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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

 

मराठी विषयाचा पनुररवचत अभ्यासक्रम- जनू २०२० पासनू 

 

वितीय िर्ष कला (S. Y. B. A.) मराठी  

वनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत 

Choice Based Credit System [CBCS] 

 

 

सत्र विर्याचे नाि संकेतांक 
पूिीचे 

नाि 

पवहले 
भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार : 

कादांबरी  
[CC - 1 C (3)] वनयवमत 

अभ्यासक्रम 

G2 दसुरे  
भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार : 

लवलतगद्य  
[CC - 1 D (3)] 

पवहले  व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी - भाग ३  [CC - 1 C (3)] पयारयी 

अभ्यासक्रम 

G2 
दसुरे  व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी - भाग ४  [CC - 1 D (3)] 

पवहले  आधवुनक मराठी सावहत्य : प्रकाशिाटा [DSE 1 A (3)] 
S1 

दसुरे  मध्ययगुीन मराठी सावहत्य :  वनिडक मध्ययगुीन गद्य, पद्य  [DSE 2 A (3)] 

पवहले  सावहत्यविचार  [DSE 1 B (3)] 
S2 

दसुरे  सावहत्य समीक्षा   [DSE 2 B (3)] 

पवहले  प्रकाशनव्यिहार आवण सांपादन SEC 2 A (2) DSE विषयाांशी   

वनगडीत 

अवनिायर   दसुरे  उपयोवजत लेखनकौशल्ये SEC 2 B (2) 
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वितीय िर्ष कला  (S. Y. B. A.) 

वनयवमत अभ्यासक्रम  

पविले सत्र 

विषयाचे नाि 

भावर्क कौशल्यविकास आवण आधुवनक मराठी सावित्यप्रकार   कादबंरी [CC – 1 C (3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. कादांबरी या सावहत्यप्रकाराचे स्िरूप, घटक, प्रकार आवण िाटचाल समजनू घेण.े 

२. नेमलेेल्या कादांबरीचे आकलन, आस्िाद आवण विशे्लषण करण.े   

३. भावषक कौशल्यविकास करण.े 

 

घटक  तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

अ 

१ सांगणक आवण मोबाईलिर यवुनकोडमधनू मराठी मदु्रण. 

२ कळफलक प्रकार : इनवस्क्रप्ट, फोनेवटक 

३ मराठी टांकलेखन आवण यवुनकोडचा िापर : गगुल 

इनपटु, मायक्रोसॉफ्ट इनपटु ि इतर साधने 
१ १५ 

ब 
१ कादांबरी : स्िरूप आवण घटक  

२ कादांबरी : प्रकार आवण िाटचाल 

२ 

 अभ्यासपसु्तक  

रारंग ढांग – प्रभाकर पेंढारकर 

मौज प्रकाशन गहृ, मुांबई 

२ ३० 

 

संदभष गं्रथ :  

१. सावहत्य अध्यापन आवण प्रकार, सांपादक श्री. प.ु भागित आवण इतर.  

२. आधवुनक मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, खांड ४, ५, ६, सांपादक रा. श्री. जोग.  

३. आधवुनक मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, अ. ना. दशेपाांडे 

४. मराठी कादांबरी : समाजशास्त्रीय समीक्षा, डॉ. रिींद्र ठाकूर  

५. मराठी कादांबरीतील प्रादवेशकता, डॉ. भास्कर शळेके 

६. मराठी ग्रामीण कादांबरी, डॉ. रिींद्र ठाकूर 

७. मराठी कादांबरीचे पवहले शतक, कुसमुािती दशेपाांडे 

८. कादांबरी आवण मराठी कादांबरी, उषा हस्तक 

९. मराठी कादांबरी : तांत्र आवण विकास, प्रा. िा. बापट, ना. िा. गोडबोले  

१०. मराठी प्रादवेशक कादांबरी : तांत्र आवण स्िरूप, डॉ. मदन कुलकणी  

११. मराठी कादांबरी : वचांतन आवण समीक्षा, डॉ. चांद्रकाांत बाांवदिडेकर 

१२. कादांबरी : सार आवण विस्तार, डॉ. महेंद्र कदम  

१३. कादांबरीविषयी,  हररश्चांद्र थोरात 
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१४. सायबर सांस्कृती, डॉ. रमशे िरखडेे 

१५. उपयोवजत मराठी, सांपादक डॉ. केतकी मोडक, सांतोष शणेई, सजुाता शेणई  

१६. ओळख मावहती तांत्रज्ञानाची, वटमोथी ज.े ओ वलअरी 

१७. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mkcl.solar.itmarathi&hl 

१८. http://www.youtube.com/watch?v=oXAWMH5PDxY  
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

भावर्क कौशल्यविकास आवण आधुवनक मराठी सावित्यप्रकार   लवलतगद्य [CC – 1 D (3)] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट    

१. लवलतगद्य या सावहत्यप्रकाराचे स्िरूप, घटक, प्रकार आवण िाटचाल समजनू घेण.े 

२. नेमलेल्या अभ्यासपसु्तकातील लवलतगद्याचे आकलन, आस्िाद आवण विशे्लषण करण.े   

३. भावषक कौशल्यविकास करण.े 

 

घटक  तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

अ 
गगुल साधनाांचा  अध्ययनातील  िापर : गगुल फॉमर, गगुल 

क्लासरूम, य ुट्यबू. 
१ १५ 

ब 
१ लवलतगद्य : स्िरूप आवण घटक 

२ लवलतगद्य : प्रकार आवण िाटचाल 

२  

अभ्यासपसु्तक  

सावित्यरंग 

सांपादक  

प्रा. डॉ. वशरीष लाांडग,े प्रा. डॉ. वदलीप पिार, प्रा. डॉ. जया कदम 

अक्षर िाङ्मय प्रकाशन, पणु े 

२ ३० 

 

संदभष गं्रथ :  

१. लघवुनबांध ते मकु्तछांद, वि. शां. चौगलेु 

२. ग्रांथ सांिाद, वि. शां. चौगलेु 

३. मराठी लघवुनबांधाचा इवतहास, डॉ. आनांद यादि 

४. वनबांध : शास्त्र ि कला, डॉ. प्र. न. जोशी  

५. मराठी वनबांध, प्रा. म. वि. फाटक 

६. प्रवतभा साधन, ना. सी. फडके 

७. प्रदवक्षणा खांड १ आवण २  

८. आधवुनक मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, म.सा.प.,पणु.े  

९. मराठी प्रिासिणरनाची िाटचाल, नीला पाांढरे  

१०. प्रिासिणरन, िसांत सािांत  

११. सायबर सांस्कृती, डॉ. रमशे िरखडेे 

१२. उपयोवजत मराठी, सांपादक डॉ. केतकी मोडक, सांतोष शणेई, सजुाता शेणई  

१३. ओळख मावहती तांत्रज्ञानाची, वटमोथी ज.े ओ वलअरी 

१४. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mkcl.solar.itmarathi&hl  
१५. http://www.youtube.com/watch?v=oXAWMH5PDxY  
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार : कादांबरी [CC – 1 C (3)] (सत्र १) 

 भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार : लवलतगद्य [CC – 1 D (3)] (सत्र २) 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ   ३ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण   ७० 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला ५ पैकी ३  प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी ५० शबदाांपयंत वलहा.  (घटक १ ि २) १५  

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी १५० शबदाांपयंत वलहा. (घटक १) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ उपप्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शबदाांपयंत वलहा. (घटक २) २०  

प्रश्न ४ था २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर ३०० शबदाांपयंत वलहा.  (घटक २) १५  

सत्र परीक्षा एकूण गणु ७० 

अंतगषत मूल्यमापन 

(घटक १) 

१ अभ्यासेतर-अभ्यासपरूक उपक्रम : वजल्हा ते आांतरराष्ट्रीय स्तरािरील यशस्िी सहभाग / 

सावहत्यविषयक विशषे योगदान / अभ्याससहल / क्षेत्रभटे / अहिाल लेखन   

२ प्रकल्प कायर / सादरीकरण / स्िाध्याय / चचारसत्र / गटचचार /अवभिाचन    

१० 

चाचणी (घटक २) २० 

सत्र परीक्षा आवण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण १०० 

विशेष सचूना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयोजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े  

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 
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वितीय िर्ष कला (S. Y. B. A.) 

पयारयी अभ्यासक्रम  

पविले सत्र 

विषयाचे नाि 

व्याििाररक ि उपयोवित मराठी - भाग ३ [CC – 1 C (3)] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. उपयोवजत ि सजरनशील लेखनाची क्षमता विकवसत करण.े 

२. मराठी भाषचेी कायारलयीन, व्यािसावयक कामकाजातील गरज, स्िरूप आवण उपयोजन याांची मावहती 

करून घेण.े 

३. कायारलयीन, व्यािसावयक भाषा व्यिहारासाठी आिश्यक लेखनकौशल्ये प्राप्त करण.े 

४. निसमाजमाध्यमाांतील विविध भावषक आविष्ट्काराांचे स्िरूप समजनू घणे.े 
 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

भाषा आवण जीिनव्यिहार 

भाषा म्हणज ेकाय?  पररभाषचेी आिश्यकता,  विविध शबदकोशाांची ओळख, 

शास्त्रीय, व्यिहार, सावहत्य, कायारलयीन भाषा. 

१ १५ 

२ 

कायारलयीन लेखन : 

औपचाररक : मावहतीपत्रक,  पररपत्रक,  सचूना पत्रक इ.   

अनौपचाररक  : ट्विटर,  व्हाट्सअप, वचत्रवफती इत्यादी 

१ १५ 

३ स्िपररचय, अजर लेखन, जावहरात लेखन  १ १५ 
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

व्याििाररक ि उपयोवित मराठी - भाग ४ [CC – 1 D (3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. उपयोवजत ि सजरनशील लेखनाची क्षमता विकवसत करण.े 

२. सांगणकाची भाषा आवण त्यातील विविध भावषक आविष्ट्काराांचे स्िरूप समजनू घेण.े 

३. विविध कोशाांसाठी नोंदलेखन क्षमता विकवसत करण.े  

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ इवतितृ्त आवण वटप्पणी लेखन  १ १५ 

२ 
सांगणक आवण मराठी :  मकु्तस्रोत साधनाांचा िापर, यवुनकोड टांक 

ओळख, िडर एक्सेल,  पॉिर पॉई ां ट.  
१ १५ 

३ 
विश्वकोश, ज्ञानकोश, विवकपीवडया लेखन : नोंद म्हणज ेकाय? नोंदीची 

उदाहरणे, नोंदीची भाषाांतरे, प्रत्यक्ष नोंदलेखन   
१ १५ 

संदभष गं्रथ : 

१. सांगणक, अच्यतु गोडबोले,  मौज प्रकाशन, मुांबई.   

२. इांटरनेट, डॉ. प्रबोध चोब,े मनोरमा प्रकाशन,  मुांबई. 

३. व्यािहाररक मराठी, डॉ. ल.  रा.  नवसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्हापरू. 

४. आधवुनक मावहती तांत्रज्ञानाच्या विश्वात, दीपक वशक्रापरूकर,  उज्जज्जिल मराठे, उत्कषर प्रकाशन,  पणु.े 

५. भाषाांतरमीमाांसा, कल्याण काळे, अांजली सोमण. 

६. व्यािहाररक मराठी, पणु ेविद्यापीठ प्रकाशन, पणु.े 

७. व्यािहाररक मराठी, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. दत्ताते्रय पुांडे,  वनराली प्रकाशन, पणु.े 

८. व्यािहाररक मराठी, डॉ. लीला गोविलकर,  डॉ. जयश्री पाटणकर, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु.े 

९. प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन कौशल्य, यशिांतराि चव्हाण मकु्त विद्यापीठ नावशक. 

१०. व्यािहाररक मराठी, डॉ. सयाजीराज ेमोकाशी, डॉ. रांजना नेमाडे 

११. व्यािहाररक मराठी, डॉ. ल.  रा.  नवसराबादकर,  फडके प्रकाशन,  कोल्हापरू. 

१२. प्रसार माध्यम ेआवण मराठी भाषा,  सांपादक, डॉ.भास्कर शळेके 

१३. व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी आवण प्रसारमाध्यमाांची कायरशलैी, सांपादक, डॉ. सांदीप साांगळे 

१४. व्यािहाररक आवण उपयोवजत मराठी, डॉ. मनोहर रोकडे 

१५. मराठी भाषा उपयोजन आवण सजरन, प्रा. सहुासकुमार बोबडे 

१६. व्यािहाररक मराठी, सांपादक डॉ. स्नेहल तािरे,  स्नेहिधरन प्रकाशन,  पणु.े 

१७. भाषाांतरमीमाांसा, सांपादक डॉ .रमशे िरखडेे, यशिांतराि चव्हाण मकु्त विद्यापीठ, नावशक.  

१८. सायबर सांस्कृती, डॉ. रमशे िरखडेे 

१९. उपयोवजत मराठी, सांपादक डॉ. केतकी मोडक, सांतोष शणेई, सजुाता शेणई  

२०. ओळख मावहती तांत्रज्ञानाची, वटमोथी ज.े ओ वलअरी 

२१.      https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mkcl.solar.itmarathi&hl   

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mkcl.solar.itmarathi&hl
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी - भाग ३ [CC – 1 C (3)] (सत्र १) 

 व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी - भाग ४ [CC – 1 D (3)] (सत्र २) 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ   ३ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण   ७० 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला ६  पैकी ४ प्रश्नाांची उत्तरे वलहा.  (घटक २ ि ३)  २० 

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ उपप्रश्नाांची  उत्तरे वलहा. (घटक १) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ उपप्रश्नाांची उत्तरे वलहा. (घटक २ आवण ३) २० 

प्रश्न ४ था २ पैकी १ उपप्रश्नाचे उत्तर  वलहा. (घटक २ आवण ३) १० 

सत्र परीक्षा एकूण गणु ७० 

अंतगषत मूल्यमापन 

चाचणी (घटक २ आवण ३) २० 

(घटक-१) 

१ अभ्यासेतर - अभ्यासपरूक उपक्रम : वजल्हा ते आांतरराष्ट्रीय स्तरािरील यशस्िी 

सहभाग / सावहत्यविषयक विशषे योगदान / अभ्याससहल / क्षेत्रभटे / अहिाल लेखन   

२ प्रकल्प कायर / सादरीकरण / स्िाध्याय / चचारसत्र / गटचचार / अवभिाचन    

१० 

सत्र परीक्षा आवण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण १०० 

विशेष सचूना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयोजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े  

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 
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वितीय िर्ष कला (S. Y. B. A.) 

पविले सत्र 

विषयाचे नाि 

आधुवनक मराठी सावित्य   प्रकाशिाटा [DSE 1 A (3)] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. आत्मचररत्र या सावहत्यप्रकाराचे स्िरूप, सांकल्पना समजािनू घणे.े 

२. आत्मचररत्र या सावहत्यप्रकाराच्या प्रेरणा आवण िाटचाल याांची ओळख करून घणे.े  

३. लवलत गद्यातील अन्य सावहत्यप्रकाराांच्या तलुनेत आत्मचररत्राचे िगेळेपण समजािनू घणे.े   

४. नेमलेल्या या आत्मचररत्राचे आकलन, आस्िाद आवण विशे्लषण करण.े   

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 
आत्मचररत्र : सांकल्पना, स्िरूप; प्रेरणा आवण िाटचाल 

लवलत गद्यातील अन्य सावहत्यप्रकाराांच्या तलुनेत आत्मचररत्राचे िगेळेपण 
१ १५ 

२ 

अभ्यासपसु्तक  

प्रकाशिाटा -    डॉ. प्रकाश आमटे 

समकालीन प्रकाशन, पुणे 

२ ३०  

 

 

संदभष गं्रथ   

१. चररत्र - आत्मचररत्र, अ. म. जोशी 

२. चररत्र - आत्मचररत्र, सदा कऱ्हाडे  

३. आत्मचररत्र मीमाांसा, आनांद यादि     

४. मराठीतील आत्मचररत्रपर लेखन, ऊषा हस्तक 

५. मराठी िाङ्मय कोश, खांड ४, सांपादक, विजया राजाध्यक्ष 

६. आत्मचररत्र, मराठी विश्वकोश, खांड २  

७. २० व्या शतकातील मराठी आत्मचररत्र,उषा हस्तक 
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

मध्ययुगीन मराठी सावित्य  वनिडक मध्ययुगीन गद्य, पद्य [DSE 2 A (3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट   

१. मध्ययगुीन गद्य – पद्य सावहत्यप्रकाराांची ओळख करून घेणे. 

२. नेमलेल्या अभ्यासपसु्तकातील मध्ययगुीन गद्य - पद्याचे आकलन, आस्िाद आवण विशे्लषण करण.े   

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 
मध्ययगुीन गद्य : महानुभािीय गद्य, बखर, ऐवतहावसक पते्र; स्िरूप आवण विशेष  

मध्ययगुीन पद्य : अभांग, भारूड, गिळण, पोिाडा, लािणी; स्िरूप आवण विशषे 
१ १५ 

२  

अभ्यासपसु्तक  

वनिडक मध्ययुगीन गद्य, पद्य  

सांपादक   

प्रा. डॉ. वशरीष लाांडग,े प्रा. डॉ. प्रभाकर दसेाई,  प्रा. डॉ. प्रकाश शिेाळे  

प्रशाांत पवबलकेशन्स, जळगाि 

२ ३० 

 

संदभष गं्रथ 

१. पाच सांतकिी, शां.गो.तळुपळेु 

२. महाराष्ट्र सारस्ित, वि.ल.भािे,शां.गो.तळुपुळे 

३. सांत किी आवण किवयत्री : एक अनबुांध, सहुावसनी इलेकर 

४. सांत सावहत्य दशरन, उषा दशेमखु 

५. प्राचीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, ल. रा. नावसराबादकर 

६. सांत िचनामतृ, रा. द. रानडे 

७. ज्ञानेश्वराांची जीिनवनष्ठा, गां. बा. सरदार 

८. सांत नामदिे, ह.े वि. इनामदार 

९. प्राचीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, अ. ना. दशेपाांडे   

१०. सांत िाङ्मयाची सामावजक फलश्रतुी, गां. बा. सरदार 

११. श्री एकनाथ: िाङ्मय आवण कायर, न. र. फाटक 

१२. तकुाराम दशरन, सदानांद मोरे 

१३. सांतसावहत्य आकलन आवण अध्यापन, सांपादक िसांत आबाजी डहाके आवण इतर, महराष्ट्र राज्जय 

माध्य. ि उच्च माध्य. वशक्षण मांडळ, पणु.े 

१४. नामदिे गाथा, ह. श्री. शणेोलीकर, सावहत्य अकादमेी 

१५.    महानभुाि आवण िारकरी सावहत्य, सगु्राम पलु्ले 

१६.    महानभुाि आवण िारकरी सावहत्याचे अांतरांग, सगु्राम पलु्ले 

१७.  सावहत्याची सामावजकता, डॉ.सतीश बडि,ेशबदालय प्रकाशन,श्रीरामपरू,अहमदनगर. 
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१८. मध्ययगुीन सावहत्याविषयी, डॉ.सतीश बडि,े मीरा बकु्स ि पवबलकेशन,औरांगाबाद. 

१९. सांत सावहत्य समीके्षचे बीजप्रिाह,  डॉ.सतीश बडि,े गरुुकुल प्रवतष्ठान,पणु.े 

२०.    मराठी सांत किवयत्रींचा इवतहास, डॉ. विद्यासागर पटाांगणकर  

२१.    िारकरी सांप्रदाय : सावहत्य ि तत्त्िज्ञान, डॉ. विद्यासागर पटाांगणकर  

२२.    मध्ययगुीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, डॉ. विद्यासागर पटाांगणकर  

२३.    तकुा झाला पाांडुरांग, दीपक वबचे  

२४.    सांत वशरोमणी बाबा नामदिे, दीपक वबचे  

 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 आधवुनक मराठी सावहत्य : प्रकाशिाटा - डॉ. प्रकाश आमटे [DSE 1 A (3)] (सत्र १) 

 मध्ययगुीन मराठी सावहत्य : वनिडक मध्ययगुीन गद्य, पद्य [DSE 2 A (3)] (सत्र २) 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ   ३ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण   ७० 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला ५ पैकी ३  प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी ५० शबदाांपयंत वलहा.  (घटक १ ि २) १५  

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी १५० शबदाांपयंत वलहा. (घटक १) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ उपप्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शबदाांपयंत वलहा. (घटक २) २०  

प्रश्न ४ था २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर ३०० शबदाांपयंत वलहा.  (घटक २) १५  

सत्र परीक्षा एकूण गणु ७० 

अंतगषत मूल्यमापन 

(घटक-१) 

१. अभ्यासेतर-अभ्यासपरूक उपक्रम : वजल्हा ते आांतरराष्ट्रीय स्तरािरील यशस्िी सहभाग 

/ सावहत्यविषयक विशेष योगदान / अभ्याससहल / क्षेत्रभटे / अहिाल लेखन   

२. प्रकल्प कायर / सादरीकरण / स्िाध्याय /चचारसत्र / गटचचार /अवभिाचन    

१० 

चाचणी (घटक २ आवण ३) २० 

सत्र परीक्षा आवण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण १०० 

विशेष सचूना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयोजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े  

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 
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वितीय िर्ष कला (S. Y. B. A.) 

पविले सत्र 

विषयाचे नाि 

सावित्यविचार [DSE 1 B (3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. भारतीय आवण पाश्चात्य सावहत्यविचाराच्या आधारे सावहत्याची सांकल्पना, स्िरूप आवण प्रयोजनविचार  

समजािनू घणे.े 

२. सावहत्याची वनवमरवतप्रवक्रया समजािनू घणे.े 

३. सावहत्याची भाषा आवण शैली विषयक विचार समजािनू घेणे. 

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

 सावहत्याचे स्िरूप आवण प्रयोजन   

१. सावहत्याची सांकल्पना (भारतीय, पाश्चात्याांच्या व्याख्या), सावहत्यातील 

अनभुिाचे विशेष : िास्ति आवण कवल्पत याांचा सांबांध, 

सांिदेनात्मकता, भािनात्मकता, िचैाररकता, सेन्द्रीयत्ि, सचूकता, 

विवशष्ट आवण विश्वात्मकता  

२. प्रयोजन म्हणज े काय? मम्मटाची प्रयोजने; तसेच इच्छापतूी, 

वजज्ञासातपृ्ती, विरेचन, आत्माविष्ट्कार, अनुभिविश्वाची समदृ्धी, 

स्िप्नरांजन, उद्बोधन, प्रचार, मनोरांजन, आनांद या प्रयोजनाांचा विचार.    

१ १५ 

२ 

 सावहत्याची वनवमरतीप्रवक्रया  

१. प्रवतभा, स्फूती, कल्पना, चमत्कृती याांचे स्िरूप, सांकल्पना आवण 

कायर; सावहवत्यकाचे व्यवक्तमत्त्ि : सांिदेनक्षमता, शशैिितृ्ती, 

अनभुिसमदृ्धी ि विवत्त्ता, सावहवत्यकाचा जीिनविषयक आवण सावहत्य 

विषयक दृवष्टकोन. 

१ १५ 

३ 

 सावहत्याची सामावजकता ि भाषा   

१. सावहत्य आवण समाज, जीिनमलू्ये आवण सावहत्य मलू्ये, 

सावहत्यिाचनाची प्रवक्रया ि आिश्यकता 

२. सावहत्याची भाषा : शबदाथांचा िक्रव्यापार; िक्रोक्ती, अलांकार, 

प्रवतमा, प्रतीक, प्राक्कथा    

३. शलैी विषयक स्थलू चचार - लेखक, आशय, सावहत्यप्रकार या 

अनरुोधाने चचार     

१ १५ 

 

 



मराठी विषयाचा पनुररवचत अभ्यासक्रम, जनू २०२० पासनू  Page 13 

 

 

संदभष सावित्य   

१. सावहत्यविचार, डॉ.  अ. िा.  कुलकणी  

२. सावहत्यविचार, (सांपा.) डॉ. द.वद. पुांडे, डॉ. स्नेहल तािरे  

३. सावहत्यविचार, भालचांद्र खाांडेकर  

४. भारतीय सावहत्यविचार, डॉ. लीला गोविलकर 

५. काव्यशास्र प्रदीप, डॉ. स. रा. गाडगीळ  

६. िाङ्मयीन शलैी आवण तांत्र, म. द. हातकणांगलेकर  

७. सावहत्य आवण सामावजक सांदभर –रा. ग जाधि  

८. सावहत्य ि सामावजक सांदभर – डॉ.  अांजली सोमण 

९. कविता आवण प्रवतमा - सधुीर रसाळ  

१०. सावहत्यशास्त्र स्िरूप ि समस्या, डॉ. िसांत पाटणकर 

११. सावहत्य स्िरूप आवण समीक्षा, िा. ल. कुलकणी  

१२. पाश्चात्य सावहत्यविचार, बालशांकर दशेपाांडे  
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वितीय सत्र 

विषयाचे नाि 

सावित्य समीक्षा  [DSE 2 B(3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. सावहत्य समीके्षची  सांकल्पना, स्िरूप याांचा पररचय करून घणे.े 

२. सावहत्य आवण समीक्षा याांचे परस्पर सांबांध समजािनू घेण ेि अभ्यासण े. 

३. सावहत्यप्रकारानसुार समीक्षेचे स्िरूप समजािनू घणे े ि अभ्यासण े.  

४. ग्रांथ पररचय, परीक्षण ि समीक्षण यातील फरक समजािनू घेण.े 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

 समीक्षा : सांकल्पना आवण स्िरूप  

१. समीक्षा : सांकल्पना, स्िरूप आवण प्रयोजन   

२. समीक्षा : व्याप्ती आवण प्रकार  

३. सावहत्यविचार आवण समीक्षा यातील अनबुांध  

४. सावहत्यव्यिहारातील समीक्षेचे स्थान ि कायर 

१ १५ 

२  

 सावहत्य आवण समीक्षा याांचे परस्पर सांबांध  

१. सावहत्यकृती आवण िाचक  

२. सावहत्यकृती आवण समीक्षक  

३. समीक्षेतील सावहत्याच्या आकलन, आस्िाद, विशे्लषण, अथरवनणरयन, 

मलू्यमापन आवण शबदाांकन याांचे स्थान ि कायर 

१ १५ 

३  

 समीक्षकाचे गणु ि पाळाियाची पर्थये                

१. समीक्षकाचे गणु :  रवसकता, प्रज्ञा, तलुनाक्षमता, वचवकत्सकता, 

मलू्यवििके, विश् लषेकता, व्यतु्पन्नता, तलुनाक्षमता  इ. 

२. समीक्षकाने पाळाियाची पर्थये  : समीक्षाविषयाचे अिधान ि तारतम्य, 

वनकषाचे तारतम्य, व्यवक्तवनष्ठता ि िस्तवुनष्ठता याांचे तारतम्य, माांडणी 

ि शलैी याांचे तारतम्य, सांगती ि ससुतू्रता याांचे भान, नेमकेपणा ि 

तावकर कता या सांबांधीचा वििके, िाङ्मयीन मलू्ये ि जीिनमलू्ये याांचा 

परस्परसांबांध आवण त्याांच्या िापराबाबत कराियाचा वििके. 

३. भावषक, सावहवत्यक, साांस्कृवतक सांकेत आवण मलू्यव्यिहार  

४. उपयोजीत समीक्षा :  ग्रांथ पररचय, ग्रांथ परीक्षण, ग्रांथ समीक्षा  

१ १५ 

   

 

संदभषगं्रथ    

 

१. सावहत्य : स्िरूप आवण समीक्षा, िा. ल.  कुलकणी  
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२. समीक्षामीमाांसा, गांगाधर पाटील    

३. मराठीचे सावहत्यशास्त्र,  मा. गो. दशेमखु 

४. टीका आवण टीकाकार, िा.  भा.   पाठक  

५. सावहत्यविचार आवण सौंदयरशास्त्र, रा. भा. पाटणकर 

६. मराठी समीक्षेची िाटचाल, गो. म. कुलकणी 

७. सौंदयारनभुि, प्रभाकर पाध्ये   

८. सौंदयर आवण सावहत्य, बा. सी. मढेकर 

९. सावहत्यातील अधोरेवखते,  म.  द.  हातकणांगलेकर 

१०.  अब्राह्मणी सावहत्याचे सौंदयरशास्त्र, शरद पाटील  

११.  मराठी समीक्षेची सद्यवस्थती, िसांत आबाजी डहाके  

१२.  मराठी समीक्षेची िाटचाल,  नीला पाांढरे 

१३.  सावहत्याची भाषा, भालचांद्र नेमाडे  

१४.  टीकास्ियांिर, भालचांद्र नेमाडे  

१५.  आधवुनक समीक्षा वसद्धाांत, वमवलांद मालशे, अशोक जोशी 

१६.  समीक्षेतील नव्या  सांकल्पना, सांपा. मनोहर जाधि  

१७.   सावहत्य समाज आवण सांस्कृती, वदगांबर पाध्ये  

१८.  मराठी कादांबरीची उपयोवजत समीक्षा,  गोमटेश्वर पाटील,  दयार प्रकाशन,  पणुे  

१९.  मराठी कादांबरी समाजशास्त्रीय समीक्षा, रिींद्र ठाकूर, वदलीपराज प्रकाशन, पणु े

२०. सावहत्य सांशोधन : िाटा आवण िळण,े डॉ.सधुाकर शलेार,अक्षरिाङ्मय प्रकाशन,पणु.े 

२१.  सावहत्य सांशोधन ि समीक्षा, राजेंद्र सलालकर 
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 सावहत्यविचार [DSE 1 B(3)]  

 सावहत्य समीक्षा  [DSE 2 B(3)] 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ   ३ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण   ७० 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला ३ पैकी २  प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी ५० शबदाांपयंत वलहा.  ( घटक १,२, ३) १०  

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी १५० शबदाांपयंत वलहा. (घटक १) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शबदाांपयंत वलहा. (घटक २) २०  

प्रश्न ४ था ३  पैकी २ प्रश्नाचे उत्तर २०० शबदाांपयंत वलहा.  (घटक ३ ) २०  

सत्र परीक्षा एकूण गणु ७० 

अंतगषत मूल्यमापन 

(घटक-१) 

१ अभ्यासेतर - अभ्यासपरूक उपक्रम : वजल्हा ते आांतरराष्ट्रीय स्तरािरील यशस्िी सहभाग / 

सावहत्यविषयक विशेष योगदान / अभ्याससहल-क्षेत्रभटे अहिाल लेखन / प्रकल्प कायर / 

सादरीकरण / स्िाध्याय /चचारसत्र / गटचचार /अवभिाचन    

१० 

चाचणी (घटक २ आवण ३) २० 

सत्र परीक्षा आवण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण १०० 

विशेष सचूना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयोजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े  

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 
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वितीय िर्ष कला (S. Y. B. A.) 

कौशल्यावधवष्ठत अभ्यासक्रम  

पविले सत्र  

विषयाचे नाि 

               प्रकाशनव्यििार आवण संपादन [SEC 2 A (2)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. प्रकाशनव्यिहार आवण सांपादन यासाठी आिश्यक कौशल्ये वमळविण.े 

२. प्रकाशनव्यिहार आवण सांपादन यासाठी आिश्यक प्रवशक्षण घणे.े 

३. प्रकाशनव्यिहार आवण सांपादन यासाठी प्रात्यवक्षकासह उपयोजनाची कौशल्ये वमळविण.े 

४. प्रकाशन सांस्था, जावहरात सांस्था, छापखाने, ितृ्तपत्र कायारलये, वितरण सांस्था, ग्रांथ विक्री दकुाने, फ्लेक्स 

वनवमरती कें द्र, िातारहर याांना भटेी दऊेन प्रवशक्षण घेण.े  

 

घटक  तपशील शे्रयांक तावसका 

१  

१ 
प्रकाशन सांस्था : स्िरूप, कायरप्रणाली, कॉपीराईट कायद्याची तोंडओळख, 

ग्रांथविक्री, वितरण, जावहरात, िाचकसांिाद. 

१ १५ 

२ 

ग्रांथवनवमरती प्रवक्रया, ग्रांथ प्रकार : लवलत, मावहतीपर, शास्त्रीय, सांदभरग्रांथ इ.; 

ग्रांथवनवमरती : सांवहता सांपादन, सांपादकीय सांस्कार, लेखक सांिाद, मखुपषृ्ठ, 

मदु्रणप्रत, छपाई, ग्रांथ बाांधणी.   

२ १ 

मवुद्रतशोधन : लेखनविषयक वनयम, मवुद्रतशोधन खणुा, विरामवचन्ह,े 

अितरणे, सांके्षप, मजकुराची माांडणी, वचत्र रेखाटन योजना, सचूी, 

सांदभरग्रांथसचूी, पररवशष्ट,े दशरनीय स्िरूप, आकार. 

१ १५ 

 

संदभष गं्रथ :  

१ पॉप्यलुर रीवतपसु्तक, रामदास भटकळ, मदृलुा जोशी 

२ सगुम मराठी व्याकरण ि लेखन - मो.रा. िाळांबे 

३ मराठीचे व्याकरण, डॉ. लीला गोविलकर  

४ मराठी लेखन मागरदवशरका, यावस्मन शखे  

५ मवुद्रत-शोधन, य. ए. धायगडेु 

६ शदु्ध शबदकोश, डॉ. स्नेहल तािरे 

७ मराठी शदु्धलेखन वनयमािली, डॉ. स्नेहल तािरे 

८ मराठी लेखन कोश, अरुण फडके 

९ शदु्धलेखन मागरप्रदीप, अरुण फडके 

१० उपयोवजत मराठी, सांपादक डॉ. केतकी मोडक, सांतोष शणेई, सजुाता शेणई  
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११ मराठी व्याकरण स्िरूप आवण वचवकत्सा, खांडेराि कुलकणी 

१२ लेखनवमत्र, सांपादक, सांकलक, सांतोष वशांते्र आवण लौवकका रास्ते – गोखले  

१३ प्रकाशनविश्व, सांपादक मोहन िदै्य   

१४ ए वडक्शनरी ऑफ मराठी अडँ इांवललश – मोल्स्िथर 

https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/molesworth/  

१५ भाषा सांचालनालयाने प्रकावशत केलेले विषयिार कोश www.marathibhasha.org 

१६ महाराष्ट्र शबदकोश – सांपादक य . रा . दाते आवण वचां. ग. कि े 

        https://www.transliteral.org/dictionary/mr.kosh.maharashtra/source  
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

उपयोवित लेखनकौशल्ये [SEC 2 B (2)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट   

१. जावहरात, मलुाखतलेखन आवण सांपादन यासाठी आिश्यक कौशल्ये वमळविण.े 

२. जावहरात, मलुाखतलेखन आवण सांपादन यासाठी आिश्यक प्रवशक्षण घणे.े   

३. जावहरात, मलुाखतलेखन आवण सांपादन यासाठी प्रात्यवक्षकासह उपयोजनाची कौशल्ये वमळविण.े 

 

घटक  तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

१  

जावहरातलेखन : प्रयोजन, स्िरूप, प्रकार, विविध माध्यमाांतील जावहरातींचे 
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