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1. Prologue/ Introduction of the programme:  

 

   उच्च शिक्षणासाठी प्रवेि घेणाऱ्या शवद्यार्थ्ाांची िैक्षशणक पार्श्वभूमी 

ही ज्ञानरचनावादाची आहे. या शवद्यार्थ्ाांचे पूवावनुभव, पूववज्ञान हे शिज्ञासा, 

शनरीक्षण, प्रयोग, सिवनिीलता, उपाययोिना व समस्या शनराकरण अिा 

अध्ययन-अध्यापन सूत्ाांतून शनमावण झाले आहे. 

  हा अभ्यासक्रम तयार करीत असताना काही आधारभूत तते्त्व 

स्वीकारली आहेत. राष्ट्र ीय िैक्षशणक धोरणाची उशिषे्ट् प्रत्यक्षात आणताना, 

शवद्यार्थीकें द्री, आांतशववद्यािाखीय, रोिगाराशभमुख, कौिल्याशधष्ठीत असे 

भाषा व साशहत्याचे अभ्यासक्रम अनुसरणे, शनमावण करणे आवश्यक आहे. 

तसेच िीवन कौिल्य शवकासासाठी भाषा, साशहत्य, कला ही माध्यमे 

अशधक पररणामकारकतेने समिावून घेणे आवश्यक झाले आहे. 

साशहत्यत्यक क्षमता, भाशषक क्षमता वाढीसाठी, िीवनाच्या आकलनासाठी 

आशण प्रगल्भतेसाठी शवद्यार्थी शसद्ध करणे; ही आिची गरि बनली आहे. 

या सवव बाबी ांचा शवचार करुन पुनरव शचत पदवी वगावच्या अभ्यासक्रमात 

खालील मुद्याांचा शवचार अशभपे्रत आहे.  

 १. मराठी भाषा, मराठी साशहत्य आशण मराठी सांसृ्कती याांचे 

अध्ययन करणे. 
 

२. साशहत्यशवषयक आकलन, आस्वाद आशण मूल्यमापन क्षमता 

शवकशसत करणे.  
 

३. साशहत्याभ्यासातून िीवनशवषयक समि शवकशसत करणे. 
 

४. मराठी भाषेची उपयोिनात्मक कौिले्य शवकशसत करणे. 
 

 ५. िागशतकीकरणात शवशवध के्षत्ाांना सामोरे िाण्यासाठी मराठी 

भाशषक क्षमतेचा शवकास करणे. 
 

2.  Programme outcomes (Pos)  

 १. मराठी साशहत्य, मराठी भाषा आशण मराठी सांसृ्कतीची ओळख 

होते. 
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२. शवद्यार्थ्ाांच्या वाड्.मयीन अशभरूचीत वाढ होते. 

३. व्यत्यिमत्त्व शवकासासाठी आवश्यक असणारे भाषेचे ज्ञान प्राप्त 

होते. 

४. साशहत्य अभ्यासातून िीवनशवषयक समि शवकशसत होते. 

  ५. व्यावसायाशभमुख के्षत्ाांसाठी आवश्यक असणारे भाशषक 

कौिले्य प्राप्त होतात.  

 

 

 

 

 

I. Programme Structure and Course Titles  

 

Sr. 

No. 
Class Semester Course Code Course Title Credits 

1.  F.Y.B.A I BA-MAR 101 T 

आधुशनक मराठी साशहत्य: 

कर्था आशण भाशषक कौिल्य 

शवकास 

03 

2.  F.Y.B.A II BA-MAR 201 T 

आधुशनक मराठी साशहत्य: 

एकाांशकका आशण भाशषक 

कौिल्य शवकास 

03 

3.  S.Y.B.A III BA-MAR 301 T 

आधुशनक मराठी साशहत्य: 

कादांबरी आशण भाशषक 

कौिल्य शवकास 

03 

4.  S.Y.B.A III BA-MAR 302 T 
साठोत्तरी साशहत्य : पे्ररणा, 

प्रवृत्ती व स्वरूप  
03 

5.  S.Y.B.A III BA-MAR 303 T 

मध्ययुगीन मराठी वाड्.मयाचा 

इशतहास स्रू्थल पररचय (प्रारांभ 

ते इ.स.१६००) 

03 
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6.  S.Y.B.A III BA-MAR 304 T 
उपयोशित लेखन कौिले्य 

भाग-१ 
02 

7.  S.Y.B.A IV BA-MAR 401 T 

आधुशनक मराठी साशहत्य 

लशलतगद्य आशण भाशषक 

कौिल्य शवकास 

03 

8.  S.Y.B.A IV BA-MAR 402 T 
साठोत्तरी साशहत्य : नेमलेल्या 

साशहत्यकृतीचा अभ्यास  
03 

9.  S.Y.B.A IV BA-MAR 403 T 

मध्ययुगीन मराठी वाड्.मयाचा 

इशतहास स्रू्थल पररचय 

(इ.स.१६०० ते इ.स. १८१८) 

03 

10.  S.Y.B.A IV BA-MAR 404 T 
उपयोशित लेखन कौिले्य 

भाग-२ 
02 

11.  T.Y.B.A V BA-MAR 501 T 

आधुशनक मराठी साशहत्य : 

प्रवासवणवन आशण भाशषक 

कौिल्य शवकास 

03 

12.  T.Y.B.A V BA-MAR 502 T साशहत्यशवचार 03 

13.  T.Y.B.A V BA-MAR 503 T वणवनात्मक भाषाशवज्ञान भाग-१ 03 

14.  T.Y.B.A V BA-MAR 504 T 
कायवक्रम सांयोिनातील 

भाशषक कौिले्य भाग-१ 
03 

15.  T.Y.B.A V BA-MAR 505 T 
प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन 

कौशल्य भाग -१ 
03 

16.  T.Y.B.A VI BA-MAR 601 T 

आधुशनक मराठी साशहत्य 

(कशवता) आशण भाशषक 

कौिले्य शवकास 

03 

17.  T.Y.B.A VI BA-MAR 602 T साशहत्य समीक्षा 03 

18.  T.Y.B.A VI BA-MAR 603 T वणवनात्मक भाषाशवज्ञान भाग-२ 03 

19.  T.Y.B.A VI BA-MAR 604 T 
कायवक्रम सांयोिनातील 

भाशषक कौिल्य भाग-२ 
03 

20.  T.Y.B.A VI BA-MAR 605 T 
प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन 

कौशल्य भाग -२ 
03 
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Course Outcomes (Cos) 

1. शवद्यार्थ्ाांमधे्य मराठी साशहत्यासांबांधी रूची शनमावण होते. 

2. शवद्यार्थ्ाांना मराठी साशहत्याचा पररचय करून शदला िातो. 

3. शवद्यार्थ्ाांमधे्य साशहत्य आस्वादाची डोळस क्षमता शवकशसत केली िाते. 

4. शवद्यार्थ्ाांना सामाशिक दृशष्ट्कोनातून आधुशनक मराठी साशहत्याचा 

अन्वयार्थव समितो. 

5. शवद्यार्थ्ाांना कर्था या साशहत्यप्रकाराचा पररचय होतो. 

6. शवशवध भाशषक कौिले्य शवद्यार्थ्ाांना आत्मसात करता येतात. 

7. प्रमाण मराठी भाषा लेखनासाठी गुणवत्तापूणव लेखन कौिल्ये हस्तगत 

करता येतात. 
 

Detailed Syllabus / अभ्यासक्रम  :  

Unit / घटक Name/ नाव Total Lectures/ 

ताससका 

I 

१. कर्थााः स्वरूप व घटक  

२. करे्थचे प्रकार  

३. कर्था साशहत्यप्रकार वाटचाल                                                      

१५ 

II 

अभ्यासपुस्तक :  

१. समकालीन मराठी कथा  

    अक्षरबांध प्रकाशन, पुणे.                        

(सांपादक : प्रा.डॉ. शिरीष लाांडगे, प्रा.डॉ.शदलीप पवार, 

प्रा.डॉ. सांदीप साांगळे)  

१५ 

III १. प्रमाणभाषा शवषयक लेखनशनयम पररचय १५ 

Semester -I Paper -I 

 

Course Code:    BA-MAR 101T 

 

 

Title of the Course : 

आधुशनक मराठी साशहत्य : कर्था आशण 

भाशषक कौिल्य शवकास 

Credits: 03 Total Lectures: 45 Hrs 
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२. शवरामशचन्ाांचा भाषेतील वापर  

३. मुशद्रतशोधन  

 

 

 

 

 

Suggested Readings / संदर्भ गं्रथ :- 
 

1. मराठी साशहत्य पे्ररणा आशण स्वरूप, सांपादक डॉ. गो. मा. पवार, डॉ. म. द. 

हातकणांगलेकर 

2. साशहत्यमूल्य आशण अशभरुची. डॉ. गो. मा. पवार 

3. काही साशहत्यत्यक काही साशहत्यकृती. डॉ. भीमराव कुलकणी 

4. साशहत्य अध्यापन आशण प्रकार. वा. ल. कुलकणी गौरव ग्रांर्थ, सांपादक श्री. 

पु. भागवत. डॉ. सुधीर रसाळ. 

5. कर्था : सांकल्पना आशण समीक्षा, सुधा िोिी. मौि प्रकािन 

6. मराठी कर्था शवसावे ितक, सांपादक के. ि. पुरोशहत, सुधा िोिी 

व्यावहाररक मराठी पुणे शवद्यापीठ प्रकािन 

7. साशहत्यत्यक गौरी देिपाांडे, डॉ. महादेव वाळुां ि, से्नहवधवन प्रकाशन ¸ पुणे 

8. बाबुराव बागुलाांच्या करे्थतील दशलत, डॉ. रािाभाऊ भैलुमे 

9. दशलत व दशलतेतराांची कर्था एक अभ्यास, डॉ. श्रीराम गडकर  

10. भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र  िासनाने प्रकाशित केलेले शवशवध 

कोि   

11. मराठी शुध्दलेखन प्रदीप, मो.रा.वाळां बे, िुनी आवृत्ती, शनतीन 

प्रकाशन, पुणे-३० 

12. मराठी शुध्दलेखन प्रदीप, मो.रा.वाळां बे, सांपा. अरुण फडके, पुणे-

३० 

13. मराठी लेखन मागवदशशवका, राज्य मराठी शवकास सांस्र्था, यात्यिन 

शेख  

14. मराठी शब्दलेखन कोश, यात्यिन शेख, हशमवस प्रकाशन, पुणे 

15. शुध्दलेखन शववेक, डॉ. द.न.गोखले, सोहम प्रकाशन, पुणे-३० 

16. मुशद्रतशोधन, वाय.ए. धायगुडे, शद पूना पे्रस ओनसव  असोशसएशन 

17. मराठी लेखनकोश, अरुण फडके, ढवळे प्रकाशन, मुांबई   
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Semester - II Paper - I 

 

Course Code:   BA-MAR 201T 

 

Title of the Course : 

आधुशनक मराठी साशहत्य एकाांशकका आशण 

भाशषक कौिल्य शवकास 

Credits: 03 Total Lectures: 45 Hrs  

 

Course Outcomes (Cos) 

1. शवद्यार्थ्ाांमधे्य मराठी साशहत्यासांबांधी रूची शनमावण होते. 

2. शवद्यार्थ्ाांना मराठी साशहत्याचा पररचय करून शदला िातो. 

3. शवद्यार्थ्ाांमधे्य साशहत्य आस्वादाची डोळस क्षमता शवकशसत केली िाते. 

4. शवद्यार्थ्ाांना सामाशिक दृशष्ट्कोनातून आधुशनक मराठी साशहत्याचा 

अन्वयार्थव समितो.  

5. शवद्यार्थ्ाांना एकाांशकका या साशहत्यप्रकाराचा पररचय होतो. 

6. शवशवध उपयोशित कौिले्य शवद्यार्थ्ाांना आत्मसात करता येतात. 

7. नवसमािमाध्यमाांचे व्यावहाररक उपयोिन आत्मसात करता येते. 
 

Detailed Syllabus / अभ्यासक्रम  :  
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Unit / 

घटक 
Name/ नाव 

Total 

Lectures/ 

ताससका 

I 

१. एकाांशकका : स्वरूप   

२. एकाांशकका : घटक  

३. एकाांशकका : सांशहतामूल्य व प्रयोगमूल्य                                                    

१५ 

II 

अभ्यासपुस्तक :  

१. मराठी एकांसकका : १. शवठ्ठल तो आला आला – 

पु. ल. देशपाांडे  

                            २. हांडाभर चाांदण्या – दत्ता 

पाटील  

                                 पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे. 

(सांपा. : प्रा.डॉ. शिरीष लाांडगे, प्रा.डॉ.बाळकृष्ण 

लशळत, प्रा.डॉ. भास्कर ढोके)  

१५ 

III 

१. अिवलेखन  

२. स्वपररचयपत्  

३. नवसमाि माध्यमाांचा स्रू्थल पररचय (फेसबुक, 

शिटर, व्हॉट्स अप)  

१५ 

 

 

 

 

Suggested Readings / संदर्भ गं्रथ :- 
 

1. एकाांशकका वाटचाल, सांपादक श्री. रां . शभडे व इतर, सोमय्या पत्यिकेिन, 

मुांबई, १९६९.   

2.  शनवडक मराठी एकाांशकका सांपादक सुधा िोिी, साशहत्य अकादमी, 

शदल्ली, १९८३. 

3.  शनवडक एकाांशकका, शव.भा. देिपाांडे, १९७७, 

4.  सवोतृ्कष्ट् मराठी एकाांशकका, प्रभाकर नारायण पराांिपे, सुपणव प्रकािन, 

पुणे, १९४८. 
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5.  मराठी एकाांशकका: तांत् व शवकास, श्री. र. शभडे, सुपणव प्रकािन, पुणे, 

6.  एकाांशकका शवचार आशण सवोत्तम एकाांशकका, ियांत पवार व इतर, नेहरू 

सेंटर प्रकािन, मुांबई १९९३. 

7.  टॅक्स फ्री आशण इतर एकाांशकका (प्रस्तावना), चांद्रिेखर फणसळकर, 

कॉत्यिनेिल प्रकािन,पुणे १९९५, 

8.  समग्र एकाांशकका भाग १ व २. शविय तेंडुलकर, पॉपु्यलर प्रकािन, मुांबई, 

२००४. 

9.  चतुरांग सवाई एकाांशकका, सांपादक चतुरांग पररवार, १९८८-२०१२ 

रौप्यमहोत्सवी वाटचाल शविेषाांक. 

10. व्यावहाररक मराठी, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. दत्तात्य पुांडे, शनराली 

प्रकािन, पुणे. 

11. व्यावहाररक मराठी, डॉ. लीला गोशवलकर, डॉ. ियश्री पाटणकर, से्नहवधवन 

प्रकािन, पुणे. 

12. व्यावहाररक मराठी, डॉ. सयािीरािे मोकािी, प्रा. रांिना नेमाडे  

13. व्यावहाररक, उपयोशित मराठी आशण प्रसारमाध्यमाची कायविैली, डॉ. 

सांदीप साांगळे, डायमांड पत्यिकेिन, पुणे. 

14. व्यावहाररक मराठी. डॉ. ल. रा. नशसराबादकर, फडके प्रकािन, 

कोल्हापूर 

15. व्यावहाररक आशण उपयोशित मराठी, डॉ. मनोहर रोकडे 

16. मराठी भाषा उपयोिन आशण सिवन, प्रा. सुहासकुमार बोबडे 

17. पाररभाशषक सांज्ञा कोि (इांत्यिि मराठी ) डॉ. से्नहल तावरे. 

18. व्यावहाररक मराठी, सांपादक डॉ. से्नहल तावरे, से्नहवधवन प्रकािन, पुणे. 

19. उपयोशित मराठी, डॉ. केतकी मोडक, प्रा. सुिाता िेणई, सांतोष िेणई 

20. व्यावहाररक मराठी. प्रकाि परब, शमरु्थन प्रकािन, १८८९, डोांशबवली (पूवव) 

21. वेबसाईट, नरेंद्र आठवले/ सुिाता आठवले, वेशदका एिरप्रायिेस, पुणे 

22. फेसबुकच्या िगात, नरेंद्र आठवले/ सुिाता आठवले, वेशदका 

एिरप्रायिेस, पुणे 

23. सोशल शमशडया, योगेश बोराटे, अर्थवव पत्यिकेशन 

24. सायबर सांसृ्कती, रमेश वरखेडे 
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