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SEM- V 

SR.N
O 

CODE 
NO 

COURSE 
NAME 

MAX. MARKS TOTAL  
INTER
NAL 

END 
SEM. 

MARKS CREDI
TS 

1 U-MAR-507 आधुनिक मराठी 
वाङ्मयाचा इनतहास  

 
20 

 
30 

 

 
50 

 
02 

2 U-MAR-508 मराठी भार्षेच्या 
व्याकरणाचा स्थूि  

पररचय 

 
20 

 
30 

 

 
50 

 
02 

3 U-MAR-509  
साहहत्यववचार 

 
20 

 
30 

 

 
50 

 
02 

 
          SEM- VI 

SR.N
O 

CODE 
NO 

COURSE 
NAME 

MAX. MARKS TOTAL  
INTER
NAL 

END 
SEM. 

MARKS CREDI
TS 

1 U-MAR-607 मराठी भावर्षक 
कौिल्येववकास   

 
20 

 
30 

 

 
50 

 
02 

2 U-MAR-608 उपयोजजत मराठी  
20 

 
30 

 

 
50 

 
02 

3 U-MAR-609 मराठीचे भार्षािास्त्र 
 

 
20 

 
30 

 

 
50 

 
02 

 
 



 
 
 

राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातरू 

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/ ताशसका ५० / के्रडडट २) 

उहिष्टे : १) मराठी वाङ्मयाच्या इनतहासाचा पररचय करूि घेणे. २) इसवी सि १९८० ते २००० या 
कािखंडातीि ववववध वाङ्मयप्रकारांचा पररचय करूि घेणे. ३) इसवी सि १९८० ते २००० कािखंडातीि 
वाङ्मय निशमषतीच्या पे्ररणांचा अभ्यास करणे. ४) इसवी सि १९८० ते २००० कािखंडातीि प्रमुख ग्रंथ 
आणण त्यांच्या रचिेचे वविेर्ष समजूि घेणे. 

 निष्पत्ती : १) मराठी वाङ्मयचा इनतहासाची संकल्पिा स्पष्ट होईि. २) इसवी सि १९८० ते २००० 
कािखंडातीि ववववध वाङ्मय प्रकारांचे स्वरूप व त्यांचे वविेर्ष सांगता येईि. ४) इसवी सि १९८० ते २००० 
कािखंडातीि वाङ्मय निशमषतीच्या पे्ररणांचा उिगडा होईि, प्रमुख ग्रंथांचे  वाङ्मयीि महत्तव् सांगता 
येईि.           घटक क्र.१ -  कथा : कािखंडातीि कथेचे स्वरूप  

- ग्रामीण कथा  

- दशित कथा  

- आहदवासी कथा  

- स्त्रीवादी कथा, इतर प्रवाहातीि कथा              

                 घटक क्र.२ -  कववता : कािखंडातीि कववताचें स्वरूप  

- ग्रामीण कववता  

- दशित कववता  

- आहदवासी कववता   

- स्त्रीवादी कववता, इतर प्रवाहातीि कववता                  

               घटक क्र.३ – कादंबरी : कािखंडातीि कादंबरीचे स्वरूप  

                          - ग्रामीण कादंबरी  



                          - दशित कादंबरी  

                           - आहदवासी कादंबरी    

                           - स्त्रीवादी कादंबरी,  इतर प्रवाहातीि कादंबरी              

                   घटक क्र.४ - िाटक : कािखडंातीि िाटकाचे स्वरूप 

 - ग्रामीण िाटक  

 - दशित िाटक  

 - आहदवासी िाटक  

 - स्त्रीवादी िाटक 

-  िाटकातीि प्रयोगिीिता 
 
संदभष ग्रंथ : 

१)) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास, खंड १, २, ३, ४, ५, ६, प्रकािक : महाराष्र साहहत्य पररर्षद, पुणे        
२) आधुनिक मराठी  वाङ्मयाचा  इनतहास, खंड १, २ - डॉ. अ. िा. देिपांडे                          
३) अवाषचीि मराठी वाङ्मयाचा इनतहास - डॉ. प्र. ि. जोिी, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे  
४) मराठी वाङ्मयाचा वववेचक इनतहास - अवाषचीि कािखंड – डॉ. प्र.ि. जोिी, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे                     
५) प्राचीि मराठी  वाङ्मयाचा  इनतहास - ि. रा. िशसराबादकर                                                                       
६) आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इनतहास, खंड ४, ५, ६ - संपा. रा. श्री. जोग                                 
७) प्रदक्षक्षणा, खंड १, २ - रा. श्री. जोग व इतर, कॉजटटिेंटि प्रकािि, पुणे                                            
८) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास, खंड १, २, ३ -  ि.रा.पांगारकर                                      
९) मराठी वाङ्मयाचा अशभिव इनतहास - डॉ. ग. िा. जोगळेकर 
१०) मराठी वाङ्मयाची सद्य:जस्थती - संपा. डॉ. हटळक, डॉ. पंुडे  

११) महाराष्र सारस्वत - वव. ि. भावे, िं. गो. तुळपुळे   
१२) अवाषचीि मराठी गाड्याची पूवषपीहठका (१८०० ते १८६४)- गं. बा. सरदार  

१३) मराठी साहहत्याचे शसहंाविोकि - द. के. केळकर 
१४) महाराष्राचा सांस्कृनतक इनतहास -िं. दा. पेंडसे 
१५) आधुनिक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृनतक पार्शवषभूमी -गो. म. कुिकणी, मेहता पजलिशिगं हाऊस,पुणे,१९९४   
१६) मराठी साहहत्याची सांस्कृनतक पार्शवषभूमी - सदा कऱ्हाडे, िोकवाङ्मयगहृ प्रकािि, मंुबई, १९९०    
१७) सांस्कृनतक महाराष्र(१९६० ते २०१०) - मधू मंगेि कणणषक, म. रा. सा. सं. मं. मंुबई, २०११ 
१८) मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार -द. वा. पोतदार    
१९) वारकरी पंथाचा इनतहास - िं. वा. दांडेकर - धाशमषक वाङ्मय प्रकािि संस्था, आळंदी १९६६  
२०) मराठी ग्रामीण कववतेचा इनतहास - डॉ. कैिास सवेकर, मेहता पजलिशिगं हाऊस, पुणे, १९९९  
२१) ग्रामीण साहहत्याचा इनतहास(डॉ.कृष्ण इंगोिे गौरव ग्रंथ)संपा.सयाजीराजे मोकािी,स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे, २०१५   

 
 
 



 

    
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातरू 

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

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

 

(गुण ५०/ ताशसका ५० / के्रडडट २) 

उहिष्टे : १) मराठी भारे्षच्या व्याकरणाचे स्वरूप समजूि घेणे. २) मराठी भारे्षच्या व्याकरणातीि वणषववचार 
आणण प्रयोगाचा अभ्यास करणे. ३) मराठी भारे्षच्या व्याकरणातीि प्रयोग ववचार आणण वाकयांचे प्रकार 
समजूि घेणे.  

निष्पत्ती : १) मराठी व्याकरणाचा स्थूि पररचय होईि. २) िेखिववर्षयक सजगता निमाषण होईि.       
३) व्याकरणातीि प्रयोग ववचार आणण वाकयांचे प्रकार यांचे आकिि  होईि.  

                 घटक क्र.१ -  मराठी भार्षेचे व्याकरण : वणषववचार 
                                व्याकरणाचे महत्त्व, आवर्शयकता  
                                मराठीची वणषमािा  
                                वणाांचे प्रकार - स्वर, स्वरादी, व्यंजिे   
                                उच्चारस्थािािुसार वणाांचे वगीकरण  
 
                घटक क्र.२ -  िलदाच्या जाती, शिगं, वचि, ववभकती  
                                िलदाच्या जाती   
                                ववकारी व अववकारी- व्याख्या, प्रकार, उदाहरणे  
                                शिगंववचार – प्रकार, उदाहरणे 
                                वचि – प्रकार, उदाहरणे 
                                ववभकतीचा स्वरूपववचार 
 
                घटक क्र.३ - प्रयोगववचार  



                                कतषरी प्रयोग 
                                कमषणी प्रयोग  
                                भावे प्रयोग 
                                शमश्र / संकर प्रयोग  
 
                घटक क्र.४ - वाकयववचार : प्रकार  
                               वाकय - कताष, कमष, क्रक्रयापद 
                               वाकय : अथाषवरूि प्रकार 
                               वाकय : ववधािांच्या संख्येवरूि प्रकार  
                               वाकय : क्रक्रयापदाच्या रूपांवरुि प्रकार   
 
 
संदभष ग्रंथ : 
१)  सुगम मराठी व्याकरण, िेखि - मो. रा. वाळंबे, नितीि प्रकािि, पुणे  

२) िदु्धिेखिप्रदीप - मो. रा. वाळंबे, नितीि प्रकािि, पुणे  

३) मराठीचे िास्त्रीय व्याकरण - मो. के. दामिे   

४) िदु्धिेखि मागषप्रदीप - अरुण फडके, अंकुर प्रकािि, ठाणे 

५) िदु्ध िलदकोि - डॉ. स्िेहि तावरे, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे  

६) मराठी िदु्धिेखि पररचय  - िीिा गोवविकर, स्फूती प्रकािि, अहमदिगर, १९९६ 

७) अशभिव मराठी व्याकरण : मराठी िेखि -  श्रीधर ििवारे, ववद्याववकास पजलििसष प्रा. शि., िागपूर  

८) मराठी अनिवायष - डॉ. अवविाि सांगोिेकर, फडके प्रकािि, कोल्हापूर       

९) अशभिव मराठी व्याकरण - प्र. िा. जोिी, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे   

१०) िास्त्रीय मराठी व्याकरण - मो. के. दामिे  

११) मराठी व्याकरणाचा पुिववषचार - अरववदं मंगरूळकर  

१२) मराठी व्याकरण : काही समस्या - प्र. िा. दीक्षक्षत  

१४) सुिभ मराठी व्याकरण - िशमषिा ठाकूर, मुद्रा प्रकािि, कोल्हापूर  

१५) मराठी िेखि मागषदशिषका - डॉ. याजस्मि िेख - राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबई  
 
 
 
 
 



 

     
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातरू 

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

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

(गुण : ५० / ताशसका : ५० / के्रडडट : २ 
उहिष्टे : १) साहहत्याचे स्वरूप समजूि घेणे. २) साहहत्याच्या भारतीय आणण पार्शच्यात्त्य प्रयोजिांचा 
ववचार करणे. ३) साहहत्याची निशमषती प्रक्रक्रया समजूि घेणे. ४) िलदिकती आणण भरताचा रसववचार 
समजूि घेणे.  

निष्पत्ती : १) साहहत्याचे स्वरूप, संकल्पिा सांगता येईि, भारतीय ववचारवंतांिी सांगगतिेिे साहहत्याचे 
स्वरूप िक्षात येईि. २) साहहत्य निशमषतीमागीि ववववध प्रयोजिे सांगता येतीि. ३) साहहत्य 
निशमषतीमागीि प्रनतभा िकती आणण इतर जिक कारणे सांगता येतीि. ४) िलदिकतींचे सामर्थयष आणण रस 
ववचारांचे आकिि होईि.                                         

                   घटक क्र.१ -  साहहत्याचे स्वरूप 
                           - िशित आणण िशितेतर साहहत्य  
                           - साहहत्याचे िलदरूप 
                           - साहहत्याचे स्वरूप, व्याख्या  
                           - भारतीय, पार्शचात्त्य ववचारवंत 
                           - वास्तव व कजल्पत - संबंध  
                            - साहहत्यातूि व्यकत होणारे अिुभववविेर्ष     
                  घटक क्र.२ -  साहहत्याचे प्रयोजिे 

  - स्वरूप व प्रयोजि यांचा परस्पर संबंध  
  - प्रयोजि आणण पररणाम यातीि फरक  

                            - भारतीय ववचारवंतांिी सांगगतिेिी प्रयोजिे 
                            - पार्शचात्त्य ववचारवंतांिी सांगगतिेिी प्रयोजिे 
            घटक क्र.३ - साहहत्याची निशमषती प्रक्रक्रया  
                     - साहहत्यातीि िवनिशमषतीचे स्वरूप  



                     - साहहत्यातीि िवनिशमषतीच्या िकती – प्रनतभा, स्फुती, कल्पिा, भाविा  
                     - प्रनतभा व्यापार व स्वप्ि व्यापार 
                    -  साहहजत्यकांचे व्यजकतमत्त्व   
                  घटक क्र.४ - िलदिकती आणण भरताचा रसववचार  
                          - अशभधा - व्याख्या प्रकार 
                          -  िक्षणा - व्याख्या प्रकार 
                           - व्यंजिा - व्याख्या प्रकार  
                           - भरताचे रससूत्र, अष्टसाजत्वकभाव, रससंख्या 
                     घटक क्र. ५ वाङ्मयाचे मलू्यमापि 
                             - वाङ्मयप्रकाराची संकल्पिा  
                             - वाङ्मयाच्या मूल्यमापिाचे स्वरूप  
                    घटक क्र. ६ साहहत्याची भार्षा  
                             - िशित साहहत्याची भार्षा, व्यवहाराची भार्षा      
                                                                 - भार्षा हे साहहत्याचे साधि क्रक माध्यम ?  

                 - िलदाथाषचा वक्रव्यापार  
                 - भार्षेचे िादरूप - अिंकारववचार - रूपक, प्रनतमा, प्रतीक                 
                 - ििैीववचार - िेखक तिी ििैी, आिय तिी ििैी 
 

संदभष ग्रंथ : 
१) काव्यिास्त्रप्रदीप - स. रा. गाडगीळ, ववद्या प्रकािि, िांदेड   
२) भारतमुिींचे िाट्यिास्त्र - डॉ.सरोज देिपांडे  
३) भारताचे  िाट्यिास्त्र - गोदावरी केतकर 
४) साहहत्य स्वरूप आणण समीक्षा - वा. ि. कुिकणी, पॉप्युिर प्रकािि, मंुबई 
५) साहहत्य स्वरूप आणण समीक्षा -डॉ. हद. के. बेडेकर  

६) भारतीय साहहत्यिास्त्र - ग. त्र्यं. देिपांडे, पॉप्युिर प्रकािि, मंुबई, १९८० 
७) साहहत्यववचार -डॉ. अ. वा. कुिकणी, प्रनतमा प्रकािि पुणे 

८) साहहत्यववचार - संपा. डॉ. पंुडे, डॉ. तावरे, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे 
९) भारतीय साहहत्यववचार - डॉ. िीिा गोवविकर, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे                
१०) भारतीय साहहत्यववचार - भुजंग वाडीकर, जीवि वपपंळवाडीकर, अभय प्रकािि, िांदेड, १९८५ 
११) िवे साहहत्यिास्त्र - यिवंत मिोहर, युगसाक्षी प्रकािि, िागपूर, २००९ 
१२) साहहत्याची निशमषती प्रक्रक्रया - डॉ. आिंद यादव  
 

 



                         
 
 

राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातरू 

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

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

                                                 (गुण : ५० / ताशसका : ५० / के्रडडट : २)  

उहिष्टे : १) ववद्यार्थयाांच्या भावर्षक क्षमतांचा ववकास करणे. २) ग्रंथ परीक्षण समजूि घेणे. ३) मराठी 
भारे्षचे उपयोजि व ववववध के्षत्रातीि व्यवसायांच्या संधींची माहहती करूि घेणे. ४) मुहद्रतिोधिाचे नियम 
समजावूि घेणे. ५) मराठी ववर्षयक संकेतस्थळे आणण त्याचे ववववध स्त्रोत समजूि घेणे.  

निष्पत्ती : १) ववद्यार्थयाांच्या भावर्षक क्षमतांचा ववकास होईि. २) ववववध के्षत्रातीि व्यावसानयक संधीची 
पूवषतयारी होईि. ३) मुहद्रतिोधण्याचे कौिल्य ववकशसत होईि. ४) मराठी भारे्षच्या नियमांचा िेखिात 
उपयोग करता येईि. ५) मराठी भारे्षच्या संकेतस्थळांचा स्त्रोत म्हणूि उपयोग करता येईि.  

                   घटक क्र.१ -  ग्रंथ परीक्षण  

-   ग्रंथ परीक्षणाचे स्वरूप  
-   ग्रंथ परीक्षणाची पद्धत  

  
                  घटक क्र.२ -  पटकथा िेखि, रोजनििी िेखि  
                           - पट्कथािेखिाचे स्वरूप, महत्त्व  
                           - रोजनििी िेखि : तंत्र, महत्त्व 
  
                  घटक क्र.३ - मुहद्रतिोधि आणण िेखिववर्षयक नियम  
                            मुहद्रतिोधिाची पद्धत,  
                            सांकेनतक खुणा  
                                                             मुहद्रतिोधिाचे महत्त्व  
                            प्रमाण मराठीचे िेखिववर्षयक नियम 
            
                  घटक क्र.४ - मराठीववर्षयक सकेंतस्थळे  



                           संकेतस्थळांचा पररचय 
                           संकेतस्थळ – उपयोजि 
                           मराठी भार्षा - साहहत्यववर्षयक ववववध संकेतस्थळे 
  
                 घटक क्र. ५ ग्रंथव्यवहार 
                           ग्रंथ व्यवहाराचे स्वरूप  
                           िेखक- प्रकािक व्यवहार, ववके्रते, ग्राहक      
 
                घटक क्र. ६ सांस्कृनतक कायषक्रमाचे आयोजि, सूत्रसंचािि 
                         ववववध सांस्कृनतक कायषक्रमांचे आयोजि आणण त्याचे स्वरूप  
                         सूत्रसंचािि: एक किा  
                         सूत्रसंचाििासाठी आवर्शयक गुण    
 
संदभष ग्रंथ : 
१) भावर्षक कौिल्ये ववकास - डॉ. हरेि िेळके आणण इतर - अक्षरवेध प्रकािि, पुणे, प्र. २०२० 
२) भावर्षक ववनिमय: तत्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, िाशिक 
३) मराठी भावर्षक कौिल्य ववकास - संपा. - डॉ. परृ्थवीराज तौर, अथवष पजलिकेिि, जळगाव      
४) व्यावहाररक मराठी भार्षा- य. च. म. मु. ववद्यापीठ, िाशिक 
५) प्रिासकीय मराठी भारे्षचा ववकास -गीता भागवत,राज्य मराठी ववकास संस्था, मंुबई, १९९६  
६) निवडक भार्षा आणण जीवि - संपा. डॉ. कल्याण काळे, मेहता पजलिशिगं हाऊस,पुणे, १९९८  
७) प्रिासकीय िेखि - भार्षा संचििािय, महाराष्र िासि, मंुबई, १९६६                    

८) िासि व्यवहारात मराठी - भार्षा संचििािय, महाराष्र िासि, मंुबई                  
१०)  सुगम मराठी व्याकरण, िेखि - मो. रा. वाळंबे, नितीि प्रकािि, पुणे  

११) िुद्धिेखिप्रदीप - मो. रा. वाळंबे, नितीि प्रकािि, पुणे  

१२) मराठीचे िास्त्रीय व्याकरण - मो. के. दामिे   

१३) मुहद्रतिोधि - य. ए. धायगुडे, दी पूिा पे्रस ओिसष असोशसएिि, पुणे    
१४) िुद्धिेखि वववेक - द. ि. गोखिे  
१५) सूत्रसंचािि: एक किा -डॉ. राजिेखर सोिापुरे, अरुणा प्रकािि, िातूर   
 
 
 
 
   
 



         
 

 

  राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातरू 

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

                                                       (गुण : ५० / ताशसका : ५० / के्रडडट : २)  

उहिष्टे : १) मुिाखतीचे स्वरूप समजूि घेणे. २) जाहहरातीचा मसुदा तयार करणे. ३) भार्षांतराचे स्वरूप व 
महत्त्व समजूि घेणे. ४) पत्रिेखिाचे स्वरूप समजूि घेणे. ५) मराठी भारे्षसाठी संगणकाचा उपयोग करता 
येणे.  

निष्पत्ती : १) मुिाखतीिा आत्मववर्शवासािे सामोरे जाता येईि. २) ववववध माध्यमासंाठी जाहहरात 
िेखिाचा मसुदा तयार करता येईि. ३) भार्षातंराचे महत्त्व व स्वरूप िक्षात येईि. ४) मराठी भार्षा 
साहहत्य िेखिासाठी संगणकाचा उपयोग करता येईि. 

                  घटक क्र.१- मुिाखत   

                                                मुिाखत म्हणजे काय ? 

                           मुिाखतीचे स्वरूप, पूवषतयारी  
                           मुिाखतींचे प्रकार  
                घटक क्र.२ -  जाहहरात  

                           जाहहरातीचे युग, महत्त्व 

                                                जाहहरातीचे स्वरूप, व्याख्या  
                                                जाहहरातींचे प्रकार 
                  घटक क्र.३ - भार्षातंर  
                                                 भार्षातंराचे स्वरूप, व्याख्या  
                           भार्षातंराचे महत्त्व, प्रकार 
                घटक क्र.४ - पत्रिेखि  

                                                पत्रिेखिाचा मायिा, स्वरूप  

                                                औपचाररक- अिौपचाररक पत्रिेखि  

                      घटक क्र. ५ मराठी भार्षा आणण संगणक – 

                                                 संगणकाचा उपयोग कसा होऊ िकतो ? 



                           मराठी भारे्षचे स्वरूप आणण संगणकप्रणािी  
                                                 मराठी भारे्षत संगणकाचे महत्त्व, उपयोग  

                 घटक क्र. ६ वतृ्तपत्राची भार्षा  
                           वतृ्तपत्राचे स्वरूप  

                                                मराठी वतृ्तपत्रांची भार्षाववर्षयक जाणीव 

                           अग्रिेख, बातमी िेखिाची भार्षा        
 
संदभष ग्रंथ : 
  
१) व्यावहाररक मराठी - डॉ. कल्याण काळे व डॉ. द. हद. पुंडे, निरािी प्रकािि, पुणे २०१२ 
२) व्यावहाररक मराठी - ि. रा. िशसराबादकर, फडके प्रकािि, कोल्हापूर, २०११ 
३) व्यावहाररक मराठी - डॉ. स्िेहि तावरे, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे  
४) व्यावहाररक मराठी -डॉ.सयाजीराव मोकािी, डॉ. रंजिा िेमाडे, िेतकरी साहहत्य प्रकािि, पुणे,२०१०                                       
५) व्यावहाररक, मराठी -डॉ. िीिा गोवविकर व डॉ. जयश्री पाटणकर, स्िेहवधषि प्रकािि, पुणे, २००४                                
६) व्यावहाररक मराठी - पुणे ववद्यापीठ प्रकािि, पुणे  
७) व्यावहाररक उपयोजजत मराठी व प्रसारमाध्यमाचंी कायषििैी - संपा. संदीप सांगळे  
८) उपयोजजत मराठी, भाग १, २ - प्रकाि मेदककर  

९) संगणक संकल्पिा / संगणक पररचय - प्रा.िंदक्रकिोर दायमा   
१०) भावर्षक  सजषि आणण उपयोजि - डॉ, राजि गवस,  डॉ, अरुण शिदें  आणण  डॉ. गोमटेर्शवर पाटीि  
११) उपयोजजत अभ्यासक्रम, मराठी भार्षेचे संवादकौिल्ये  -य. च. म. मु. ववद्यापीठ, िाशिक,१९९९ 
१२) माध्यमांची भार्षा आणण िेखिकौिल्ये - डॉ. केिव तुपे, गचटमय प्रकािि, पुणे  
१२) मराठी भार्षेची संवादकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, िाशिक  

१३) श्रवण आणण संभार्षण कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, िाशिक  

१४) वाचि आणण िेखि कौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, िाशिक 
१५) अध्ययि कौिल्य - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, िाशिक 
१६) अध्यायिासाठी संवादकौिल्ये - य. च. म. म.ु ववद्यापीठ, िाशिक  

१७) भावर्षक ववनिमय : तत्त्व आणण व्यवहार - य. च. म. मु. ववद्यापीठ, िाशिक 
१८) मराठी भावर्षक कौिल्य ववकास - संपा. - डॉ. परृ्थवीराज तौर, अथवष पजलिकेिि, जळगाव      
१९) व्यावहाररक  मराठी भार्षा- य. च. म. मु. ववद्यापीठ, िाशिक 
२०) प्रिासकीय मराठी भार्षेचा ववकास -गीता भागवत,राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबई, १९९६  
२१) निवडक भार्षा आणण जीवि - संपा. डॉ. कल्याण काळे, मेहता पजलिशिगं हाऊस,पुणे, १९९८  
२२ प्रिासकीय िेखि - भार्षा संचििािय, महाराष्र िासि, मुंबई, १९६६                    



२३) व्यावसानयक पत्रिेखि व अहवाििेखि - श्री. ग. बापट, वैिािी प्रकािि, पुणे, १९७२  
२४) जिसंपकष  : संकल्पिा आणण शसद्धांत - सुरेि पुरी  
२५) मराठी वतृ्तपत्राचा इनतहास - रा. के. िेिे, कॉजटटिेंटि प्रकािि, पुणे १९८४  
२६) पत्रकाररता : स्वरूप आणण गचक्रकत्सा - डॉ. महावीर जोंधळे, सुववधा प्रकािि, पुणे   

२७) पत्रकाररतेचा स्वभाव - ि. िा. गोखिे,  प्रका. -पुणे ववद्यापीठ, पुणे 

२८) दरूदिषिसाठी िेखि - केिव केळकर  
२९) आजच्या ठळक बातम्या - समीरण वाळवेकर, राजहंस प्रकािि, पुणे, २००९ 
३०) इंटरिेट पत्रकाररता -सुरेिकुमार, तक्षशििा प्रकािि, िवी हदल्िी  
३१) प्रसारमाध्यमांसाठी िेखिकौिल्ये - य. च. म. मु. वव. िाशिक, २००८ 
३२) मराठी वतृ्तपत्राचा इनतहास - रा. के. िेिे, कॉजटटिेंटि प्रकािि, पुणे १९८४  
३३) पत्रकाररता : स्वरूप आणण गचक्रकत्सा - डॉ. महावीर जोंधळे, सुववधा प्रकािि, पुणे   

३४) पत्रकाररतेचा स्वभाव - ि. िा. गोखिे,  प्रका. -पुणे ववद्यापीठ, पुणे 

३५) दरूदिषिसाठी िेखि - केिव केळकर  
३६) आजच्या ठळक बातम्या - समीरण वाळवेकर, राजहंस प्रकािि, पुणे, २००९ 
३७) इंटरिेट पत्रकाररता -सुरेिकुमार, तक्षशििा प्रकािि, िवी हदल्िी  
३८) प्रसारमाध्यमांसाठी िेखिकौिल्ये - य. च. म. मु. वव. िाशिक, २००८ 
३९) मुहद्रतमाध्यमांसाठी िेखिकौिल्ये - श्री अरुण खेरे, य. च. म. मु. वव. िाशिक 
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  राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातरू 

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

                 अभ्यासपत्रत्रका  १४ वी– मराठीचे भार्षािास्त्र U-MAR-609 

                                                    (गुण : ५० / ताशसका : ५० / के्रडडट : २)  

उहिष्टे : १) मराठी भारे्षची उत्पत्तीकाळाचे स्वरूप समजूि घेणे. २) भावर्षक पररवतषिाची कारणे आणण  
प्रकार समजूि घेणे. ३) प्रमाण आणण बोिी भार्षांचा अभ्यास करणे.   

निष्पत्ती : १) मराठी भारे्षची उत्पत्तीकाळाचे स्वरूप, कूळ, प्राथशमक स्वरूप समजेि . २) भावर्षक 
पररवतषिाची कारणे आणण  प्रकार समजतीि. ३) प्रमाण आणण बोिी भार्षांचा अभ्यास होईि, बोिीच्या 
निशमषतीची कारणे सांगता येतीि. 

 

               घटक क्र.१- मराठी भारे्षची उत्पत्ती  
                        जगातीि भार्षाकुळ, भारतातीि भार्षाकुळ   
                        भारे्षची व्याख्या, मराठीचे कूळ  
                        प्राचीि ग्रंथांतीि मराठीचा उल्िेख  
                        मराठीतीि शििािेख ताम्रपट  
                        मराठीच्या उत्तप्त्तीसंबंधी अभ्यासकांची मते  
              घटक क्र.२ -  भावर्षक पररवतषिे  
                        स्वि  
                        स्वपररवतषि – कारणे, प्रकार  
                        अथषपररवतषि म्हणजे काय ? व्याख्या 
                        अथषपररवतषि - कारणे, प्रकार  
 

              घटक क्र.३ - प्रमाणभार्षा व बोिी प्रमाण  



                        भार्षा - ववववध व्याख्या  
                        प्रमाणभारे्षचे वविेर्ष  
                        बोिी म्हणजे काय ? व्याख्या 
                        बोिीच्या निशमषतीची कारणे  
                        बोिींची वैशिष्ट्ये  
                 

                घटक क्र.४ - मराठीच्या ववववध बोिी  
                         कोकणी  
                         अहहराणी  
                         मराठवाडी  
                         इतर बोिी     
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