
 

 
Anekant Education Society’s 

Tuljaram Chaturchand College of Arts, Science and Commerce, 
Baramati 

 
Autonomous 

 

Course Structure For F.Y.B.A. MARATHI SYLLABUS 
From-JUNE-2022 

 

Semester Paper Code Title of Paper No. of 

Credits 

I UAMR 111 मराठी साहित्य : कथा अहि भाहिक कौशल्य हिकास         3 

II UAMR 121 मराठी साहित्य : कहिता अहि भाहिक कौशल्य हिकास          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                SYLLABUS (CBCS) FOR F. Y. B. A. MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 
                                                   Academic Year 2022-2023 

 
 
Class             : F.Y. B.A. (MARATHI- Semester- I)                    
Paper Code: UAMR111 
Paper            :  Genrel paper     Title of Paper  : मराठी साहित्य : कथा अहि भाहिक कौशल्य हिकास Credit           : 3   

                       No. of lectures: 48  
 

A) Learning Objectives: 

         १.सामान्य स्तरािर प्रथम ििष कला या िगाषच्या हिद्यार्थयाांना मराठी साहित्य,मराठी भािा अहि मराठी संस्कृती यांचा     

            क्रमशः पररचय करून दिेे. 

         २. मराठी साहित्याहिियी हिद्यार्थयाांमध्ये  रुची हनमाषि करि े 

          ३. साहित्य ऄभ्यासातून जीिन हिियक समाज हिकहसत करि.े 

          ४. मराठी साहित्यातील हभन्नहभन्न प्रिाि अहि प्रकार लक्षात घेि े. 

 

    B) Learning Outcome: 

          हिद्यार्थयाांच्या िाड्मय ऄहभरुचीचा हिकास िोउन साहित्याचा अस्िाद घणे्याची डोळस क्षमता हिकहसत िोइल. 

 

TOPICS/CONTENTS:  

घटक तपशील शे्रय ांक त सिक  

१ कथा: स्िरूप, संकल्पना ि िहैशष््टये,कथेचे घटक, कथेचे प्रकार 

कथा: साहित्यप्रकाराची िाटचाल 

 

२ 

 

३२ 

२ नेमलेला कथासंग्रि “हनिडक मराठी कथा” संपादक डॉ. िसंत शकेडे, 

डॉ.गीता मांजरेकर अहि आतर,शब्दालय प्रकाशन,श्रीरामपरू हज .

ऄिमदनगर 

(मिृालीनीच े लािण्य-हदिाकर कृष्ि,बाबांचा संसार माझा कसा 

िोिार-हिभािरी हशरुरकर,संस्कार –िामनराि चोरघडे ,मरीअइचा 

गाडा- अण्िा भाउ साठे,तलािातील चांदि े –गंगाधर गाडगीळ , 

सह्िषस मोटार- व्यांकटेश माडगळुकर ,िासरू –

श्री.दा.पानिलकर,िळीि-शंकर पाटील,भतुाचा जन्म –

द.मा.हमरासदार,जे्ं िा मी जात चोरली िोती –बाबरुाि बागलु,कृष्ि 

हििर-जयंत नारळीकर ,कािड –भास्कर चंदनहशि,लग्न संपल्यािर-

हप्रया तेंडूलकर ) 

३ ईपयोहजत मराठी ईपयोहजत मराठी  

भािचेी प्राथहमक कौशल्ये: श्रिि कौशल्य, भािि कौशल्य, लेखन 

कौशल्य, िाचन कौशल्य. 

 

१ १६ 

प्र त्यसिक- 

१. संपाहदत कथा संग्रिातील कथांपैकी कोित्यािी  दोन कथांचे हिद्यार्थयाांनी प्रत्यक्ष सादरीकरि  करि े(कथाकथन)  

२. कोित्यािी एका प्रकारच्या कायषक्रमाचे हिद्यार्थयाांच्या गटाने अयोजन कराि ेअहि त्याचे प्रत्यक्ष सादरीकरि करािे. 

३. अयत्यािेळी हदलेल्या कोित्यािी एका हिियािर हिद्यार्थयाांनी अपले मत ्यक्त कराि.े 



 

               SYLLABUS (CBCS) FOR F. Y. B. A. MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 
                                                Academic Year 2022-23 
 
 
Class             : F.Y. B.A. (MARATHI- Semester- II)                    
Paper Code: UAMR121 
Paper            :  Genrel paper     Title of Paper  : मराठी साहित्य : कहिता अहि भाहिक कौशल्य हिकास Credit           : 3   

                       No. of lectures: 48  
 
A) Learning Objectives: 

१.कहिता या साहित्य प्रकाराची ओळख करून देि.े 

२.हिहिध साहित्य प्रकारांच्या तलुनेत कहिता या साहित्य प्रकाराचे  िगेळेपि हिद्यार्थयाांच्या लक्षात अिनू देि.े 

 ३.भाहिक कौशल्य हिकहसत करि.े 

B) Learning Outcome: 

हिद्यार्थयाांच्या िाड्मय ऄहभरुचीचा हिकास िोउन साहित्याचा अस्िाद घणे्याची डोळस क्षमता हिकहसत िोइल. 

 

TOPICS/CONTENTS:  

 

घटक तपशील शे्रय ांक त सिक  

४ कहिता:    ताहविक हििचेन,कहितेचे स्िरूप संकल्पना अहि िहैशष््टये  

 कहिता अहि आतर िाड्मय प्रकार  

कहिता साहित्यप्रकाराची िाटचाल  

 

२ 

 

३२ 

५ नेमलेला कहिता संग्रि “सीझर कर म्ििते माती”- कियत्री कल्पना दधुाळ 

,लोकिाड्मय गिृ, मुबंइ   

६ ईपयोहजत मराठी ईपयोहजत मराठी  

कायषक्रम संयोजन कौशल्य: स्िागत, प्रास्ताहिक, सत्कार, मनोगते, अभार 

१ १६ 

 

प्र त्यसिक- 

१. हिद्यार्थयाांकडून कहितेचे रसग्रिि करून घिे.े 

२. हिद्याथाांकडून प्रत्यक्ष कहिता िाचन/सादरीकरि करून घेि े 

३. दोन हकंिा ऄहधक हिद्यार्थयाांनी एकत्र येउन गट चचाष करि े 

४. हिद्याथाांनी स्ितः एखाद्या कायषक्रमाचे अयोजन करि.े 

  

  

   

 

 

 

 



 

 

    िांदर्भ ग्रांथ- 

 

1. “मराठी कथा ईगम अहि हिकास” डॉ. आदंमुती शिेडे, सोमय्या प्रकाशन.मुबंइ  

2. “कथा संकल्पना अहि समीक्षा” डॉ. सधुा जोशी, मौज प्रकाशन, मुबंइ  

3. मराठी कथा:ईगम अहि हिकास –डॉ.आदंमुती शिेडे ,सोमय्या प्रकाशन ,मुबंइ  

4. कथा :संकल्पना अहि समीक्षा –डॉ.सधुा जोशी,मौज प्रकाशन,मुबंइ 

5. “हनिडक मराठी कथा” संपादक डॉ. िसंत शकेडे, डॉ.गीता मांजरेकर अहि आतर,शब्दालय प्रकाशन,श्रीरामपरू हज .

ऄिमदनगर 

6. “सीझर कर म्ििते माती”- कियत्री कल्पना दधुाळ ,लोकिाड्मय गिृ, मुबंइ  

7. कहितेचा शोध ,िसंत पाटिकर , मौज प्रकाशन,मुबंइ 

8. कहिता :संकल्पना ,हनहमषती अहि समीक्षा ,िसंत पाटिकर ,ऄनभुि प्रकाशन,मुबंइ   

9. “ ्यििाररक मराठी”, पिु ेहिद्यापीठ प्रकाशन 

10. “ ्यििाररक मराठी”, डॉ. सयाजीराज ेमोकाशी ,डॉ.रंजना नेमाडे 

11. “ प्रसारमाध्यम ेअहि मराठी भािा” संपादक डॉ. भास्कर शेळके 

12. “ मराठी भािा ईपयोजन अहि सजषन” प्रा. सभुािकुमार बोबडे  

13. “प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन कौशल्य”, यशितंराि च्िाि मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक 

14. “ मराठी भाितेील संिाद कौशल्य”, यशितंराि च्िाि मकु्त हिद्यापीठ,नाहशक 

    

                                  ----------------------------------------------------------------------------------- 

        


