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प्रास्ताववक 

मराठी भाषा आणि मराठी साहहत्य का अभ्यासायचं? 

 

िानिी भाषा  े भािना-विचार यािंच्या सिंप्रेषिाचिं अत्यिंत ि त्त्िपूिण िाध्यि आ े. िातभृाषा  ी 
िानिािा आईच्या गभाणत असलयापासून अिगत असिारी गोष्ट आ े. जन्िािा आलयापासून 
आपि भाषा ऐकतो, ती आत्िसात करू िागतो,िग  ळू  ळू  बोिू िागतो. आपलया रोजच्या 
जीिनव्यि ारात श्िासाइतकीच भाषेची अपरर ायण गरज आपलयािा असतोच. कारि िािूस  ा 
सिाजवप्रय प्रािी आ े आणि भाषा  े सिाजव्यि ाराचिं अविभाज्य अिंग आ े.  त्यािुळे 
भाषाप्रभुत्ि  ी यशस्िी जीिनाची गुरुक्रकलिी आ े. दैनिंहदन व्यि ारापुरता भाषेचा िापर ियाणहदत 
ना ी. उत्ति भाषेचा सिंस्कार  ा तुिच्या जगण्यािा हदशा देिारा, जीिन घडििारा असतो. भाषा 
तुिच्या भािननक, सािंस्कृनतक गरजािंचिं भरिपोषि करून व्यक्क्तित्त्िविकास घडिते.  

भाषेचिं  े सािर्थयण िक्षात घेता,नतचिं स्िरूप सिजून घेििं, नतचा शास्रशुद्ध अभ्यास करििं क्रकती 
अननिायण आ े  े तुिच्या िक्षात येईि. 

प्रत्येक सिाजाच्या भाषेची असी का ी खास िैमशष््यिं असतात..त्या त्या सिाजाच्या भाषेिध्ये 
ननिाणि  ोिारिं साह त्य म् िजे त्या सिाजाचा भािननक उद्गार असतो.त्या सिाजातीि साह त्य 
 े िानिी सिाजाचिं प्रनतबबिंब असतिं ,असिं िानििं जातिं. प्रत्येक सिाजातीि सािाक्जक, राजकीय, 

सािंस्कृनतक,आर्थणक, भौगोमिक इ. पररक्स्थतीचा अभ्यास करायचा झालयास, त्या सिाजात ननिाणि 
झािेलया साह त्याचा अपरर ायणपिे आधार घ्यािा िागतो. म् िजेच, साह त्याच्या अभ्यासाने या 
सिण घटकािंचिं भान येतिं,ज्ञान प्राप्त  ोतिं. भाषा आणि साह त्य यािंच्या अभ्यासाने आपि 
ज्ञानसिदृ्ध आणि भािसिंपन्न  ोतो. 

िराठी भाषेिा आणि साह त्यािा अकराव्या शतकापासूनची प्रदीघण परिंपरा आ े.  

" िाझा िऱ् ाटाची बोिु किनतके। परर अितृाते ी पैजा क्जिंके। ऐसी अक्षरे रमसके। िेळिीन॥"  

या शबदािंत ज्ञानदेिािंनी आपलया भाषेचिं सािर्थयण व्यक्त केििं . या सािर्थयाणची ओळख आपि 
अभ्यासक्रिाच्या िाध्यिातून करून घेिार आ ोत. 
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आर.ज.ेमध्ये मराठी साहहत्याचा अभ्यास का निवडायचा? 

 आपलया ि ाविद्यीियाच्या स्थापनेपासून, म् िजे १९६३ पासून िराठी विभाग ी अक्स्तत्िात 
आिा.. म् िजेच िराठी विभागािा जिळजिळ ६०  िषाांची परिंपरा आ े. िराठी विभागाबरोबरच 
िराठी िाङ्िय ििंडळाची ी स्थापना झािी. विद्यार्थयाांना अभ्यासक्रिाबरोबरीनेच त्यािंचा सिाांगीि 
विकास घडािा आणि त्यािंची िाङ्ियीन अमभरूची सुसिंस्काररत व् ािी यािंसाठी  िराठी विभाग 
आणि िराठी िाङ्िय ििंडळ भाषाविषयक विविध निनिीन उपक्रिािंचिं आयोजन करीत असतिं.  
प्रमसद्ध िेखकािंची व्याख्यानिं, िेखकािंशी सिंिाद साधिाऱ्या िुिाखती, अभ्यासक्रिािर आधाररत 
ितृ्तािंतिेखन स्पधाण, काव्यपूती स्पधाण , साह त्य-र्चरिेध र्चरकिा स्पधाण, िक्ततृ्ि स्पधाण, ननबिंधिेखन 
स्पधाण तसिंच 'आविष्कार' मभवत्तपरक ि  स्तमिणखत ि  इ-अिंक यािंचिं ी आयोजन केििं जातिं.  
िुिाखत तिंर सिजून घेण्यासाठी  विद्यार्थयाांना िुिाखतीची सिंधी उपिबध करून हदिी जाते.  

या व्यनतररक्त विद्यार्थयाांसाठी कौशलयविकसन तसेच िूलयिधणन अभ्यासक्रि ी िराठी 
विभागातरे्फ घेतिे जातात...अ)िराठी शुद्धिेखन आणि िुहितशोधन. 

ब) िराठी युननकोड टिंकिेकन आणि डीटीपी,पेजिेक्रकिं ग. 

क)िराठी भाषा आणि िराठी साह त्यातीि  सिंिाद आणि िानिी िूलय.  या अभ्यासक्रिािंच्या 
सा ाय्याने विद्यार्थयाांना व्यिसायाच्या हदशा उपिबध  ोऊ  शकतात.  

 

िराठी  साह त्याच्या अभ्यासक्रिाची आखिी करताना व्यािसानयक उपयोजनाची गरज ओळखून 
व्याि ाररक िराठी, पाररभावषक शबदािंचा पररचय, अजणिेखन, ितृ्त-ितृ्तािंतिेखन  यािंबरोबरच 
भाषािंतर,जाह रातिेखन, ग्रिंथपरीक्षि या घटकािंचा ी अभ्यासक्रिात सिािेश केिा आ े.   

ततृीय िषण किा शाखेच्या अभ्यासक्रिाची आखिी  विद्यार्थयाांना  िोकसेिा आयोगाच्या  विविध 
परीक्षािंसाठी उपयुक्त  ोईि,याचे भान ठेिून केिी आ े.  

विद्यार्थयाांनी िराठी ऐक्च्िक या विषयाची ननिड केलयास व्यि ारचतुर आणि सिंिेदनशीि 
व्यक्क्तित्त्ि म् िून विद्यार्थयाांची  जडिघडि  ोईि,अशी खारी िाटते. 
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कला व मािव्यववद्या स्िातक पदवी अभ्यासक्रमाची निष्पत्ती(PO) 

 
सिण किा ि िानव्यविद्या स्नातक पदिी अभ्यासक्रिाच्या विद्यार्थयाांच्या पुढीि क्षिता विकमसत 
 ोतीि : 

१. ववद्याशाखीय ज्ञाि  
पदिी अभ्यासक्रिातीि विविध अभ्यासविषयािंचे सिणसिािेशक ज्ञान आणि विविधािंगी 
आकिन विकमसत  ोिे. 

२. चचककत्सक ववचार  
जीिनात िा नोकरी-व्यिसायात उद्भिाऱ्या विषयाचे सिग्रतेने आकिन करून त्या 
सिंदभाणत ननक्श्चत भूमिका घेता येिे.अशा र्चक्रकत्सक विचारातून कुशाग्र बुद्धीने विविध 
सिंदभाणत अनुभिािंचे आकिन िूलयिापन करता येिे. मशिाय  जगाकडे विमभन्न 
पररप्रेक्ष्यातून पा ता येिे. 

३. प्रभावी संवादकौशल्ये / संप्रेषिकौशल्ये 
सिंप्रेषिासाठी आिश्यक असिारी ऐकिे , बोििे, िाचिे आणि मिह िे  ी िूिभूत भावषक 
कौशलये विकमसत   ोिे. त्यािंचे विचार व्यक्त करण्यासाठी प्रभािीपिे सिंिाद साधता येिे. 
सिंप्रेषिासाठी तिंरज्ञानाचा िापर करता येिे आणि सिण उपिबध िाध्यिािंचा प्रभािी िापर 
करून िोकािंशी जोडून घेता येिे. इिंग्िीश, ह िंदी या भाषािंिधे  सिंिादकौशलये विकमसत  ोिे 
पि स्थाननक भाषा िराठीत ी सिंिादकौशलये  विकमसत  ोिे  े अर्धकीचे कौशलय प्राप्त 
करिे. 

४. ववश्लेषक व ताककि क क्षमता  
मिळािेलया िाह तीची सत्यता आणि विषयाच्या सिंदभाणतीि प्रस्तुतता पडताळिे, , 
प्रस्थावपत िा विरोधी विचारिािंडिीतीि ताक्रकण क आणि चुका ओळखता येिे, िेगिेगळ्या 
प्रकारे जिा झािेलया सािग्रीचे विश्िेषि आणि सिंश्िेषि करिे, ननष्कषण काढता येिे, 
अनुभि, पुरािे ि उदा रिािंच्या आधारे ते मसद्ध करिे आणि परस्परविरोधी दृक्ष्टकोिािंचे 
अक्स्तत्ि िान्य करता येिे.  
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५. संशोधि कौशल्ये 

विविध विषयािंसिंदभाणत कुतू ि ि प्रश्न उपक्स्थत करून चौकस बुद्धीने शोध घेण्याची ितृ्ती 
,अभ्युपगि  स्थावपत करिे ,सिंख्यात्िक िा गुिात्िक पद्धतीिंचा िापर करून 
मिळििेलया सािग्रीचे विश्िेषि आणि सिंश्िेषि अथणननिणयन करिे ि ननष्कषण काढिे ि 
अभ्युपगि मसद्ध करिे.  

६. उपयोजि व समस्या  
आत्िसात केिेलया ज्ञानाचे उपयोजन करण्याचे कौशलय विकमसत  ोिे ि या 
उपयोजनाच्या आधारे प्रत्यक्ष सिाजजीिनातीि प्रश्नािंची / सिस्यािंची सोडििूक 
करण्यासाठी योजना आखता येिे ि अपररर्चत अशा पररक्स्थतीत ज्ञानाचे उपयोजन 
करण्याचे कौशलय विकमसत  ोिे . 
 

७. तंत्र साक्षरता 
िाह त तिंरज्ञानाचा िापर िेगिेगळ्या प्रकारच्या अध्ययनपररक्स्थतीत करता येिे. िाह तीचे 
विविध उपयुक्त स्रोत िापरता येिे, िाह तीच्या विश्िेषिासाठी विविध आज्ञाप्रिािीिंचा 
उपयोग करता येिे. 

८. बहुसांस्कृनतकतेची जाि  
िेगिेगळ्या सिंस्कृती , त्यािंच्या िेगिेगळ्या िूलयव्यिस्था , श्रद्धा यािंचे स -अक्स्तत्ि ि 
िैक्श्िक पररप्रेक्ष्याचे भान असिे, ब ुसािंस्कृनतक सिाजात अथणपूिण ि पररिािकारक 
पद्धतीने जगण्याच्या क्षिता विकमसत  ोिे. 

९. सामाजजक संबंध , संघभाविा, सहकायि  
परस्परािंचा आदर करिे, िाद मिटिून सन्िान्य तोडगा काढता येिे. िेगिेगळ्या प्रकारच्या 
सिू ािंिधे काि करता येिे. सिाजिान्यतेच्या सिंकेतचौकटीिंचे भान ननिाणि  ोिे  

१०. जबाबदार िागररक 
सिाजसेिा, राष्रीय कतणव्ये यािंचे भान राखून राष्राच्या विकासात योगदान देिे, 
बािंधिािंविषयी सौ ादण ि स ानुभाि ननिाणि  ोिे. 
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११. प्रामाणिकपिा ,सचोटी आणि िीनतमत्ता 

िेगिेगळ्या िूलयव्यिस्था आणि िूलये यािंचा आदर करिे. ननिणयप्रक्रक्रयेिधे नैनतक 
िूलयािंना सिोच्च स्थान देिे 

१२. पयािवरि आणि शाश्वत ववकास 
पयाणिरिविषयक सिस्यािंचे भान ननिाणि  ोिे आणि शाश्ित विकासाचे व्यापक ध्येय 
ठेिून प्रश्न सोडवििे. 

१३. निरंतर शशक्षि 
कोित्या ी पररक्स्थतीत अनुभिािंतून आनिंदाने मशकता येिे. कायि मशकण्याची प्रितृ्ती 
िाढीस िागिे ि त्यातीि आनिंद ओळखता येिे. 
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मराठी भाषा आणि साहहत्य स्िातक : अपेक्षक्षत गुिवैशशष््ये/ 

मराठी भाषा आणि साहहत्य स्िातक अभ्यासक्रमाची निष्पत्ती(PSO) 
 

१. साह त्यिाचनाची आिड आणि अमभरूची विकमसत  ोिे. 
२. .साह त्याचे आकिन आणि रसग्र िाची क्षिता ननिाणि  ोिे. 
३. साह त्याचे  विश्िेषि करण्याची क्षिता विकमसत  ोिे. 
४. साह क्त्यक प्रक्रक्रया पद्धती याविषयी स्पष्टतेने ि स्ितिंरतेने व्यक्त  ोता येिे. 
५. िराठी भाषा आणि साह त्य या क्षेरातीि सैद्धािंनतक िािंडिी ि  सद्य घडािोडी यािंचे ज्ञान   

असिे. 
६. विविध साह त्यप्रकार आणि साह त्यप्रिा  यािंची िैमशष््ये यािंचे भान ननिाणि  ोिे ि त्या  

चौकटीच्या पाश्िणभूिीिर साह त्यकृतीचे अथणननिणयन ि िूलयिापन करण्याच्या क्षिता 
ननिाणि  ोिे. 

७.  प्रस्थावपत विचारधारा, सिीक्षापद्धती यािंचे ज्ञान  ोिे आणि निीन, बिंडखोर, स्ितिंर  
विचारधारा, सिीक्षापद्धती यािंचे स्िागत करण्याची िानमसकता घडिे. 

८. िराठी भाषा आणि साह त्यपरिंपरा याविषयी भान आणि बािंर्धिकी ननिाणि  ोिे. 
९. सजणनशीि ि र्चक्रकत्सक अशा दोन् ी प्रकारच्या क्षिता ि दोन् ी स्िरूपाचे िेखन 

करण्याची क्षिता ननिाणि  ोिे.   
१०. िूिभूत भावषक कौशलयािंस  िराठी भाषा आणि साह त्याशी ननगडीत , 

भाषािंतर,प्रकाशन,सािंस्कृनतक परकाररता, ननिेदन आणि सूरसिंचािन , ग्रिंथपरीक्षि, 
सिंगिकीय टिंकिेखन ,िुहितशोधन यािंसारख्या  व्यिसायक्षेरात काि करण्यास सक्षि 
 ोिे. 

११. सािाक्जक सिंिेदनशीितेची जडिघडि  ोिे. 
१२. व्यािसानयक नीनतित्ता, िूिभूत िानिी िूलये , ननसगणप्रेि ि पयाणिरिविषयक जागरुकता 

यािंची  जडिघडि  ोिे. 
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मराठी भाषा आणि साहहत्य स्िातक अभ्यासक्रमाची निष्पत्ती व मुख्य अभ्यासक्रमाची निष्पत्ती संववधाि तक्ता 

 FY 
SEMI 

FY 
SEMII 

SYBA 
SEM III 

SYBA 
SEM IV 

                        TYBA  
                       SEM V 

                     TYBA  
                       SEM VI 

अभ्यासक्रिाची 
ननष्पत्ती  
 

RJAU 
MAR 
A101 

RJAU 
MAR 
A201 

RJAU 
MAR 
A301 

RJAU 
MAR 
A302 

RJAU 
MAR 
A401 

RJAU 
MAR 
A402 

RJAU 
MAR 
A501 

RJAU 
MAR 
A502 

RJAU 
MAR 
A503 

RJAU 
MAR 
A504 

RJAU 
MAR 
A505 

RJAU 
MAR 
A506 

RJAU 
MAR 
A601 

RJAU 
MAR 
A602 

RJAU 
MAR 
A603 

RJAU 
MAR 
A604 

RJAU 
MAR 
A605 

RJAU 
MAR 
A606 

साह क्त्यक 
सािंस्कृनतक 
ज्ञानक्षिता 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

रसास्िाद क्षिता √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
विश्िेषि क्षिता √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
सौंदयाणन्िेषक 
क्षिता 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

किात्ििूलयिापन 
क्षिता 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

र्चक्रकत्सक विचार √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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सिंशोधन कौशलय √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
सािाक्जक 
सिंिेदनशीिता 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

सिंिाद ि भावषक 
कौशलये 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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अध्ययि अध्यापि प्रकक्रया(Teaching learning Process) 

 

मशक्षिप्रक्रक्रयेच्या  केिस्थानी  विद्याथी आणि त्यािंच्याद्िारा  ोिारे अध्ययन असते,याचे भान 
ठेिून अध्यापनपद्धती ननिडलया आ ेत. विद्यार्थयाांनी िूिभूत भावषक कौशलयािंबरोबरच िराठी 
भाषेशी ननगडीत विविध व्यिसायक्षेरात भावषक ज्ञानाचे उपयोजन करण्याचे कौशलय ी 
आत्िसात केिे पाह जे  े अध्यापनाचे िुख्य उद्हदष्ट आ े. मशकण्याची प्रक्रक्रया आनिंददायी 
 ोण्यासाठी  अभ्यासक्रिात नेििेलया साह त्यकृतीिंच्या िाचनात ि अथणननिणयनात 
विद्यार्थयाांचा जास्तीत जास्त स भाग असािा या  ेतूने पुढीि विविध पद्धतीिंचा अिििंब केिा 
जातो- 

१. व्याख्यान – अभ्यासक्रिातीि सैद्धािंनतक, ििणनात्िक, शास्रीय भागासाठी व्याख्यान 
पद्धती. 

२. गटचचाण- नेििेलया साह त्यकृतीच्या अथणननिणयनासाठी. 
३. अमभिाचन- कविता नाटक इत्यादीिंचे अमभिाचन, प्राध्यापकािंद्िारा ध्िननिुहित क्रर्फती . 
४. सादरीकरि- विद्यार्थयाांद्िारा  सादरीकरि. 
५. प्रकलप / कायणक्रि- यातून प्रत्यक्ष भावषक कौशलयािंच्या उपयोजनाचा कायाणनुभि. 
६. क्षेरभेट – िगाणत मशकिेलया साह त्यप्रकारिैमशष्ये, प्रिा , बोिी यािंचे प्रत्यक्ष ननरीक्षि 

करण्याची सिंधी. 
७.  आधुननक तिंरज्ञानाचा िापर- र्चरपट, िघुर्चरपट,िाह तीपट, यू्यूब ि 

सिाजिाध्यािािंिरीि ध्िननक्रर्फती, र्चरक्रर्फती(ऑडडओ-क्व् डडओ क्क्िप्स) पीपीटी 
८. गुगि क्िासरूम्ससारख्या अध्ययन व्यिस्थापन व्यासपीठ व् ॉ्सपसारखी 

सिाजिाध्यिे- िाह ती, अध्ययन साह त्य, प्रकलप यािंच्या  देिािघेिािीसाठी. 
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मूल्यांकि पद्धती (Assessment methods) 

प्रत्येक अभ्यासपबरकेची अपेक्षक्षत ननष्पत्ती आणि सिंपूिण अभ्यासक्रिाची अपेक्षक्षत ननष्पत्ती 
यािंच्या सिंदभाणत  िराठीच्या विद्यार्थयाांच्या ज्ञानसिंपादनाचे िूलयािंकन केिे जाते. त्यािुळे 
विद्यार्थयाांच्या अध्ययनाचे रचनात्िक पद्धतीने(Formative) सातत्यपूिण िूलयािंकन(Continuous 

Assessment) केिे जाते. त्यासाठी प्रकलप, कायाणनुभि, क्षेरभेट अ िाि , सादरीकरि  अशा 
विविध िागाांचा अिििंब केलयािुळे विद्यार्थयाांिधे विश्िेषिक्षिता(Analytical Skills), उपयोजन 
कौशलये(Application Skills),सजणनशीिता( Creativity), भावषक कौशलये(Linguistic Skills), सिंप्रेषि 
कौशलये ( Communication skills) विकमसत झािी आ ेत की ना ी यािंचे िूलयािंकन करता येते. 
सरपरीक्षा सिंख्यात्िक(Summative) पद्धतीने घेतिी जाते. ४०:६० प्रिािात रचनात्िक ि 
सिंख्यात्िक पद्धतीिंचा अिििंब केिा जात असलयाने िाह ती, स्िरिशक्ती, आकिन 
याबरोबरच उच्च बौद्र्धक कौशलये विकमसत झािी आ ेत का याची ी पडताळिी करता येते. 


