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बी .ए.मराठी अभ्यासक्रम अध्ययनाची ननष्पत्ती (PROGRAMME OUTCOME)

2

सानहत्याच्या माध्यमातून संस्कृ तीचा पररचय झाला व सानहत्यकृ तीच्या सांस्कृ नतक संदभााची व
त्याच्या मोलाची जाण प्राप्त झाली.
सानहत्यकृ तीला मुक्त प्रनतसाद देण्याची क्षमता ननमााण झाली.
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भाषेचे यथोनचत आकलन करण्याची व यथायोग्य वापर करण्याची क्षमता वृद्धिंगत झाली .
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मराठी सानहत्य परं परे चे स्थूल आकलन झाले.
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सानहत्याबद्दल अनभरुची व संवेदन क्षमता जागृत होऊन कलाकृ तींचा आस्वाद घेण्याची क्षमता
ननमााण झाली.
व्यवहारभाषा व सानहत्याभाषा यातील भेदाची जाणीव झाली सानहत्यकृ तीतील भाषेच्या.
भाषेच्या िास्त्रीय .स्वरूपाच्या वैनिष््ांचा बोध व आस्वाद याबाबतची दक्षता वृद्धिंगत झाली
स्वरूपाचा पररचय झाला
वाड्मयाचा सूक्ष्मपातळीवर अभ्यास करण्याची क्षमता वाढली .
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अभ्यासलेल्या सानहत्यकृ तीचे मूल्यमापन करण्याचे व नतचे परं परे तील स्थान ठरनवण्याचे दृष्टी प्राप्त
झाली .
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सानहत्यनवषयक काही मुलभूत नसिंांतांचे नेमके ज्ञान प्राप्त झाले .

10

पदव्युत्तर अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक असलेली पूवा तयारी झाली.

PROGRAMME STRUCTURE:
Class

Course Code

Subject title

Special /

Credits

General

कला सामान्य. १

MAR1101

पारं पररक मराठी - I

General

3

कला सामान्य. १

MAR1102

व्यावहाररक आनण उपयोनजत मराठी - I

General

3

कला सामान्य. १

MAR1201

पारं पररक मराठी - II

General

3

कला सामान्य. १

MAR1202

व्यावहाररक आनण उपयोनजत मराठी -

General

3

II

कला सामान्य . २

MAR2301

पारं पररक मराठी

General

3

कला सामान्य . २

MAR2302

व्यावहाररक आनण उपयोनजत मराठी

General

3

कला सामान्य . २

MAR2303

नेमलेल्या सानहत्यकृ तींचा अभ्यास

Special

4

कला सामान्य . २

MAR2304

अवााचीन मराठी वाड्मयाचा इनतहास

Special

4

कला सामान्य . २

MAR2401

पारं पररक मराठी

General

3

कला सामान्य . २

MAR2402

व्यावहाररक आनण उपयोनजत मराठी

General

3

कला सामान्य . २

MAR2403

नेमलेल्या सानहत्यकृ तींचा अभ्यास

Special

4

कला सामान्य . २

MAR2404

अवााचीन मराठी वाड्मयाचा इनतहास

Special

4

नवज्ञान २

MRS2401

नवज्ञान सानहत्य

Special

4

MRS2402

उपयोनजत मराठी

Special

4

MAR3501

पारं पररक मराठी

General

3

कला सामान्य . ३

2

कला सामान्य . ३

MAR3502

व्यावहाररक आनण उपयोनजत मराठी

General

3

कला सामान्य . ३

MAR3503

सानहत्यनवचार

Special

4

कला सामान्य . ३

MAR3504

भाषानवज्ञान

Special

4

कला सामान्य . ३

MAR3601

पारं पररक मराठी

General

3

कला सामान्य . ३

MAR3602

व्यावहाररक आनण उपयोनजत मराठी

General

3

कला सामान्य . ३

MAR3603

सानहत्यनवचार

Special

4

कला सामान्य . ३

MAR3604

भाषानवज्ञान

Special

4

प्रथम वषा कला
( सामान्यास्तर मराठी – १ ) ( G – 1 ) : पारं पररक मराठी
सत्र पनहले
वगा
Course code
प्रथम
Mar1101
वषा कला

नवषय
पारं पररक मराठी - I
व्यक्ती आनण वल्ली
–
पु. ल. देिपांडे
)व्यनक्तनचत्र संग्रह(

अध्ययन ननष्पत्ती
१. सानहत्यप्रकार या संकल्पनेची तानववक ओळख
होते.
२. व्यनक्तनचत्र या सानहत्यप्रकाराचा सनवस्तर
अभ्यास के ला जातो.
३. व्यनक्तनचत्राच्या नवनवध अंगांचा पररचय होतो.
४. मराठी व्यनक्तनचत्रांच्या परं परे चा अभ्यास होतो.
५. कोणत्याही व्यनक्तनचत्राचे तपिीलवार परीक्षण
करता येत.े
६. मराठीतील ख्यातनाम सानहनत्यकाच्या लेखनाचा
पररचय होतो.

सत्र दुसरे
वगा
COURSE CODE
प्रथम
वषा कला

MAR1201

नवषय
पारं पररक
मराठी -II
चैत्रबन –
ग. दद.
माडगूळकर
)काव्यसंग्रह(

अध्ययन ननष्पत्ती
१. सानहत्यप्रकार या संकल्पनेची तानववक
ओळख होते.
२. कनवता या सानहत्यप्रकाराचा सनवस्तर
अभ्यास के ला जातो.
३. कनवतेच्या नवनवध अंगांचा पररचय होतो.
४. मराठी कनवतेच्या परं परे चा अभ्यास होतो.
५. कोणत्याही कनवतेचे तपिीलवार परीक्षण
करता येत.े
६. मराठीतील ख्यातनाम सानहनत्यकाच्या
लेखनाचा पररचय होतो.
3

प्रथम वषा कला
( सामान्यास्तर मराठी – १ ) ( G – 1 )
व्यावहाररक आनण उपयोनजत मराठी
सत्र पनहले
वगा
प्रथम वषा
कला

Course code
MAR1102

नवषय
व्यावहाररक आनण
उपयोनजत मराठी
-I

अध्ययन ननष्पत्ती
व्यावहाररक मराठी या नवषयाच्या उपयुक्ततेचे महत्व
समजते.
नवनवध भानषक आनवष्कारांचे आकलन होते.
मौनखक आनण नलनखत भानषक अनवष्कारांतील फरफ
स्पष्ट होतो.
ननबंध लेखन या भानषक कौिल्याचे स्वरूप स्पष्ट होते.
सारांि लेखन या भानषक कौिल्याच्या उपयुक्ततेचा
पररचय होतो.
कनवतेचे रसग्रहण कसे करावे याची चचाा काव्य
वाचनातून के ली जाते

सत्र दुसरे
वगा
प्रथम वषा
कला

Course code
MAR1202

नवषय
व्यावहाररक आनण
उपयोनजत मराठी
- II

अध्ययन ननष्पत्ती
व्यावहाररक मराठी या नवषयाच्या स्वरूपाचे आकलन
होते.
भाषांतर या भानषक कौिल्याचा सनवस्तर अभ्यास
के ला जातो.
पारीभानषक िबदांचा पररचय होतो.
लेखन नवषयक ननयमांचा पररचय होतो.
पत्र लेखनाच्या स्वरूपाचे आकलन होते.
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बी. ए. प्रथम वषा : मराठी अभ्यासक्रम
प्रथम वषा कला : सामान्य स्तर : १ (G -1)
पारं पररक मराठी
नवषयाची उदद्दष्टे:१) मराठी भाषा-सानहत्य आनण संस्कृ ती यांचा पररचय करून देण.े
२) लनलत सानहत्य वाचनाची आवड ननमााण करणे.
३) सानहत्यकृ तींचा आस्वाद, आकलन व मूल्यमापन करण्याची क्षमता ननमााण करणे.
४) लनलत सानहत्याच्या वाचनातून जीवनदृष्टी नवकनसत करणे.
प्रथम सत्र (MAR1101)

: लनलत गद्य

: व्यक्ती आनण वल्ली

: पु.ल.देिपांडे

नितीय सत्र (MAR1201)

: कनवता

: चैत्रबन

: ग.दद.माडगुळकर

ऱघुननफंध ते मुक्तगद्य - वळ ऴं चौघुऱे, मॅजेस्टिक
मराठी ऱघुननफंध - आनंद यादळ, मेहता

साहहत्य : अध्याऩन आणि प्रकार - ळा. ऱ. कुऱकिी गौरळ ग्रंथ, ऩॉप्युऱर प्रकाऴन
ऩु ऱ एक साठळि - जयळंत दलळी, ऩरचरु े
अमत
ृ महोत्सळी ऩु ऱं -

5

बी. ए. प्रथम वषा : मराठी अभ्यासक्रम
प्रथम वषा कला : सामान्य स्तर : १ (G -1)
व्यावहाररक मराठी पारं पररक मराठी
नवषयाची उदद्दष्टे:संज्ञापनातील भाषेची भूनमका, नवनवध भानषक आनवष्कारांचे स्वरूप समजावून देण,े भानषक
कौिल्ये, क्षमता नवकनसत करणे.
१) भानषक कौिल्यांचे नवनवध आनवष्कार समजावून देणे व उपयोजन करणे.
२) भाषांतर व रुपांतर कौिल्य आत्मसात करणे.
३) कनवतेचे आकलन व आस्वाद प्रदक्रया समजून घेण.े
४) पाररभानषक संज्ञा व संकल्पना यांचा पररचय करून घेण,े लेखननवषयक ननयम सामजावून देण.े

प्रथम सत्र (1102)

: भानषककौिल्ये - ननबंध, सारांि, कनवता रसग्रहण, संवाद.

नितीय सत्र (1202)

: भाषांतर, पाररभानषक िबद, पत्रलेखन, लेखननवषयक ननयम.

संदभा ग्रंथ व्याळहाररक मराठी - ऱ रा नाशऴराफादकर, पडके प्रकाऴन

व्याळहाररक मराठी - कल्याि काले , द हद ऩंड
ु ,े ननराऱी प्रकाऴन
व्याळहाररक मराठी - टनेहऱ ताळरे , टनेहळधधन
व्याळहाररक मराठी - ऴेिई-मोडक, ऩद्मगंधा
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