शिव छत्रपती शिक्षण संस्था संचाशित

राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर
मराठी वव भाग
बी.ए., बी.एस्सी., बी.कॉम. व्दितीय वर्षष - ( S L - मराठी )
AECC - Ability Enhancement Compulsory Course
बी.ए.- व्दितीय वर्षष -(Otp. – मराठी )
CC- Core Course

अभ्यासक्रम

२०२०-२१

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

बी.ए. / बी.एस्सी. / बी.कॉम. व्दितीय वर्षष - AECC- (S L –मराठी )
सत्र : तिसरे (गण
ु ५० / िाससका ५० / क्रेडिट २)

अभ्यासपत्रत्रका ३ - भावर्षक कौिल्ये आणण िशित वाङ्मय - भाग २, कोड क्र. -U-MSL-303
उद्दिष्टे : १) श्रावणाचे महत्त्व समजून घेणे. २) श्रवणाचे फायिे समजून घेणे. ३) चाांगल्या सांवािाचे महत्त्व
आणण उपयोगगिा समजन
ू घेणे. ४) पररणामकारक बोलणे कसे ववकससि करिा येईल समजन
ू घेणे. ५)

चररत्र-आत्मचररत्रात्मक लेखनाचे स्वरूप समजून घेणे, चररत्र-आत्मचररत्रािील 'हौशी','ब्राह्मण-ब्राह्मणेिर
वाि' आणण 'आपुलागच वाि आपणाशी' आत्मचररत्राचे स्वरूप समजून घेणे.

तनष्पत्ती : १) श्रवणाचे महत्त्व समजिे व श्रवण कौशल्य ववकससि होण्यास मिि होिे. २) चाांगल्या

सांवािाची पररभाषा समजेल व कुशल सांवािास मिि होईल. ३) प्रभावी बोलण्याचे फायिे समजल्यामळ
ु े
प्रभावी बोलण्याच्या कौशल्याि भर पिेल. ४) चररत्र-आत्मचररत्राचे स्वरूप लक्षाि येईल.

घटक क्र.१- - भावर्षक कौिल्ये - श्रवण कौिल्य
- श्रवणाचे महत्त्व

- श्रवण कौशल्य : व्याख्या, स्वरूप
- शबिाांसशवाय श्रवण
- श्रवणाचे फायिे
- श्रवणप्रक्रक्रयेिील अिथळे
- श्रवणक्षमिेचे मूल्यमापन

- श्रवण-कौशल्य सुधारण्याचे उपाय

घटक क्र.२- भावर्षक कौिल्ये - संवाि-संभार्षण कौिल्य
- सांवाि म्हणजे काय ?
- सांवािाची गरज
- सांवािाचे कायय
- बोलण्याच्या कोशल्याची ओळख
- पररणामकारक बोलणे
- बोलण्याच्या कौशल्याांि भाषेचे स्थान
- भाषेवरील प्रभुत्व वाढववण्याची िांत्रे

- आत्मववश्वास
- बोलणे आणण भाषणाची ियारी : दटपण, सराव
घटक क्र.३- आत्मचररत्रात्मक िेखन
- लक्ष्मीबाई दटळक - हौशी ('स्मतृ िगचत्रे'िील तनविक वेचा)

- वव. ि. घाटे - ब्राह्मण- ब्राह्म्हणेिर वाि : पव
ू रय ां ग

('दिवस असे होिे'िील तनविक वेचा)

- चांद्रकाांि वानखिे - आपल
ु ाची वाि आपणाशी (तनविक वेचा)
- आशा अपराि - भोगगले जे िुःु ख त्याला (तनविक वेचा)

घटक क्र.४ – वाङ्मयीन पत्रे

- लोकदहिवािी गोपाळ हरी िे शमुख - दहांि ू लोकाांचा आळसी स्वभाव (शिपत्रे)

- साने गुरुजीां (पाांिुरां ग सिासशव साने)- जसे सशक्षण िसे जीवन (श्यामची पत्रे)
संिभष ग्रंथ :

- यशवांिराव चव्हाण याांची िोन पत्रे (‘ववरां गुळा’ - सांपा. रामभाऊ जोशी)

१) उपयोजजि अभ्यासक्रम, मराठी भाषेचे सांवािकौशल्ये

- य.च.म.मु.ववद्यापीठ, नासशक,

२ मराठी भाषेची सांवािकौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक

३) श्रवण आणण सांभाषण कौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक
४) वाचन आणण लेखन कौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक
५) अध्ययन कौशल्य - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक

६) अध्यायनासाठी सांवािकौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक

७) भावषक ववतनमय : ित्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नासशक

८) मराठी भावषक कौशल्य ववकास - सांपा. - िॉ. पथ्
ृ वीराज िौर, अथवय पजबलकेशन, जळगाव
९) व्यावहाररक मराठी - िॉ. कल्याण काळे व िॉ. ि. दि. पुांिे, तनराली प्रकाशन, पुणे २०१२

१०) व्यावहाररक मराठी - ल. रा. नससराबािकर, फिके प्रकाशन, कोल्हापूर, २०१११)
११) चररत्र-आत्मचररत्र : िांत्र आणण इतिहास - अ. म. जोशी

१२) चररत्र-आत्मचररत्र - जान्हवी सांि, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, १९७८
१३) चररत्र-आत्मचररत्र - सिा कऱ्हािे मराठी
१४) आत्मचररत्रमीमाांसा - िॉ. आनांि यािव
१५) आत्मचररत्र – ववश्वकोश, खांि २ मधील रा. ग. जाधव याांचे दटपण
१६) मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, खांि १, २, ३, ४, ५, ६, प्रकाशक : महाराष्र सादहत्य पररषि, पुणे
१७) आधुतनक मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, खांि १, २ - िॉ. अ. ना. िे शपाांिे

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, कोड क्र. -U-MSL-403
(गण
ु ५० / िाससका ५० / क्रेडिट २)
उद्दिष्टे : १) लेखन कौशल्याची गरज व महत्त्व समजून घेण.े २) स्वयां-अध्ययनासाठी लेखन

कौशल्याची आवश्यकिा समजून घेणे. ३) लेखन करिाना येणाऱ्या अिचणीांचा अभ्यास करणे. ३)
गतिमान लेखनासाठी एकाग्रिेची आवश्यकिा, उपाय शोधणे. ४) सज
ृ नशील लेखनाचे स्वरूप
समजून घेणे. ५) मराठीिील वैचाररक लेखनाची परां परा स्वरूप समजून घेण.े

तनष्पत्ती : १) लेखनाचे महत्त्व पटल्याने बबनचूक लेखन करण्यास मिि होईल. २) स्वयां-

अध्ययनासाठी लेखनकौशल्य आत्मसाि करिा येईल. ३) लेखन करिाना येणाऱ्या अिचणी
समजून घेऊन त्या िरू करण्याचा प्रयत्न होईल. ४) बबनचूक व गतिमान लेखन करण्यास मिि
होईल सजयनशील लेखनास मिि होईल. ५) तनसमयिीची प्रक्रक्रया समजेल. ६) मराठीिील वैचाररक
सादहत्याचे अध्ययन चाांगल्याप्रकारे करिा येईल.
घटक क्र.१- - भावर्षक कौिल्ये – िेखनकौिल्य
-लेखनाची गरज, लेखनाचे महत्त्व
-लेखनािील अिचणी, अिचणी िरू करण्याचे उपाय, लेखनािील एकाग्रिा

-लेखनासाठी प्राथयसमक कौशल्ये – गिी, सुलेखन, उगचि श्रुिलेखन, शबिलेखन,
-शबिसांग्रह, शुद्धिा, योग्य शबिाांचा वापर

-लेखनससद्धीची महत्त्वाची अांगे – माांिणी, अनुक्रम, िकयसांगिी, भाषाववष्कार,लेखनसमीक्षा

घटक क्र.२- सजषनिीि िेखनकौिल्य

-सजयनशील लेखन : सांज्ञा, सांकल्पना
-लेखकाची जीवनदृष्टी

-अनुभव, कल्पनाशक्िी
-अनुभूिी, असभव्यक्िी

घटक क्र.३- वैचाररक िेख
-िाराबाई सशांिे - स्त्रीपरु
ु ष िल
ु ना ( तनविक वेचा )

-महषी ववठ्ठल रामजी सशांिे - महाराष्राच्या उत्कषायचा मागय (सशांिे लेखसांग्रह)
-िॉ. बाबासाहे ब आांबेिकर - खोिी उफय शेिकरी वगायची गल
ु ामगगरी
(बदहष्कृि भारि)

घटक क्र.४ – प्रवासवणषन

-रा. भी. जोशी - अांबा मनोहर नागरी (वाटचाल)
-अण्णा भाऊ साठे - मॉस्को िे लेतननग्राि (माझा रसशयाचा प्रवास)
संिभष ग्रंथ :

-मीना प्रभू - इजजप्िायन ( तनविक वेचा )

१) उपयोजजि अभ्यासक्रम, मराठी भाषेचे सांवािकौशल्ये

- य.च.म.मु.ववद्यापीठ, नासशक, १९९९

२) मराठी भाषेची सांवािकौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक

३) श्रवण आणण सांभाषण कौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक
४) वाचन आणण लेखन कौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक
५) अध्ययन कौशल्य - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक

६) अध्यायनासाठी सांवािकौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक

७) भावषक ववतनमय : ित्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नासशक

८) मराठी भावषक कौशल्य ववकास - सांपा. - िॉ. पथ्
ृ वीराज िौर, अथवय पजबलकेशन, जळगाव
९) व्यावहाररक मराठी - िॉ. कल्याण काळे व िॉ. ि. दि. पुांिे, तनराली प्रकाशन, पुणे २०१२
१०) व्यावहाररक मराठी - ल. रा. नससराबािकर, फिके प्रकाशन, कोल्हापूर, २०१११)
११) सजयनात्मक लेखन - िॉ. आनांि पाटील - पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे

१२) सजयन शोध आणण सलदहिा लेखक - ववलास सारां ग, मौज प्रकाशन, मुांबई, २००७
१३) सादहत्याची तनसमयिी प्रक्रक्रया - िॉ. आनांि यािव

१४) भावषक सजयन आणण उपयोजन--िॉ. राजन गवस, िॉ, अरुण सशांिे व िॉ. गोमटे श्वर पाटील, ियाय प्रकाशन, पुणे,२०१२
१५) भावषक सजयनशीलिा : स्वरूप आणण प्रकार - य. च. म. मु. वव. नासशक
१६) ववसाव्या शिकािील महाराष्र - य. दि. फिके

१७) ववचारमांथन - िॉ. स. रा. गािगीळ, प्रतिमा प्रकाशन पुणे, २००१

१८) मराठी तनबांध : उद्गम आणण ववकास - स्वरूप प्रकाशन, औरां गाबाि,२००९
१९) महाराष्राच्या जीवनािील जस्थत्यांिरे - प्रा.भवानीशांकर पांडिि

२०) प्रबोधनाच्या दिशा - िॉ. गांगाधर पानिावणे
२१) प्रबोधनाच्या पाऊलखुणा - सांपा. तनमयलकुमार फिकुले, कॉजन्टनेंटल प्रकाशन, पुणे, १९७८

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

बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी )
सत्र : ततसरे

अभ्यासपत्रत्रका ५ वी तनवडक साहहत्य प्रवाहांचा अभ्यास, U-MAR-310
(गुण ७५ / ताशसका ५० / क्रेडडट ३)

उद्दिष्टे : १) ग्रामीण सादहत्य म्हणजे काय ववववध व्याख्याांसह समजून घेणे. २) ग्रामीण सादहत्याची
प्रेरणा, व्याप्िी, सांकल्पना समजून घेणे. ३) आसाराम लोमटे याांच्या 'ओझां' या ग्रामीण कथेचे भाव-ववश्व
समजन
ू घेणे. ४) 'राखीव सावल्याांचा खेळ' कथेिील ग्रामीण राजकारणाचे वास्िव आणण कथावस्िू समजन
ू
घेणे. ५) िसलि सादहत्याची व्याख्या, स्वरूप, सांकल्पना समजून घेणे. ६) िसलि सादहत्यािील वेिना,
ववद्रोह, नकार समजून घेणे. ७) िसलि कवविेची वेगळे पण आणण आशय-ववश्व समजून घेणे.
तनष्पत्ती : १) ग्रामीण सादहत्याच्या स्वरूपाचा पररचय होईल. २) ग्रामीण सादहत्याचा उगम, वाटचाल लक्षाि
येईल. ३) आसाराम लोमटे याांच्या 'ओझां' कथेचे भाव-ववश्व समजेल. ४) िसलि सादहत्याच्या प्रेरणा आणण
स्वरूप-वैसशष्टयाांचा पररचय होईल. ५) िसलि सादहत्यािील वेिना-ववद्रोह-नकार या कारणाांचा शोध घेिा
येईल. ६) िसलि कवविाांचे आशय-ववश्व, असभव्यक्िीचे वेगळे पण जाणवेल.. ७) इिर प्रवाहाांिील कवविाांपक्ष
े ा
िसलि कवविेची वेगळे पण जाणवेल.
घटक क्र.१ - ग्रामीण साहहत्य : संकल्पना, स्वरूप
- सादहत्य प्रवाहाांच्या तनसमत्ताने...
- ग्राम, ग्रामीण म्हणजे काय?

- ग्रामीण सादहत्याची सांकल्पना, स्वरूप

- ग्रामीण सादहत्य म्हणजे काय? व्याख्या
- ग्रामीण सादहत्याची वाटचाल

- ग्रामीण सादहत्य : चळवळ, प्रेरणा

घटक क्र.२ - ग्रामीण साहहत्य : कथा

- कथा : स्वरूप, व्याख्या
- ग्रामीण कथेचे स्वरूप
- आसाराम लोमटे याांची कथा : ओझां
- क्रकरण गुरव याांची कथा : राखीव सावल्याांचा खेळ

घटक क्र.३ - िशित साहहत्य

- िसलि सादहत्याची पाश्वयभूमी

- िसलि सादहत्य : सांकल्पना, िसलि म्हणजे कोण?
- िसलि जाणणवा, सादहत्य आणण चळवळ

- िसलि सादहत्याचे स्वरूप, व्याख्या, भाषा

- िसलि सादहत्य : आत्मभान, आत्मशोध, नकार, बाांगधलकी, ववद्रोह
घटक क्र.४ – िशित कववता

- िसलि कवविेची पाश्वयभम
ू ी

- िसलि कवविा : आशय-ववषय, वेगळे पण

- िसलि कवी - नामिे व ढसाळ, िया पवार, केशव मेश्राम,

संिभष ग्रंथ : ग्रामीण साहहत्य :

- त्र्यांबक सपकाळे , वामन तनांबाळकर, यशवांि मनोहर

१) गावगािा - बत्रां. ना. अत्रे
२) ग्रामसांस्कृिी - िॉ. आनांि यािव, मेहिा पजबलसशांग हाऊस, पुणे, २००४

३) ग्रामीण सादहत्यप्रकार : स्वरूप गचक्रकत्सा - िॉ. मनोहर सुरवािे, सुगां प्रकाशन, नागपूर, २०१२

४) ग्रामीण सादहत्य : स्वरूप आणण शोध -िॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले,मेहिा पजबलसशांग हाऊस, पुणे,१९९३

५) ग्रामीण सादहत्य : स्वरूप आणण समस्या - िॉ. आनांि यािव, मेहिा पजबलसशांग हाऊस, पुणे, १९७९
६) ग्रामीणिा सादहत्य आणण वास्िव - िॉ. आनांि यािव, मेहिा पजबलसशांग हाऊस, पुण,े १९८१

७) मराठी सादहत्य, समाज आणण सांस्कृिी - िॉ. आनांि यािव, मेहिा पजबलसशांग हाऊस, पुण,े १९९३
८) १९६० नांिरची सामाजजक जस्थिी आणण सादहत्यािील नवे प्रवाह -िॉ.आनांि यािव,मेहिा पजबलसशांग,हाऊस,पुणे,
िशित साहहत्य :

१) िसलि सादहत्य : वेिना आणण ववद्रोह - भालचांद्र फिके, श्रीववद्या प्रकाशन, पण
ु ,े १९७७
२) िसलि सादहत्य : एक अभ्यास -सांपा. अजन
ुय िाांगळे - म. रा. सा. सां. मां. मांब
ु ई, १९७८

३) िसलि सादहत्य:चचाय आणण गचांिन -सांपा. िॉ. गांगाधर पानिावणे, साकेि प्रकाशन, औरां गाबाि,१९८३
४) िसलि सादहत्य : दिशा आणण दिशाांिर - ित्त भगि, अभय प्रकाशन, नाांिेि, १९९६
५) िसलि सादहत्य : आजचे क्राांतिववज्ञान - बाबुराव बागूल

६) िसलि सादहत्य : ससद्धाांि आणण स्वरूप - यशवांि मनोहर, प्रबोधन प्रकाशन, औरां गाबाि, १९७८
७) िसलि सादहत्य : प्रवाह आणण प्रकार - िॉ. अववनाश साांगोलेकर, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, २००८
८) तनळी पहाट - रा. ग. जाधव - श्रीववद्या प्रकाशन, पुणे

१०) साठोत्तरी सादहत्य प्रवाह, खांि १,२ -िॉ. प्रल्हाि लुलेकर, सायन पजबलकेशन, पुणे

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

बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी )
सत्र : ततसरे

अभ्यासपत्रत्रका ६ वी- एका नाटकाचा अभ्यास- U-MAR-311

(गुण ७५ / िाससका ५० / क्रेडिट ३)

उद्दिष्टे : १) 'नाटक' वाङ्मय प्रकाराचे स्वरूप समजून घेणे. २) मराठी नाटकाचा स्थूल पररचय, स्वरूप
समजून घेणे. ३) 'काय िेंजर वारा सुटलाय' या नाटकाचे स्वरूप समजून घेणे. ४) महानगरािील ववववध
प्रश्न आणण िे नाटकािून माांिण्याची कौशल्य समजून घेणे.
तनष्पत्ती : १) 'नाटक' प्रकाराचे स्वरूप आणण घटक समजिील. २) मराठी नाटकाची वाटचाल, ठळक टप्पे
लक्षाि येिील. ३) 'काय िेंजर वारा सुटलाय' या नाटकाचा आशय-ववषय, माांिणीि वेगळे पण जाणवेल.
४) 'काय िेंजर वारा सुटलाय' नाटकािील मुख्य, गौण पात्राांची ववश्लेषण करिा येईल. ५) नाटकािून
माांिलेला सांघषय आणण त्यािील उत्तरोत्तर वाढिा सांघषय लक्षाि येईल.

घटक क्र.१ - मराठी नाटक

- नाटक म्हणजे काय ?, व्याख्या

- असभव्यक्िीचे सशक्ि माध्यम नाटक

- मराठी नाटकाची प्रारां भ आणण ववकासक्रम

घटक क्र.२ - नाटकाचे स्वरूप

- मराठी नाटकाचे स्वरूप

- वगीकरण : थोिक्याि

- नाटकाचे ववववध घटक
- नाटकाचे स्वरूप-ववशेष

घटक क्र.३ - काय डेंजर वारा सुटिाय..- जयंत पवार

काय िेंजर वारा सट
ु लाय : नाटकाचे स्वरूप
माांिणी, पात्र योजना
नाटकाचे वेगळे पण

घटक क्र.४ – काय डेंजर वारा सुटिाय
- नाटकाची सांदहिा

- नाटकाचा आशय- ववषय
- नाटकाची भाषा

- नाटकाचे मल्
ू यमापन

संिभष ग्रंथ :
१) भारिमन
ु ीांचे नाटयशास्त्र - िॉ. सरोज िे शपाांिे

२) नाटक वाङ्मयप्रकार - सांपा. ित्ता भगि, प्रकाशक : यशवांिराव चव्हाण महाराष्र मक्
ु ि ववद्यापीठ,
नासशक

३) नाटक : आशय आणण आकलन - अतनल सपकाळ, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे
४) मराठी रां गभूमीचा इतिहास - श्री. ना. बनहटटी

५) नाटक : स्वरूप व समीक्षा - ि. सभ. कुलकणी, पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे
६) मराठी नाटक आणण रां गभूमी : पदहले शिक - वव. भा. िे शपाांिे

७) मराठी नाटक व रां गभम
ू ी : काही ववचार - अ. वा. कुलकणी, प्रतिमा प्रकाशन पुणे, २००८
८) मराठी नाटक : नव्या दिशा नवी वळणे - िॉ. िारा भवाळकर
९) मराठी नाटयसष्ृ टी - िॉ. गो. मा. कुलकणी

१०) नाटक : एक गचांिन - िॉ. वसांि कानेटकर , नीलकांठ प्रकाशन, पुणे
११) भारिीय रां गभूमीची परां परा - िॉ. माया सरिे साई, स्नेहल प्रकाशन, पुणे
१२) मराठीचा नाटयसांसार - वव. स. खाांिेकर,

मराठी नाटयसमीक्षा - िॉ. रा. शां. वासळांबे

१३) नाटक : कालचे आणण आजचे - िॉ. पुष्पलिा राजपुरे-िापस, सायन पजबलकेशन, पुणे

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

बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी )
सत्र : चौथे

अभ्यासपत्रत्रका ७ वी -तनवडक साहहत्य प्रवाहांचा अभ्यास, U-MAR-410
(गण
ु ७५ / िाससका ५० / क्रेडिट ३)

उद्दिष्टे : १) मराठी मुस्लीम सादहत्याांचा पररचय करून घेणे. २) मराठी मुजस्लम सादहत्याची सांकल्पना
समजून घेणे. ३) 'बकऱ्याची बॉिी' कथेिील भारिीय-मुजस्लम िुःु ख समजून घेणे. ४) स्त्रीवाि आणण
स्त्रीवािी सादहत्याचा पररचय करून घेणे. ५) मराठीिील स्त्रीवािी सादहत्याचा उगम, वाटचाल समजून घेणे.
६)गौरी िे शपाांिे, लिा मनस्वीनी रवीांद्र याांच्या कथेचे स्वरूप समजून घेणे.
तनष्पत्ती : १) मराठी मुजस्लम सादहत्याचे स्वरूप, वाटचाल आणण वेगळे पण ठळकपणे साांगिा येईल.

२)

मस्
ु लीम मराठी सादहत्यािील आशय-ववषयाांचे वेगळे पण साांगिा येईल. ३) 'बकऱ्याची बॉिी' कथेचा आशयववषय आणण माांिणीिील वेगळे पण लक्षाि येईल. ४) बकऱ्याची बॉिी कधी दहांि-ू मस्
य ह
ु लीम सांघषायचा पूवग्र
आणण वास्िव लक्षाि येईल. ५) स्त्रीवाि व स्त्रीवािी सादहत्याचे स्वरूप सांकल्पना लक्षाि येईल मराठीिील
स्त्रीवािी सादहत्यािील ठळक टप्पे साांगिा येिील. ६) गौरी िे शपाांिे, लिा मनस्वीनी रवीांद्र याांच्या कथेचा
आशय-ववषय, असभव्यक्िीची वेगळे पण साांगिा येईल.
घटक क्र.१ - स्त्रीवािी साहहत्य
स्त्रीवािी सादहत्य : पाश्वयभूमी
स्त्रीवािी सादहत्य : िोंिओळख
स्त्रीवािी सादहत्य : स्वरूप, व्याख्या, सांकल्पना
स्त्रीवाि आणण भारिीय जीवनपद्धिी
घटक क्र.२ - स्त्रीवािी साहहत्य : कथा
स्त्रीवािी कथेचे स्वरूप

गौरी िे शपाांिे याांची कथा - एकेक पण गळावया

‘एकेक पान गळावया’ कथेचा आशय, ववषय, माांिणी, वेगळे पण
घटक क्र.३ - मुव्स्िम साहहत्य

मुजस्लम सादहत्य म्हणजे काय ?
मुजस्लम सादहत्याची पूवप
य ीदठका

मुजस्लम मराठी सादहत्य : सांकल्पना
मुजस्लम सादहत्याचे वेगळे पण

घटक क्र.४ – मुव्स्िम साहहत्य : कथा

मुजस्लम मराठी कथेचे स्वरूप

समर खिस याांची कथा - बकऱ्याची बॉिी

‘बकऱ्याची बॉिी’ कथेचा आशय-ववषय, वेगळे पण

संिभष ग्रंथ :
स्त्रीवािी साहहत्य :
१) स्त्रीवािी समीक्षा : स्वरूप आणण उपयोजन - िॉ. आजश्वनी धोंगिे
२) स्त्रीवािी समीक्षा : सांकल्पना आणण उपयोजन - िॉ. मांगला वरखेिे
३) भारिीय सांिभायिून स्त्रीवाि:स्त्रीवािी समीक्षा व उपयोजन -िॉ.शोभा नाईक, लोकवाङ्मय गह
ृ , मुांबई
४) मराठीिील स्त्रीलेणखका : गचांिा आणण गचांिन - िॉ. भालचांद्र फिके

५) दहांि ू सांस्कृिी आणण स्त्री - िॉ. आ. हा. साळुांके, लोकवाङ्मय गह
ृ , मुांबई, २०१०

६) स्त्री-सलणखि मराठी कािां बरी - सांपा. - अरुण ढे रे, पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे, २०१३
७) स्त्री-सलणखि मराठी कथा - सांपा. - अरुण ढे रे, पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे, २०१४

८) ि सेकांि सेक्स - ससमोन ि बोव्हुआर, अन.ु करुणा गोखले, पद्मगांधा प्रकाशन, पण
ु े, २०१०
९) स्त्री प्रश्नाची वाटचाल - वविि
ु भागवि, प्रतिमा प्रकाशन, पण
ु े
१०) स्त्रीवाि - सांपा. सम
ु िी लाांिे व इिर, शबिालाय प्रकाशन, श्रीरामपरू , २००७

११) भारिीय स्त्री : सांकल्पना आणण प्रतिमा - मीना केळकर, तनसमष प्रकाशन, पण
ु े, १९९०
मुव्स्िम साहहत्य :

१) मुसलमानी मराठी सांिकवी - रा. गचां. ढे रे, पद्मगांधा प्रकाशन, पुणे

२) मुजस्लम मराठी सादहत्य : प्रेरणा आणण स्वरूप- सांपा.प्रा.फ.म.शहाजजांिे,प्रा.फारुखिाांबोळी,भूमीप्रकाशन, लािूर, २०१४
३) दहांित्ु व, मुजस्लम आणण वास्िव - प्रा. फकरूद्िीन बेन्नूर, भूमी प्रकाशन, लािूर,
४) मुजस्लम मराठी सादहत्य : िॉ. अक्रम पठाण, यग
ु साक्षी प्रकाशन, नागपूर

५) मुजस्लम मराठी सादहत्य : स्वरूप आणण समीक्षा-िॉ.नसीम एहिेशाम िे शमुख,महाराष्र

मुजस्लम मराठी सादहत्य चळवळ, जळगाव

६) भारिीय मुसलमान : शोध आणण बोध - सेिू माधवराव पगिी, परचुरे प्रकाशन, मुांबई, २००६
७) भारिीय मुसलमान : वियमान आणण भववष्य - िॉ. राजेखान शानेदिवाण, तनसमयिी प्रकाशन

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

बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी )s
सत्र : चौथे

अभ्यासपत्रत्रका ८ वी - ववववध प्रवाहांची कववता, U-MAR-411
(गण
ु ७५ / िाससका ५० / क्रेडिट ३)

उद्दिष्टे : १) सादहत्यािील ववववध प्रवाहाांच्या कवविाांचा पररचय होईल. २) महानगरी जाणणवाांच्या कवविेचे
ववशेष लक्षाि येईल. ३) ग्रामीण कवविाांिील आशय, ववषय आणण माांिणीचे वेगळे पण लक्षाि येईल.
४) आदिवासी कवविाांिील सांवेिनशीलिा, जाणणवा लक्षाि येिील. ५) स्त्रीवािी कवविाांचे वेगळे पण लक्षाि
येईल.
तनष्पत्ती : १) सादहत्यािील ववववध प्रवाहाांच्या कवविाांचा पररचय होिो, कवविाांचे वेगळे पण लक्षाि येि.े २)
महानगरी कवविाांिून आलेले ववषय, असभव्यक्िी त्याचे वेगळे पण लक्षाि येईल. ३) ग्रामीण कवविाांिून
बिलिा गावगािा आणण बिलिी सांस्कृिी लक्षाि येईल. ४) आदिवासी कवविाांिून आदिवासीांच्या जगण्याची
उपेक्षा लक्षाि येईल. ५) स्त्रीवािी कवविाांचे भावववश्व अधोरे णखि करिा येईल.
घटक क्र.१ - महानगरीय कववता

- महानगरीय कवविेचे स्वरूप-वाटचाल
- महानगरीय कवविेचे तनराळे पण
- सिीश काळसेकर - माणसां

- अरुण काळे - आटपाट शहर होिां, या नागरी पयायवरणाि

- गोववांि काजरे कर - िळिार सांबांधाचे झाि, रद्िीि हरवलोय मी
घटक क्र.२ - ग्रामीण कववता

- ग्रामीण कवविेचे स्वरूप, ग्रामीण कवविेची वाटचाल, तनराळे पण
- जगिीश किम याांच्या िोन कवविा

- श्रीकाांि िे शमख
ु - कास्िकराचा मत्ृ यू, गाव उसविोय
- बालाजी मिन इांगळे - बापाचां गणणि, तनकामी

- कल्पना िध
ु ाळ - ससझर कर म्हणिेय मािी, पोकळी, पाणी आणिे बाई

घटक क्र.३ - स्त्रीवािी कववता –
-

स्त्रीवाि कवविा : स्वरूप, स्त्रीवािी कवविेची वाटचाल

-

प्रज्ञा िया पवार - आरपार लयीि प्राणाांतिक

-

अजश्वनी धोंगिे - बाई िॉट कॉम, आिल्या गाभ्यापयंि
नीरजा - माझ्याच थारोळ्याि रुिलेली मल
ु गी
मजल्लका अमर शेख - वाळूचा वप्रयकर

घटक क्र.४ आहिवासी कववता
-

आदिवासी कवविा : स्वरूप

-

भुजांग मेश्राम - बबरसा मुांिा

-

संिभष ग्रंथ :

आदिवासी कवविेची वाटचाल, वेगळे पण
उषाक्रकरण आत्राम -िुमचा में ि ू धुऊन काढा

प्रभू राजगिकर - गोंगलू

१) साठोत्तरी सादहत्य प्रवाह, खांि १,२ -िॉ. प्रल्हाि लुलेकर, सायन पजबलकेशन

१) कवविा : सांकल्पना, तनसमयिी आणण समीक्षा -िॉ. वसांि पाटणकर, अनुभव प्रकाशन, मुांबई, १९९५
२) आधुतनक मराठी कवविा - रा. श्री. जोग

३) मराठी कवविा - जुनी आणण नवी - वा. ल. कुलकणी

४) अवायचीन मराठी काव्यिशयन - िॉ. अक्षयकुमार काळे

५)आधतु नक मराठी कवविा : काही रूपे, काही रां ग- गो. म. कुलकणी

६) आधतु नक मराठी कवविा : एक दृष्टीक्षेप - िॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले

७) आधतु नक मराठी काव्य : उद्गम, ववकास आणण भवविव्य - िॉ. दि. के. बेिेकर
८) स्वािांत्रिार मराठी कवविा - सांपा. सष
ु मा करोगल, प्रतिमा प्रकाशन, पण
ु े
९) कवविेची शैली - िॉ. महें द्र किम

१०) मराठी ग्रामीण वाङ्मयाचा इतिहास -सांपा. -िॉ. चांद्रकुमार नलगे

११) साठोत्तरी सादहत्य प्रवाह, खांि १,२ -िॉ. प्रल्हाि लुलेकर, सायन पजबलकेशन, पुणे
१२) जस्त्रया आणण सलांगभाव - िॉ. जयश्री महाजन, अथवय पजबलकेशन, जळगाव )
१३) स्त्रीवािी समीक्षा : स्वरूप आणण उपयोजन - िॉ. आजश्वनी धोंगिे
१४) स्त्रीवािी समीक्षा : सांकल्पना आणण उपयोजन - िॉ. मांगला वरखेिे
१५) भारिीय सांिभायिून स्त्रीवाि:स्त्रीवािी समीक्षा व उपयोजन -िॉ.शोभा नाईक, लोकवाङ्मय गह
ृ , मुांबई

१६) आदिवासी सादहत्य : स्वरूप आणण समीक्षा - िॉ. िुकाराम ववनायक, ववजय प्रकाशन, नागपूर, १९९४
१७) आदिवासी मराठी सादहत्य - सांपा. प्रमोि मुनघाटे , प्रतिमा प्रकाशन, पुणे

१७) शिकािील आदिवासी सादहत्य - िॉ. िुकाराम ववनायक, हररवांश प्रकाशन, चांद्रपूर २००३

