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Semester  Course 

Code 

Title  Paper Credits Exam (I 

/ E) 

Marks 

 

 

 

V 

MAR 

3501 
सावहत्यविचार – १ Special 4  I + E 50+50 

MAR 

3502 
िणुनात्मक 

भार्ाविज्ञान 

Special 4  I + E 50+50 

MAR 

3503 
पारंपररक मराठी : 

लवलतगद्य, िृते्त 

General 3  I + E 50+50 

MAR 

3504 
व्यािहाररक मराठी – 

५ 

General 3  I + E 50+50 

MAR 

3505 
शोधप्रकल्प – १ Research  2  I + E 50+50 

 

 

 

VI 

MAR 

3601 
सावहत्यविचार – २ Special 4  I + E 50+50 

MAR 

3602 
ऐवतहावसक 

भार्ाविज्ञान 

Special 4  I + E 50+50 

MAR 

3603 
पारंपररक मराठी : 

अनुभिकथन , छंद 

General 3  I + E 50+50 

MAR 

3604 
व्यािहाररक मराठी – 

६ 

General 3  I + E 50+50 

MAR 

3605 
शोधप्रकल्प – २  Research 2  I + E 50+50 

 
Fergusson College (Autonomous), Pune 

Structure of T.Y.B.A. – Faculty of Arts and Humanities 

Under CBCS pattern (2019-20) effective from June 2021 

Equivalence Syllabus for Department of Marathi 

TY BA New CBCS Pattern Old /Existing Pattern 

Sem V DSE 1C (4 credits) 

MAR 3501: सावहत्यविचार – १ 

Special Paper 3: MAR 3503 

सावहत्यविचार – १ 

DSE 2C (4 credits) 

MAR 3502: िणुनात्मक भार्ाविज्ञान 

Special Paper 4: MAR 3504 

िणुनात्मक भार्ाविज्ञान 

SEC 1C (3 credits) 

MAR 3503:  

पारंपररक मराठी: लवलतगद्य, िृते्त 

वकंिा 
SEC 2C (3 credits) 

MAR 3504: व्यािहाररक मराठी – ५ 

General Paper 3: MAR 3501 

पारंपररक मराठी: लवलतगद्य, िृते्त 

वकंिा 

                          MAR 3502 

व्यािहाररक मराठी – ५ 

SEC 3C (2 credits) 

                    (Value/Skill Based/ 

Field Work) 

MAR 3505: भार्ाविर्यक प्रकल्प  

 

 

Note: SEC 1C is CC ‘1 or 2’ (General paper for other department students) 

 



TY BA New CBCS Pattern Old Existing Pattern 

Sem VI DSE 1D (4 credits) 

MAR 3601: सावहत्यविचार – 2 

Special Paper 3: MAR 3603 

सावहत्यविचार – 2 

DSE 2D (4 credits) 

MAR 3602: ऐवतहावसक भार्ाविज्ञान 

Special Paper 4: MAR 3604 

ऐवतहावसक भार्ाविज्ञान 

SEC 1D (3 credits) 

MAR 3603:  

पारंपररक मराठी: अनुभिकथन, छंद  

वकंिा 
SEC 2D (3 credits) 

MAR 3604: व्यािहाररक मराठी – ६  

General Paper 3: MAR 3601 

पारंपररक मराठी: अनुभिकथन, छंद  

वकंिा 

MAR 3602 

व्यािहाररक मराठी – ६ 

SEC 3D (2 credits) 

                     (Value/Skill Based / 

Field Work) 

MAR 3605: सावहत्यविर्यक प्रकल्प  

---- 

 

Note: SEC 1D is CC-‘1 or 2’ (General paper for other department students) 

फरुु्ग्सन महाविद्यालय (स्वायत्त), पुणे 

अभ्यासमंडळाने मान्य केलेला बी. ए. मराठी (तृतीय िरु्) अभ्यासक्रम 

शैक्षवणक िरु् २०२१-२२ पासून  

विर्य क्र.     बी. ए. अभ्यास-पवत्रकेचे नाि 

MAR3501 

DSE 1C 

 

(Credits 4) 

 

सत्र ५  

विशेषस्तर – ३ 

सावहत्यविचार 

सावहत्यविचार 

 सावित्याचे स्वरूप (अलंकार, िक्रोक्ती इ. वसद्ांतासि) 

 सावित्याचे प्रयोजन  

 सावित्याची वनवमितीप्रवक्रया  

 सावित्याची भाषा 

MAR3601 

DSE 1D 

 

(Credits 4) 

 

सत्र ६  

विशेषस्तर – ३ 

सावहत्यविचार 

सावहत्यविचार 

 सावित्याचा आस्वाद (रस, ध्वनी या वसद्ांतासि) 

 सावित्याची सामावजकता  

 सावित्याची अवभरुची  

 सावित्यप्रकाराची संकल्पना  

MAR3502 

DSE 2C 

 

(Credits 4) 

 

 

सत्र ५  

विशेषस्तर – ४ 

भार्ाविज्ञान 

भार्ाविज्ञान – िर्िनात्मक 

 भाषेचे स्वरूप, िैवशष्ट्ये आवर् कायि  

 स्ववनमविचार आवर् रुवपमविचार 

 िाक्यविण्यास  

 अर्िविन्यास  

MAR3602 

DSE 2D 

 

(Credits 4) 

 

 

सत्र ६  

विशेषस्तर – ४ 

भार्ाविज्ञान 

भार्ाविज्ञान – ऐवतिावसक 

 विल्यम जोन्स यांचा वसद्ान्त आवर् भाषाकुळ संकल्पना  

 इंडो-युरोपीय, इंडो-इरार्ी आवर् भारतीय भाषाकुळे  

 मराठी भाषेची उत्पत्ती, पूििपीवठका, मराठीच्या बोली   

 ध्वनीपररितिन आवर् अर्िपररितिन  



MAR3503 

SEC 1C 

 

(Credits 3) 

सत्र ५  

सामान्यस्तर – ३ 

पारंपररक मराठी 

पारंपररक मराठी: सत्र ५: लवलतगद्य आवण वनिडक िृते्त   

 प्रावतवनविक लघुवनबंि संग्रि – संपा.के. ज. पुरोवित, 

सावित्य अकादमी, २०१३  

MAR3603 

SEC 1D 

 

(Credits 3) 

सत्र ६  

सामान्यस्तर – ३ 

पारंपररक मराठी 

पारंपररक मराठी: सत्र ६: अनुभिकथन आवण वनिडक छंद   

 एका रानिेड्याची शोियात्रा – कृष्णमेघ कंुटे 

MAR3504 

SEC 2C 

 

 

(Credits 3) 

 

 

 

सत्र ५  

सामान्यस्तर – ३ 

व्यािहाररक 

मराठी 

 

व्यािहाररक मराठी –  

 प्रसारमाध्यमे : व्याख्या, विविि प्रसारमाध्यमांची ओळख  

 िृत्तपत्र, नभोिार्ी, वचत्रिार्ी या माध्यमांचे स्वरूप, 

सामर्थ्ि, मयािदा 

 प्रसारमाध्यमांचा जनमानसािर िोर्ारा पररर्ाम  

 िृत्तपत्रासाठी लेखन - बातमी, अग्रलेख, सं्तभलेख, 

मुलाखत  

 नभोिार्ीसाठी लेखन: भाषर्, रुपक, संिाद, मुलाखत, 

नभोनाय, बातम्या  

 वचत्रिार्ीसाठी लेखन: भाषर्, मुलाखत, संिाद, बातम्या, 

वनिेदन  

MAR3604 

SEC 2D 

(Credits 3) 

 

 

सत्र ६  

सामान्यस्तर – ३ 

व्यािहाररक 

मराठी 

 

व्यािहाररक मराठी 

 निमाध्यमांची ओळख: त्यांचे आंतरजालािरील अिलंबन, 

निीन तंत्रज्ञान,   

 मावितीपट, लघुपट लेखन  

 जाविरातलेखन: स्वरूप, मांडर्ी, मर्ळा, रसग्रिर् इ. 

 अनुवदनी(ब्लॉग) लेखन  

 िेबपोटिल मांडर्ी, रचना, लेखन, संपादन  

MAR3505 

SEC 3C 

(Credits 2) 

सत्र ५  

 

भार्ाविर्यक प्रकल्प 

MAR3605 

SEC 3D 

(Credits 2) 

सत्र ६  

 सावहत्यविर्यक प्रकल्प 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester V 

Title of the 

Course and 

Course Code 

सावहत्यविचार – १ - MAR 3501  Number of 

Credits : 04 

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 सावित्य म्हर्जे काय? सावित्याची परंपरा, उगम, संकल्पना, सावित्याच्या विकासाचा 

आढािा घेरे् 

CO2 सावित्याची प्रयोजने, वनवमिती, सावित्याची भाषा इत्यादी घटकांचा अभ्यास कररे्. 

CO3 सावित्याचा आस्वाद आवर् अवभरुची यांचे परस्पर संबंि समजािून देरे् 

CO4 सावित्य आवर् समाज, सावित्य आवर् संसृ्कती या घटकांची नोदं घेरे्, यातून 

सावित्याची सामावजकता स्पष्ट कररे्.  

CO5 सावित्याचा समाजािर आवर् समाजाचा सावित्यािर िोर्ारा प्रभाि आवर् प्रभाि 

समजािून देरे् 

CO6 सावित्यप्रकाराची संकल्पना समजािून देरे्, सावित्यप्रकाराच्या घटकांची वचवकत्सा 

कररे्. 

  

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ सावित्याचे स्वरूप (अलंकार, िक्रोक्ती इ. वसद्ांतासि) 

घटक २ सावित्याचे प्रयोजन  

घटक ३ सावित्याची वनवमितीप्रवक्रया  

घटक ४ सावित्याची भाषा 

 

संदभुगं्रथ आवण साधने -  

१) सावित्यविचार, अ.िा.कुलकर्ी, प्रवतमा प्रकाशन, पुरे्  

२) सावित्यविचार, द.वद.पंुडे, से्नििििन प्रकाशन, पुरे्  

३) काव्यशास्त्रप्रदीप, सं.रा.गाडगीळ, व्हीनस प्रकाशन, पुरे्  

४) अवभनि काव्यप्रकाश, रा.श्री. जोग, व्हीनस प्रकाशन, पुरे् 

५) सुगम मराठी व्याकरर् ि लेखन, मो.रा. िाळंबे, वनतीन प्रकाशन, पुरे् 

६) वनसगाियर्, वदलीप कुलकर्ी, राजिंस प्रकाशन, पुरे् 

७) ध्ववनविचार, जयश्री पाटर्कर, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 



 

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ भार्ा: व्याख्या, स्वरूप, काये आवण लक्षणे  

ध्वनी आवर् स्वन संकल्पना, स्वर आवर् वं्यजने, िावगन्द्रिय रचना ि उच्चारर्स्र्ान 

घटक २ स्ववनम विचार , रुवपमविचार 

घटक ३ िाक् यविचार 

घटक ४ अर्िविचार: अर्ि - व्याख्या, स्वरूप आवर् प्रकार 

 

संदभुगं्रथ आवण साधने- 

१. आिुवनक भाषाविज्ञान, कल्यार् काळे, अंजली सोमर्, प्रवतमा प्रकाशन, पुरे् 

२. सुलभ भाषाविज्ञान, द. वद. पंुडे, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

३. आिुवनक भाषाविज्ञान, वमवलंद मालशे, लोकिाइमयगृि, मंुबई 

४. भाषाविज्ञान: िर्िनात्मक आवर् ऐवतिावसक , मालशे-इनामदार-सोमर्, पद्मगंिा प्रकाशन, पुरे् 

५. िर्िनात्मक भाषाविज्ञान, मिेंद्र कदम, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

६. भाषाविज्ञान, रमेश िोगंडे, वदलीपराज प्रकाशन, पुरे् 

७. मराठी भाषेचा आवर्िक संसार, अशोक केळकर, मराठिाडा सावित्य पररषद, औरंगाबाद 

८. मराठीचा भावषक अभ्यास, मु.श्री. कानडे, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester V 

Title of the 

Course and 

Course Code 

भार्ाविज्ञान: िणुनात्मक - MAR 3502 Number of 

Credits : 04 

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 भाषेचे स्वरूप ि कायि विविि व्याख्यांच्या आिारे सांगरे् 

CO2 भाषाविज्ञानाच्या विविि शाखांमिील फरक स्पष्ट कररे्. भाषा आवर् भाषर् यांतील 

फरक स्पष्ट कररे्. 

CO3 उच्चारर् स्र्ानानुसार भाषाध्वनीचें िगीकरर् ि त्यांची व्यिस्र्ा लािरे्, सूत्रबद् कररे्. 

CO4 स्वन, स्ववनम आवर् स्वनांतर आवर् रुवपका, रुवपम आवर् रुवपकांतर या संकल्पना 

स्पष्ट कररे्.  

CO5 मराठी भाषेचा िाक्यविन्यास अभ्यासरे्.   

CO6 भाषा या संरचनेचे घटक सूत्रबद् कररे्. िे घटक परस्परांशी जोडर्ार् या घटकांचे 

विश्लेषर् कररे्.  



 

 

     

Dfg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester V 

Title of the 

Course and 

Course Code 

आधुवनक मराठी सावहत्य आवण मराठी िृत्तरचना-MAR3503 Number of 

Credits : 3 

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 आिुवनक मराठी सावित्यातील विविि सावित्यप्रकारांचा पररचय करून घेरे्. 

CO2 लवलतगद्य या सावित्यप्रकाराचा उगम, परंपरा आवर् विकास समजून घेरे्. 

CO3 ‘प्रावतवनविक लघुवनबंि संग्रि’ – संपा.के.ज.पुरोवित या लवलतगद्य संग्रिातील विविि 

लेखांचा अभ्यास कररे् 

CO4 ‘प्रावतवनविक लघुवनबंि संग्रि’ – संपा.के.ज.पुरोवित या लवलतगद्य संग्रिातून 

वदसर्ार्या आशयाचा आवर् आविष्काराचा अभ्यास कररे्. 

CO5 ‘प्रावतवनविक लघुवनबंि संग्रि’ – संपा.के.ज.पुरोवित या लवलतगद्य संग्रिातील 

लेखांतील विषयांचे िगीकरर् कररे्. 

CO6 मराठीतील वनिडक अक्षरगर्िृते्त आवर् मात्रािृते्त छंद यांचा पररचय करून घेरे्. 

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ लवलतलेख - एक सावित्यप्रकार, संकल्पना, परंपरा ि स्वरूप 

घटक २ ‘प्रावतवनविक लघुवनबंि संग्रि’ - संपा.के.ज.पुरोवित, सावित्य अकादमी, २०१३  

अभ्यास: प्रसंग, व्यन्द्रक्तरेखा, अनुभि, भाषाशैली, िर्िनशैली  

घटक ३ वनिडक िृते्त - अक्षरगर्िृते्त: भुजंगप्रयात, शादुिलविवक्रवडत;  मात्रािृते्त: आयाि, वदंडी 

संदभुगं्रथ आवण साधने- 

१) ‘प्रावतवनविक लघुवनबंि संग्रि’ – संपा.के.ज.पुरोवित, सावित्य अकादमी, २०१३  

२) तघुवनबंि ते मुक् तगद्य, वि. शं. चोगुंले, मॅजेस्टीक प्रकाशन, मंुबई . 

३) लवलत गद्याचे तान्द्रिक स्वरूप आवर् मराठी लघुवनबंिाचा इवतिास, आनंद यादि, मेिता प्रकाशन,      

     पुरे् 

४) सुगम मराठी व्याकरर् ि लेखन, मो. रा. िाळंबे, वनतीन प्रकाशन, पुरे् . 

५) सावित्याचे अध्यापन, िा. ल. कुलकर्ी गौरि गं्रर्, संपा. श्री. पु. भागित, पॉपु्यलर प्रकाशन, मंुबई 

६) मराठी छंदोरचना, मािि तं्र्यबक पटिििन, व्हीनस प्रकाशन, पुरे् . 

७) छंदशास्त्र, ना. ग. जोशी. 

८) िाइमयाचे अध्यापन, द. वद. पंुडे, श्री. पु. वगंडे, मॅजेस्टीक प्रकाशन, मंुबई. 

९) आिुवनक मराठी सावित्य, संपा. गो. मा. पिार, म. द. िातकरं्गलेकर . 

१०) प्रदवक्षर्ा खंड १ ि २, संपा. अवनरुद् कुलकर्ी, कॉन्द्रिनेिल प्रकाशन, पुरे् 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester V 

Title of the 

Course and 

Course Code 

व्यािहाररक आवण उपयोवित मराठी - MAR 3504 Number of 

Credits : 3 

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 प्रसार माध्यमाची व्याख्या, स्वरूप, िैवशषे्ट, मित्व, फायदे, गुर्, परंपरा, विकास, 

इवतिास समजािून घेरे्. 

CO2 िृत्तपत्र, नभोिार्ी, वचत्रिार्ी या आिुवनक तंत्रज्ञानपर प्रसारमाध्यमांचा पररचय करून 

घेरे्. 

CO3 िृत्तपत्र, नभोिार्ी, वचत्रिार्ी या प्रसारमाध्यमांसाठी आिश्यक अशा विविि 

कौशल्यांचा अभ्यास कररे्. 

CO4 िृत्तपत्रासाठी लेखन कररे् - बातम्या, अग्रलेख, िृत्तलेख, इ. 

CO5 नभोिार्ीसाठी लेखन कररे् - मुलाखत, रूपक, शु्रवतका, बातम्या, वनिेदन इ.  

CO6 वचत्रिार्ीसाठी लेखन कररे् - भाषर्, मुलाखत, रूपक, मावितीपट, बातम्या, वनिेदन 

इ.  

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ प्रसारमाध्यमे : व्याख्या, विविि प्रसारमाध्यमांची ओळख,प्रसारमाध्यमांचा 

जनमानसािर िोर्ारा पररर्ाम, िृत्तपत्र, नभोिार्ी, वचत्रिार्ी या माध्यमांचे स्वरूप, 

सामर्थ्ि, मयािदा 

घटक २ िृत्तपत्रासाठी लेखन - बातमी, अग्रलेख, सं्तभलेख, मुलाखत  

घटक ३ नभोिार्ीसाठी लेखन: भाषर्, रुपक, संिाद, मुलाखत, नभोनाय, बातम्या  

घटक ४ वचत्रिार्ीसाठी लेखन: भाषर्, मुलाखत, संिाद, बातम्या, वनिेदन 

संदभुगं्रथ आवण साधने सूची: 

१. व्याििाररक मराठी, ल.रा. नावसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्िापूर 

२. व्याििाररक मराठी, गोविलकर, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

३. व्याििाररक मराठी, से्निल तािरे, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

४. व्याििाररक मराठी, कल्यार् काळे, द. वद. पंुडे, वनराली प्रकाशन, पुरे् 

५. सुगम मराठी व्याकरर् ि लेखन, मो. रा. िाळंबे, वनतीन प्रकाशन, पुरे् 

६. बातमीदारी, सुनील माळी. 

७. बोलका कॅमेरा, यशोदा भागित, मौज प्रकाशन, मंुबई 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester VI 

Title of the 

Course and 

Course Code 

सावहत्यविचार-२ - MAR 3601 Number of 

Credits :04  

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 सावित्याच्या आस्वादामागच्या कारर्मीमांसेचा आढािा घेरे् 

CO2 आस्वादाच्या स्वरूपाचा पररचय करून देरे्  

CO3 सावित्य आवर् समाज यांच्या परस्परसंबंिांचा अभ्यास कररे्. 

CO4 साविन्द्रत्यक अवभरुची कशी वनमािर् ि विकवसत िोते याची जार्ीि वनमािर् कररे्. 

CO5 सावित्याच्या विविि प्रकारांची गरज लक्षात घेऊन त्यामागच्या तिांची जार्ीि वनमािर् 

कररे्. 

CO6 सावित्याची समीक्षा करता येण्यासाठी पूिितयारी कररे्. 

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ सावित्याचा आस्वाद 

घटक २ सावित्याची सामावजकता 

घटक ३  सावित्याची अवभरुची 

घटक ४ सावित्यप्रकाराची संकल्पना 

संदभुगं्रथ आवण साधने -  

१. सावित्यविचार, अ.िा.कुलकर्ी, प्रवतमा प्रकाशन, पुरे् 

२. सावित्यविचार, द. वद. पंुडे, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

३. काव्यशास्त्रप्रदीप, सं.रा. गाडगीळ, व्हीनस प्रकाशन, पुरे् 

४. अवभनि काव्यप्रकाश, रा.श्री. जोग, व्हीनस प्रकाशन, पुरे् 

५. सुगम मराठी व्याकरर् ि लेखन, मो. रा. िाळंबे, वनतीन प्रकाशन, पुरे् 

६. वनसगाियर्, वदलीप कुलकर्ी, राजिंस प्रकाशन, पुरे् 

७. ध्ववनविचार, जयश्री पाटर्कर, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester VI 

Title of the 

Course and 

Course Code 

भार्ाविज्ञान: ऐवतहावसक - MAR 3602 Number of 

Credits :04  

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 विल्यम जोन्स यांच्या वसद्ांताचा पररचय करून देरे्. भाषाकुळ संकल्पना समजून 

घेरे्.  

CO2 िर्िनात्मक, ऐवतिावसक, सामावजक, सांन्द्रख्यकी, बोली भूगोल इ. भाषाविज्ञानाच्या 

विविि शाखांमिील फरक स्पष्ट कररे्. 

CO3 भारत-युरोपीय आवर् आयि-इरार्ी भाषाकुळ व्यिन्द्रस्र्त समजून घेरे्. भारतात 

बोलल्या जार्ार्या भाषांची भाषाकुळे अभ्यासरे्. त्यातील भाषांचा सोदािरर् अभ्यास 

कररे्. 

CO4 मराठी भाषेची उत्पत्ती, पूििपीवठका आवर् त्यासंदभाित मांडले गेलेले विविि वसद्ांत 

अभ्यासरे्. 

CO5 मराठीच्या विविि बोलीचा सविस्तर अभ्यास कररे्. या बोलीचंी िैवशष्ट्ये सोदािरर् 

मांडरे्.  

CO6 भावषक आदान-प्रदान, ध्वनी-पररितिन आवर् अर्ि पररितिन या संकल्पना अभ्यासरे्. 

त्यातून झालेले विविि भावषक बदल लक्षात घेरे्. यासंदभाित भावषक पररितिनाचे 

वसद्ांतन कररे्.  

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ भाषाविज्ञान विविि शाखा: िर्िनात्मक, ऐवतिावसक, सामावजक, सांन्द्रख्यकी, बोली-

भूगोल, 

घटक २ जागवतक भाषाकुल संकल्पना, भारत-युरोपीय भाषाकुल 

घटक ३ मराठी भाषेची उत्पत्ती, पूििपीवठका, विविि मत- मतांतरे आवर् संदभिसािने 

घटक ४ भावषक आदान-प्रदान, ध्वनी पररितिन आवर् अर्ि पररितिन 

संदभुगं्रथ आवण साधने: 

१. मराठीचा भावषक अभ्यास, मु.श्री. कानडे, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

२. भाषाविज्ञान: िर्िनात्मक आवर् ऐवतिावसक, मालशे-इनामदार-सोमर्, पद्मगंिा प्रकाशन, पुरे् 

३. आिुवनक भाषाविज्ञान, कल्यार् काळे, अंजली सोमर्, प्रवतमा प्रकाशन, पुरे् 

४. भाषा: इवतिास आवर् भूगोल, ना. गो. कालेलकर, मोज प्रकाशन, मंुबई 

५. मराठी भाषेचा इवतिास, गं.ना. जोगळेकर, श्रीविद्या प्रकाशन, पुरे् 

६. अवभनि भाषाविज्ञान, गं.ना. जोगळेकर, श्रीविद्या प्रकाशन, पुरे् 

७. भाषा आवर् संसृ्कती, ना. गो. कालेलकर, मोज प्रकाशन, मंुबई 

८. आिुवनक भाषाशास्त्र, श्री.ना. गजेद्रगडकर, व्हीनस प्रकाशन, पुरे् 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester VI 

Title of the 

Course and 

Course Code 

आधुवनक मराठी सावहत्य आवण मराठी छंद - MAR 3603 Number of 

Credits :03 

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 सावित्य प्रकार म्हर्जे काय?, समजािून घेरे्, सावित्य प्रकाराची ओळख करून घेरे्.  

CO2 अनुभिकर्न या सावित्यप्रकाराचा उगम, परंपरा आवर् विकास समजून घेरे्. 

CO3 अनुभिकर्न या सावित्यप्रकाराचे िेगळेपर् समजून घेरे्. 

CO4 ‘एका रानिेड्याची शोियात्रा’ या अनुभिकर्नातील विविि पात्रांचा, प्रसंग, 

व्यन्द्रक्तरेखा, िातािरर् इ. घटकांचा अभ्यास कररे् 

CO5 ‘एका रानिेड्याची शोियात्रा’ या अनुभिकर्नातून वदसर्ार्या लेखकाचा, भाषेचा 

आवर् शैलीचा अभ्यास कररे्. 

CO6 अभंग आवर् ओिी या मराठी छंदांचा सविस्तर अभ्यास कररे्.  

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ अनुभिकर्न: एक सावित्यप्रकार, संकल्पना, स्वरूप, परंपरा, पे्ररर्ा आवर् प्रयोजन 

घटक २ एका रानिेड्याची शोियात्रा’ या अनुभिकर्नाचा अभ्यास: कर्ानक, प्रसंग, 

व्यन्द्रक्तरेखा,  अनुभि, भाषाशैली, िर्िनशैली 

घटक ३ छंद: ओिी, अभंग 

संदभुगं्रथ आवण साधने - 

१.  ‘एका रानिेड्याची शोियात्रा’- कृष्णमेघ कंुटे, मॅजेस्टीक प्रकाशन, मंुबई 

२.    मराठी प्रिासिर्िनांची िाटचाल, नीला पांढरे 

३.    सुगम मराठी व्याकरर् ि लेखन, मो. रा. िाळंबे, वनतीन प्रकाशन, पुरे् 

४.    प्रिासिर्िन: एक िाइमयप्रकार, िसंत सािंत, मिाराष्टर  राज्य सावित्य आवर् संसृ्कती मंडळ, 

 मंुबई 

५.     सावित्याचे अध्यापन, िा.ल.कुलकर्ी गौरिगं्रर्, संपा. श्री.पु.भागित, पॉपु्यलर प्रकाशन, मंुबई 

६.     िाडमयाचे अध्यापन, द.वद.पंुडे, श्री.पु.वगंडे, मॅजेस्टीक प्रकाशन, मंुबई 

७.     आिुवनक मराठी सावित्य, संपा. गो.मा.पिार, म.द.िातकरं्गलेकर 

८.      प्रदवक्षर्ा खंड १ ि २, संपा. अवनरुद् कुलकर्ी, कॉिीनेिल प्रकाशन, पुरे् 



 

 

 

                                                 T. Y. B.A.   Semester VI 

Title of the 

Course and 

Course Code 

व्यािहाररक आवण उपयोवित मराठी 

 MAR 3604 

Number of 

Credits :03  

Course Outcomes (COs) 

On completion of the course, the students will be able to: 

CO1 नि-माध्यमांची व्याख्या, स्वरूप, िैवशष्ट्ये, मिि, फायदे, गुर्, परंपरा, विकास, 

इवतिास समजािून घेरे्. 

CO2 संगर्कीय आवर् चलभाषीय सािनांचा अआवर् त्यामागील तंत्रज्ञानाचा पररचय करून 

घेरे्.   

CO3 मरीठीतून चालर्ारी विविि िेब-पोटिल अभ्यासरे्   

CO4 मावितीपट, लघुपट लेखन यासाठी संविता, पटकर्ा तयार कररे्  

CO5 जाविरातीचे स्वरूप, मसुदा, मांडर्ी, लेखन, भाषा मूल्यमापन कररे्. 

CO6 अनुवदनी लेखनाचा अभ्यास कररे् आवर् विविि अनुवदनी अभ्यासरे्.  

घटक Units Title and Contents शीरु्क आवण आशय 

घटक १ निमाध्यमांची ओळख : आंतरजाल, निीन तंत्रज्ञान यांचा पररचय 

घटक २ मावितीपट, लघुपट लेखन, अनुवदनी(ब्लॉग) लेखन  

घटक ३ िेबपोटिल मांडर्ी, रचना, लेखन, संपादन 

घटक ४ जाविरातलेखन : स्वरूप, मांडर्ी, मर्ळा, रसग्रिर् इ. 

संदभुगं्रथ आवण साधने सूची: 

१. व्याििाररक मराठी, ल.रा. नावसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्िापूर 

२. व्याििाररक मराठी, गोविलकर, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

३. व्याििाररक मराठी, से्निल तािरे, से्नििििन प्रकाशन, पुरे् 

४. व्याििाररक मराठी, कल्यार् काळे, द. वद. पंुडे, वनराली प्रकाशन, पुरे् 

५. सुगम मराठी व्याकरर् ि लेखन, मो. रा. िाळंबे, वनतीन प्रकाशन, पुरे् 

६. बातमीदारी, सुनील माळी. 

७. बोलका कॅमेरा, यशोदा भागित, मौज प्रकाशन, मंुबई 
 


