचाा



फदशस्थ ऩयीषक ल ऩेऩयवेंटवा माांचे भांडऱ ननजचचत कयणे



ऩढ
ु ीर लऴााचे लाप्रऴाक ननमोजन



अभ्मावक्रभाचे पलरत



कौळल्माधधजठठत िभाणऩत्र अभ्मावक्रभ वुरु कयण्माफाफत प्रलचायप्रलननभम

वबेव खारीर वदस्म उऩजस्थत शोते.
डॉ. लऴाा लळयीऴ पाटक
िा.अजजत जाधल
डॉ. तुकायाभ योंगटे

डॉ. याजश्री दे ळऩाांडे
डॉ. अननर वऩकाऱ
िा. नीनतन आये कय
डॉ. ननधी ऩटलधान
ां े
डॉ. यणधीय लळद

लयीर प्रलऴमाांव अनुवरून झारेल्मा चचेनुवाय खारीर ठयाल भाांडण्मात आरे.

ठयाल क्रभाांक १

डॉ. लऴाा पाटक माांनी अभ्मावभांडऱातीर उऩजस्थत वदस्माांचे स्लागत करून
काभकाजाव वुरुलात केरी. िथभ भागीर लऴााच्मा अभ्मावक्रभाची भादशती वदस्माांना ददरी. ल
नलीन अभ्मावक्रभ तमाय कयताना ग्राभीण ऩरयवयातीर प्रलद्मार्थमाांचे आकरन ल ऩरयवयाच्मा

गयजा रषात घेऊन त्माांव उऩमुक्त ठये र अवा अभ्मावक्रभ कयाला अवे वलाानुभते ठयप्रलण्मात
आरे.

अनभ
ु ोदक डॉ. याजश्री दे ळऩाांडे
ठयाल क्रभाांक २

िथभ लऴा कराचा नत
ू न अभ्मावक्रभ ठयप्रलताना त्माांना लेगलेगळ्मा वादशत्मिकायाांची,

नलीन लाङ्भमीन िलाशाांची ओऱख शोईर. अभ्मावक्रभाव नेभरेल्मा वादशत्मकृती प्रलद्मार्थमाांची
अलबरुची वांऩन्न कयतीर. त्माचफयोफय भयाठी प्रलऴमाच्मा अनऴ
ु ांगाने अवणाऱ्मा व्मलवामाच्मा वांधी
रषात घेऊन तवाच अभ्मावक्रभ ठयलाला अवे भत डॉ. ननधी ऩटलधान माांनी भाांडरे. त्माव डॉ.
ां े माांनी अनुभोदन ददरे.
यणधीय लळद
ठयाल क्रभाांक ३

प्रलद्मार्थमाांच्मा िचनऩत्रत्रकेचे स्लरूऩ ठयप्रलताना वत्राअखेयीव ७० गुणाांची रेखी ऩयीषा ल ३०

गुणाांचे अांतगात भूल्मभाऩन अळी ित्मेक प्रलऴमऩत्रत्रका १०० गुणाांची अवेर त्माभध्मे अांतगात
भूल्मभाऩनाभध्मे
स्लमांअध्ममनाव

अभ्मावक्रभफाह्म

िलत्ृ त

शोतीर.

लाङ्भमीन

भयाठी

लाङ्भम

उऩक्रभ

भांडऱाच्मा

घ्मालेत

प्रलप्रलध

जेणेकरून

उिकभाांभध्मे

प्रलद्माथी
ित्मेक

प्रलद्मार्थमााचा वशबाग अवेर अवेच अांतगात भूल्मभाऩनाचे स्लरूऩ ठे लाले. तवेच वत्राच्मा अखेयीव

शोणाऱ्मा रेखी ऩयीषेचे स्लरूऩ प्रलद्मार्थमाांव आकरनवुरब अवेर अवे वलाानुभते ठयप्रलण्मात आरे.
त्माव डॉ. तुकायाभ योंगटे माांनी अनुभोदन ददरे.
ठयाल क्रभाांक ४

प्रलद्मार्थमाांच्मा रेखी ऩयीषेचे ऩेऩय तमाय कयणे, तऩावणे ल भॉडये ट कयणे मावाठी भयाठी
प्रलबागिभुखाांनी प्रलद्माऩीठातीर भान्मतािाप्त भशाप्रलद्माराांतीर मोग्म िाध्माऩकाांची ननलड कयाली.
अवे वलाानुभते ठयप्रलण्मात आरे. त्माव डॉ. याजश्री दे ळऩाांडे माांनी अनुभोदन ददरे.
ठयाल क्रभाांक ५

िथभ लऴा करा भयाठीच्मा प्रलद्मार्थमाावाठी नेभरेरा मालऴीचा अभ्मावक्रभ रषात घेऊन
ऩुढीर लऴााचा अभ्मावक्रभ त्माांच्मा जाणणला अधधक वभद्ध
कयणाया अवेर शा दृजठटकोण
ृ

डोळ्मावभोय ठे लून तळा िकायच्मा अभ्मावक्रभालय चचाा कयण्मात आरी. माभध्मे डॉ. योंगटे माांनी
ां े माांनी अनुभोदन ददरे.
केरेल्मा वूचनाांव डॉ. यणधीय लळद
ठयाल क्रभाांक ६

भयाठी प्रलऴमाच्मा प्रलद्मार्थमाांवाठी प्रलप्रलध षेत्रात अवणाऱ्मा व्मलवाम ल योजगायालबभख
ु

वांधी रषात घेऊन तळाच िकायचे उऩमक्
ु त अवे िभाणऩत्र अभ्मावक्रभ घेण्माचे ठयप्रलण्मात आरे.

माभध्मे १) भदु ितळोधन, २) वांदशतारेखन, काव्मरेखन(वजानळीर रेखन), ३)काव्म, नाट्म

कथा वादयीकयण, ४) वांगणकीम ब्रॉगरेखन, ५) ऩत्रकारयता माऩैकी कोणतेशी दोन िभाणऩत्र
अभ्मावक्रभ घ्मालेत.

तवेच प्रलद्मार्थमाांव कोणताशी एक कौळल्माधधजठठत िभाणऩत्र अभ्मावक्रभ द्माला. अवे
वलाानभ
ु ते ठयप्रलण्मात आरे त्माव डॉ. ननधी ऩटलधान माांनी अनभ
ु ोदन ददरे.
ठयाल क्रभाांक ७.

एकूणच अभ्मावक्रभाचे पलरत ऩढ
ु ीर गोठटीांना अनुवरून अवाले अवे वलाानुभते ठयप्रलण्मात
आरे. त्माव डॉ. याजश्री दे ळऩाांडे माांनी अनभ
ु ोदन ददरे.


प्रलद्मार्थमाांना लाचन, श्रलण ल रेखन मा नतन्शी कौळल्माांचे आकरन.



वादशत्माची अलबरुची ल वभज ननभााण.



वादशत्माचे वभाजाळी अवणाये अनफ
ु ांध ल फदरत्मा वाभाजजक, वाांस्कृनतक जीलनाची
ओऱख.



जागनतकीकयण, भशानगयीकयण माांचा नागयीजीलनालय शोणाया ऩरयणाभ माांचे आकरन.



बप्रलठमातीर योजगाय ल व्मलवामाच्मा वांधी लभऱप्रलता माव्मात अळीच कौळल्म प्रलकलवत
कयणाया अभ्मावक्रभ अवल्माने ऩत्रकारयता, जादशयात षेत्र, प्रलप्रलध भाध्मभाांलयीर िवायणे,
व्माख्माने ल ननलेदन, स्लतांत्र कामाक्रभ, भुिणारम, वांदशतारेखन मा षेत्रात वषभऩणे कामा
कयण्माची वांधी.



नाट्मतांत्र ल नाटक माांच्मा आकरनाभुऱे यां गभांचीम वादयीकयण कराांची ओऱख ल
व्मालवानमक वांधी.




वांळोधनाची आलड ननभााण.

इव्शें ट भॅनेजभें ट कौळल्म आकरन ल उऩमोजन.
िथभ लऴा करा भयाठी प्रलऴमाचा अभ्मावक्रभ वलाानुभते भांजूय कयण्मात आरा.
वशी
नाल: डॉ. वर्षा शिरीर् फषटक
चेअयभन
भयाठी अभ्मावभांडऱ
आठल्मे-विे-प्रऩत्रे स्लामत्त भशाप्रलद्मारम,
दे लरुख
ददनाांक :

