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Hkwfedk 

foKku vkSj rduhd dh rqyuk esa ekufodh dk {ks= loZlekos’kd jgk gSA lekt ds 

mi;ksfxrkoknh ǹf”Vdks.k ds QyLo:i mPPkf’k{kk dk orZeku ifjǹ’; ifjo`fRrr gqvk gSA f’k{kk {ks= esa 

dkS’kyk/kkfjr izf’k{k.k ij cy nsuk orZeku dh vko’;drk cu xbZ gSA lkfgR; vkSj ekufodh dks Hkkjrh; 

lanHkksZa esa fuR; lEekutud n`f”V ls ns[kk x;k gSA lkfgR; fo’ks”k ;kfu dkO; lkfgR; us lekt dks fn’kk 

funsZ’ku dk dk;Z fd;k gSA  

orZeku ;a= ;qx ds ncko ds pyrs ekuo lekt ls Hkkouk vkSj lgthou ls tqM+s fo”k; xk;c 

gksrs tk jgs gSaA ekuoh lekt esa lgthou dh Hkkouk dks laizDr cukus dk dk;Z lkfgR; n~okjk gh laHko 

gSA fdlh Hkh lekt ds fodkl dks ukius dk ,dd e’khusa gks gh ugha ldrh gSaA ekuoh ewY;ksa dk iks”k.k 

muls laHko ugha gSA  

lkfgR; dk lh/kk laca/k ewY;ijd dykvksa ls gSA Hkkjrh; lkfgR; esa vfHkO;Dr ewY;ijdrk 

loksZPp gSA ckr tc lkfgR; dh vkrh gS rc mlds lcls egRoiw.kZ vo;o Hkk”kk dks vuns[kk ugha fd;k 

tk ldrk gSA lkfgR; dh vfHkO;fDr Hkk”kk ds ek/;e ls gksrh gSA Hkk”kk lekt ds lHkh ?kVdksa dks tksM+rh 

gS] euq”; dks lR;e~] f’koe] lqanje~ dk vfHkKku djrh gSA  

orZeku lwpuk Økafr ds ;qx esa lwpuk dk foLQksV gqvk gS fdarq lwpuk dks Kku esa ifjofrZr djus 

dk dk;Z rduhd ugha dj ldrhA ;g dk;Z rks ekufodh] lektfoKku vkSj lkfgR; dk gSA lkfgfR;d 

ewY; ;FkkFkZ esa thou ewY; gSa tks vke vkneh ds fy, vko’;d gSaA  

fganh lkfgR; dk bfrgkl Hkys gh ,d gtkj o”kZ dk gks fdarq fiNyh ,d ‘krkCnh esa fganh 

lkfgR; us viuk foLrkj lHkh fo/kkvksa esa fd;k gSA izfrfuf/kd jpukvksa dk Hkkjrh; ,oa fo’o dh dbZ 

Hkk”kkvksa esa vuqokn gks jgk gSA LFkkfu;rk ds lkFk&lkFk jk”Vªh; vkSj oSf’od nf̀”Vdks.k ls Hkh Nk=ksa dks 

ifjfpr djuk vko’;d gSA Nk=ksa ds Kku vkSj dkS’ky dk fodkl djuk vko’;d gSA Nk=ksa ds Kku 

vkSj dkS’ky ds fodkl esa Lukrd] LukrdksRrj ikB~;Øe xq.kkRed ifjorZu ykus esa l{ke gSA  

Lukrd ikB~;Øe dk mn~ns’; ¼B.A.½ 
 Nk=ksa dks laosnu’khy ukxfjd cukukA  
 ekuoh; ewY;ksa dk lao/kZu ,oa fodkl djukA  
 O;fDr] lekt] leqnk; ,oa izÑfr ds izfr laosnu’khy ǹf”V dk fodkl djukA 
 Hkkjrh; lkfgR; ds fcacksa dh O;k[;k djukA 
 Hkk”kk&lkfgR; laca/kh ewyHkwr dkS’ky tSls& Jo.k] ys[ku rFkk vfHkO;fDr dk fodkl djukA  
 yksdlkfgR; vkSj vfHktkr lkfgR; ls ifjfpr djkukA 
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 LFkkuh; ls ysdj oSf’od Lrj rd ds fof’k”V lkfgR; ls ifjfpr djkukA 
 mPpkj.k] orZuh vkSj fyfi dk lgh&lgh Kku djkukA 
 fofHkUu lkfgfR;d fo/kkvksa dh tkudkjh nsukA  
 fMftVy lk{kjrk iznku djukA  
 f’k{k.k vf/kxe in~/kfrA 
 ewY;kadu in~/kfrA  

LukrdksRrj ikB~;Øe dk mn~ns’;  ¼M.A.½ 
1½ fo”k; Kku %  

1- lkekftd] /kkfeZd] {ks=h;] jktuhfrd] vkfFkZd vkSj ySafxd lanHkksZa esa lkfgR; dks tkuus dh 

;ksX;rk fodflr djukA  

2- lkfgR; ds fHkUu :iksa] fo/kkvksa] dky[kaM vkSj vkanksyuksa dh igpku djuk] foe’kZ djuk rFkk 

vkys[k fy[kus dh ;ksX;rk fuekZ.k djukA  

3- fofHkUu lkfgfR;d vkSj vkykspukRed vo/kkj.kkvksa dks le>us dh ;ksX;rk fuekZ.k djukA  

4- Hkk”kk oSKkfud] ‘kSyhxr vkSj lkSan;Z’kkL=h; fofo/krkvksa dks le>us dh ;ksX;rk fuekZ.k djukA  

5- fofHkUu iz;ksfxd ljapukvksa dh lgk;rk ls ikB fo’ys”k.k vkSj ikBkykspu dh ;ksX;rkA  

6- fofHkUu fo/kkvksa ds dF;] ,sfrgkfld lanHkZ dks xaHkhjrkiwoZd tkuus dh ;ksX;rkA  

2½ laizs”k.k dkS’ky % 

1- cksypky dh fganh] lkfgfR;d vkSj vdknfed fganh dks cksyus rFkk fy[kus ds dkS’ky dk 

fodklA 

2- vfHkO;fDr ds fofHkUu dkS’ky dk fodklA 

3- lquus vkSj cksyus vkSj fy[kus ds dkS’ky dk fodkl djukA  

4- vkykspukRed nf̀”Vdks.k dk fodkl djukA 

3½ fo’ys”k.kkRed ,oa rkfdZd n`f”V dk fodkl %  

1- rkfdZd :i ls lkfgR; ds vuq’khyu dh ;ksX;rkA  

2- Js”B lkfgR; dh fo’ks”krk vkSj detksfj;ksa dk fo’ys”k.k djus dh ;ksX;rkA  

3- vkykspuk ds u, fcanqvksa ds vUos”k.k dh ;ksX;rkA  

4½ lewg dk;Z vkSj le; izca/ku %  

1- d{kk okrkZ ds lanHkZ esa lweg ppkZ esa ldkjkRed :i ls izfrHkkx djus dh ;ksX;rkA  

2- fu/kkZfjr le; esa dk;Z iw.kZ djus dh ;ksX;rkA  
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3- lewg fuekZ.k dh ;ksX;rk rFkk ;ksX;rkuq:i lewgdk;Z vkcaVu dk dkS’kyA  

5½ Lok/;k; ds izfr fo’ks”k :fp dk fodkl %   

1- O;fDrxr ‘kks/k ds lkFk&lkFk iz’u fuekZ.k vkSj mRrj nsus dh ;ksX;rk dk fodklA  

2- lkfgfR;d vkSj vkykspukRed jpuk,¡ i<+rs l;e Lok/;k; dh Hkkouk dk fodklA  

6½ oSpkfjd Li”Vrk % 

1- v/;;uksijkar lkfgR; ds laca/k eas oSpkfjd n`f”V dk fodklA  

2- vU; fopkjksa dk lkfgR; ij iM+usokys izHkkoksa dk v/;;uA  

3- LFkkuh; ls varjkZ”Vªh; Lrj rd dh oSpkfjdh ls ifjp;A  

7½ ‘kks/k dkS’ky % 

1- leL;kvksa dks [kkstus dh ;ksX;rk dk fodklA  

2- ‘kks/ki= gsrq ;kstuk cukukA 

3- ‘kks/k dYiuk vkSj iz’ukadu dh ;ksX;rk dk fodklA  

8½ cgqlkaLÑfrdrk % 

1- Hkkjrh; ,oa ik’pkR; Hkk”kkvksa ds lkfgfR;d v/;;u n~okjk lkaLÑfrd cgqKrk dks tkuus ds 

izfr #fpA  

2- cgqlkaLÑfrdrk dks vkRelkr djus dh ;ksX;rk dk fodklA  

9½ uSfrd vkSj lkekftd ewY; %  

1- lkfgR; esa vfHkO;Dr uSfrd vkSj lkekftd ewY;ksa ds izfr tkx#drk vkSj muds 

izpkj&izlkj ds fy, #fp mRiUu gksus dh laHkkouk dk fodklA 

2- lkfgR; ds ek/;e ls i;kZoj.k] lekt] jktuhfr] /keZ] vFkZuhfr vkfn laca/kh ewY;cks/k 

djkukA 

10½ fMftVy lk{kjrk %  

1- fganh daI;wfVax ls ifjfpr djkukA 

2- lwpuk ,oa rduhdh dkS’ky ls ifjfpr djukA 

3- rduhdh midj.kksa dk fof/kor mi;ksx djus dh ;ksX;rk dk fodkl djukA  

11½ f’k{k.k vf/kxr in~/kfr %  

1- O;k[;ku 

2- laokn rFkk lweg ppkZ 

3- ifjos’k l̀tu 

4- ledkyhu lkfgR; cks/k 
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5- vfHku; in~/kfr dk iz;ksx 

6- v/;;u laca/kh i;ZVu ¼v/;;u ;k=k½ 

7- {ks=h; vFkok ifj;kstuk dk;Z  

8- Rkduhdh dk  lg;ksx  

12½ ewY;kadu in~/kfr % 

1- varxZr ewY;kadu % fyf[kr ijh{kk] ifj;kstuk dk;Z] lweg ifj;kstuk dk;Z] mifLFkfr] eSf[kd 

izLrqfrA 

2- l=kar ijh{kk % cgqfodYih;] y?kq mRrjh;] nh?kZ mRrjh; iz’uA  

 

 

 

*** 
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Marks/Grade/Grade Point : 

 

Marks Grade   Grade Point 
   

100 to 75 
 

O: Outstanding 
 

06 
 

74 to 65 
 

A: Very Good 
 

05 
 

64 to 55 
 

B: Good 
 

04 
54 to 50 
 

C: Average 
 

03 
 

49 to 45 
 

D: Satisfactory 
 

02 
44 to 40 
 

E: Pass 
 

01 
 

39 to 0 
 

F: Fail 
 

00 
 

  3. Final Grade Points:   
Grade Points  Grade  
05.00-6.00   O   
04.50-04.99   A   
03.50-04.49   B   
02.50-03.49    C 
01.50-02.49   D  
00.50-01.49   E 
00.00-00.49   F 
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vuqØe 
 

 izFke o”kZ dyk@okf.kT;  ¼izFke v;u ,oa f}rh; v;u½ 
 

 

dkslZ u- izFke v;u@f}rh; v;u Js;kad i`”B Øekad  

izFke o”kZ dyk ¼F.Y.B.A.½ ¼lkekU; ½ 

1 A iz;kstuewyd fganh  3 02 

1 B iz;kstuewyd fganh  3 04 

izFke o”kZ dyk ¼F.Y.B.A.½ ¼lkekU; ½ 

1 A oSdfYid fganh iz’ui=  3 06 

1 B oSdfYid fganh iz’ui=  3 08 

izFke o”kZ okf.kT; ¼F.Y.B.com½ ¼lkekU; ½ 

1 A oSdfYid fganh iz’ui=  3 10 

1 B oSdfYid fganh iz’ui=  3 12 
 

,e- ,- izFke o”kZ ¼izFke v;u ,oa f}rh; v;u½ 
 

dkslZ u- izFke v;u Js;kad i`”B Øekad 
1 e/;;qxhu dkO; 4 15 
2 dFkk lkfgR; 4 17 
3 Hkkjrh; dkO;’kkL= 4 19 
4 oSdfYid  21 

 d½ fganh i=dkfjrk 4 21 
 [k½ ukVddkj eksgu jkds’k 4 23 
dkslZ u- f}rh; v;u   

5 dFksrj x| lkfgR;  4 26 
6 ‘kks/k izfof/k 4 28 
7 ik’pkR; dkO;’kkL=  4 30 
8 oSdfYid  32 

 x½ ‘kSyhfoKku ,oa lkSan;Z’kkL=   4 32 
 ?k½ fganh miU;kl lkfgR;   4 34 
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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

 

 

F. Y. B. A. मराठी  

मराठी विषयाचा पुनररवचत अभ्यासक्रम- जून २०१९ पासून 

 

Choice Based Credit System [CBCS] 

वनिड आधाररत शे्रयाांक पद्धत  

  

सत्र विषयाचे नाि 

वनयमीत अभ्यासक्रम  

पहिले सत्र मराठी साहित्य : कथा आहण भाहिक कौशल्यहिकास [CC-1 A] 

दसुरे सत्र  मराठी साहित्य : एकाांहकका आहण भाहिक कौशल्यहिकास [CC-1 A] 

पयारयी अभ्यासक्रम 

पहिले सत्र व्याििाररक ि उपयोहित मराठी - भाग १ [CC-1 A] 

दसुरे सत्र  व्याििाररक ि उपयोहित मराठी - भाग २ [CC-1 A] 
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F. Y. B. A. मराठी विषयाचा पुनररवचत अभ्यासक्रम- जून २०१९ पासून  

 

१. Title of the course: B.A. (मराठी) 

२. Preamble of the syllabus:  

उच्च हशक्षणासाठी प्रिेश घेणाऱ्या हिद्यार्थयाांची शैक्षहणक पार्श्वभमूी िी ज्ञानरचनािादाची आि.े या 

हिद्यार्थयाांचे पिूावनभुि, पिूवज्ञान ि े हिज्ञासा, हनरीक्षण, प्रयोग, सिवनशीलता, उपाययोिना ि समस्या हनराकरण 

अशा अध्ययन – अध्यापन सतू्राांतनू हनमावण झाले आि.े   

िा अभ्यासक्रम तयार करीत असताना कािी आधारभतू तत्त्ि े स्िीकारली आिते. राष्ट्रीय शकै्षहणक 

धोरणाची उहिष्ट े प्रत्यक्षात आणताना, हिद्याथीकें द्री, आांतहिवद्याशाखीय, रोिगाराहभमखु, कौशल्याहधष्ठीत असे 

भािा ि साहित्याचे अभ्यासक्रम अनुसरण,े हनमावण करण ेआिश्यक आि.े तसेच िीिन कौशल्य हिकासासाठी 

भािा, साहित्य, कला िी माध्यम े अहधक पररणामकारकतेने समिािनू घणे े आिश्यक झाले आि.े 

साहिहत्यकक्षमता, भाहिकक्षमता िाढीसाठी, िीिनाच्या आकलनासाठी आहण प्रगल्भतेसाठी हिद्याथी हसद्ध 

करण;े िी आिची गरि बनली आि.े  

उविषे्ट :  

१. मराठी भािा, मराठी साहित्य आहण मराठी सांस्कृती याांचे अध्ययन करण.े 

२. साहित्यहिियक आकलन, आस्िाद आहण मलू्यमापनक्षमता हिकहसत करणे. 

३. साहित्याभ्यासातनू िीिनहिियक समि हिकहसत करण.े 

४. मराठी भािचेी उपयोिनात्मक कौशल्ये हिकहसत करण.े 

मराठी हिियाचा अभ्यासक्रमाची पनुरवचना खालील क्रमाने करण्यात येणार आि.े  

१. First Year B.A. 2019-20. 

२. Second Year B.A. 2020-21. 

३. Third Year B.A. 2021-22. 

  B. A. (मराठी) िा पनुरवहचत अभ्यासक्रम तीन ििाांचा आहण सिा सत्राांत हिभागलेला हनिड 

आधाररत श्रेयाांक पद्धतीचा (Choice Based Credit System) [CBCS] आि.े  िा अभ्यासक्रम F. Y. B. 

A. (सत्र १ आहण सत्र २), S. Y. B. A. (सत्र ३ आहण सत्र ४), T. Y. B. A. (सत्र ५ आहण सत्र ६) अशा 

१३२ श्रेयाांकाांचा आि.े 

३. Introduction : Pattern:   हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System) [CBCS] 
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४. Eligibility : (Circular No. 100 of 2017)  

 

५. Examination: 

१. Pattern of examination:  

१. Semester   

२.  Pattern of the question paper: 

हिद्यापीठ सत्र परीक्षा ७० गणु  

अांतगवत मलू्यमापन ३० गणु  

एकूण  १०० गणु  

 

२. Standard of passing:  उत्तीणव िोण्यासाठी हिद्यापीठ सत्र परीक्षेत ७० पैकी २८ गणु अहनिायव,   

    अांतगवत मलू्यमापनामध्ये ३० पैकी १२ गणु अहनिायव. 

३. Award of class:  
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४. Setting of Question paper/ Pattern of Question paper :  

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : ३ तास   गुण : ७०  

प्रश्न क्रमाांक   गणु 

प्रश्न १ ला ५ पैकी ३ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी १०० शबदाांपयांत  (घटक १) १५ 

प्रश्न २ रा ५ पैकी ३ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी १०० शबदाांपयांत  (घटक २) १५ 

प्रश्न ३ रा ४ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शबदाांपयांत  (घटक २) २० 

प्रश्न ४ था ६ पैकी ४ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी ५० शबदाांपयांत  (घटक ३) २० 

सत्र परीक्षा एकूण गणु  ७० 

अांतगरत मूल्यमापन 

लेखी परीक्षा (घटक २) २० 

प्रकल्प / गटचचाव / गिृपाठ / चचावसत्र / उपक्रम सिभाग / अभ्यासभटे (घटक ३)  १० 

अांतगवत मलू्यमापन एकूण गणु  ३०  

सत्र परीक्षा आवण अांतगरत मूल्यमापन एकूण गुण  १००  

अांतगवत मलू्यमापनाचे हनयोिन मिाहिद्यालयाने कराि.े हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार हिहित मदुतीत गणु हिद्यापीठाकडे 

पाठिाि.े  

हिद्यार्थयाांचे अांतगवत मलू्यमापनहिियक लेखन / तपशील हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार, हिहित कालािधीपयांत 

मिाहिद्यालयाकडे िमा असणे आिश्यक आि.े    

 

५   Structure of Course:  

Year Semester Core Courses  (CC) 

Discipline Specific 

Elective 

Courses (DSE) 

Generic 

Elective(GE) 

F.Y.B.A. 
1 CC – 1 A (3)   

2 CC – 1 B (3)   

S.Y.B.A. 

3 CC – 1 C (2)       
DSE 1 A (3)   

DSE 2 A (3) 
 

4 
CC – 1 D (2)  

CC – 3 D (1) 

DSE 1 B (3)  

DSE 2 B (3)   
 

T.Y.B.A. 

5 CC – 1 E (2) 
DSE 1 C (3)  

DSE 2 C (3)  
 

6 CC – 1 F (2) 
DSE1 D (3)   

DSE 2 D (3) 
GE 2 B (2) 

 

६. Work Load:     

१. १ श्रेयाांक : १५ तास  

२. १ तास : ६० हमहनट  

३. १ सत्र : ३ श्रेयाांक  
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७. Subject wise Detail Syllabus & Recommended books:   

F.Y.B.A. (प्रथम िषर कला)  

हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System)  

 

पवहले सत्र  

विषयाचे नाि : मराठी सावहत्य : कथा आवण भावषक कौशल्यविकास [CC-1 A] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. कथा या साहित्यप्रकाराची ओळख करून दणे.े  

२. कथा या साहित्यप्रकाराचे स्िरूप, घटक आहण प्रकार याांची ओळख करून दणे.े  

३. हिहिध साहित्यप्रिािाांमधील कथा या साहित्यप्रकारातील हनिडक कथाांचे अध्ययन करणे.  

४. भाहिक कौशल्यहिकास करण.े 

 

पवहले सत्र : 

घटक तपशील श्रेयाांक ताहसका 

१ 

कथा : स्िरूप 

कथा : घटक 

कथा : प्रकार (रचनाप्रकार आहण प्रिाि) 

१ १५  

२ 
पाठ्यपसु्तक : समकालीन मराठी कथा 

सांपादक प्रा. डॉ. हशरीि लाांडगे, प्रा. डॉ. हदलीप पिार, प्रा. डॉ. सांदीप साांगळे 
१ १५  

३ 

भाहिक कौशल्यहिकास 

नैसहगवक : आकलनासि श्रिण 

अहिवत : सांभािण, िाचन, लेखन, इ-सांिाद कौशल्य 

प्रगत : साराांशलेखन, सारग्रिण   

१ १५ 

 

सांदभर ग्रांथ  

१.  मराठी साहित्य : प्रेरणा आहण स्िरूप, सांपादक डॉ. गो. मा. पिार, डॉ. म. द. िातकणांगलेकर 

२.  साहित्यमलू्य आहण अहभरुची, डॉ. गो. मा. पिार 

३.  कािी साहिहत्यक : कािी साहित्यकृती, डॉ. भीमराि कुलकणी 

४.  साहित्य अध्यापन आहण प्रकार, िा. ल. कुलकणी गौरि ग्रांथ, सांपादक श्री. प.ु भागित, डॉ. सधुीर रसाळ 

५.  कथा : सांकल्पना आहण समीक्षा, सधुा िोशी, मौि प्रकाशन 
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६.  मराठी कथा : हिसाि ेशतक, सांपादक के. ि. परुोहित, सधुा िोशी  

७.  व्याििाररक मराठी, पणुे हिद्यापीठ प्रकाशन, पणु.े 

८.  व्याििाररक मराठी, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. दत्तात्रय पुांडे, हनराली प्रकाशन, पणु.े 

९.  व्याििाररक मराठी, डॉ. लीला गोहिलकर, डॉ. ियश्री पाटणकर, स्नेििधवन प्रकाशन, पणु.े 

१०.  व्याििाररक मराठी, डॉ. सयािीराि ेमोकाशी, प्रा. रांिना नेमाडे 

११.  व्यििाररक, उपयोहित मराठी आहण प्रसारमाध्यमाांची कायवशलैी, सांपादक डॉ. सांदीप साांगळे, डायमांड 

 पहबलकेशन, पणु.े 

१२.  मराठी भािचेी सांिाद कौशल्ये (पसु्तक क्र.१ ते ८) य. च. म. मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक. 

१३.  व्याििाररक मराठी, डॉ. ल. रा. नहसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू. 

१४.  निभारत, व्याििाररक मराठी हिशिेाांक, ऑगस्ट – सप्टेंबर, १९८२, प्राज्ञ पाठशाला, िाई. 

१५.     प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन कौशल्ये, य. च. म. मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक. 

१६.  किाणी ितवमानपत्राची, चांचल सरकार, अनिुाद, हदनकर गाांगल, नॅशनल बकु रस्ट. 

१७.  िखैरी, भािा आहण भािा व्यििार, अशोक केळकर 

१८.  प्रसारमाध्यम ेआहण मराठी भािा, सांपादक डॉ. भास्कर शळेके. 

१९.  व्याििाररक मराठी भािा, शरहदनी मोहिते 

२०.  व्याििाररक आहण उपयोहित मराठी, डॉ. मनोिर रोकडे 

२१.  व्यासपीठ, डॉ. मिादिे िाळुांि, अक्षरमानि प्रकाशन, पणु.े 

२२.  मराठी भािा उपयोिन आहण सिवन, प्रा. सिुासकुमार बोबडे 

२३.  पाररभाहिक सांज्ञा कोश (इांहललश - मराठी ) डॉ. स्नेिल तािरे. 

२४.  भािाांतर मीमाांसा, कल्याण काळे, अांिली सोमण, प्रहतमा प्रकाशन, पणु.े  

२५.     व्याििाररक मराठी, सांपादक डॉ. स्नेिल तािरे, स्नेििधवन प्रकाशन, पणु.े 

२६.  उपयोहित मराठी, डॉ. केतकी मोडक, प्रा. सिुाता शणेई, सांतोि शणेई 

२७.  व्याििाररक मराठी,  प्रकाश परब, हमथनु प्रकाशन, १८८९,डोंहबिली (पिूव) 

२८.  भािा सांचालनालय, मिाराष्ट्र शासनाने प्रकाहशत केलेले हिहिध कोश 

२९.  साहिहत्यक गौरी दशेपाांडे, मिादिे िाळुांि. 

३०.  बाबरुाि बागलुाांच्या कथेतील दहलत स्त्री, रािाभाऊ भलैुम.े 

३१.  https://www.maayboli.com/node/62738  

https://www.maayboli.com/node/62738
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३२.  https://m.maharashtratimes.com/editorial/samwad/predictive-reviews-of-rural 

problems/amp_articleshow/68120291.cms 

३३.  https://marathi.pratilipi.com/ 

३४.  https://www.youtube.com/watch?v=uMMRRXj-54Q&feature=youtu.be 

३५.  https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A

5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87 

३६.  https://www.bbc.com/marathi/india-43021905 

३७.  https://www.loksatta.com/lekh-news/indian-women-authors-gauri-deshpande-chaturang-anniversary-issue-1761601/ 

३८.  https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A

4%B0_%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5 

 

दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि : मराठी सावहत्य : एकाांवकका आवण भावषक कौशल्यविकास [CC-1 A] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. एकाांहकका या साहित्यप्रकाराची ओळख करून देण.े    

२. एकाांहकका या साहित्यप्रकाराचे स्िरूप, घटक आहण प्रकार याांची ओळख करून दणे.े  

३. मराठी साहित्यातील हनिडक एकाांहककाांचे अध्ययन करण.े  

४. भाहिक कौशल्यहिकास करण.े   

घटक तपशील श्रेयाांक ताहसका 

१ 

एकाांहकका : स्िरूप 

एकाांहकका : घटक 

एकाांहकका : सांहितामलू्य ि प्रयोगमलू्य  

१ १५ 

२ 

पाठ्यपसु्तक : मराठी एकाांवकका 

(विठ्ठल तो आला आला – पु. ल. देशपाांडे, हांडाभर चाांदण्या – दत्ता पाटील) 

सांपादक प्रा. डॉ. हशरीि लाांडगे, प्रा. डॉ. बाळकृष्ट्ण लळीत, प्रा. डॉ. भास्कर ढोके 

१ १५ 

३ 

भािा उपयोिनाची हिहिध आहिष्ट्कार रूपे  

सांिादलेखन  

कल्पनाहिस्तार 

घोििाक्य लेखन  

भािाांतर 

१ १५ 

 

 

सांदभर ग्रांथ 

https://m.maharashtratimes.com/editorial/samwad/predictive-reviews-of-rural%20problems/amp_articleshow/68120291.cms
https://m.maharashtratimes.com/editorial/samwad/predictive-reviews-of-rural%20problems/amp_articleshow/68120291.cms
https://marathi.pratilipi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uMMRRXj-54Q&feature=youtu.be
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87
https://www.bbc.com/marathi/india-43021905
https://www.loksatta.com/lekh-news/indian-women-authors-gauri-deshpande-chaturang-anniversary-issue-1761601/
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5
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१. एकाांहकका िाटचाल, सांपादक श्री. रां. हभडे ि इतर, सोमय्या पहबलकेशन, मुांबई, १९६९. 

२. हनिडक मराठी एकाांहकका, सांपादक सधुा िोशी, साहित्य अकादमी, हदल्ली, १९८३.  

३. हनिडक एकाांहकका, हि.भा. दशेपाांडे, १९७७. 

४. सिोत्कृष्ट मराठी एकाांहकका, प्रभाकर नारायण पराांिपे, सपुणव प्रकाशन, पणु,े १९४८. 

५. मराठी एकाांहकका तांत्र ि हिकास, श्री. रां. हभडे,  सपुणव प्रकाशन, पणु.े 

६. एकाांहकका हिचार आहण सिोत्तम एकाांहकका, ियांत पिार ि इतर, नेिरू सेंटर प्रकाशन, मुांबई १९९३. 

७. टॅक्स फ्री आहण इतर एकाांहकका (प्रस्तािना), चांद्रशखेर फणसळकर, कॉहटटनेटटल प्रकाशन, पणु े१९९५. 

८. समग्र एकाांहकका भाग १ ि २, हििय तेंडुलकर, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुांबई, २००४.  

९. चतरुांग सिाई एकाांहकका, सांपादक चतरुांग पररिार, १९८८-२०१२ रौप्यमिोत्सिी िाटचाल हिशेिाांक. 

१०. https://www.youtube.com/watch?v=0fnZMG8zdpk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0fnZMG8zdpk
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F.Y.B.A. (प्रथम िषर कला)  

हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System)  

 

पवहले सत्र  

पयारयी अभ्यासक्रम 

विषयाचे नाि : व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी भाग १ [CC-1 A] 

 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  :  

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : ३ तास   गुण : ७०  

प्रश्न क्रमाांक    गणु 

प्रश्न १ ला 
अ. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहिण.े  (घटक १) 

२०  
ब. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहिण.े  (घटक १) 

प्रश्न २ रा 
अ. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहिण.े  (घटक २) 

२०  
ब. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहिण.े  (घटक २) 

प्रश्न ३ रा 
अ. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहिण.े  (घटक ३) 

३० 
ब. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहिण.े  (घटक ३) 

सत्र परीक्षा एकूण गणु  ७० 

अांतगरत मूल्यमापन 

लेखी परीक्षा  २० 

प्रकल्प / गटचचाव / गिृपाठ / चचावसत्र / उपक्रम सिभाग / अभ्यासभटे   १० 

अांतगवत मलू्यमापन एकूण गणु  ३०  

सत्र परीक्षा आवण अांतगरत मूल्यमापन एकूण गुण  १००  

अांतगवत मलू्यमापनाचे हनयोिन मिाहिद्यालयाने कराि.े हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार हिहित मदुतीत गणु हिद्यापीठाकडे 

पाठिाि.े  

हिद्यार्थयाांचे अांतगवत मलू्यमापनहिियक लेखन / तपशील हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार, हिहित कालािधीपयांत 

मिाहिद्यालयाकडे िमा असणे आिश्यक आि.े   
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अभ्यासक्रमाची उविष्टे :  

१. सांज्ञापनातील भािचेी भहूमका, हिहिध भाहिक आहिष्ट्काराांच े स्िरूप  समिािनू घणे.े भाहिक  

कौशल्याांची क्षमता हिकहसत करणे. 

२. भाहिक कौशल्याांच े हिहिध आहिष्ट्कार आहण सांपकव माध्यम े याांचा परस्परसांबांध समिािनू घेण े ि 

उपयोिन करणे. 

३. मराठीचा कायावलयीन, व्यािसाहयक कामकािात भािचे े उपयोिन, गरि ि स्िरूप या हिशिेाांची 

माहिती करून घेणे. 

४. कायावलयीन, व्यािसाहयक भािाव्यििारासाठी आिश्यक लेखनकौशल्याच ेसांपादन ि उपयोिन करणे. 

  

घटक तपशील श्रेयाांक ताहसका 

१ 

१. िीिन व्यििारातील भािचेे स्थान :  

भािा स्िरूप ि व्याख्या, आहिष्ट्करणाचे 

प्रकार, मौहखक ि हलहखत.िीिनक्षेत्र ेि भािा 

उपयोिन 

२. भाहिक कौशल्ये :      

१. नैसहगवक -  आकलनसि श्रिण, 

२. अहिवत – सांभािण, िाचन ि लेखन  

१  १५  

२ 

१. अिवलेखन-  हिनांती अिव, नोकरीसाठी अिव, 

तक्रार अिव, माहितीच्या अहधकारातील अिव. 

२. हनबांध लेखन - िणवनात्मक,चचावत्मक आहण 

लहलत (प्रत्यक्ष हनबांधलेखन करण ेअपेहक्षत ) 

१  १५  

३ 

प्रगत भाहिक कौशल्ये :  

१. साराांश लेखन  

२. सारग्रिण  

३. भािाांतर 

(प्रत्यक्ष लेखन करण ेअपेहक्षत)  

१  १५  

      अभ्यासक्रम- प्रथम सत्र 
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  दुसरे सत्रभ्यासक्र 

पयारयी अभ्यासक्रम 

विषयाचे नाि : व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी भाग १ [CC-1 A] 

म - वितीय सत 

घटक तपशील शे्रयाांक तावसका 

१ 

सांिाद लेखन : 

१. हिहिध माध्यमाांसाठी िोणारे सांिाद. 

२. सचुहिलेल्या प्रसांगािर आधाररत सांिाद लेखन 

३. इ-सांिाद (ई-मले) 

१ १५ 

२ 

भािाांतर :  

१. भािाांतर म्िणि ेकाय ? भािाांतर शास्त्र की कला ?  

२. भािाांतराची आिश्यकता, भािाांतर करताना येणाऱ्या अडचणी. 

३. भािाांतर आहण रूपाांतर,  लक्ष्यहनष्ठ आहण मलूहनष्ठ भािाांतर.  

४. इांहललश उताऱ्याचे मराठी अथिा हिांदी भािाांतर. 

१ १५ 

३ 

उपयोहित मराठीची आहिष्ट्कार रूपे : 

१. हटप्पणी लेखन 

२. इहतितृ्त लेखन 

३. घोिणा पत्रक 

४. िस्तपत्रक 

५. घडीपत्रक 

६. स्मरणपत्र 

७. स्मरहणका हनहमवतीचा आराखडा 

८. आशयलेखन (Content Writing) 

९. िाहिरात लेखन. 

१ १५ 

 

 

सांदभर ग्रांथ 
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८.  हिभािी व्याििाररक शबदकोश (इांहललश - मराठी)  गणेश ओतरुकर 

९.  प्रसारमाध्यम ेआहण मराठी भािा, सांपादक डॉ. भास्कर शळेके. 

१०. व्याििाररक मराठी भािा, शरहदनी मोहिते 

११. भािाांतर मीमाांसा, डॉ. कल्याण काळे 

१२. व्याििाररक, उपयोहित मराठी आहण प्रसारमाध्यम,े सांपादक डॉ. सांदीप साांगळे 

१३. व्याििाररक आहण उपयोहित मराठी, डॉ. मनोिर रोकडे 

१४. मराठी भािा उपयोिन आहण सिवन, प्रा. सिुासकुमार बोबडे 
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१८. हनबांध : शास्त्र ि कला, डॉ. प्र. न. िोशी  

१९. हनबांध ि लेखन, हनमवला हकराण.े  
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