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CBCS Autonomous Structure for S.Y.B.A. (Marathi) 

 

Semester 

Core 

Course 

 

Paper No 

Name of 

Course 

No. of 

Credits 

No. of 

Hours per 

Week 

III 

DSC-1C 

Mar. 230  
दकृश्राव्य माध्यमाांसाठी 

लेखन : पटकथालेखन 
2 2 

Mar. 231 वाड्मय प्रकार: लललत गद्य 3 3 

SEC -1 Mar. 232 भालषक कौशल्ये  3 3 

IV 

DSC-1D 

Mar. 240 

दकृश्राव्य माध्यमाांसाठी 

लेखन : गीत लेखन 2 2 

Mar. 241 वाड्मयप्रकार: प्रवासवणणन 3 3 

SEC -2 Mar. 242 

स्पधाणत्मक परीक्ाांसाठी 

मराठी  

 
3 

3 
 

 Total Credits 16 16 
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बी.ए. लितीय वषण : तृतीय सत्र  

MAR : 230 SEC दकृश्राव्य माध्यमाांसाठी लेखन : पटकथालेखन  

(जून २०२० पासून लागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े: 

१)  समाज माध्यमाांसाठीच्या लेखनाचा पररचय करुन  दणेे.  

२)  समाज माध्यमातील भाषेचे महत्त्व समजावून साांगणे. 

३)  समाज माध्यमे व भाषा याांच्यातील परस्पर सांबध लवशद करणे.  

४)  माध्यमलनहाय लेखनाचा पररचय करून दणेे. 

५)  दकृ - श्राव्य माध्यमाांसाठीच्या लेखन तांत्राांचा पररचय करून दणेे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोलगता - 

१)  माध्यमलनहाय लेखनाचा पररचय व तांत्र लवद्यार्थयाांना कळेल. 

२)  समाजमाध्यमे व भाषा याांच्यातील परस्पर सांबांधाचे महत्त्व लवद्यार्थयाांना कळेल. 

३)  समाजमाध्यमाांसाठी लवद्याथी लेखन करू शकतील. 

 

श्रेयाांक : २          अांतगणत मूल्यमापन १५ गुण                    

गुण ७५          सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           

घटक                घटक लवश्लेषण अध्यापन पद्धती तालसका ३० 

१. दकृश्राव्य माध्यमाांची सांकल्पना व स्वरूप   

 १.१ दकृश्राव्य माध्यमाांची सांकल्पना व स्वरूप      

१.२ समाज माध्यमे व लेखन   

१.३ माध्यमलनहाय लेखन    

१.४ समाज माध्यमाांचे बदलते स्वरूप 

वगाणतील 

अध्यापन व 

मालहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ाांनाचा 

वापर  

१० 

२.  पटकथा लेखन     

 २.१ पटकथा :  सांकल्पना व स्वरूप  

२.२ माध्यमलनहाय पटकथा लेखनाचे स्वरूप     

२.३ दकृ - श्राव्य माध्यमाांसाठी पटकथा लेखन 

२.४ पटकथा लेखनाची वैलशष्ट्ये    

दकृ श्राव्य 

मध्यमािारे 

पटकथा 

दाखलवणे. 

१० 

३.  सालहत्यकृतीचे माध्यमाांतर   
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 ३.१ सालहत्यकृतीच्या माध्यमाांतराचा प्रत्यक्ानुभव 

३.२ पटकथालेखकाशी लवद्यार्थयाांचा सांवाद  

३.३ लवद्यार्थयाांकडून पटकथा लेखन करून घेणे. 

 

वगाणतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा 

वापर  

१० 

 

अलधक वाचनासाठी सांदभण : 

१. सपकाळ अलनल, मराठी लचत्रपटाांची पटकथा, पुणे, अनुबांध प्रकाशन, २००५. 

२. जाधव रा.ग., कला, सालहत्य आलण सांस्कृती, पुणे, सुगांधा प्रकाशन, १९८८.  

३. थोरात राजेंद्र, सालहत्यकृतीचे माध्यमाांतर, पुणे, सांस्कृती प्रकाशन, २०१७  

४. जोशी रा.लभ., (अनु.) मूळ मढेकर बा.सी., कला आलण मानव, मुांबई, मौज प्रकाशन गृह, 

१९८३. 

५. अत्रे प्र.के., लचत्रकथा, मुांबई, परचुरे प्रकाशन मांद्ददर, १९८५. 

६. सांत द.ु का., लललत कला आलण लललत वाङ्मय, पुणे, फडके प्रकाशन, १९८२. 

७. दीलक्त लवजय, लचत्रपट : एक कला, रेणुका प्रकाशन, १९७९.  

८. थोरात राजेंद्र, कुां कू ते दलुनयादारी, पुणे, चपराक प्रकाशन, २०१९  

९. गोले लशवराज, कथा ते पटकथा, पुणे कॉलटटनेटटल प्रकाशन,  

१०. तायवाड ेशरयू आलण इतर (सांपा.), सालहत्य प्रकाराांतर : समीक्ा आलण लसद्धाांत, नागपूर, 

लवजय प्रकाशन, २०१८  

 

 

 

बी.ए. लितीय वषण : तृतीय सत्र  

MAR 231 वाड्मय प्रकार: लललत गद्य  

 (जून २०२० पासून लागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े:  

१)  लवद्यार्थयाांना लललत गद्य या वाड्मयप्रकाराचे स्वरूप समजावून दणेे.  

२)  लललत गद्य या वाड्मय प्रकाराची परांपरा व पूवणलपठीका  समजावून साांगणे.  

३)  लललत गद्य या वाड्मय प्रकारातील अनुभव माांडणी व आलवष्ट्कार पद्धतींलवषयी मालहती  घेणे.  

४)  सदर अभ्यासक्रमातून लवद्यार्थयाांना लललत गद्य या वाड्मय प्रकाराबिल रुची लनमाणण करणे, 

 वाड्मयीन जाणीवा लवकलसत करणे. 
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अभ्यासक्रमाची उपयोलगता - 

१)  लललतगद्य या वाड्मयप्रकारामुळे लवद्यार्थयाांना स्वअनुभव अलभव्यक्त करता येतील.  

२)  लवद्यार्थयाांच्या वाड्मयीन जालणवा लवकलसत होतील.  

३)  इतराांच्या आठवणी अनुभवातून लवद्यार्थयाांना प्रेरणा लमळेल.  

 

श्रेयाांक : ३          अांतगणत मूल्यमापन १५ गुण                    

गुण ७५         सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण      

                                                      

घटक                घटक लवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तालसका ४५  

१. लललत गद्य : सांकल्पना व स्वरूप   

 १.१ लललत गद्य म्हणजे काय 

१.२ लललत गद्य : सांकल्पना व स्वरूप 

१.३ लललत गद्याची परांपरा व पूवणलपठीका 

१.४ मराठीतील लललत गद्याची परांपरा   

वगाणतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

 ११  

२.  लललत गद्य वाड्मय प्रकाराचे वेगळेपण   

 २.१ लललत गद्याचे प्रकार 

२.२ लललत गद्य वाड्मय प्रकाराचे वेगळेपण 

२.३ मराठीतील लललत गद्याची वाटचाल 

२.४ मराठीतील लललत गद्य लेखनाची वैलशष्ट्ये  

वगाणतील अध्यापन ११  

३.  लनवडक लललत गद्य   

 ३.१ लनवडक लललत गद्य : लेख सांग्रहातील लेखाांच े

आशय लवशे्लषण 

३.२ लनवडक लललत गद्य : लवषय वैलवध्यता 

३.३ लनवडक लललत गद्य : सांस्मरणे आलण आठवणी 

३.४ लनवडक लललत गद्य : अनुभवाांची तरलता आलण 

सांवेदनशीलता 

वगाणतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

 ११  

४. लनवडक लललत गद्य : मूल्यमापन   

 ४.१ लनवडक लललत गद्य : प्रसांगवणणन 

४.२ लनवडक लललत गद्य : लेखनशैली  

४.३ लनवडक लललत गद्य : वेगळेपण 

४.४ लनवडक लललत गद्य : मूल्यमापन 

(लनवडक लललत गद्य: १. पुष्ट्पमांलडत भाद्रपद- दगुाण 

भागवत, २. भाकरीचे झाड - आनांद यादव,  ३. 

चीम््याटझी बरोबर राहणारी जेन गुडाल- मारुती 

लचतमपल्ली, ४. ऋतूांचा चेहरा बदलताांना- श्याम 

वगाणतील अध्यापन 

व लेखक व 

लवद्याथी सांवाद 

१२  
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पेठकर, ५. दालगांडोरी - अशोक कोतवाल)  

 

अलधक वाचनासाठी सांदभण : 

१.  यादव आनांद, लललत गद्याचे तालत्वक स्वरूप आलण मराठी लघुलनबांधाचा इलतहास, पुणे, मेहता   

     पलललशशग  हाऊस, १९९५. 

२.  कोतवाल अशोक, दालगांडोरी, द्ददल्ली, कॉपर कॉईन पलललशशग प्रा. लललमटेड, २०१८.   

३.  भागवत दगुाण, ऋतुचक्र, मुांबई, पॉ्युलर प्रकाशन, चौथी आवृत्ती २००२. 

४.  यादव आनांद, पाणभवरे, मुांबई, मेहता पलललशशग हाउस, १९८२.  

५.  पेठकर श्याम, ऋतुरांग,  नागपूर, लवजय प्रकाशन, २००६. 

६.  लचत्तमपल्ली मारुती, शलदाांचां धन, नागपूर, सालहत्य प्रसार कें द्र, १९९३. 

 

 

 

 

 

बी.ए. लितीय वषण :  तृतीय सत्र 

MAR 232 : भालषक कौशल्य े

(जून २०२० पासून लाग)ू 

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े: 

१)  मराठी भाषेतील भालषक कौशल्याांचा पररचय करून दणेे. 

२)  लवद्यार्थयाांमध्ये  स्पधाणपरीक्ाांसाठी भालषक कौशल्यालवषयी  जागृती लनमाणण करणे. 

३)  आधुलनक सांवाद माध्यमाांचा पररचय करून घेण.े 

४)  लवद्यार्थयाांना जालहरात लनर्ममतीचे तांत्र समजावून दणेे. 

५)  कायाणलयीन पत्रव्यवहाराचे तांत्र समजून दऊेन त्याचे उपयोजन करून घेणे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोलगता - 

१)  लवद्यार्थयाांची भालषक कौशल्य लवकलसत होतील. 

२)  जालहरात व कायाणलयीन पत्रव्यवहाराची तांत्रे कळतील. 

 

श्रेयाांक : ३          अांतगणत मूल्यमापन १५ गुण                    

  गुण ७५         सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           
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घटक                घटक लवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तालसका ४५  

१. कायाणलयीन पत्रव्यवहार   

 १.१. अजणलेखन स्वरूप व प्रकार   

१.२. पत्रलेखन स्वरूप व प्रकार   

१.३. सांगणकीय पत्रव्यवहाराचे तांत्र  

१.४. प्रशासलनक पत्रव्यवहार  

वगाणतील अध्यापन 

व मालहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ानाचा वापर 

 ११  

२.  जालहरात लेखन   

 २.१.  जालहरात- सांकल्पना व स्वरूप  

२.२.  जालहरातीची भाषा    

२.३.  जालहरातीचे घटक   

 २.४.  जालहरातीचे प्रकार 

वगाणतील अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

१३   

३.  मुलाखत तांत्र     

 ३.१. मुलाखतीचे स्वरूप, तांत्र व कौशल्ये                

३.२. मुलाखतीचे प्रकार  

३.३. मुलाखतीची पूवण तयारी  

३.४. माध्यमलनहाय मुलाखती  

वगाणतील अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

 १०  

४. आधुलनक सांवाद माध्यमे       

 ४.१. आधुलनक सांवाद माध्यमाांचे स्वरूप व 

वैलशष्ट्ये   

४.२. आधुलनक समाज माध्यमाांचे प्रकार (ललॉग, 

ईमेल, फेसबुक, वाटसअॅप, लववटर ) 

 ४.३. समाज माध्यमाांचे वेगळेपण    

४.४. माध्यमलनहाय उपयोजन 

वगाणतील अध्यापन 

व मालहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ानाचा वापर   

१०   

 

अलधक वाचनासाठी सांदभण :   

१.  नलसराबादकर, ल.रा., व्यावहाररक मराठी, कोल्हापूर, फडके प्रकाशन, पाचवी आवृत्ती 

 १९९९. 

२.  गोलवलकर ललला, व्यावहाररक मराठी, पुणे, द्ददलीपराज प्रकाशन, २००९. 

३.  तौर पृर्थवीराज (सांपा), मराठी भालषक कौशल्ये लवकास, जळगाव, अथवण पलललकेशटस, 

 २०१९.  

४.  जोशी प्रभाकर, पाटील द्दकशोर,उपयोलजत मराठी, जळगाव, प्रशाांत पलललकेशटस, २०१९. 

५.  तुपे केशव, मुद्दद्रत आलण श्राव्य माध्यम:े लेखन व सांवाद , जळगाव, अथवण पलललकेशटस, 

 २०१९.  

६.  बोराटे योगेश, सोशल लमलडया, जळगाव, अथवण पलललकेशटस, २०१९. 



  

S.Y.B.A.Syllabus Marathi, M.J.College,Jalgaon, w.e.f. 2020-21                                                                   8 

 

७.  तुपे केशव, माध्यमाांची भाषा आलण लेखन कौशल्य, औरांगाबाद, लचटमय प्रकाशन, २००२.  

८.  काळे कल्याण व पुांड ेदत्तात्रय,व्यावहाररक मराठी, पुणे, लनराली प्रकाशन, सुधारीत आवृत्ती    

      २०१५.  

९.  जोशी प्रभाकर, वले वासुदवे, उपयोलजत मराठी, जळगाव, प्रशाांत पलललकेशटस, २०१७. 

१०.  माळी सांदीप, भाषा आलण कौशल्य लवकास, जळगाव, प्रशाांत पलललकेशटस, २०१९. 

११.  जाधव कल्पना, उपयोलजत मराठी भाग-१, लातूर, अरुणा प्रकाशन, २०१०. 

 

बी.ए. लितीय वषण : चतुथण सत्र 

MAR- 240 SEC  दकृश्राव्य माध्यमाांसाठी लेखन : गीत लेखन 

(जून २०२० पासून लागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े: 

१)  दकृश्राव्य माध्यमाांसाठीच्या गीत लेखनाचा पररचय करुन  दणेे.  

२)  दकृश्राव्य माध्यमातील गीत लेखनाचे महत्त्व समजावून साांगणे. 

३)  दकृश्राव्य माध्यमे व भाषा याांच्यातील परस्पर सांबध लवशद करणे.  

४)  दकृ - श्राव्य माध्यमाांसाठीच्या गीत लेखन तांत्राांचा पररचय करून दणेे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोलगता - 

१)  लवद्यार्थयाांमध्ये सजणनशीलता लनमाणण होईल. 

२)  मानवी सांवेदना जागृत होतील. 

३)  लवद्यार्थयाांना गीत लेखनाची तांत्रे कळतील. 

 

श्रेयाांक : २         अांतगणत मूल्यमापन १५ गुण                  

गुण ७५         सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           
 

घटक                घटक लवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तालसका ३०  

१. गीत लेखन      

 १.१ गीत :  सांकल्पना व स्वरूप  

१.२ माध्यमलनहाय गीत लेखनाचे स्वरूप     

१.३ दकृ - श्राव्य माध्यमाांसाठी गीत लेखन 

१.४ गीत रचनेचा इलतहास   

 

वगाणतील 

अध्यापन व 

मालहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ानाचा 

वापर 

 १२  
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२.  मराठी गीतरचना स्वरूप आलण लवकास      

 २.१ मराठी गीतरचना  स्वरूप      

२.२  गीत  आलण चाल    

२.३ गीत लनर्ममती प्रद्दक्रया   

२.४ गीतरचनेची वाटचाल 

वगाणतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

१२    

३.  गीत लेखन आस्वाद व अनुभव   

 ३.१ गीतकाराची प्रत्यक् मुलाखत   

३.२ लवलवध गीतकाराांच्या ध्वनी लचत्रद्दफती 

लवद्यार्थयाांना दाखलवणे.  

३.३ लवद्यार्थयाांना गीत लेखनास प्रवृत्त करणे.  

प्रत्यक् गीतकार 

व लवद्याथी सांवाद 

 ६  

 

अलधक वाचनासाठी सांदभण : 

१. इनामदार कल्याण, गीतरचना: स्वरूप आलण लवकास, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, २००६.  

२. पाटील  आनांद, सजणनात्मक लेखन, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, २००५.  

३. दावतर वसांत, गीतकाव्य, मुांबई, आलोचना प्रकाशन, १९७१. 

४.  जोशी ना. ग. तुलनात्मक छांदोरचना, मुांबई, मौज प्रकाशन, १९६८. 

५.  जोशी ना. ग. छांदोरचनेचा लवकास, मुांबई, मौज प्रकाशन, १९६४. 

 

बी.ए. लितीय  वषण : चतुथण सत्र  

MAR- 241 वाड्मयप्रकार: प्रवासवणणन 

(जून २०२० पासून लागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े:  

१) 'प्रवासवणणन' या वाड्मयप्रकाराचा पररचय करून दणेे.  

२)   लवद्यार्थयाांना 'प्रवासवणणन' वाड्मयप्रकाराचे महत्त्व व वेगळेपण पटवून दणेे.   

३)  'अमेररका' या प्रवासवणणनाचे वैलशष्ट्ये व महत्त्व पटवून दणेे. 

४)  'अमेररका' या प्रवासवणणनाचे वाड्मयीन मूल्यमापन करणे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोलगता - 

१)  दशे लवदशेातील सांस्कृती लवद्यार्थयाांना समजेल. 

२)  लवद्यार्थयाांमध्ये साांस्कृलतक आांतरसांबांध लवकलसत होतील. 
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श्रेयाांक : ३          अांतगणत मूल्यमापन १५ गुण                    

गुण ७५         सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                          

घटक                घटक लवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तालसका ४५  

१. 'प्रवासवणणन' सांकल्पना व स्वरूप   

 १.१. प्रवासवणणन म्हणजे काय ? 

१.२.'प्रवासवणणन' :  सांकल्पना व  स्वरूप  

१.३. 'प्रवासवणणन' या वाड्मयप्रकाराचे  वेगळेपण  

१.४. मराठीतील प्रवासवणणनाची वाटचाल  

वगाणतील 

अध्यापन, मालहती 

सांपे्रषण 

तांत्रज्ानाचा वापर  

 १२  

२.  'प्रवासवणणन' या सालहत्यप्रकाराचे मुलभूत घटक   

 २.१. लेखक आलण प्रदशे याांचा अनुबांध  

२.२. 'प्रवासवणणन' या  सालहत्यप्रकाराचे महत्त्व  

२.३. 'प्रवासवणणन' या  सालहत्यप्रकाराचे वैलशष्ट्ये  

 २.४. 'प्रवासवणणन' या  सालहत्यप्रकाराची 

भाषाशैली  

वगाणतील अध्यापन ११  

३.  प्रवासवणणन - 'अमेररका' (अलनल अवचट)   

 ३.१. 'अमेररका' या प्रवासवणणनाचे  स्वरूप                 

३.२. 'अमेररका' या प्रवासवणणनातील आशय 

लवशे्लषण    

 ३.३. 'अमेररका' या प्रवासवणणनाची वैलशष्ट्ये    

३.४. 'अमेररका' या प्रवासवणणनाच ेवेगळेपण   

 

वगाणतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

 ११  

४. 'अमेररका' या प्रवासवणणनाचे मूल्यमापन      

 ४.१. 'अमेररका' या प्रवासवणणनातील लनसगणलचत्रण  

४.२. 'अमेररका' या प्रवासवणणनातील स्थळ लचत्रण  

४.३. 'अमेररका' या प्रवासवणणनातील व्यलक्तलचत्रणे 

४.४. 'अमेररका' या प्रवासवणणनाची भाषाशैली 

 

वगाणतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

११  

('अमेररका' -अलनल अवचट,मॅजेलस्टक प्रकाशन, पुणे ) 

  

अलधक वाचनासाठी सांदभण : 

१.  अवचट अलनल, अमेररका, पुणे, मॅजेलस्टक प्रकाशन,  

२.  गाडगीळ गांगाधर, सालहत्याचे मानदांड, मुांबई, पॉ्युलर प्रकाशन, १९७७. 
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३.  कुलकणी वा.ल.. 'वाटचाल'च्या लनलमत्तान-े प्रस्तावना, मुांबई, मौज प्रकाशन, १९९५  

४.  दशेपाांड ेअ. ना. 'प्रवासवणणनात्मक वाड्मय',  आढावा: लनबांध वाड्मयाला जोडून, 'आधुलनक मराठी    

    वाड्मयाचा  इलतहास', भाग दसुरा, १९९८. 

५.  सावांत वसांत, प्रवासवणणन : एक वाङ्मयप्रकार, मुांबई, महाराष्ट्र राज्य सालहत्य आलण सांस्कृती मांडळ,   

     २०००   

६.  पोतदार काशीनाथ, 'प्रवास-लचत्रण' 'मनोहर' मालसक अांक-ऑक्टोबर-लडसेंबर १९६०  

७.  रसाळ सुधीर, 'शीबा राणीच्या शोधात', परीक्ण : 'सत्यकथा' अांक नोव्हेंबर १९७१ 

 

 

बी.ए. लितीय वषण : चतुथण सत्र  

                               MAR- 242 DSE : स्पधाणत्मक परीक्ाांसाठी मराठी  

(जून २०२० पासून लागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े: 

१)  मराठी व्याकरणातील लवलवध घटकाांचा पररचय करून दणेे.  

२)  लवद्यार्थयाांमध्ये  स्पधाणपरीक्ाांसाठी व्याकरणलवषयीची जागृती लनमाणण करणे. 

३)  वणण लवचार स्वरूप समजावून त्याचे उपयोजन करून घेण.े 

४)  मराठीतील अलांकाराचे महत्त्व पटवून दणेे. 

५)  लनत्याच्या वापरातील वाक्याांचे अथाणनुसार वेगळेपण साांगणे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोलगता - 

१)  मराठी व्याकरणातील लवलवध घटकाांचा पररचय लवद्यार्थयाांना होईल. 

२)  भाषेतील व्याकरणाचा उपयोग लवद्यार्थयाांना कळेल. 

 

श्रेयाांक : ३          अांतगणत मूल्यमापन १५ गुण                    

गुण ७५         सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           

घटक                घटक लवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तालसका ४५  

१. व्याकरण अभ्यासाचे महत्त्व   

 १.१. व्याकरण- सांकल्पना व स्वरूप  

१.२. भाषा व व्याकरण परस्पर सबांध    

१.३. व्याकरणाची आवश्यकता  

१.४. व्याकरणाचे महत्त्व  

वगाणतील 

अध्यापन व 

मालहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ानाचा 

वापर 

 १२   
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२.  वणण लवचार   

 २.१. मराठीची वणणमाला   

२.२. वणाांचे प्रकार  

२.३. स्वराांचे प्रकार  

२.४. व्यांजनाांचे प्रकार   

वगाणतील 

अध्यापन व 

मालहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ानाचा 

वापर 

१२   

३.  भाषेचे अलांकार   

 ३.१.  अलांकार- सांकल्पना व स्वरूप  

३.२.  उपमा - उत्पे्रक्ा   

३.३.  दषृ्टाांत  

३.४.  स्वभावोक्ती   

वगाणतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

 १३   

४. प्रयोग आलण वाक्यलवचार   

 ४.१. प्रयोगलवचार - कतणरी प्रयोग, कमणणी प्रयोग, 

भावे प्रयोग   

४.२. वाक्याचे प्रकार  -केवल, लमश्र, सांयुक्त, 

लवधानाथी,आज्ाथी, नकाराथी  

४.३. उपयोजन 

वगाणतील 

अध्यापन व 

मालहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ानाचा 

वापर  

०८   

 

अलधक वाचनासाठी सांदभण : 

१.  वाळांबे मो.रा., सुगम मराठी व्याकरण लेखन, पुणे, लनतीन प्रकाशन, सुधाररत आवृत्ती २०११. 

२.  फडके अरुण, शुद्धलेखन मागणप्रदीप, ठाणे, अांकुर प्रकाशन, २००७.  

३.  फडके अरुण (सांपा), मराठी लेखन कोश, ठाणे, अांकुर प्रकाशन, सुधाररत आवृत्ती २०१०. 

४. खोरे अरुण, मुद्दद्रत माध्यमाांसाठी लेखन कौशल्ये, नालशक, यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त 

 लवद्यापीठ,  

५.  गोलवलकर लीला, व्यावहाररक मराठी, पुणे, द्ददलीपराज प्रकाशन, २००९. 

६.  लाांडगे सांजय, उपयोलजत मराठी, पुणे, द्ददलीपराज प्रकाशन, २०११. 

७.  व्यवहारे लनलशगांधा, पाटील लवद्या, इये मराठीलचये बोलणे, औरांगाबाद, लचटमय प्रकाशन, २०१८. 

८.  वाळांबे मो.रा., शुद्धलेखन प्रदीप,  पुणे, लनतीन प्रकाशन, दसुरी आवृत्ती १९८६. 

९.  लहरेमठ राजशेखर, मराठी व्याकरण पररचय, पुणे, मेहता पलललकेशन, १९८८. 

 


