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एम .ए.मराठी अभ्यासक्रम अध्ययनाची ननष्पत्त (पदव्युत्तर ( Programme Outcome
1

मराठी भाषा व वाड्मय याांचे प्रगत ज्ञान झाले.

2

भाषाव्यवहार व सानहत्यव्यवहार याांच्या परस्परसांबांधाांचे आकलन झाले.

3

सानहत्यकृ ती व भोवतालचा वाड्मयीन व सामानिक, साांस्कृ नतक परस्परसांबांधाांचे आकलन झाले.

4

नवनवध ऐनतहानसक परां परा व समकालीन प्रवाह याबद्दलची िाणीव नवकनसत झाली .

5

वाड्मयप्रकार, नवनिष्ट कालखांड, लेखकाचे वाड्मयीन व्यनिमत्व याांच्या कलाकृ तीिी असलेल्या सांबांधाांची िाणीव
व त्यादृष्टीने अभ्यासाचीक्षमता नवकनसत झाली .
सानहत्याभ्यासांदभाात नववेच्य नवषयाांची आनण त्याांच्या प्रस्तुताप्रस्तुततेची िाण ननमााण होण्यास मदत झाली .व
अिा नवषयाांच्या चीकीत्स्येची समि वाढली .
नवनिष्ट कालखांडातील सानहत्याच्या व्यानिबद्दल िाण ननमााण होण्यास मदत झाली व अिा व्यािीने अभ्यास
करण्याची क्षमता वाढली .
लेखकाच्या समग्र ‘लेखक’ म्हणून करावयाच्या अभ्यासाची समि व क्षमता वाढली .
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सानहत्यकृ तीच्या आनण सानहत्यप्रकाराच्या तौलाननक अभ्यासाबाबत ददिा, व्यािी आनण मयाादा याांची समाि
वृद्धिंगत झाली .
नवनिष्ट वाड्मय प्रकारच्या स्वरूपाचे आकलन करण्याची तसेच या प्रकारातील कला कृ तींचे यताथा मूल्यमापन
करण्याची क्षमता प्राि झाली .
पुढील सांिोधनासाठी आवश्यक असलेली क्षमता तसेच आवडीच्या नवषयावर सांिोधन करण्याची प्रेरणा ननमााण
झाली.
PROGRAMME STRUCTURE :
Year

Course Code

Course Title

Credits

एम ए १

MAR4101

तौलननक सानहत्य

4

एम ए १

MAR4102

मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इनतहास

4

एम ए १

MAR4103

वणानात्मक भाषानवज्ञान

4

एम ए १

MAR4104

ग्रामीण सानहत्य OR

4

एम ए १

MAR4105

व्यावहाररक मराठी

4

एम ए १

MAR4201

आांतरभारतीय सानहत्याचा अभ्यास

4

एम ए १

MAR4202

मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इनतहास

4

एम ए १

MAR4203

सामानिक भाषानवज्ञान

4

एम ए १

MAR4204

दनलत सानहत्य

4

एम ए १

MAR4205

व्यावहाररक मराठी

4

एम ए २

MAR5301

वाड्मयप्रकाराचा अभ्यास

4

एम ए २

MAR5302

सानहत्य समीक्षा

4

एम ए २

MAR5303

नविेष लेखकाचा अभ्यास

4

एम ए २

MAR5304

मराठी लोकसानहत्य

4

एम ए २

MAR5401

वाड्मयप्रकाराचा अभ्यास

4

एम ए २

MAR5402

सानहत्य सांिोधन

4

एम ए २

MAR5403

नविेष लेखकाचा अभ्यास

4

एम ए २

MAR5404

मराठी लोकसानहत्य

4
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एम. ए. भाग १
तौलननक सानहत्य व आांतरभारतीय सानहत्याचा अभ्यास
सत्र पनहले - तौलननक सानहत्य
वगा

Course code

नवषय

एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

MAR4101

तौलननक
सानहत्य

अध्ययन ननष्पत्ती
१. तौलननक सानहत्य या सांकल्पनेची तानववक ओळख होते.
२. नवश्व सानहत्य या सांकल्पनेचा सनवस्तर अभ्यास के ला
िातो.
३. भारतीय सानहत्य ककवा राष्ट्रीय सानहत्य या सांकल्पनेचा
सोदाहरण पररचय होतो.
४. तुलनात्मक दृनष्ट नवकनसत झाल्यामुळे सानहत्यकृ तीची
िाण समृिं होण्यास मदत होते.
५. एका सानहत्यकृ तीचा तौलननक अभ्यास करताना
नसिंाांताांचे प्रत्यक्ष उपयोिन करता येते.

सत्र दुसरे :आांतरभारतीय सानहत्याचा अभ्यास
वगा

COURSE CODE

नवषय

एम. ए
मराठी
(प्रथम वषा
)

MAR4201

आांतरभारतीय
सानहत्याचा
अभ्यास

अध्ययन ननष्पत्ती
१. आांतरभारती या सांकल्पनेची तानववक ओळख होते.
२. भारतातील सवा भाषाांमधील सानहत्यातील प्रमुख
प्रेरणाांची ओळख होते.
३. भारतातील नवनवध नलपींचा पररचय होतो..
४. भारतीय सानहत्यातील समान मूल्याांचा पररचय होतो.
५. भारतीयता ही सांकल्पना स्पष्ट होते.
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एम. ए. भाग १
मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इनतहास
सत्र पनहले
वगा
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

सत्र दुसरे
वगा
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

Course code

नवषय

अध्ययन ननष्पत्ती

MAR4102

मध्ययुगीन
मराठी
वाड्मयाचा
इनतहास

मराठी भाषेचा उगम व नवकास कसा झाला याांचा पररचय
निलालेख व ग्रांथ या आधारे होतो.
वाड्मयेनतहास या सांकल्पनेची ओळख होते.
मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील साांस्कृ नतक िीवन व वाड्मय याांचा
परस्पर सांबांध स्पष्ट होतो.
महानुभाव सांप्रदायाचे तववज्ञान व वाद्मायाची ओळख होते.
वारकरी सांप्रदायाचे तववज्ञान व काव्यननर्ममतीचा पररचय
होतो.
सांत एकनाथ व समकालीन िैन, मुनस्लम कवींच्या काव्याचा
पररचय होतो.

Course code

नवषय

अध्ययन ननष्पत्ती

MAR4202

मध्ययुगीन
मराठी
वाड्मयाचा
इनतहास

सांत तुकारामाांच्या अभांग वाड्मयाचे स्वरूप व महत्व याचे
आकलन होते.
समथा रामदास याांच्या नवनवध ग्रांथ सांपदेची ओळख होते.
प्रमुख पांनडत कवींच्या काव्याची ओळख होते.
िानहरी काव्य या वाड्मय प्रकारची ओळख होते.
बखर गद्य या सांकल्पनेची ओळख होते.
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एम. ए. भाग १
भाषानवज्ञान
सत्र पनहले
वगा
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

सत्र दुसरे
वगा
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

COURSE CODE

नवषय

अध्ययन ननष्पत्ती

MAR4103

भाषानवज्ञान भाषेचा िास्त्रीय दृष्टीकोनातून अभ्यास करण्याची पिंत स्पष्ट
(वणानात्मक होते.
)
वणानात्मक भाषानवज्ञान या अभ्यास िाखेचा पररचय होतो.
वणानात्मक भाषानवज्ञानातील नवनवध सांकल्पनाांची ओळख
होते.
मराठी भाषेतील मुळाक्षरे त्याांचे उच्चारण आनण वगीकरण
कसे के ले िाते, हे स्पष्ट होते.
मराठी भाषेतील स्वननमनवचार,पददमनवचार, वाक्यनवचार,
अथानवचार याांचा िास्त्रीय दृष्टीने अभ्यास करण्याच्या
पिंतीचे आकलन होते.

COURSE CODE

नवषय

MAR4203

भाषानवज्ञान भाषेचा सामानिक दृष्टीकोनातून अभ्यास करण्याच्या
(सामानिक पिंतीचे आकलन होते.
)
समािाभाषानवज्ञानातील नसिंाांत व त्याचे मूल्यमापन
करण्याची क्षमता नवकनसत होते.
समाििीवनातील भाषाव्यवहार व भाषाभेद याांची
सानहत्यकृ तीच्या माध्यमातून मनहती होते.
नस्त्रयाांच्या बोलीभाषाचे अध्ययन के ले िाते.
सांस्कृ ती-तांत्रज्ञान, व्यवसायक्षेत्र, व्यापार, प्रसारमाध्यमे व
भाषाबदल याांचा अभ्यास के ला िातो.

अध्ययन ननष्पत्ती
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एम. ए. भाग १
वैकनल्पक नवषय – ग्रामीण आनण दनलत सानहत्य
सत्र पनहले - ग्रामीण सानहत्य
वगा
COURSE

नवषय

अध्ययन ननष्पत्ती

CODE
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

MAR4104

सत्र दुसरे – दनलत सानहत्य
वगा
COURSE

ग्रामीण
सानहत्य

ग्रामीण सानहत्याची सांकल्पना व स्वरूप याचे आकलन होते.
“नसझर कर म्हणते माती” या काव्यसांग्रहातील ग्रामीण िीवन
व भाषा िैली याचा पररचय होतो.
“आलोक” या कथासांग्रहातील अनुभव नवश्व व भाषेची वैनिष्ठे
याांचापररचय होतो.
“गोतावळा” या कादांबरीतील कृ षी सांस्कृ तीचे नचत्रण स्पष्ट
होते.
“भुईररगण” या ग्रामीण लनलत लेख सांग्रहाची वैनिष्ठपूणाता
स्पष्ट होते.
“आमदार सौभाग्यवती” या नाटकातील व्यिीरे खाचा सांघषा
स्पष्ट होतो.

नवषय

अध्ययन ननष्पत्ती

दनलत सानहत्य

दनलत सानहत्याची सांकल्पना व स्वरूपाचे आकलन होते.
“गावकु साबाहेराच्या कनवता” या काव्यसांग्रहाचतील अनुभव
नवश्व व भाषेच्या वैनिष्ठाांचे आकलन होते.
“चौथी द्धभत” या कथासांग्रहातील व्यिीरे खा, िीवन नचत्रण व
भाषािैली याांचा पररचय होतो.
“कोण म्हणताय टक्का ददलाय” या नाटकातील समाि-िीवन,
व्यनिरे खा व नाट्यतांत्र याांची ओळख होते.
“आठवणींचे पक्षी” या आत्मकथनाचे सामानिक व वाड्मयीन
महत्व स्पष्ट होते.

CODE
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

MAR4204
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एम. ए. भाग १
व्यावहाररक आनण उपयोनित मराठी
सत्र पनहले
वगा
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

सत्र दुसरे
वगा
एम. ए मराठी
(प्रथम वषा )

Course code

नवषय

अध्ययन ननष्पत्ती

MAR4105

व्यावहाररक
आनण
उपयोनित
मराठी

औपचाररक व अनौपचाररक भाषा व्यवहाराची ओळख होते.
प्रमाण मराठी भाषेचे लेखन व मुदितिोधन कसे करावे याचा
पररचय होतो.
भाषाांतर या सांकल्पनेचे स्वरूप व उपयोिन कसे के ले िाते
याची ओळख होते.
रुपाांतरण या सांकल्पनेचा पररचय व प्रचार याचे आकलन
होते.
सांगणकीय तांत्रज्ञानािी सांबांनधत युननकोड, वडा-एक्सेलपॉवरपोईंट या घटकाांचा पररचय होतो.

Course code

नवषय

अध्ययन ननष्पत्ती

MAR4205

व्यावहाररक
आनण
उपयोनित
मराठी

सांपादन कौिल्याचे स्वरूप व त्याचे उपयोिन याची मानहती
होती.
सानहत्य प्रकार नह सांकल्पना व नवनवध सानहत्य प्रकाराांची
ओळख होते.
लनलत सानहत्यचे रसग्रहण कसे करावे याची मानहती होते.
नचत्रपटेचे आकलन व रसग्रहण आकलन याची मानहती
नमळते.
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स्वायत्त एम. ए. भाग १ : मराठी अभ्यासक्रम
अभ्यासपनत्रका क्र. १ मध्ययुगीन मराठी वाड्ममयाचा इनतहास
नवषयाची उदद्दष्ट्ये :
१) वाड्मयेनतहासाच्या सांकल्पनेची चचाा करणे.
२) मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील धार्ममक, सामानिक, रािकीय, साांस्कृ नतक िीवनाची पाश्वाभूमी समिून घेण,े
३) वाड्मयीन व साांस्कृ नतक पयाावरणाचा अनुबांध अभ्यासणे.
४) मध्ययुगीन धमासांप्रदायाचा पररचय करून देण.े मध्ययुगीन धमासांप्रदायातील कवी व काव्याचा अभ्यास करणे.
५) पांनडती काव्याचा पररचय करून देण.े
६) िानहरी वाड्मय पोवाडा, लावणी व बखर वाड्मयाचा पररचय करून देण.े
मध्ययुगीन मराठी वाङमयाचा इनतहास प्रारां भ ते१६००
Course Code : MAR4102
सत्र पनहले : मध्ययुगीन मराठी वाङमयाचा इनतहास प्रारां भ ते१६०० : (चार श्रेयाांक)
घटक १ :

मराठी भाषा उगम आनण नवकास

महारष्ट्र भाषेचे स्वरूप आनण नस्थत्यांतरे.
कोरीव लेख आनण इतर ग्रांथ यामधून आलेल्या मराठी वाङमयपरां परे चा अभ्यास
मुकुांदरािाची काव्यननर्ममती प्रेरणा आनण स्वरूप :
घटक २ :

महानुभावाांची वाङमयननर्ममती प्रेरणा आनण स्वरूप
महानुभावाांची वाङमयननर्ममती ऐनतहानसक महवव
महानुभावाांची वाङमयननर्ममती गद्य आनण पद्य
महानुभाव वाङमयाचे मराठी सानहत्याला योगदान

घटक ३ :

सांतकाव्याच्या प्रेरणा आनण स्वरूप
सांताांची वाङमयननर्ममती ऐनतहानसक महवव
सांत कवी आनण कनवनयत्री : सांताांची वाङमयननर्ममती
)नामदेवाची सांत प्रभावळ(
सांत सानहत्याचे मराठी सानहत्याला योगदान

घटक ४ :

सांत एकनाथ आनण समकालीन सानहत्यप्रवाहाांच्या
काव्यननर्ममतीच्या प्रेरणा आनण स्वरूप
िैन सानहत्याचे स्वरूप आनण प्रेरणा
मुस्लीम सानहत्याचे स्वरूप
प्रेरणा आनण स्वरूप : निस्ती मराठी सानहत्य

सांदभा ग्रांथ १.

मराठी वाङमयाचा इनतहास खांड १. २, ३.

ल. रा. पाांगारकर

२.

प्राचीन मराठी वाङमयाचे स्वरूप

ह. श्री. िेणोलीकर

३.

पाच सांत कवी

िां. गो. तुळपुळे

४.

मराठी वाङमयाची सद्य: नस्थती

डॉ. नवद्यागौरी रटळक

५.

वारकरी सांपिाय आनण सांत सानहत्य

निवािीराव मोनहते

६.

प्राचीन मराठी पांनडती काव्य

के . ना. वाटवे

७.

मऱ्हाटी लावणी

म. वा. धोंड

८.

मराठी बखर वाङमय

र. नव. हेरवाडकर

९.

बोलक्या दगडाची कहाणी

िां. गो. तुळपुळे

१०.

प्राचीन मराठी कोरीव लेख

िां. गो. तुळपुळे

११.

पाच भिी सांपिाय

र. रा. गोसावी

१२.

मराठी िाहीर

स. मा. गगे
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अभ्यासपनत्रका क्र. २ : भाषानवज्ञान - वणानात्मक आनण सामानिक
नवषयाची उदद्दष्टे :
१ ) भाषानवज्ञान या ज्ञान िाखेचा पररचय होणे.
२ ) वणानात्मक आनण सामानिक भाषानवज्ञानाची अभ्यास पिंती समिणे, वणानात्मक भाषानवज्ञानातील पायाभूत
सांकल्पना समिणे.
३ ) भाषा आनण समाि याांचा परस्पर सांबांध अभ्यासणे.
४ ) समाि भाषानवज्ञानातील पायाभूत सांकल्पना समिणे,मराठी भाषा व्यवहाराचे समाि भाषावैज्ञाननक
दृष्ट्याआकलन करता येण.े
भाषानवज्ञान - वणानात्मक : सत्र पनहले
अ)

भाषेचे स्वरूप

आ)

स्वननवज्ञान, स्वननम नवन्यास

इ)

रूनपम नवन्यास, वाक्यनवन्यास

ई)
अथानवचार
अभ्यासपनत्रका क्र. ३ : भाषानवज्ञान - सामानिक : सत्र दुसरे
अ)

समािभाषानवज्ञान : स्वरूप आनण व्यािी

आ)

भाषा, बोली आनण प्रकार

इ)

वगास्तर आनण भाषाभेद

ई)
सांदभा ग्रांथ -

तांत्रज्ञान आनण भाषाबदल

१. ध्वनी नवचार

डॉ. ना. गो कालेलकर

२. भाषा : इनतहास आनण सांस्कृ ती

डॉ. ना. गो कालेलकर

३. भाषा आनण सांस्कृ ती

डॉ. ना. गो कालेलकर

४. मराठीचा भानषक अभ्यास

डॉ मु, श्री. कानडे

५. भाषानवज्ञान वणानात्मक आनण ऐनतहानसक

सांपा. स. ग. मालिे

६. वणानात्मक भाषानवज्ञान : स्वरूप आनण पिंती

सांपा. कल्याण काळे , अांिली सोमण

७. वैखरी

अिोक के ळकर

८. समािभाषा नवज्ञान

रमेि वरखडे
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अभ्यासपनत्रका क्र. ३ :
तौलननक सनहत्याभ्यास, भाषाांतर मीमाांसा
Course Code : MAR4101
सत्र पनहले : तौलननक सनहत्याभ्यास आनण भाषाांतर मीमाांसा

( चार श्रेयाांक )

नवषयाची उदद्दष्टे :
१) तौलननक सानहत्याभ्यासाचे स्वरूप समिावून घेण.े
२) सानहत्याबाबत तौलननक आनण समतोल दृष्टी नवकनसत करणे.
३) नवश्वसानहत्य आनण भारतीय सानहत्य या प्रमुख सांकल्पना समिून घेण.े
४) “ भारतीयत्व” नह सांकल्पना समिून घेण.े
५) आांतरभारतीय सानहत्यातून प्रकट होणाऱ्या भारतीय सांस्कृ तीचा पररचय करून देण.े
६) राष्ट्रीय एकात्मता आनण इतर मानवी मूल्याांनवषयी िाणीव ननमााण करणे.
७) नवद्यार्थयाांमध्ये मराठी भाषेबरोबर भारतीय भाषा आनण सानहत्यानवषयीची रुची वाढवणे.

घटक : १

घटक : २

घटक : ३

घटक : ४

अ ) तौलननक सानहत्य – सांकल्पना व स्वरूप
-

तुलना म्हणिे काय ? तुलनेचे नसिंाांत

-

तौलननक सानहत्य : तत्वे, व्याख्या, वैनिष्टे आनण व्यािी, आक्षेप आनण मयाादा.

- तौलननक सानहत्य आनण सांस्कृ तीसन्मुखता.
आ ) नवश्व सानहत्य – सांकल्पना आनण स्वरूप
-

व्याख्या, नवनवध मतमताांतरे .

-

आक्षेप आनण मयाादा.

- प्रभाव आनण प्रभव.
इ ) राष्ट्रीय / भारतीय सानहत्य
-

व्याख्या, नवनवध मतमताांतरे .

-

आक्षेप आनण मयाादा.

- प्रभाव आनण प्रभव.
ई ) तौलननक सानहत्याभ्यासासाठी कलाकृ ती
-

द्धबब प्रनतद्धबब – डॉ. हेमा क्षीरसागर, क्षीरसागर प्रकािन, पुणे
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सत्र दुसरे : आांतरभारतीय सानहत्याचा अभ्यास ( चार श्रेयाांक )
Course Code : MAR4201
नवषयाची उदद्दष्टे :
१) आांतरभारती ही सांकल्पना समिावून घेण.े
२) समकालीन भारतीय सानहत्याचा पररचय होणे.
३) सांस्कृ ती आनण सानहत्य याांचा अनुबांध अभ्यासणे.
घटक : १

घटक : २

अ ) आांतरभारती सांकल्पना
-

देि म्हणिे काय, या सांकल्पनेचा अभ्यास करणे.

-

सांस्कृ ती या सांकल्पनेचा अभ्यास करणे.

- नवनवधतेत ऐकता या सूत्राचा अथा समिून घेण.े
आ ) भाषा आनण नलपी
-

घटक : ३

- भारतीय भाषाांतील नलपींचा पररचय करून घेण.े
इ ) भारतीय सानहत्य इनतहास
-

घटक : ४

भारतीय भाषाकु ल सांकल्पना स्थूल पररचय.

भारतीय भाषाांतील सानहत्याच्या इनतहासाचा पररचय करून घेण.े

- भारतीय सानहत्यातील प्रवृत्ती आनण प्रेरणा याांच्यातील साम्य अभ्यासणे.
ई ) आांतरभारती अभ्यासासाठी कलाकृ ती
-

भारतीय व्यवहार कोि – नवश्वनाथ ददनकर नरवणे, भानवसा प्रकािन, पुण.े

-

प्रानतनननधक भारतीय कथा – सानहत्य अकादमी.
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: वैकनल्पक नवषय :
अभ्यासपनत्रका क्र. ४ ग्रामीण सानहत्य
Course Code : MAR4104
नवषयाची उदद्दष्टे :
ग्रामीण सानहत्य
१) स्वातांत्र्यप्रािीनांतरच्या कालखांडात ग्रामीण सानहत्य ननर्ममतीची कारण परां परा समिून घेण.े
२) ग्रामीण सानहयाचे स्वरूप व काया याांची नचदकत्सा करणे.
३) ग्रामीण सानहत्यातील नवनवध वाड्मय प्रकाराांचा नवकास कसा होत गेला याचे मूल्यमापन करणे.
दनलत सानहत्य
४) स्वातांत्र्यप्रािीनांतरच्या कालखांडात दनलत सानहत्य ननर्ममतीची कारणे, परां परा व या सानहत्याने ददलेल्या
आव्हानाांचा अभ्यास करणे.
५) दनलत सानहत्यातून व्यि होणाऱ्या वेदनाांचे व नविोहाचे स्वरूप समिून घेण.े
६) दनलत सानहत्याने ननमााण के लेल्या नवनवध वाड्मयीन प्रश्ाांची नचदकत्सा करणे.
७) दनलत सानहत्यातील नवनवध वाड्मय प्रकाराांचा पररचय करून घेण.े
ग्रामीण सानहत्य : सत्र पनहले
घटक : चार श्रेयाांक
अ) ग्रामीण सानहत्य सांकल्पना आनण स्वरूप
आ) कनवता : सीझर कर म्हणते माती – कल्पना दुधाळ
इ) कथा : आलोक – आसाराम लोमटे, कादांबरी: गोतावळा - आनन्द यादव
उ) लनलतगद्य : भुईररगणी – सदानांद देिमुख, नाटक: आमदार सौभाग्यवती - रा.रां .बोराडे
दनलत सानहत्य: सत्र दुसरे
Course Code : MAR4204
घटक : चार श्रेयाांक
अ) दनलत सानहत्य सांकल्पना आनण स्वरूप
आ) कनवतासांग्रह : गाव कु साबाहेरच्या कनवता– वामन द्धनबाळकर
इ) कथासांग्रह : चौथी द्धभत – उर्ममला पवार , नाटक : कोण म्हणतय टक्का ददला - सांिय पवार
उ) आत्मकथन आनण आत्मचररत्रे : आठवणींचे पक्षी – प्र. ई. सोनकाांबळे
सांदभा ग्रांथ १. ग्रामीण सानहत्य : प्रेरणा आनण प्रयोिन

श्रीराम गुांदेकर

२. ग्रामीण सानहत्य

रा. रां . बोराडे

३. ग्रामीण सानहत्य स्वरूप आनण समस्या

आनन्द यादव

४. ग्रामीण सानहत्य एक द्धचतन

द. ता. भोसले

५. ग्रामीण कथा

वासुदेव मुलाटे

६. ग्रामीण कनवता

कै लास सावेकर

७. माती आनण मांथन

भास्कर चांदननिव

८. भूमी आनण भूनमका

भास्कर चांदननिव ग्रा

९.

डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले

मीण सानहत्य स्वरूप आनण िोध
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ककवा
अभ्यासपनत्रका क्र. ४ व्यावहाररक मराठी
Course Code : MAR4105 and MAR4205
नवषयाची उदद्दष्ट्ये :
१)

नवनवध स्तरातील भानषक कौिल्ये व क्षमता नवकनसत करणे.

२)

भाषाव्यवहाराचे औपचाररक व अनौपचाररक क्षेत्रननहाय स्वरूप समिावून देण.े

३)

व्यनिमत्व नवकासासाठी भानषक कोिाल्ये आत्मसात करणे.

४)

प्रसारमाध्यमाांचे स्वरूप व त्यासाठी भाषाव्याव्हाराचे स्वरूप समिावून देण.े

५)

वाड्मयीन व्यवहार व प्रकािन व्यवसायाचे सरूप समिावून देण.े

६)

मराठीच्या प्रमाण भाषेचे लेखन व मुदित िोधन या सांकल्पना समिावून प्रत्यक्ष उपयोिन करणे.

७)

मुलाखत लेखनाची तांत्रे व कौिल्ये याांचा वापर करता येण.े

८)

अिालेखन व पत्रलेखनाचा व्यावहाररक वापर करता येण.े

९)

भाषाांतर व अनुवाद प्रदक्रया याांची तानववक व व्यावहाररक मनहती देण.े

१०) ननवेदन कौिल्याची तानववक व व्यावहाररक मनहती देण.े
११) िनसांपका कौिल्याची आविकता समिावणे व त्याच्या वापराची तांत्रे अांगीकृ त करणे.
१२) प्रसारमाध्यमाच्या स्वरूपाचे ज्ञान होणे, प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन करण्याची क्षमता नवकनसत करणे. (
मुदित माध्यम, श्राव्य माध्यम आनण दृक श्राव्य माध्यम)
<

भानषक कौिल्ये : सत्र पनहले
घटक : चार श्रेयाांक
अ) मुदित िोधन : लेखननवषयक ननयम, नवरामनचन्हे, मुदितिोधन खुणा, उपयोिन
आ) भाषाांतर : सांकल्पना, व्याख्या, प्रकार, उपयोिन
इ) रूपाांतरण : सांकल्पना, व्याख्या, सानहत्याप्रकाराांतगात होणारे रुपाांतर
ई) सांगणकीय तांत्रज्ञान : युननकोड, वडा-एक्सेल-पॉवरपॉइां ट,
अभ्यासपनत्रका क्र. १ : भानषक कौिल्ये : सत्र दुसरे
घटक : चार श्रेयाांक
अ) सांपादन कौिल्ये : भूनमका, सांकल्पना, स्मरनणका, ननयतकानलक, ग्रांथ सांपादन
आ) सानहत्यप्रकाराांची सांकल्पना :कनवता, कथा-कादांबरी, नाटक
इ) रसग्रहण : सांकल्पना, व्याख्या, कनवता, कथा-कादांबरी, नाटक याांचे रसग्रहण
ई) नचत्रपट रसास्वाद : नचत्रपट माध्यमाची ओळख, रसग्रहणाचे स्वरूप
सांदभा ग्रांथ १.
व्यावहाररक मराठी
२.
व्यावहाररक मराठी
३.
व्यावहाररक मराठी
४.
व्यावहाररक मराठी
५.
व्यावहाररक मराठी
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