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SYLLABUS (CBCS) FOR F. Y. B. A. MARATHI (w.e. from June, 2022)
Academic Year 2022-2023
Class
: F.Y. B.A. (MARATHI- Semester- II)
Paper Code: UAMR121
Paper
: General paper Title of Paper : मराठी साहित्य : कहिता आहि भाहिक कौशल्य हिकास
Credit
:3
No. of lectures: 48
A) Learning Objectives:

१) कहिता या साहित्य प्रकाराची ओळख करून देिे.
२) हिहिध साहित्य प्रकाराांच्या तल
ु नेत कहिता या साहित्य प्रकाराचे िेगळे पि हिद्यार्थयाांच्या लक्षात आिनू देिे.
३) भाहिक कौशल्य हिकहसत करिे.
४) ग्रामीि कहितेतनू ग्राम जीिनाची ओळख करून देिे.

B) Learning Outcome:
१)हिद्यार्थयाांच्या िाड्मय अहभरुचीचा हिकास िोईल.

२) साहित्याचा आस्िाद घेण्याची डोळस क्षमता हिकहसत िोईल.
३) जीिनहिियक जािीिा प्रगल्भ िोतील.
४) साहित्य प्रकाराचे ि ग्रामीि जीिनाचे आकलन िोईल.
५) सामाहजक ि साांस्कृ हतक क्षेत्रातील हिहिध उपक्रम घेण्यास सक्षम िोईल.
TOPICS/CONTENTS:

घटक
तपशील
श्रेय ांक त सिक
४
कहिता: ताहविक हििेचन,कहितेचे स्िरूप सांकल्पना आहि िैहशष्ट्ये
कहिता आहि इतर िाड्मय प्रकार
२
३२
कहिता साहित्यप्रकाराची िाटचाल
५
नेमलेला कहिता सांग्रि “सीझर कर म्िितेय माती”- किहयत्री
कल्पना दधु ाळ ,लोकिाड्मय गृि प्रकाशन, मांबु ई
६
उपयोहजत मराठी उपयोहजत मराठी
१
१६
काययक्रम सयां ोजन कौशल्य: स्िागत, प्रास्ताहिक, सत्कार, मनोगते,
आभार
प्र त्यसिक१. हिद्यार्थयाांकडून कहितेचे रसग्रिि करून घेिे.
२. हिद्याथाांकडून प्रत्यक्ष कहिता िाचन/सादरीकरि करून घेिे
३. दोन हकांिा अहधक हिद्यार्थयाांनी एकत्र येऊन गट चचाय करिे
४. हिद्यार्थयाांनी स्ितः एखाद्या काययक्रमाचे आयोजन करिे.

िदां र्भ ग्रथ
ां १. “सीझर कर म्िितेय माती”- किहयत्री कल्पना दधु ाळ ,लोकिाड्मय गृि, मांबु ई
२. कहितेचा शोध ,िसतां पाटिकर , मौज प्रकाशन,मांबु ई
३. कहिता :सांकल्पना ,हनहमयती आहि समीक्षा ,िसांत पाटिकर ,अनभु ि प्रकाशन,मांबु ई
४. “ व्याििाररक मराठी”, पिु े हिद्यापीठ प्रकाशन
५. “व्याििाररक मराठी”, डॉ. सयाजीराजे मोकाशी ,डॉ.रांजना नेमाडे
६. “ प्रसारमाध्यमे आहि मराठी भािा” सपां ादक डॉ. भास्कर शेळके
७. “ मराठी भािा उपयोजन आहि सजयन” प्रा. सभु ािकुमार बोबडे
८. “प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन कौशल्य”, यशिांतराि चव्िाि मक्त
ु हिद्यापीठ, नाहशक
९. “ मराठी भािेतील सांिाद कौशल्य”, यशितां राि चव्िाि मक्त
ु हिद्यापीठ,नाहशक
-----------------------------------------------------------------------------------

