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आधुǓनक मराठȤ साǑह×य आͨण उपयोिजत मराठȤ (G-1) 
                                         2021-22 (CBCS – Autonomy 21 Pattern) 

 

Course/ Paper Title आधुǓनक मराठȤ साǑह×य आͨण उपयोिजत मराठȤ (G-1) 
मराठी कथा सािहÂय आिण भािषक कौशÐय िवकास, 

 Course Code 21ABM114 

Semester I 

No. of Credits 3 

 

Aims &Objectives of the Course 

Sr. No. अ᭤यासᮓमाची  उᳰ᳥ े: 

1. कथा या सािह᭜यᮧकाराची ओळख कᱨन दणेे. 

2. कथाचे आकलन, आ᭭वाद आिण मू᭨यमापन कर᭛याची दृ᳥ ी िनमाᭅण करणे  

3.  कथा या सािह᭜य ᮧकाराचे ᭭वᱨप, घटक आिण ᮧकार याचंी ओळख कᱨन दणेे. 

4.  आ᭤यासाथᭅ नेमले᭨या कथा᳇ारे संबंिधत सािह᭜यᮧवाहाचे आकलन कᱨन दणेे 

5. पाᳯरभािषक सं᭄ा, भािषक कौश᭨य िवकास या घटकाची ओळख कᱨन दणे.े 

       

  

M.	C.	E.	Society’s	

Abeda	Inamdar	Senior	College	

Of	Arts,	Science	and	Commerce,	Camp,		Pune-1	

(Autonomous)	Affiliated	to	Savitribai	Phule	Pune	University	

NAAC	accredited	‘A’	Grade	
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Learning Outcomes 

Sr. No.                अßयासाची Ǔनçप×ती 

1. मराठी सािह᭜या᭒या िविवध सािह᭜या᭒या ᮧकारांची िव᳒ा᭝याᲈना ओळख होईल. 

2. िव᳒ा᭝याᲈ᭒या वांड्.मयीन अिभᱧचीचा िवकास होईल.   
3. सािह᭜य वाचनाची ,समजावून घे᭛याची ᮧेरणा िमळेल 
4. िव᳒ा᭝याᲈम᭟य े भािषक कौश᭨यांचा िवकास होईल.  

5. सािह᭜या᭤यासातनू जीवनिवषयक समाज िवकिसत होतील.  

 

 

Title with Contents    

Unit 

No.  

िवषयाचा तपिशल No. of 

Lectures 

I 

 

 

 

 

 कथा या सािह᭜यᮧकाराची तािᱬवक िचᳰक᭜सा-  

 कथा ᭭वᱨप आिण वाटचाल,  

  कथा घटक,  

  कथा ᮧकार 

18 

II अ᭤यासपु᭭तक –मराठी समकालीन कथा  18 

III 

भािषक कौश᭨य िवकास- 

१. भाषेचे जीवन ᳞वहारातील ᭭थान 

२. भािषक कौश᭨ये- 
१.᮰वण 
२. भाषण 
३. संभाषण 
४.लेखन  
५.वाचन  

३. पाᳯरभािषक सं᭄ 

18 
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References: 

Sr. 

No. 

  Author 

 

Title of the Book Publication 

1. 

 

सुधा जोशी कथा संक᭨पना आिण समीᭃा मौज ᮧकाशन, पुणे.  

2. 

 

संपादक- डॉ. गो. मा. 

पवार 

मराठी सािह᭜य ᮧेरणा आिण ᭭वᱨप -- 

3. 

 

संपादक- पुरोिहत, 

सुधा जोशी. 

मराठी कथा िवसावे शतक -- 

4. ᮧाचायᭅ वेद᮰ी िथगळे मराठी समकालीन कथा:- आ᭭वाद आिण 

आकलन  

ᮧशांत पि᭣लकेशे᭠स 

जळगाव .  

5. संपादक ÿा. डॉ. िशरीष लांडगे 

पाटील, ÿा. डॉ. 

मराठी समकालीन कथा अᭃरबंधᮧकाशन, पुणे.  
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आधुǓनक मराठȤ साǑह×य आͨण उपयोिजत मराठȤ (G-1) 
                                         2021-22 (CBCS – Autonomy 21 Pattern) 

 

Course/ Paper Title आधुǓनक मराठȤ साǑह×य आͨण उपयोिजत मराठȤ (G-1) 
मराठी सािहÂय: एकांिकका आिण Óयिĉमßव िवकास 

Course Code 21ABM124 

Semester II 

No. of Credits 3 

 

Aims & Objectives of the Course 

Sr. 

No. 

 अ᭤यासᮓमाची  उᳰ᳥ े: 

1. एकांᳰकका या सािह᭜यᮧकाराची ओळख कᱨन दणेे. 

2. एकांᳰकका या सािह᭜यᮧकाराचे आकलन, आ᭭वाद आिण मू᭨यमापन कर᭛याची दृ᳥ ी 

िनमाᭅण करणे.  

3. एकांᳰकका या सािह᭜यᮧकाराचे ᭭वᱨप, घटक आिण ᮧकार यांची ओळख कᱨन दणेे. 

4. आ᭤यासाथᭅ नेमले᭨या एकांᳰकका᳇ारे संबंिधत सािह᭜यᮧकाराचे आकलन कᱨन दणे.े  

5. ᳞िᲦमᱬव िवकास या घटकाची ओळख कᱨन दणेे. 

           

  

M.	C.	E.	Society’s	

Abeda	Inamdar	Senior	College	

Of	Arts,	Science	and	Commerce,	Camp,		Pune-1	

(Autonomous)	Affiliated	to	Savitribai	Phule	Pune	University	

NAAC	accredited	‘A’	Grade	
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  Learning Outcome 

Sr. 

No. 

 अßयासाची Ǔनçप×ती 

1.  िव᳒ा᭝याᲈम᭟ये एकांᳰकका या सािह᭜यᮧकाराची ओळख, आिण आवड िनमाᭅण होईल. 

2.  एकांᳰकका िव᳒ा᭝याᲈ᭒या ᳞िᲦम᭜व िवकासाला उपयोगी ठरतील.  

3. एकांᳰकके᭒या मा᭟यमातून लेखन, नेप᭝य, संगीत, अिभनय या रंगभूमी᭒या घटकाचंी 

ओळख िव᳒ा᭝याᲈना होईल.   

 महाराçĚातनू होणा-या एकांᳰकका ᭭पधᱷत ͪवɮयाथȸ  भाग घेतील. 

 

घटक िव᳣षेण –  

Unit 

No 
िवषयाचा तपिशल No. of 

Lectures 

 

I 

एकांिकका  या सािहÂयÿकाराची तािßवक िचिकÂसा 
  १. एकांिकका या सािहÂयÿकाराची Óया´या,  
 २.    एकांिकका या सािहÂयÿकाराची  Öवłप,  िवशषे, 
  3. एकांिकका या सािहÂयÿकाराची वाटचाल, 

    4. संिहता मÐूय व ÿयोग मÐूय 

18 

 

II 

एकांिकका-  
१. हंडाभर चांदÁया  
२. िवĜल तो आला आला  

18 

 

III Óयिĉमßव िवकास- 18 

 १. ÓयिĉमÂव िवकास आिण भाषा ÓयिĉमÂव िवकासात भाषेच ेÖथान 

२. ÓयिĉमÂव िवकासाचे घटक - 
 १.कुटंुब /घर 
 २. शाळा/ महािवīालय 
३. समाज  
४.भाषा 

 

 

 

  



 

References: 

Sr. No.   Author 

1. संपादक- ®ी.रं.िभडे व इतर  

2. संपादक- सधुा जोशी 

3.  िव.भा. दशेपांडे 

4. ®ी.रं.िभडे 

5 द°ा पाटील 

6 प.ुल. दशेपांडे  

 संपादक ÿा. डॉ. िशरीष लांडगे 

पाटील, ÿा. डॉ. बाळकृÕण 

लळीत, ÿा. डॉ. भाÖकर ढोके 

 

 

 

 

 

Dr. Subhani Uzma Tasneem 

Chairman,     

BoS Languages  

(Arabic, Hindi Marathi & Urdu), AISC 
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Title of the Book Publication

एकांिकका वाटचाल, सोमÍया पिÊलकेशन
 

िनवडक मराठी एकांिकका, सािहÂय अकादमी

िनवडक एकांिकका   सपुणª ÿकाशन, 
1977. 

मराठी एकांिकका तंý व िवकास सपुणª ÿकाशन, पुणे
 

हंडाभर चांदÁया पĪगंधा ÿकाशन
 

िवĜल तो आला आला  पĪगंधा ÿकाशन
 

 मराठी एकांिकका पĪगंधा ÿकाशन
 

     Dr. Ketaki Bhosale Prof. Dr. Shaila Bootwala

    Coordinator, Marathi  Principal, AISC

F.Y.B.A Marathi Syllabus 

Publication 

सोमÍया पिÊलकेशन, मुंबई-1969. 

सािहÂय अकादमी, िदÐली 1983. 

सपुणª ÿकाशन, पुण.े 

पुण.े 

पĪगंधा ÿकाशन, पुण.े 

पĪगंधा ÿकाशन, पुण.े 

पĪगंधा ÿकाशन, पुण.े 

Prof. Dr. Shaila Bootwala 

Principal, AISC 


