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

     बी.ए. / बी.एस्सी. / बी.कॉम. व्दितीय वर्षष - AECC- (S L –मराठी )  
       सत्र : ततसरे (गुण  ५० / ताशसका ५० / के्रडिट २) 

 

       अभ्यासपत्रत्रका ३ - भावर्षक कौिल्ये आणण िशित वाङ्मय - भाग २, कोि  क्र. -U-MSL-303          

उद्दिष्टे : १) श्रावणाचे महत्त्व समजून घेणे. २) श्रवणाचे फायिे समजून घेणे. ३) चांगल्या संवािाचे महत्त्व 
आणण उपयोगगता समजून घेणे. ४) पररणामकारक बोिणे कसे ववकशसत करता येईि समजून घेणे. ५)  
चररत्र-आत्मचररत्रात्मक िेखनाचे स्वरूप समजून घेणे, चररत्र-आत्मचररत्रातीि 'हौिी','ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाि' 
आणण 'आपुिागच वाि आपणािी' आत्मचररत्राचे स्वरूप समजून घेणे.  

तनष्पत्ती : १) श्रवणाचे महत्त्व समजते व श्रवण कौिल्य ववकशसत होण्यास मित होते. २) चांगल्या 
संवािाची पररभार्षा समजेि व कुिि संवािास मित होईि. ३) प्रभावी बोिण्याचे फायिे समजल्यामुळे प्रभावी 
बोिण्याच्या कौिल्यात भर पिेि. ४) चररत्र-आत्मचररत्राचे स्वरूप िक्षात येईि.    
       घटक क्र.१- - भावर्षक कौिल्ये - श्रवण कौिल्य 

                              - श्रवणाचे महत्त्व 

                              - श्रवण कौिल्य : दयाख्या, स्वरूप 

                              - िबिांशिवाय श्रवण 

                              - श्रवणाचे फायिे  

                                - श्रवणप्रक्रक्रयेतीि अिथळे  

                                - श्रवणक्षमतेचे मूल्यमापन  
                - श्रवण-कौिल्य सुधारण्याचे उपाय 

         घटक क्र.२- भावर्षक कौिल्ये - संवाि-संभार्षण कौिल्य 

                                - संवाि म्हणजे काय ?  
                 - संवािाची गरज  
                 - संवािाचे कायष  
                 - बोिण्याच्या कोिल्याची ओळख  
                 - पररणामकारक बोिणे  
                 - बोिण्याच्या कौिल्यांत भार्षेचे स्थान  
                 - भार्षेवरीि प्रभुत्व वाढववण्याची तंत्रे  



                 - आत्मववश्वास  
                 - बोिणे आणण भार्षणाची तयारी : द्दटपण, सराव                                  

  घटक क्र.३- आत्मचररत्रात्मक िेखन 

                          - िक्ष्मीबाई द्दटळक - हौिी ('स्मतृतगचत्रे'तीि तनविक वेचा)  
              - वव. ि. घाटे - ब्राह्मण- ब्राह्म्हणेतर वाि : पूवषरंग 
                           ('द्दिवस असे होते'तीि तनविक वेचा)  
              - चंद्रकांत वानखिे - आपुिाची वाि आपणािी (तनविक वेचा) 
              - आिा अपराि - भोगगिे जे िुुःख त्यािा (तनविक वेचा) 
       घटक क्र.४ – वाङ्मयीन पत्रे 
               - िोकद्दहतवािी गोपाळ हरी िेिमुख - द्दहिं ूिोकांचा आळसी स्वभाव (ितपत्रे) 
               - साने गुरुजीं (पांिुरंग सिाशिव साने)- जसे शिक्षण तसे जीवन (श्यामची पत्रे) 
               - यिवंतराव चदहाण यांची िोन पत्रे (‘ववरंगुळा’ - संपा. रामभाऊ जोिी) 
संिभष ग्रंथ : 
१)  उपयोव्जत अभ्यासक्रम, मराठी भार्षेचे संवािकौिल्ये  - य.च.म.मु.ववद्यापीठ, नाशिक,  
२ मराठी भार्षेची संवािकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

३) श्रवण आणण संभार्षण कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

४) वाचन आणण िेखन कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
५) अध्ययन कौिल्य - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
६) अध्यायनासाठी संवािकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

७) भावर्षक ववतनमय : तत्त्व आणण दयवहार - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नाशिक 
८) मराठी भावर्षक कौिल्य ववकास - संपा. - िॉ. पथृ्वीराज तौर, अथवष पव्बिकेिन, जळगाव      
९) दयावहाररक मराठी - िॉ. कल्याण काळे व िॉ. ि. द्दि. पुंिे, तनरािी प्रकािन, पुणे २०१२ 
१०) दयावहाररक मराठी - ि. रा. नशसराबािकर, फिके प्रकािन, कोल्हापूर, २०१११)  
११) चररत्र-आत्मचररत्र : तंत्र आणण इततहास - अ. म. जोिी  
१२) चररत्र-आत्मचररत्र - जान्हवी संत, प्रततमा प्रकािन, पुणे, १९७८                       

१३) चररत्र-आत्मचररत्र - सिा कऱ्हािे मराठी  

१४) आत्मचररत्रमीमांसा - िॉ. आनंि यािव   
१५) आत्मचररत्र – ववश्वकोि, खंि २ मधीि रा. ग. जाधव यांचे द्दटपण 
१६) मराठी वाङ्मयाचा इततहास, खंि १, २, ३, ४, ५, ६, प्रकािक : महाराष्र साद्दहत्य पररर्षि, पुणे         
१७) आधुतनक मराठी  वाङ्मयाचा  इततहास, खंि १, २ - िॉ. अ. ना. िेिपांिे                             

 



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

         बी. ए. / बी. एस्सी. / बी.कॉम. व्दितीय वर्षष - AECC- (S L –मराठी)  
                                       सत्र : चौथे 

       अभ्यासपत्रत्रका ३ - भावर्षक कौिल्ये आणण िशित वाङ्मय - भाग २, कोि क्र. -U-MSL-403         
(गुण ५० / ताशसका ५० / के्रडिट २) 

उद्दिष्टे : १) िेखन कौिल्याची गरज व महत्त्व समजून घेणे. २) स्वयं-अध्ययनासाठी िेखन 
कौिल्याची आवश्यकता समजून घेणे. ३) िेखन करताना येणाऱ्या अिचणींचा अभ्यास करणे. ३) 
गततमान िेखनासाठी एकाग्रतेची आवश्यकता, उपाय िोधणे. ४) सजृनिीि िेखनाचे स्वरूप 
समजून घेणे. ५) मराठीतीि वैचाररक िेखनाची परंपरा स्वरूप समजून घेणे.  

तनष्पत्ती : १) िेखनाचे महत्त्व पटल्याने त्रबनचूक िेखन करण्यास मित होईि. २) स्वय-ं
अध्ययनासाठी िेखनकौिल्य आत्मसात करता येईि. ३) िेखन करताना येणाऱ्या अिचणी 
समजून घेऊन त्या िरू करण्याचा प्रयत्न होईि. ४) त्रबनचूक व गततमान िेखन करण्यास मित 
होईि सजषनिीि िेखनास मित होईि. ५) तनशमषतीची प्रक्रक्रया समजेि. ६) मराठीतीि वैचाररक 
साद्दहत्याचे अध्ययन चांगल्याप्रकारे करता येईि. 
    घटक क्र.१- - भावर्षक कौिल्ये – िेखनकौिल्य 
             -िेखनाची गरज, िेखनाचे महत्त्व  
             -िेखनातीि अिचणी, अिचणी िरू करण्याचे उपाय, िेखनातीि एकाग्रता  
             -िेखनासाठी प्राथषशमक कौिल्ये – गती, सुिेखन, उगचत शु्रतिेखन, िबििेखन, 
             -िबिसंग्रह, िदु्धता, योग्य िबिांचा वापर  
             -िेखनशसद्धीची महत्त्वाची अंगे – मांिणी, अनुक्रम, तकष संगती, भार्षाववष्कार,िेखनसमीक्षा   
        घटक क्र.२- सजषनिीि िेखनकौिल्य 
                               -सजषनिीि िेखन : संज्ञा, संकल्पना  
                               -िेखकाची जीवनदृष्टी  
                 -अनुभव, कल्पनािक्ती  
                 -अनुभूती, अशभदयक्ती 



       घटक क्र.३- वैचाररक िेख 

                            -ताराबाई शििें - स्त्रीपुरुर्ष तुिना ( तनविक वेचा ) 
            -महर्षी ववठ्ठि रामजी शििें - महाराष्राच्या उत्कर्षाषचा मागष (शििें िेखसंग्रह)  

               -िॉ. बाबासाहेब आबेंिकर - खोती उफष  िेतकरी वगाषची गुिामगगरी  
                 (बद्दहष्कृत भारत) 
       घटक क्र.४ – प्रवासवणषन 
                -रा. भी. जोिी - अंबा मनोहर नागरी (वाटचाि) 
                -अण्णा भाऊ साठे - मॉस्को ते िेतननग्राि (माझा रशियाचा प्रवास)  
                -मीना प्रभ ू- इव्जप्तायन (तनविक वेचा ) 
संिभष ग्रंथ : 
१)  उपयोव्जत अभ्यासक्रम, मराठी भार्षेचे संवािकौिल्ये - य.च.म.मु.ववद्यापीठ, नाशिक, १९९९ 
२) मराठी भार्षेची संवािकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

३) श्रवण आणण संभार्षण कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

४) वाचन आणण िेखन कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
५) अध्ययन कौिल्य - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक 
६) अध्यायनासाठी संवािकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नाशिक  

७) भावर्षक ववतनमय : तत्त्व आणण दयवहार - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नाशिक 
८) मराठी भावर्षक कौिल्य ववकास - संपा. - िॉ. पथृ्वीराज तौर, अथवष पव्बिकेिन, जळगाव      
९) दयावहाररक मराठी - िॉ. कल्याण काळे व िॉ. ि. द्दि. पुंिे, तनरािी प्रकािन, पुणे २०१२ 
१०) दयावहाररक मराठी - ि. रा. नशसराबािकर, फिके प्रकािन, कोल्हापूर, २०१११) 
११) सजषनात्मक िेखन - िॉ. आनंि पाटीि - पद्मगंधा प्रकािन, पुणे  

१२) सजषन िोध आणण शिद्दहता िेखक - वविास सारंग, मौज प्रकािन, मुंबई, २००७  

१३) साद्दहत्याची तनशमषती प्रक्रक्रया - िॉ. आनंि यािव  

१४) भावर्षक सजषन आणण उपयोजन--िॉ. राजन गवस,  िॉ, अरुण शििें व  िॉ. गोमटेश्वर पाटीि, ियाष प्रकािन, पणेु,२०१२ 

१५) भावर्षक सजषनिीिता : स्वरूप आणण प्रकार - य. च. म. म.ु वव. नाशिक 
१६) ववसादया ितकातीि महाराष्र - य. द्दि. फिके  

१७) ववचारमंथन - िॉ. स. रा. गािगीळ, प्रततमा प्रकािन पुणे, २००१ 
१८) मराठी तनबंध : उद्गम आणण ववकास - स्वरूप प्रकािन, औरंगाबाि,२००९  
१९) महाराष्राच्या जीवनातीि व्स्थत्यंतरे - प्रा.भवानीिकंर पंडित 

२०) प्रबोधनाच्या द्दििा - िॉ. गंगाधर पानतावणे 
२१) प्रबोधनाच्या पाऊिखुणा - संपा. तनमषिकुमार फिकुिे, कॉव्न्टनेंटि प्रकािन, पुणे, १९७८  

  


