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Paper
Code

Title of Paper

I

PAMR113

भावावळहान : ळर्णनात्मक

II

PAMR123

भावावळहान : शामाजिक

No. of
Credits
4
4

SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I MARATHI (w.e. from June, 2022)
Academic Year 2022-2023
Class

: M.A.I (MARATHI- Semester- II)

Paper Code: PAMR112
Paper
Credit

Title of Paper : भावावळहान : शामाजिक
No. of lectures: 60

: 3
: 4

A) Learning Objectives:
1) वळद्यार्थयाांना मराठी भावेचे प्रगत हान करून दे र्े.
2) भावेच्या अभ्याशाच्या वळवळध ऩद्धत ींचा ऩररचय करून दे र्े त्याींचे मषत्त्ळ िार्ळून दे र्े.
3) भावेचा इतर सेत्राच अशऱेऱा शींबींध ऱसात घेऊन त्यानुशार त्याचा ळाऩर करर्े.
B) Learning Outcome:
१) शमाि रचनेनुशार भावेत ऱ वळवळध स्तर वळद्यार्थयाांच्या ऱसात येत ऱ.
२) वळद्यार्थयाांच्या भाववक िार् ळा वळकसशत षोत ऱ.

३) भावेच्या अभ्याशाच्या वळवळध ऩद्धत ींचा अभ्याश षोऊन इतर सेत्राींऴ भावेऴ अशर्ारा शींबींध ऱसात येईऱ.
४)

वळदयार्थी भावेचे बदऱते स्तर ऱसात घेईऱ.

TOPICS/CONTENTS:
घटक
१
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स म जिक भ ष विज्ञ न पररचय
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१
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१५

१

१५

१
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१)स्ळरूऩ

२)व्याप्त
३)भावा शमाि याींचा ऩरस्ऩर शींबींध

२

भ ष आणि इतर क्षेत्रे

१) भावा आणर् आर्र्थणक ळगण व्यळस्र्था
२) भावा आणर् वळवळध व्यळशाययक सेत्रे
३) भावा आणर् वळवळध सेत्र य ळाऩर
४) भावा आणर् व्यळशाययक सऴसर्

३

भ षेच सऱांग भेद नस
ु री ि पर

१) जस्त्रयाींच भावा ऩरु
ु वाींच भावा

२) भावा आणर् शाींस्कृयतक व्यळस्र्था

3) भावा आणर् शामाजिक व्यळस्र्था

४

प्रम ि भ ष आणि परभ ष सांपकक

१) वऩजिनच यनसमणत , ऱ्षाश ,ऱ्षाशाच कारर्े
२) क्रिओऱ यनसमणत , जस्र्थरता, मराठी क्रियोऱ भावा.
३) भावा: सऴसर्ाचे माध्यम ,बषुभाववक शमािात सऴसर्ाचे माध्यम,

मराठीच्या शींदभाणत तींत्रहानाशींबींध ऴब्द यनसमणत .
प्रात्यक्षसक –

1) बदऱत्या शामाजिक जस्र्थत त बदऱर्ारी जस्त्रयाींच आणर् ऩुरुवाींच भावा नोंद करर्े.
2) एका सेत्रात ऱ ऴब्दाींचा सेत्र य ळाऩर ऴोधर्े.
3) तींत्रहानाधाररत सेत्र यनळडून त्याशींबींध मराठी ऴब्द शींग्रहषत करर्े.
4) मराठी भावक शमािाऴ शींबींर्धत ऴब्द शींग्रहषत करर्े.

शींदभण ग्रींर्थ1) शमािभावावळहान: प्रमुख शींकल्ऩना- डॉ.ळरखेडे रमेऴ

2)शामाजिक भावावळहान आणर् बोऱी- डॉ.ऴसऴकऱा काींबले
3)शामाजिक भावावळहान- शींऩा. डॉ.ियश्र ऩाटर्कर
4)शामाजिक भावावळहान: एक नळे अभ्याशसेत्र- मराठी शींऴोधन ऩत्रत्रका
5)मध्यमा: डॉ.अऴोक केलकर
6)आधुयनक भावावळहान :शींरचनाळादी ळ शामान्य- डॉ.कल्यार् काले , डॉ.अींिऱी शोमर्
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