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3. Programme Structure and Course Titles: (All academic years) 

Sr. 
No. Class Semester Course Code Course Title Credits 

1. F.Y.B.A.  I BA-MAR 101 T 
आधिुनक मराठी सािह य: कथा आिण 
भािषक कौश य िवकास 

03 

2. F.Y.B.A. II BA-MAR 201 T 
आधिुनक मराठी सािह य: एकांिकका आिण 
भािषक कौश य िवकास 

03 

3. S.Y.B.A.  III BA-MAR 301 T 
आधिुनक मराठी सािह य: कादबंरी आिण 
भािषक कौश य िवकास 

03 

4. S.Y.B.A. III BA-MAR 302 T साठो री सािह य वाह 03 

5. 
S.Y.B.A. 

III BA-MAR 303 T 
म ययगुीन मराठी वाड्मयाचा इितहास थूल 
प रचय ( ारंभ ते  १६००) 

03 

6. S.Y.B.A. III BA-MAR 304 T उपयोिजत लेखन कौश ये भाग-१ 02 

7. 
S.Y.B.A. 

IV BA-MAR 401 T 
आधिुनक मराठी सािह य :  लिलतग  
आिण भािषक कौश य िवकास 

03 

8. 
S.Y.B.A. 

IV BA-MAR 402 T 
साठो री सािह य : नेमले या 
सािह यकृतीचा अ यास  

03 

9. 
S.Y.B.A. 

IV BA-MAR 403 T 
म ययगुीन मराठी वाड्मयाचा इितहास थूल 
प रचय(१६०० ते  १८१८) 

03 

10. S.Y.B.A. IV BA-MAR 404 T उपयोिजत लेखन कौश ये भाग - २ 02 

11. T.Y.B.A.  V BA-MAR 501 T 
आधिुनक मराठी सािह य : वासवणन 
आिण भािषक कौश य िवकास 

03 

12. T.Y.B.A.  V BA-MAR 502 T सािह यिवचार 03 

13. T.Y.B.A.  
V BA-MAR 503 T वणना मक भाषािव ान भाग- १ 03 

14. 
T.Y.B.A.  

V BA-MAR 504 T 
काय म सयंोजनातील भािषक कौश ये 
भाग-१ 

03 

15. T.Y.B.A.  V BA-MAR 505 T सारमा यमांसाठी लेखन कौश य भाग-१ 03 

16. 
T.Y.B.A.  

VI BA-MAR 601 T 
आधिुनक मराठी सािह य )किवता (आिण 
भािषक कौश ये  िवकास 

03 

17. T.Y.B.A.  VI BA-MAR 602 T सािह य समी ा 03 

18. T.Y.B.A.  VI BA-MAR 603 T वणना मक भाषािव ान भाग - २ 03 

19. 
T.Y.B.A.  VI 

BA-MAR 604 T 
काय म सयंोजनातील भािषक कौश य 
भाग- २ 

03 

20. T.Y.B.A.  VI 
BA-MAR 605 T सारमा यमांसाठी लेखन कौश य भाग - २ 03 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – III Paper – I 

Course Code:  

BA-MAR 301 T 

Title of the Course:  

आधुिनक मराठी सािह य: कादबंरी आिण भािषक कौश य िवकास 

Credits: 03 Total Lectures:   45   Hrs. 

 

Course Outcomes (COs) : 
 

१.  ‘कादबंरी’ या सािह य काराच े व प, घटक, कार आिण वाटचाल समजून घेता येते. 

२.  नेमेले या कादबंरीच ेआकलन, आ वाद आिण िव ेषण करता यते.े 

३.  भािषक कौश ये आ मसात करता येतात. 

 

िवषयाचे नाव : आधुिनक मराठी सािह य: कादबंरी आिण भािषक कौश य िवकास (DSCC – 14)  

Detailed Syllabus (अ यास म) : 

घटक . १ :  ताि वक िववेचनः कादंबरी      (१०) 
 

१. कादबंरीः व प, संक पना  

२. कादबंरीचे घटक 
३. कादबंरीचे कार 
४. कादबंरीः सािह य काराची वाटचाल  

                                                                                             

घटक . २ :  अ यासपु तक : रारंग ढागं – भाकर  पढारकर  (मौज काशन गहृ, मुंबई)          (२५) 

                

घटक . ३ : भािषक कौश य िवकास       (१०) 
 

१.  सगंणक आिण मोबाईलवर युिनकोडमधनू मराठी मु ण 
२.  कळफलक कारः इनि ट, फोनेिटक 

३.  मराठी टंकलेखन आिण युिनकोडचा वापरः गगुल इनपुट व इतर साधने    
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सदंभ ंथ : 

१. सािह य अ यापन आिण कार, सपंादक ी. प.ु भागवत आिण इतर. 
२. आधिुनक मराठी वा याचा इितहास, खंड ४, ५, ६, सपंादक रा. ी. जोग.  
३. आधिुनक मराठी वा याचा इितहास, अ. ना. दशेपाडें 
४. मराठी कादबंरी : समाजशा ीय समी ा, डॉ. रव  ठाकूर  
५. मराठी कादबंरीतील ादिेशकता, डॉ. भा कर शेळके 
६. मराठी ामीण कादबंरी, डॉ. रव  ठाकूर 
७. मराठी कादबंरीच ेपिहल ेशतक, कुसमुावती दशेपाडें 
८. कादबंरी आिण मराठी कादबंरी, उषा ह तक 
९. मराठी कादबंरी आ वादया ा, सपंादक िवजया राजा य   
१०.  मराठी कादबंरी : तं  आिण िवकास, ा. वा. बापट, ना. वा. गोडबोले 
११.  मराठी ादिेशक कादबंरी : तं  आिण व प, डॉ. मदन कुलकण   
१२.  मराठी कादबंरी : िचंतन आिण समी ा, डॉ. चं कांत बांिदवडेकर 
१३.  कादबंरी : सार आिण िव तार, डॉ. मह  कदम  
१४.  कादबंरीिवषयी, ह र ं  थोरात 
१५.  मराठी कादबंरी : परंपरा आिण िचिक सा, राज  सलालकर 
१६.  मराठी कादबंरी आशय आिण आिव कार, द ा घोलप 
१७.  सायबर सं कृती, डॉ. रमशे वरखेडे  
१८.  उपयोिजत मराठी, सपंादक डॉ. केतक  मोडक, संतोष शेणई, सजुाता शेणई 
१९.  ओळख मािहती तं ानाची, िटमोथी ज.े ओ िलअरी 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – III Paper – II 

Course Code: BA-MAR 302 T Title of the Course: साठो री सािह य वाह  

 

Credits: 03 Total Lectures:   45   Hrs. 

 

Course Outcomes (COs): 
 

१. साठो री सािह य वाहाचंा प रचय होतो. 
२. साठो री सािह य िनिमतीमागील ेरणांची ओळख होते. 
३. साठो री सािह य वाहाचंी परंपरा ल ात येत.े 

 

िवषयाचे नाव :  साठो री सािह य वाह (DSEC – 01)  

Detailed Syllabus (अ यास म) :  

घटक . १ :  िनवडक सािह य वाहांचा थूल प रचय      (३०) 

१. ामीण सािह य वाह 
२. दिलत सािह य वाह 
३. ीवादी सािह य वाह 
४. आिदवासी सािह य वाह 
५. इतर सािह य वाह 

                                                                                             
घटक . २ :  साठो री सािह याची िनिमती, ेरणा व िवशेष                    (१५) 
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सदंभ ंथ : 

१. नवसमी ा काही िवचार वाह, सपंादक गो .म.  कुलकण  
२. ामीण सािह य : व प आिण सम या, डॉ. आनदं यादव 
३. ामीणता : सािह य आिण वा तव, डॉ. आनंद यादव 
४. मराठी सािह य : समाज आिण सं कृती, डॉ. आनंद यादव 
५. ामीण सािह य : एक िचंतन, डॉ. द.ता. भोसले  
६. ामीण सािह य : ेरणा आिण योजन, डॉ. ीराम गुंदकेर 
७. ामीण सािह य, डॉ. रा. रं. बोराडे 
८. दिलत सािह य : वेदना आिण िव ोह, डॉ. भालचं  फडके 
९. दिलत सािह य : िस दांत आिण व प, यशवंत मनोहर 
१०. जाित थेचे िव वंसन, डॉ. बाबासाहबे आंबडेकर  
११. दिलत सािह य : एक िचंतन, अजनु डागंळे  
१२. दिलत सािह य : आजचे ांितिव ान, बाबुराव बागूल 
१३. दिलत सािह य : आ वाद आिण शोध, यशवतं मनोहर 
१४. दिलत सािह य : िदशा आिण िदशांतर, द ा भगत 
१५. दिलत वा य : ेरणा व वृ ी, डॉ. शंकरराव खरात 
१६. दिलत सािह य: एक अ यास, अजनु डागंळे 
१७. िव ोहाचे पाणी पेटले आह,े डॉ.गंगाधर पानतावणे 
१८. दिलताचंे िव ोही वा य, म. ना. वानखेडे  
१९. ीवादी िवचार आिण समी ेचा मागोवा, डॉ. शोभा पाटील 

२०. समी ेतील अवतरण,े रा .ग.  जाधव 

२१. ीवादी समी ाः व प आिण उपयोजन, डॉ. अि नी ध गडे 
२२. आधिुनक मराठी कविय ची किवता, रा.ग. जाधव 
२३. ि यांची नवकथा वाटा आिण वळण,े मंगला वरखडेे 
२४. साठो री मराठी वाड्मयातील वाह, डॉ. शरणकुमार िलबंाळे 
२५. ीवादी समी ा : सकं पना व उपयोजन, मगंला वरखडेे 
२६. आिदवासी सािह य : व प आिण समी ा, िवनायक तमुराम 
२७. आिदवासी सािह य : िचंतन आिण िचिक सा, डॉ. तुकाराम र ग़टे 
२८. मराठी वाडमयातील नवीन वाह,सपंा. शरणकुमार िलंबाळे,मधरुाज पि लकेश स ा. िल. ,पुणे  
२९. आिदवासी सािह य: व प आिण समी ा, िवनायक तुमराम  
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – III Paper – III 

Course Code: BA-MAR 303 T Title of the Course:  

म ययगुीन मराठी वाड्.मयाचा इितहास थलू प रचय 

 ( ारंभ ते इ.स.१६००) 

Credits: 03 Total Lectures:   45   Hrs. 

 

Course Outcomes (COs): 

१. म ययगुीन मराठी वाड्.मयाचा प रचय होतो. 

२. म ययगुीन मराठी वाड्.मया या िनिमतीमागील ेरणाचंी ओळख होते. 
३. म ययगुीन मराठी वाड्.मयाची परंपरा ल ात यतेे. 

 
िवषयाचे नाव : म ययुगीन मराठी वाड्.मयाचा इितहास थूल प रचय ( ारंभ ते इ.स.१६००) (DSEC – 02)  

Detailed Syllabus (अ यास म) : 
 
घटक . १ : मराठी भाषा व वाड्.मयाचा उगम आिण वारकरी संतवाड्.मय   (१५) 

१. आ कवी मकंुुदराज  
२. वारकरी सं दायातील संतकवी  

                                                                                             

घटक . २ : महानुभाव वाड्.मयाचा थूल प रचय      (१५) 

१. ग  ंथ 

२. प  थं   
                  

घटक . ३ : संतकवी एकनाथ व समकालीन सतंकव चे वाड्.मय    (१५) 
१. सतंकवी एकनाथ 
२. एकनाथां या समकालीन सतंकवी 
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सदंभ ंथ : 

१. पाच संतकवी, श.ंगो.तुळपळेु 
२. महारा  सार वत, िव.ल. भावे,शं.गो.तुळपुळे 
३. सतं कवी आिण कविय ी : एक अनबंुध, सहुािसनी इलकर  
४. सतं सािह य दशन, उषा दशेमुख 
५. ाचीन मराठी वा याचा इितहास, ल. रा. नािसराबादकर 
६. ाने राचंी जीवनिन ा, गं. बा. सरदार सतं नामदवे, ह.े िव. इनामदार 
७. सतं नामदवे, ह.े िव. इनामदार 
८. ाचीन मराठी वा याचा इितहास, अ. ना. दशेपांडे 
९. सतं वा याची सामािजक फल तुी, गं. बा. सरदार 
१०. ी एकनाथ: वा य आिण काय, न. र. फाटक  
११. नामदवे गाथा, ह. ी. शेणोलीकर, सािह य अकादमी 
१२. महानभुाव आिण वारकरी सािह य, सु ाम पु ले 
१३. महानभुाव आिण वारकरी सािह याच ेअतंरंग, सु ाम पु ले  
१४. सािह याची सामािजकता, डॉ. सतीश बडवे, श दालय काशन, ीरामपरू, अहमदनगर. 
१५. म ययुगीन सािह यािवषयी, डॉ. सतीश बडवे, मीरा बु स व पि लकेशन, औरंगाबाद 
१६. सतं सािह य समी ेचे बीज वाह, डॉ.सतीश बडवे, गु कुल ित ान, पुण.े 
१७. मराठी संत कविय चा इितहास, डॉ. िव ासागर पटांगणकर 
१८. वारकरी सं दाय : सािह य व त व ान, डॉ. िव ासागर पटांगणकर 
१९. म ययुगीन मराठी वा याचा इितहास, डॉ. िव ासागर पटांगणकर 
२०. सतं िशरोमणी बाबा नामदवे, दीपक िबचे 
२१. अभगंपौिणमा, संपा. डॉ. मि छं  मालुंजकर, दा ताने रामचं  आिण कं. पुण े 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – III Paper – IV 

Course Code: BA-MAR 304 T Title of the Course:   

उपयोिजत लेखन कौश ये भाग-१ 

 

Credits: 02 Total Lectures:   30   Hrs. 

 

Course Outcomes (COs): 

१. उपयोिजत लेखन कौश ये आ मसात करता येतात. 
२. उपयोिजत लेखनाचे मह व ल ात येते. 
३. भािषक जािणवा िवकिसत होतात. 

  
िवषयाचे नाव : उपयोिजत लेखन कौश य ेभाग-१ (SEC – 01)  

Detailed Syllabus (अ यास म) : 
घटक . १ : सारांशलेखन         (१५) 

१. सारांशलेखन व प व संक पना  
२. सारांशलेखन उपयोजन 

                                                                 
घटक . २ : भाषांतर व अनवुाद        (१५)           

१. भाषातंर : व प व सकं पना  
२. भाषातंराचे िविवध कार 
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सदंभ ंथ : 

१. उपयोिजत मराठी, सपंादक डॉ. केतक  मोडक, सतंोष शेणई, सजुाता शेणई 
२. यावहा रक मराठी, डॉ. ल. रा. निसराबादकर, फडके काशन, को हापरू 
३. भाषातंरमीमांसा, डॉ. अंजली सोमण, डॉ. क याण काळे 
४. भाषातंर, सदा क-हाडे, लोकवाड.मयगहृ मुंबई 
५. यावहा रक आिण उपयोिजत मराठी, डॉ. मनोहर रोकडे 
६. काशन यवहार आिण  सपंादन, डॉ. उ वला भोर, शांत पि लकेशन, जळगाव 
७. मराठी लखेन दशन, चं हास जोशी, महेता पि लिशंग हाऊस, पणेु 
८. उपयोिजत मराठी, डॉ. भाकर जोशी, डॉ. िकशोर पाटील, शांत पि लकेशन, जळगाव 
९. उपयोिजत मराठी भाग -१¸ डॉ. भाकर जोशी, डॉ. वासुदेव वल,े शांत पि लकेशन, जळगाव 
१०. भाषा आिण सािह य, ना. गो. कालेलकर 
११. भाषातंर, मराठी िव कोश खंड -१२, अशोक रा. केळकर 
१२. भाषातंर मीमासंेचे व प, भालचं  नेमाडे, नवभारत, १९३६ 
१३.    एका कोिळयाने (ओ ड मॅन ऍडं द सी - अन ट हेिमं वे) पु. ल. देशपाडें 
१४.    घणघणतो घटंानाद ( फॉर हम द बे स टोल - अन ट हिम वे) िद. बा. मोकाशी 
१५.    भटक बहा र (ऍड्वचस ऑफ हकलबरी िफ न - माक ट्वेन) भा.रा. भागवत 
१६.    पाडस (द येिलग - माज री िकनन रॉिलं ज) राम पटवधन  
१७.    पाडस (द येिलग - माज री िकनन रॉिलं ज) ह रणशावक ा नावाने भा.रा.भागवत) 
१८.    गॉड ऑफ मॉल िथं ज ( अ ं धती राय) अपणा वेलणकर 
१९.    द गॉडफादर ( मा रओ पुझो) : मराठीत तीन जणांनी अनवुाद केला आह.े अशोक जैन, रव  गुजर,    

   िवकास शु ल 
२०.    रान, िशवार आिण गाव ही कादबंरी यी - जी. ए. कुलकण  
२१.    लॉड ऑफ दी लाईज (िव यम गोि डंग) - जी. ए. कुलकण  
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – IV Paper – I 

Course Code: BA-MAR 401 T Title of the Course:  

आधुिनक मराठी सािह य लिलतग  आिण भािषक कौश य िवकास

  

 

Credits: 03 Total Lectures:   45   Hrs. 

 

Course Outcomes (COs): 
 

१. ‘लिलतग ’ या सािह य काराच े व प, घटक, कार आिण वाटचाल समजून घतेा येते. 

२. नेमले या अ यासपु तकातील लिलतग ाच ेआकलन, आ वाद आिण िव ेषण करता येते. 

३. भािषक कौश यिवकास होतो. 

  
िवषयाचे नाव : आधिुनक मराठी सािह य लिलतग  आिण भािषक कौश य िवकास (DSCC – 18)  

 
Detailed Syllabus (अ यास म) : 
 
घटक . १ : लिलतग  ताि वक                                                                                (१०) 
               १.१ लिलतग  व प आिण कार 
               १.२ लिलतग ाची वाटचाल        
                                                                                                   

घटक . २ : अ यासपु तक - सािह यरंग        (२५) 
           सपंादक - ा. डॉ. िशरीष लाडंग,े ा. डॉ. िदलीप पवार, ा. डॉ. जया कदम  

         अ र वा य काशन, पणु े  
                 

घटक . ३ : भािषक कौश य िवकास       (१०) 

१. गगुल साधनाचंा अ ययनातील वापर 
२. गगुल फॉम 
३. गगुल लास म 
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सदंभ ंथ : 

१. लघिुनबंध ते मु छंद, िव. श.ं चौगलुे 

२. ंथ सवंाद, िव. श.ं चौगलुे 

३. मराठी लघुिनबंधाचा इितहास, डॉ. आनंद यादव 

४. िनबंध : शा  व कला, डॉ. . न. जोशी 

५. मराठी िनबंध, ा. म. िव. फाटक  

६. ितभा साधन, ना. सी. फडके 

७. दि णा खंड १ आिण २ 

८. आधिुनक मराठी वा याचा इितहास, म.सा.प., पुण.े 

९. मराठी वासवणनाची वाटचाल, नीला पांढरे 

१०. वासवणन, वसतं सावंत 

११. सायबर सं कृती, डॉ. रमशे वरखेडे 

१२. उपयोिजत मराठी, सपंादक डॉ. केतक  मोडक, सतंोष शेणई, सजुाता शेणई 

१३. ओळख मािहती तं ानाची, िटमोथी जे. ओ िलअरी 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – IV Paper – II 

Course Code: BA-MAR 402 T Title of the Course:  

साठो री सािह य : नेमले या सािह यकृतीचा अ यास 

 

Credits: 03 Total Lectures:   45   Hrs. 

 

Course Outcomes (COs): 
 

१. ‘आ मच र ’ या सािह य काराचे व प, संक पना समजते.  

२. ‘आ मच र ’ या सािह य कारा या ेरणा आिण वाटचाल याचंी ओळख होते. 

३. लिलत ग ातील अ य सािह य कारां या तुलनेत आ मच र ाचे वेगळेपण समजावनू घतेा येते. 

 
िवषयाचे नाव : साठो री सािह य : नेमले या सािह यकृतीचा अ यास (DSEC – 03)  

Detailed Syllabus (अ यास म) : 

घटक . १ : आ मच र  : संक पना व व प       (१५) 

१. ेरणा आिण वाटचाल  
२. अ य सािह य कारां या तलुनेत आ मच र ाच ेवगेळेपण 

        
                                                                                             

घटक . २ : अ यासपु तक : काशवाटा - डॉ. काश आमटे, समकालीन काशन, पणु े  (३०) 
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सदंभ ंथ : 

१. च र  आ मच र , अ. म. जोशी 
२. च र  आ मच र , सदा क हाडे 
३. आ मच र  मीमांसा, आनंद यादव 
४. मराठीतील आ मच र पर लेखन, उषा ह तक 
५. मराठी वा य कोश, खडं ४, संपादक, िवजया राजा य  
६. आ मच र , मराठी िव कोश, खंड २ 
७. २० या शतकातील मराठी आ मच र , उषा ह तक 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – IV Paper – III 

Course Code: BA-MAR 403 T Title of the Course:  

म ययगुीन मराठी वाड्.मयाचा इितहास थलू प रचय  

(इ.स.१६०० ते इ.स. १८१८) 

Credits: 03 Total Lectures:   45   Hrs. 

 

Course Outcomes (COs): 
 

१. म ययगुीन मराठी वाड्.मयाचा प रचय होतो. 

२. म ययगुीन मराठी वाड्.मया या िनिमतीमागील ेरणाचंी ओळख होते. 

३. म ययगुीन मराठी वाड्.मयाची परंपरा ल ात यतेे. 

 

 
िवषयाचे नाव : म ययुगीन मराठी वाड्.मयाचा इितहास थूल प रचय (इ.स.१६०० ते इ.स. १८१८)  

(DSEC – 04)  
 

Detailed Syllabus (अ यास म) : 
 
घटक . १ :  सतं तुकारामांची का यिनिमती ेरणा, व प व काय               (१५) 

                                                                                             

घटक . २ :  सतं  रामदास आिण पंिडत कव ची का यिनिमती          (१५) 

                

घटक . ३ :  शािहरी का य आिण बखरवाड्मयाचा थूल प रचय   (१५) 
 

 

 

 



S.Y.B.A. (Marathi) A. Y. 2022-23 Department of Marathi                           

   

New Arts, Commerce and Science College Ahmednagar (Autonomous)                                   17 | P a g e  

सदंभ ंथ : 
 

१. ाचीन मराठी ग  : ेरणा आिण वृ ी, ी. रं. कुलकण  

२. सतं सािह य काही अनबुंध, अशोक कामत 

३. ओवी ते लावणी, ी. रं. कुलकण  

४. रामदासाचंी का य ी एक अ यास, रा. िव. िचटणीस 

५. पु हा तुकाराम, िदलीप िच े 

६. आनदंाचा डोह, रा. ग. जाधव 

७. दासबोध : वा यीन समी ा, रमशे तडुलकर 

८. टीका वयंवर, भालचं  नमेाडे 

९. तकुाराम अतंबा  संघषाची अनभुव पे, म. स.ु पाटील 

१०. धमसं दाय आिण म ययगुीन मराठी वा य, र. बा. मचंरकर 

११. ाचीन मराठी वाङ्याचे व प, ह. ी. शेणोलीकर 

१२.  मराठी सतंवाणीचे मं ा र व, ह. ी. शेणोलीकर 

१३.  तकुारामिवषयक अ यासाचा मागोवा, मा. ना. आचाय 

१४.  सतं एकनाथाचंा वारसा, रा. ग. जाधव 

१५. सतंसािह य : अ यासा या काही िदशा, क याण काळे, रा. शं. नगरकर 

१६. सतंसािह याच ेसमाजशा ीय ि ेप, सदानंद मोरे 

१७. तकुारामदशन, सदानंद मोरे  

१८. ाचीन मराठी भ वा याची वातं यो र समी ा, सतीश बडवे 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of S. Y. B. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

Semester – IV Paper – I 

Course Code: BA-MAR 404 T Title of the Course:  

उपयोिजत लेखन कौश ये भाग-२ 

Credits: 02 Total Lectures:   30   Hrs. 

 

 
Course Outcomes (COs): 
 

१. उपयोिजत लेखन कौश ये आ मसात करता येतात. 
२. उपयोिजत लेखनाचे मह व ल ात येते. 
३. भािषक जािणवा िवकिसत होतात. 

 
 
िवषयाचे नाव : उपयोिजत लेखन कौश य ेभाग-२ (SEC – 02)  

 
Detailed Syllabus (अ यास म) : 

 
घटक . १ : क पनािव तार       (१५) 

१. क पनािव तार : व प आिण संक पना  
२. क पनािव ताराचे मह व  

                                                                                             
घटक . २ : रस हण         (१५) 

१. ग  
२. प   
३. ंथपरी ण 
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सदंभ ंथ : 

१. यावहा रक मराठी, पणेु िव ापीठ काशन, पुण े 

२.  यावहा रक मराठी, डॉ. क याण काळे, डॉ. द.िद. पुंडे, िनराली काशन, पुण े 

३.  यावहा रक मराठी, सपंा. नेहल तावरे, नेहवधन काशन, पणुे 

४. यावहा रक मराठी, डॉ .रा .ल .निसराबादकर, फडके काशन, को हापूर 

५. सगुम मराठी याकरण लखेन, मो.रा. वाळंबे, िनतीन काशन पुण े

६. उपयोिजत मराठी, डॉ. भाकर जोशी, डॉ. िकशोर पाटील, शांत पि लकेशन, जळगाव 

७. उपयोिजत मराठी भाग -१¸ डॉ. भाकर जोशी, डॉ. वासदुवे वले, शांत पि लकेशन, जळगाव 

८. भाषा आिण सािह य, ना. गो. कालेलकर  


