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   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  
          बी.ए., बी.एस्सी., बी.कॉम. प्रथम वर्षष -   AECC ( S L - मराठी ) 
                           सत्र : पहहिे : (गुण  ५० / ताशसका ५० / के्रडिट २) 
   अभ्यासपत्रत्रका १ - भावर्षक कौिल्ये आणण िशित वाङ्मय - भाग १, कोि  क्र.  U-MSL-103        

 उहिष्टे : १) प्रमाण मराठीच्या िेखनववर्षयक ननयमानुसार अचूक िेखन करता येणे, ववरामचचनहांची 
पररभार्षा समजून घेणे. २) अध्ययनातीि स्मरण कौिल्यांचा ववकास साधने. ३) महानुभाव संप्रदायातीि 
महदंबेचेच्या धवळ्याचे स्वरूप समजून घेणे. ४) महात्मा फुिे यांच्या 'अखंि'तीि बोध समजून घेणे. 

ननष्पत्ती : १) प्रमाण मराठीच्या िेखनववर्षयक ननयमानुसार अचूकता िेखन करता येईि.              
२) ववरामचचनहांची पररभार्षा समजून घेऊन ननयमानुसार ववरामचचनहांचा वापर करता येईि.            
३) ववद्यार्थयाांचे स्मरण कौिल्य ववकशसत होईि. ४) महानुभाव संप्रदायातीि महदंबेचेच्या धवळ्याचे स्वरूप 
समजेि. ४) महात्मा फुिे यांच्या 'अखंि'चा बोध होईि. 

          घटक क्र.१- प्रमाण मराठी िेखनाचे ननयम व ववरामचचनहे 
                              - अनुस्वारववर्षयक ननयम 

                           - ऱ्हस्व - दीघषववर्षयक ननयम 

                            - सामानयरूपाबाबत, ककरकोळ ननयम 

                            - ववरामचचनहे 
           घटक क्र.२- भावर्षक कौिल्ये - स्मरण कौिल्य 

                            -स्मतृीची व्याख्या 
                            -स्मनृतप्रकक्रया 
                            -स्मरण-प्रकक्रयेिा पोर्षक ठरणारे घटक 

                            -स्मरण-प्रकक्रयेिा पोर्षक ठरणारे घटक 

                            -स्मरण साधने 
        घटक क्र.३- पद्य ववभाग 

                             -महंदबेचे धवळे (ननविक ) 



                             -अभंग-संत तुकाराम 

                             -अखंि -'सत्य सवाांचे आदी घर' - महात्मा जोतीराव फुिे 

                             -तीन कववता - बहहणाबाई, कुसुमाग्रज, वसंत बापट 
        घटक क्र.४ - िशित ननबंध 

                            - पररपूनत ष - इरावती कवे 

                            - फुिांची वाट - श्रीननवास ववनायक कुिकणी 
                            - माझी पहहिी पे्रयसी - द. ता. भोसिे 

                            - चंद्रबनातल्या सावल्या - चंद्रकुमार निगे 

                            - स्पिष-कमळे  - िॉ. आनंद यादव 
सदंभष ग्रंथ : 
१)  सुगम मराठी व्याकरण, िेखन - मो. रा. वाळंबे, ननतीन प्रकािन, पुणे  

२) िुद्धिेखनप्रदीप - मो. रा. वाळंबे, ननतीन प्रकािन, पुणे  

३) मराठीचे िास्त्रीय व्याकरण - मो. के. दामिे   
४) मुहद्रतिोधन - य. ए. धायगुिे, दी पूना पे्रस ओनसष असोशसएिन, पुणे  
५) उपयोजजत अभ्यासक्रम, मराठी भारे्षचे संवादकौिल्ये  -य. च. म. मु. ववद्यापीठ,  नाशिक, १९९९ 
६) व्यावहाररक मराठी - िॉ. कल्याण काळे व िॉ. द. हद. पंुिे, ननरािी प्रकािन, पुणे २०१२ 
७) व्यावहाररक मराठी - ि. रा. नशसराबादकर, फिके प्रकािन, कोल्हापूर, २०१११) 
८) महानुभाव तत्त्वज्ञान - वव. शभ. कोिते, अरुण प्रकािन, मिकापूर १९७५                       
९) महानुभावांचे आचारधमष - वव. शभ. कोिते, अरुण प्रकािन, मिकापूर १९७५                    
१०) महानुभाव साहहत्यसंिोधन, खंि १ - िॉ. यू. म. पठाण, मराठवािा ववद्यापीठ प्रकािन, औरंगाबाद,  
११) िीळाचररत्र - वव. शभ. कोिते, म. रा. सा. सं. मं. मंुबई, १९८२                              
१२) महाराष्राच्या जीवनातीि जस्थत्यंतरे - प्रा.भवानीिंकर पंडित 
१३) प्रबोधनाच्या हदिा - िॉ. गंगाधर पानतावणे 
१४) प्रबोधनाच्या पाऊिखुणा - संपा. ननमषिकुमार फिकुिे, कॉजनटनेंटि प्रकािन, पुणे, १९७८                                                               

१५) मराठी साहहत्याची सांस्कृनतक पार्शवषभूमी - सदा कऱ्हािे, िोकवाङ्मयगहृ प्रकािन, मंुबई, १९९०                                  

१६) सांस्कृनतक महाराष्र(१९६० ते २०१०) - मधू मंगेि कणणषक, म. रा. सा. सं. मं. मंुबई, २०११                   
१७ मराठी भार्षेची संवादकौिल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नाशिक  
१८) श्रवण आणण संभार्षण कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

१९) वाचन आणण िेखन कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
२०) अध्ययन कौिल्य - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
२१) अध्यायनासाठी संवादकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

२२) भावर्षक ववननमय : तत्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नाशिक 
२३) मराठी भावर्षक कौिल्य ववकास - संपा. - िॉ. परृ्थवीराज तौर, अथवष पजलिकेिन, जळगाव     



    
 
   राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                             मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  

     बी.ए. / बी.एस्सी. / बी.कॉम. प्रथम वर्षष - AECC- (S L –मराठी )  
                        सत्र :  दसुरे (गुण  ५० / ताशसका ५० / के्रडिट २) 
  अभ्यासपत्रत्रका २ - भावर्षक कौिल्ये आणण िशित वाङ्मय -  भाग १, कोि  क्र.  U-MSL-203  

  

 उहिष्टे : १) वाचन कौिल्य ववकशसत करणे. २) वाचनामागीि पे्ररणा समजून घेणे. ३) अध्यापनाच्या 
ववववध पद्धती समजून घेणे. ४) आधुननक काव्याचे स्वरूप व वैशिष्टयांचा पररचय करून घेणे. ५) नारायण 
सुवे यांच्या कववतेचे आिय-ववर्शव समजून घेणे. ६) वाहरू सोनवणे यांच्या आहदवासी कववतेचे स्वरूप 
समजून घेणे.  

ननष्पत्ती : १) वाचनवेग व आकिनात वाढ होईि. २) वाचनामागीि पे्ररणा समजतीि आणण कौिल्यपूणष 
वाचन होईि. ३) अध्ययनानाच्या पद्धतीमुळे  अध्ययनािा गती शमळेि. ४) आधुननक काव्याच्या स्वरूपाचे 
वेगळेपण िक्षात येईि. ५) नारायण सुवे यांच्या कववतेचे आिय-ववर्शव सांगता येईि, ६)  आहदवासी 
जीवन समुदायांच्या जगण्याचा पररचय होईि.   

        घटक क्र.१- - भावर्षक कौिल्ये - वाचन कौिल्य 

                                -वाचनाचे मह्त्त्त्व  
                  वाचनप्रकक्रयेतीि घटक  
                 -आकिन, वाचनाचे फायदे  
                 -चुकीच्या वाचन सवयी आणण त्यावरीि ननराकरण   
                 -वाचनाचे प्रकार : मूक, प्रकट, फावल्या वेळेतीि आणण अध्ययनप्रवण वाचन  
                 -वाचनवेगासहहत आकिन 

                               -व्यजततशभननतेनुसार वाचन : वाचनामागीि पे्ररणा एकाग्रता 
        घटक क्र.२- भावर्षक कौिल्ये - अध्ययन कौिल्य 

                                -अध्ययन कौिल्याचे प्रकार  
                -अभ्यासाच्या सवयी, अभ्यास ननयोजन, अध्ययनाचे ननकर्ष  



                -अध्ययन : प्रकक्रया व पद्धती - अध्ययनाचे मागष  
                -अध्ययन प्रकक्रयेचे घटक,  
                -अध्ययन प्रकक्रया, अध्ययन पद्धती 
       घटक क्र.३- पद्य ववभाग 

                             -नारायण सुवे - तुमचंच नाव शिवा (नारायण सुवे यांच्या समग्र कववता ) 
                -सुरेि भट - प्रवासी (सुरेि भट यांची ननविक कववता) 
                -वाहरू सोनवणे - मा ंपहहिी िढाई आपनीच (गोधि)  
                -अरुण काळे - सीताराम मास्तरचे अगनतकीकरण (नंतर आिेिे िोक) 
                -अनुराधा पाटीि - जरी त्याच्या इच्छेशिवाय (वाळूच्या पात्रात मांििेिा िाव) 
                -रवी कोरिे - कुणबी कुळातल्या जनमाची तहान (धूसर झाि ंनसतं गाव) 
      घटक क्र.४ – कथा वाङ्मय 
               - बाबुराव बागूि - जेव्हा मी जात चोरिी होती (जेव्हा मी जात चोरिी होती) 
               - जयंत नारळीकर - ववज्ञानयुगात नारद (अंतराळातीि भस्मासूर) 
               - भास्कर चंदनशिव - नवी हत्यारं (िाि चचखि) 
               - दत्तू बांदेकर - चैन आणण करमणूक (सख्याहरी)                            
सदंभष ग्रंथ : 
१)  उपयोजजत अभ्यासक्रम, मराठी भारे्षचे संवादकौिल्ये  - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नाशिक, १९९९ 
२) व्यावहाररक मराठी - िॉ. कल्याण काळे व िॉ. द. हद. पंुिे, ननरािी प्रकािन, पुणे २०१२ 
३) व्यावहाररक मराठी - ि. रा. नशसराबादकर, फिके प्रकािन, कोल्हापूर, २०१११)  
४) कववता : संकल्पना, ननशमषती आणण समीक्षा -िॉ. वसंत पाटणकर,अनुभव प्रकािन, मुंबई,१९९५ 
५) दशित साहहत्य : वेदना आणण ववद्रोह - भािचंद्र फिके, श्रीववद्या प्रकािन, पुणे, १९७७     
६) साहहत्य : एक अभ्यास -संपा. अजुषन िांगळे - म. रा. सा. स.ं म.ं मुंबई, १९७८                       

७) दशित साहहत्य:चचाष आणण चचतंन -संपा. िॉ. गगंाधर पानतावणे, साकेत प्रकािन, औरंगाबाद, 
८) कथनात्म साहहत्य आणण समीक्षा - हररिचंद्र थोरात, िलद प्रकािन, मुंबई, २०११ 

९) कथा : संकल्पना आणण समीक्षा - सुधा जोिी, मौज प्रकािन गहृ, मुंबई, २०००  
१०) मराठी भार्षेची संवादकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  
१३) श्रवण आणण संभार्षण कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

१४) वाचन आणण िेखन कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
१५) अध्ययन कौिल्य - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
१६) अध्यायनासाठी संवादकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

१७) भावर्षक ववननमय : तत्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नाशिक   


