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

बी.ए. ततृीय वर्षष -DSEC (Otp. - मराठी) 
   सत्र : पाचवे 

अभ्यासपत्रत्रका  ९ वी- आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इनतहास, U-MAR-507 

( कािखंड : १९८० ते २००० )                                                                                                                  

(गुण ५०/ तासिका ५० / के्रडिट २) 

उद्दिष्टे : १) मराठी वाङ्मयाच्या इततहािाचा पररचय करून घेणे. २) इिवी िन १९८० ते २००० या 
कालखंिातील ववववध वाङ्मयप्रकारांचा पररचय करून घेणे. ३) इिवी िन १९८० ते २००० कालखंिातील 
वाङ्मय तनसमितीच्या प्रेरणांचा अभ्याि करणे. ४) इिवी िन १९८० ते २००० कालखिंातील प्रमुख ग्रथं 
आणण तयांच्या रचनेच ेववशषे िमजून घेणे. 

 तनष्पत्ती : १) मराठी वाङ्मयचा इततहािाची िकंल्पना स्पष्ट होईल. २) इिवी िन १९८० ते २००० 
कालखंिातील ववववध वाङ्मय प्रकारांचे स्वरूप व तयांच ेववशेष िांगता येईल. ४) इिवी िन १९८० ते २००० 
कालखंिातील वाङ्मय तनसमितीच्या प्रेरणांचा उलगिा होईल, प्रमुख ग्रंथांच े वाङ्मयीन महत्त्व िांगता येईल.           
घटक क्र.१ -  कथा : कािखंडातीि कथेचे स्वरूप  

- ग्रामीण कथा  

- िसलत कथा  

- आदिवािी कथा  

- स्रीवािी कथा, इतर प्रवाहातील कथा              

                 घटक क्र.२ -  कववता : कािखंडातीि कववतांचे स्वरूप  

- ग्रामीण कववता  

- िसलत कववता  

- आदिवािी कववता   

- स्रीवािी कववता, इतर प्रवाहातील कववता                  

               घटक क्र.३ – कादंबरी : कािखंडातीि कादंबरीचे स्वरूप  

                          - ग्रामीण कािंबरी  



                          - िसलत कािंबरी  

                           - आदिवािी कािंबरी    

                           - स्रीवािी कािंबरी,  इतर प्रवाहातील कािंबरी              

                   घटक क्र.४ - िाटक : कािखंडातीि िाटकाचे स्वरूप 

 - ग्रामीण नाटक  

 - िसलत नाटक  

 - आदिवािी नाटक  

 - स्रीवािी नाटक 

-  नाटकातील प्रयोगशीलता 
 
संदभष ग्रंथ : 

१)) मराठी वाङ्मयाचा इततहाि, खंि १, २, ३, ४, ५, ६, प्रकाशक : महाराष्र िादहतय पररषि, पुण े       
२) आधुतनक मराठी  वाङ्मयाचा  इततहाि, खंि १, २ - िॉ. अ. ना. िेशपांिे                          
३) अवािचीन मराठी वाङ्मयाचा इततहाि - िॉ. प्र. न. जोशी, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुणे  
४) मराठी वाङ्मयाचा वववचेक इततहाि - अवािचीन कालखंि – िॉ. प्र.न. जोशी, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुणे                     
५) प्राचीन मराठी  वाङ्मयाचा  इततहाि - ल. रा. नसिराबािकर                                                                       
६) आधुतनक मराठी वाङ्मयाचा इततहाि, खंि ४, ५, ६ - िपंा. रा. श्री. जोग                                 
७) प्रिक्षिणा, खंि १, २ - रा. श्री. जोग व इतर, कॉन्टटनेंटल प्रकाशन, पुण े                                           
८) मराठी वाङ्मयाचा इततहाि, खंि १, २, ३ -  ल.रा.पांगारकर                                      
९) मराठी वाङ्मयाचा असिनव इततहाि - िॉ. ग. ना. जोगळेकर 
१०) मराठी वाङ्मयाची िद्य:न्स्थती - िंपा. िॉ. दटळक, िॉ. पंुिे  

११) महाराष्र िारस्वत - वव. ल. िावे, शं. गो. तुळपुळे   
१२) अवािचीन मराठी गाड्याची पूविपीदठका (१८०० ते १८६४)- गं. बा. िरिार  

१३) मराठी िादहतयाच ेसिहंावलोकन - ि. के. केळकर 
१४) महाराष्राचा िांस्कृततक इततहाि -शं. िा. पेंिि े
१५) आधतुनक मराठी वाङ्मयाची िांस्कृततक पार्शवििूमी -गो. म. कुलकणी, मेहता पन्ललसशगं हाऊि,पुण,े१९९४   
१६) मराठी िादहतयाची िांस्कृततक पार्शवििूमी - ििा कऱ्हािे, लोकवाङ्मयगहृ प्रकाशन, मंुबई, १९९०    
१७) िांस्कृततक महाराष्र(१९६० ते २०१०) - मधू मंगेश कणणिक, म. रा. िा. िं. मं. मंुबई, २०११ 
१८) मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार -ि. वा. पोतिार    
१९) वारकरी पंथाचा इततहाि - शं. वा. िांिेकर - धासमिक वाङ्मय प्रकाशन िंस्था, आळंिी १९६६  
२०) मराठी ग्रामीण कववतेचा इततहाि - िॉ. कैलाि िवेकर, मेहता पन्ललसशगं हाऊि, पुणे, १९९९  
२१) ग्रामीण िादहतयाचा इततहाि(िॉ.कृष्ण इंगोले गौरव ग्रंथ)िंपा.ियाजीराजे मोकाशी,स्नेहवधिन प्रकाशन, पुणे, २०१५   

 
 
 



 

 

    
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 

मराठी ववभग - अभ्यासक्रम 
बी.ए. ततृीय वर्षष -DSEC (Otp. - मराठी) 

   सत्र : पाचव े
अभ्यासपत्रत्रका  १० वी- मराठी भार्षेच्या व्याकरणाचा स्थूि  पररचय, U-MAR-508 

 

(गुण ५०/ तासिका ५० / के्रडिट २) 

उद्दिष्टे : १) मराठी िाषेच्या व्याकरणाचे स्वरूप िमजून घेणे. २) मराठी िाषेच्या व्याकरणातील 
वणिववचार आणण प्रयोगाचा अभ्याि करणे. ३) मराठी िाषेच्या व्याकरणातील प्रयोग ववचार आणण वाकयांच े
प्रकार िमजून घेणे.  

तनष्पत्ती : १) मराठी व्याकरणाचा स्थूल पररचय होईल. २) लेखनववषयक िजगता तनमािण होईल.       
३) व्याकरणातील प्रयोग ववचार आणण वाकयाचंे प्रकार यांचे आकलन  होईल.  

                 घटक क्र.१ -  मराठी भार्षेचे व्याकरण : वणषववचार 
                                व्याकरणाचे महत्त्व, आवर्शयकता  
                                मराठीची वणिमाला  
                                वणाांचे प्रकार - स्वर, स्वरािी, व्यंजने   
                                उच्चारस्थानानुिार वणाांचे वगीकरण  
 
                घटक क्र.२ -  िब्दाच्या जाती, शिगं, वचि, ववभक्ती  
                                शलिाच्या जाती   
                                ववकारी व अववकारी- व्याख्या, प्रकार, उिाहरणे  
                                सलगंववचार – प्रकार, उिाहरणे 
                                वचन – प्रकार, उिाहरणे 
                                वविकतीचा स्वरूपववचार 
 



                घटक क्र.३ - प्रयोगववचार  
                                कतिरी प्रयोग 
                                कमिणी प्रयोग  
                                िाव ेप्रयोग 
                                समश्र / िंकर प्रयोग  
 
                घटक क्र.४ - वाक्यववचार : प्रकार  
                               वाकय - कताि, कमि, क्रक्रयापि 
                               वाकय : अथािवरून प्रकार 
                               वाकय : ववधानांच्या िंख्येवरून प्रकार  
                               वाकय : क्रक्रयापिाच्या रूपांवरुन प्रकार   
 
 
संदभष ग्रंथ : 
१)  िुगम मराठी व्याकरण, लेखन - मो. रा. वाळंबे, तनतीन प्रकाशन, पुणे  

२) शुद्धलेखनप्रिीप - मो. रा. वाळंबे, तनतीन प्रकाशन, पुणे  

३) मराठीचे शास्रीय व्याकरण - मो. के. िामले   

४) शुद्धलेखन मागिप्रिीप - अरुण फिके, अंकुर प्रकाशन, ठाण े

५) शुद्ध शलिकोश - िॉ. स्नेहल तावरे, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुणे  

६) मराठी शुद्धलेखन पररचय  - लीला गोववलकर, स्फूती प्रकाशन, अहमिनगर, १९९६ 

७) असिनव मराठी व्याकरण : मराठी लेखन -  श्रीधर शनवारे, ववद्याववकाि पन्ललशिि प्रा. सल., नागपूर  

८) मराठी अतनवायि - िॉ. अववनाश िांगोलेकर, फिके प्रकाशन, कोल्हापूर       

९) असिनव मराठी व्याकरण - प्र. ना. जोशी, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुणे   

१०) शास्रीय मराठी व्याकरण - मो. के. िामले  

११) मराठी व्याकरणाचा पुनवविचार - अरवविं मंगरूळकर  

१२) मराठी व्याकरण : काही िमस्या - प्र. ना. िीक्षित  

१४) िुलि मराठी व्याकरण - शसमिला ठाकूर, मुद्रा प्रकाशन, कोल्हापूर  

१५) मराठी लेखन मागििसशिका - िॉ. यान्स्मन शेख - राज्य मराठी ववकाि िंस्था, मुंबई  
 
 
 
 



 
 

     
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 

मराठी ववभग - अभ्यासक्रम 
बी.ए. ततृीय वर्षष DSEC (Otp. - मराठी) 

    सत्र : पाचव े
अभ्यासपत्रत्रका  ११ वी – साहहत्यववचार  U-MAR-509 

(गुण : ५० / तासिका : ५० / के्रडिट : २ 
उद्दिष्टे : १) िादहतयाच ेस्वरूप िमजून घेणे. २) िादहतयाच्या िारतीय आणण पार्शच्यात्त्य प्रयोजनांचा 
ववचार करणे. ३) िादहतयाची तनसमिती प्रक्रक्रया िमजून घेणे. ४) शलिशकती आणण िरताचा रिववचार 
िमजून घेणे.  

तनष्पत्ती : १) िादहतयाच ेस्वरूप, िंकल्पना िांगता येईल, िारतीय ववचारवंतांनी िांगगतलेले िादहतयाचे 
स्वरूप लिात येईल. २) िादहतय तनसमितीमागील ववववध प्रयोजने िांगता येतील. ३) िादहतय 
तनसमितीमागील प्रततिा शकती आणण इतर जनक कारणे िांगता येतील. ४) शलिशकतींचे िामर्थयि आणण रि 
ववचाराचंे आकलन होईल.                                         

                   घटक क्र.१ -  साहहत्याचे स्वरूप 
                           - लसलत आणण लसलतेतर िादहतय  
                           - िादहतयाचे शलिरूप 
                           - िादहतयाचे स्वरूप, व्याख्या  
                           - िारतीय, पार्शचात्त्य ववचारवंत 
                           - वास्तव व कन्ल्पत - िंबंध  
                            - िादहतयातून व्यकत होणारे अनुिवववशषे     
                  घटक क्र.२ -  साहहत्याचे प्रयोजिे 

  - स्वरूप व प्रयोजन यांचा परस्पर िंबंध  
  - प्रयोजन आणण पररणाम यातील फरक  

                            - िारतीय ववचारवंतांनी िांगगतलेली प्रयोजने 
                            - पार्शचात्त्य ववचारवंतांनी िांगगतलेली प्रयोजने 
            घटक क्र.३ - साहहत्याची निशमषती प्रक्रक्रया  



                     - िादहतयातील नवतनसमितीचे स्वरूप  
                     - िादहतयातील नवतनसमितीच्या शकती – प्रततिा, स्फुती, कल्पना, िावना  
                     - प्रततिा व्यापार व स्वप्न व्यापार 
                    -  िादहन्तयकांचे व्यन्कतमत्त्व   
                  घटक क्र.४ - िब्दिक्ती आणण भरताचा रसववचार  
                          - असिधा - व्याख्या प्रकार 
                          -  लिणा - व्याख्या प्रकार 
                           - व्यंजना - व्याख्या प्रकार  
                           - िरताचे रििूर, अष्टिान्तवकिाव, रििंख्या 
                     घटक क्र. ५ वाङ्मयाचे मूल्यमापि 
                             - वाङ्मयप्रकाराची िंकल्पना  
                             - वाङ्मयाच्या मूल्यमापनाचे स्वरूप  
                    घटक क्र. ६ साहहत्याची भार्षा  
                             - लसलत िादहतयाची िाषा, व्यवहाराची िाषा      
                                                                 - िाषा हे िादहतयाचे िाधन क्रक माध्यम ?  

                 - शलिाथािचा वक्रव्यापार  
                 - िाषेचे नािरूप - अलंकारववचार - रूपक, प्रततमा, प्रतीक                 
                 - शैलीववचार - लेखक तशी शैली, आशय तशी शैली 
 

संदभष ग्रंथ : 
१) काव्यशास्रप्रिीप - ि. रा. गािगीळ, ववद्या प्रकाशन, नांिेि   
२) िारतमुनींच ेनाट्यशास्र - िॉ.िरोज िेशपांिे  
३) िारताच े नाट्यशास्र - गोिावरी केतकर 
४) िादहतय स्वरूप आणण िमीिा - वा. ल. कुलकणी, पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई 
५) िादहतय स्वरूप आणण िमीिा -िॉ. दि. के. बेिेकर  

६) िारतीय िादहतयशास्र - ग. त्र्यं. िेशपांिे, पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई, १९८० 
७) िादहतयववचार -िॉ. अ. वा. कुलकणी, प्रततमा प्रकाशन पुण े

८) िादहतयववचार - िंपा. िॉ. पंुिे, िॉ. तावरे, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुण े
९) िारतीय िादहतयववचार - िॉ. लीला गोववलकर, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुण े               
१०) िारतीय िादहतयववचार - िुजंग वािीकर, जीवन वपपंळवािीकर, अिय प्रकाशन, नािेंि, १९८५ 
११) नव ेिादहतयशास्र - यशवंत मनोहर, युगिािी प्रकाशन, नागपूर, २००९ 
१२) िादहतयाची तनसमिती प्रक्रक्रया - िॉ. आनंि यािव  
 



 
                         
 
 

राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                                 मराठी ववभग - अभ्यासक्रम                      
                       बी.ए. ततृीय वर्षष DSEC (Otp. - मराठी) 

                          सत्र :  सहावे                                                
अभ्यासपत्रत्रका  १२ वी– मराठी भावर्षक कौिल्येववकास  U-MAR-607 

                                                 (गुण : ५० / तासिका : ५० / के्रडिट : २)  

उद्दिष्टे : १) ववद्यार्थयाांच्या िावषक िमतांचा ववकाि करणे. २) ग्रंथ परीिण िमजून घेणे. ३) मराठी 
िाषेचे उपयोजन व ववववध िेरातील व्यविायांच्या िंधीचंी मादहती करून घेणे. ४) मुदद्रतशोधनाचे तनयम 
िमजावून घेणे. ५) मराठी ववषयक िंकेतस्थळे आणण तयाचे ववववध स्रोत िमजून घेणे.  

तनष्पत्ती : १) ववद्यार्थयाांच्या िावषक िमतांचा ववकाि होईल. २) ववववध िरेातील व्याविातयक िधंीची 
पूवितयारी होईल. ३) मुदद्रतशोधण्याचे कौशल्य ववकसित होईल. ४) मराठी िाषेच्या तनयमांचा लखेनात 
उपयोग करता येईल. ५) मराठी िाषेच्या िंकेतस्थळांचा स्रोत म्हणून उपयोग करता येईल.  

                   घटक क्र.१ -  ग्रंथ परीक्षण  

-   ग्रंथ परीिणाचे स्वरूप  
-   ग्रंथ परीिणाची पद्धत  

  
                  घटक क्र.२ -  पटकथा िेखि, रोजनििी िेखि  
                           - पट्कथालेखनाचे स्वरूप, महत्त्व  
                           - रोजतनशी लेखन : तंर, महत्त्व 
  
                  घटक क्र.३ - मुहितिोधि आणण िेखिववर्षयक नियम  
                            मुदद्रतशोधनाची पद्धत,  
                            िांकेततक खुणा  
                                                             मुदद्रतशोधनाचे महत्त्व  
                            प्रमाण मराठीचे लेखनववषयक तनयम 
            



                  घटक क्र.४ - मराठीववर्षयक संकेतस्थळे  
                           िंकेतस्थळांचा  पररचय 
                           िंकेतस्थळ – उपयोजन 
                           मराठी िाषा - िादहतयववषयक ववववध िंकेतस्थळे 
  
                 घटक क्र. ५ ग्रंथव्यवहार 
                           ग्रंथ व्यवहाराचे स्वरूप  
                           लेखक- प्रकाशक व्यवहार, ववके्रते, ग्राहक      
 
                घटक क्र. ६ सांस्कृनतक कायषक्रमाचे आयोजि, सूत्रसंचािि 
                         ववववध िांस्कृततक कायिक्रमांचे आयोजन आणण तयाचे स्वरूप  
                         िूरिंचालन : एक कला  
                         िूरिंचालनािाठी आवर्शयक गुण    
 
संदभष ग्रंथ : 
१) िावषक कौशल्ये ववकाि - िॉ. हरेश शेळके आणण इतर - अिरवेध प्रकाशन, पुणे, प्र. २०२० 
२) िावषक ववतनमय : तत्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक 
३) मराठी िावषक कौशल्य ववकाि - िंपा. - िॉ. परृ्थवीराज तौर, अथवि पन्ललकेशन, जळगाव      
४) व्यावहाररक  मराठी िाषा- य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक 
५) प्रशािकीय मराठी िाषेचा ववकाि -गीता िागवत,राज्य मराठी ववकाि िंस्था, मंुबई, १९९६  
६) तनविक िाषा आणण जीवन - िंपा. िॉ. कल्याण काळे, मेहता पन्ललसशगं हाऊि,पुणे, १९९८  
७) प्रशािकीय लखेन - िाषा िंचलनालय, महाराष्र शािन, मंुबई, १९६६                    

८) शािन व्यवहारात मराठी - िाषा िचंलनालय, महाराष्र शािन, मंुबई                  
१०)  िुगम मराठी व्याकरण, लेखन - मो. रा. वाळंब,े तनतीन प्रकाशन, पुण े 

११) शुद्धलेखनप्रिीप - मो. रा. वाळंब,े तनतीन प्रकाशन, पुण े 

१२) मराठीचे शास्रीय व्याकरण - मो. के. िामल े  

१३) मुदद्रतशोधन - य. ए. धायगुिे, िी पूना प्रेि ओनिि अिोसिएशन, पुण े   
१४) शुद्धलेखन वववेक - ि. न. गोखल े 
१५) िूरिंचालन : एक कला -िॉ. राजशेखर िोलापुरे, अरुणा प्रकाशन, लातूर   
 
 
 
 
   



         
 

 

  राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                                मराठी ववभग - अभ्यासक्रम                      
                            बी.ए. ततृीय वर्षष -DSEC (Otp. - मराठी) 
                                                 सत्र :  सहावे  
                          अभ्यासपत्रत्रका  १३ वी– उपयोजजत मराठी U-MAR-608 

                                                       (गुण : ५० / तासिका : ५० / के्रडिट : २)  

उद्दिष्टे : १) मुलाखतीचे स्वरूप िमजून घेणे. २) जादहरातीचा मिुिा तयार करण.े ३) िाषांतराच ेस्वरूप 
व महत्त्व िमजून घेणे. ४) परलेखनाच ेस्वरूप िमजून घेणे. ५) मराठी िाषेिाठी िंगणकाचा उपयोग 
करता येणे.  

तनष्पत्ती : १) मुलाखतीला आतमववर्शवािाने िामोरे जाता येईल. २) ववववध माध्यमांिाठी जादहरात 
लेखनाचा मिुिा तयार करता येईल. ३) िाषांतराच ेमहत्त्व व स्वरूप लिात येईल. ४) मराठी िाषा 
िादहतय लेखनािाठी िंगणकाचा उपयोग करता येईल. 

                  घटक क्र.१- मुिाखत   

                                                मुलाखत म्हणजे काय ? 

                           मुलाखतीच ेस्वरूप, पूवितयारी  
                           मुलाखतींच ेप्रकार  
                घटक क्र.२ -  जाहहरात  

                           जादहरातीच ेयुग, महत्त्व 

                                                जादहरातीच ेस्वरूप, व्याख्या  
                                                जादहरातींच ेप्रकार 
                  घटक क्र.३ - भार्षांतर  
                                                 िाषांतराचे स्वरूप, व्याख्या  
                           िाषांतराचे महत्त्व, प्रकार 
                घटक क्र.४ - पत्रिेखि  

                                                परलेखनाचा मायना, स्वरूप  

                                                औपचाररक- अनौपचाररक परलखेन  

                      घटक क्र. ५ मराठी भार्षा आणण सगंणक – 

                                                 िंगणकाचा उपयोग किा होऊ शकतो ? 



                           मराठी िाषेचे स्वरूप आणण िंगणकप्रणाली  
                                                 मराठी िाषेत िंगणकाचे महत्त्व, उपयोग  

                 घटक क्र. ६ वतृ्तपत्राची भार्षा  
                           वतृ्तपराच ेस्वरूप  

                                                मराठी वतृ्तपरांची िाषाववषयक जाणीव 

                           अग्रलखे, बातमी लेखनाची िाषा        
 
संदभष ग्रंथ : 
  
१) व्यावहाररक मराठी - िॉ. कल्याण काळे व िॉ. ि. दि. पुंि,े तनराली प्रकाशन, पुणे २०१२ 
२) व्यावहाररक मराठी - ल. रा. नसिराबािकर, फिके प्रकाशन, कोल्हापूर, २०११ 
३) व्यावहाररक मराठी - िॉ. स्नेहल तावरे, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुणे  
४) व्यावहाररक मराठी -िॉ.ियाजीराव मोकाशी, िॉ. रंजना नेमािे, शेतकरी िादहतय प्रकाशन, पुणे,२०१०                                       
५) व्यावहाररक, मराठी -िॉ. लीला गोववलकर व िॉ. जयश्री पाटणकर, स्नेहवधिन प्रकाशन, पुणे, २००४                                
६) व्यावहाररक मराठी - पुणे ववद्यापीठ प्रकाशन, पुणे  
७) व्यावहाररक उपयोन्जत मराठी व प्रिारमाध्यमाचंी कायिशैली - िंपा. िंिीप िांगळे  
८) उपयोन्जत मराठी, िाग १, २ - प्रकाश मेिककर  

९) िंगणक िंकल्पना / िंगणक पररचय - प्रा.नंिक्रकशोर िायमा   
१०) िावषक  िजिन आणण उपयोजन - िॉ, राजन गवि,  िॉ, अरुण सशिें  आणण  िॉ. गोमटेर्शवर पाटील  
११) उपयोन्जत अभ्यािक्रम, मराठी िाषेचे िंवािकौशल्ये  -य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नासशक,१९९९ 
१२) माध्यमांची िाषा आणण लेखनकौशल्ये - िॉ. केशव तुप,े गचटमय प्रकाशन, पुणे  
१२) मराठी िाषेची िंवािकौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक  

१३) श्रवण आणण िंिाषण कौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक  

१४) वाचन आणण लेखन कौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक 
१५) अध्ययन कौशल्य - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक 
१६) अध्यायनािाठी िंवािकौशल्ये - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक  

१७) िावषक ववतनमय : तत्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, नासशक 
१८) मराठी िावषक कौशल्य ववकाि - िंपा. - िॉ. परृ्थवीराज तौर, अथवि पन्ललकेशन, जळगाव      
१९) व्यावहाररक  मराठी िाषा- य. च. म. मु. ववद्यापीठ, नासशक 
२०) प्रशािकीय मराठी िाषेचा ववकाि -गीता िागवत,राज्य मराठी ववकाि िंस्था, मुंबई, १९९६  
२१) तनविक िाषा आणण जीवन - िंपा. िॉ. कल्याण काळे, मेहता पन्ललसशगं हाऊि,पुणे, १९९८  
२२ प्रशािकीय लेखन - िाषा िंचलनालय, महाराष्र शािन, मुंबई, १९६६                    



२३) व्याविातयक परलेखन व अहवाललेखन - श्री. ग. बापट, वैशाली प्रकाशन, पुणे, १९७२  
२४) जनिंपकि  : िंकल्पना आणण सिद्धांत - िुरेश पुरी  
२५) मराठी वतृ्तपराचा इततहाि - रा. के. लेले, कॉन्टटनेंटल प्रकाशन, पुणे १९८४  
२६) परकाररता : स्वरूप आणण गचक्रकतिा - िॉ. महावीर जोंधळे, िुववधा प्रकाशन, पुणे   

२७) परकाररतेचा स्विाव - ल. ना. गोखले,  प्रका. -पुणे ववद्यापीठ, पुणे 

२८) िरूिशिनिाठी लेखन - केशव केळकर  
२९) आजच्या ठळक बातम्या - िमीरण वाळवेकर, राजहंि प्रकाशन, पुणे, २००९ 
३०) इंटरनेट परकाररता -िुरेशकुमार, तिसशला प्रकाशन, नवी दिल्ली  
३१) प्रिारमाध्यमांिाठी लेखनकौशल्ये - य. च. म. मु. वव. नासशक, २००८ 
३२) मराठी वतृ्तपराचा इततहाि - रा. के. लेले, कॉन्टटनेंटल प्रकाशन, पुणे १९८४  
३३) परकाररता : स्वरूप आणण गचक्रकतिा - िॉ. महावीर जोंधळे, िुववधा प्रकाशन, पुणे   

३४) परकाररतेचा स्विाव - ल. ना. गोखले,  प्रका. -पुणे ववद्यापीठ, पुणे 

३५) िरूिशिनिाठी लेखन - केशव केळकर  
३६) आजच्या ठळक बातम्या - िमीरण वाळवेकर, राजहंि प्रकाशन, पुणे, २००९ 
३७) इंटरनेट परकाररता -िुरेशकुमार, तिसशला प्रकाशन, नवी दिल्ली  
३८) प्रिारमाध्यमांिाठी लेखनकौशल्ये - य. च. म. मु. वव. नासशक, २००८ 
३९) मुदद्रतमाध्यमांिाठी लेखनकौशल्ये - श्री अरुण खेरे, य. च. म. म.ु वव. नासशक 
४०) क्रफचर रायदटगं - प्रिटनकुमार अकलुजकर, श्रीववद्या प्रकाशन, पुणे २००८ 
४१) माध्यमांची िाषा आणण लेखनकौशल्ये - िॉ. केशव तुप,े गचटमय प्रकाशन, पुणे  
४२) मुदद्रतमाध्यमांिाठी लेखनकौशल्ये - श्री अरुण खेरे, य. च. म. म.ु वव. नासशक 
४३) क्रफचर रायदटगं - प्रिटनकुमार अकलुजकर, श्रीववद्या प्रकाशन, पुणे २००८ 
४४) माध्यमांची िाषा आणण लेखनकौशल्ये - िॉ. केशव तुप,े गचटमय प्रकाशन, पुणे  
४५) व्याविातयक परलेखन व अहवाललेखन - श्री. ग. बापट, वैशाली प्रकाशन, पुण,े १९७२  
४६) िावषक कौशल्ये ववकाि - िॉ. हरेश शेळके आणण इतर - अिरवेध प्रकाशन, पुणे, प्र. २०२०१)  
४७) जनिंपकि  : िंकल्पना आणण सिद्धांत - िुरेश पुरी  
४८) माध्यमांची िाषा आणण लेखनकौशल्ये - िॉ. केशव तुप,े गचटमय प्रकाशन, पुणे  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                                  मराठी ववभग - अभ्यासक्रम                      
 
                       बी.ए. ततृीय वर्षष DSEC (Otp. - मराठी) 
                                                              सत्र :  सहावे 
                 अभ्यासपत्रत्रका  १४ वी– मराठीचे भार्षािास्त्र U-MAR-609 

                                                    (गुण : ५० / तासिका : ५० / के्रडिट : २)  

उद्दिष्टे : १) मराठी िाषेची उतपत्तीकाळाचे स्वरूप िमजून घेणे. २) िावषक पररवतिनाची कारणे आणण  
प्रकार िमजून घेणे. ३) प्रमाण आणण बोली िाषाचंा अभ्याि करणे.   

तनष्पत्ती : १) मराठी िाषेची उतपत्तीकाळाचे स्वरूप, कूळ, प्राथसमक स्वरूप िमजेल . २) िावषक 
पररवतिनाची कारणे आणण  प्रकार िमजतील. ३) प्रमाण आणण बोली िाषांचा अभ्याि होईल, बोलीच्या 
तनसमितीची कारण ेिांगता येतील. 

 

               घटक क्र.१- मराठी भारे्षची उत्पत्ती  
                        जगातील िाषाकुळ, िारतातील िाषाकुळ   
                        िाषेची व्याख्या, मराठीच ेकूळ  
                        प्राचीन ग्रथंांतील मराठीचा उल्लखे  
                        मराठीतील सशलालखे ताम्रपट  
                        मराठीच्या उत्तप्त्तीिंबंधी अभ्यािकांची मते  
              घटक क्र.२ -  भावर्षक पररवतषिे  
                        स्वन  
                        स्वपररवतिन – कारणे, प्रकार  
                        अथिपररवतिन म्हणजे काय ? व्याख्या 
                        अथिपररवतिन - कारणे, प्रकार  
 



              घटक क्र.३ - प्रमाणभार्षा व बोिी प्रमाण  
                        िाषा - ववववध व्याख्या  
                        प्रमाणिाषेचे ववशेष  
                        बोली म्हणजे काय ? व्याख्या 
                        बोलीच्या तनसमितीची कारणे  
                        बोलींची वसैशष्ट्ये  
                 

                घटक क्र.४ - मराठीच्या ववववध बोिी  
                         कोकणी  
                         अदहराणी  
                         मराठवािी  
                         इतर बोली     
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