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F.Y.B.A. Marathi 

िवषयाचे नाव : मराठी सािह  : कथा आिण भािषक कौश िवकास आिण 

एकांिकका आिण भािषक कौश िवकास 

घटक तपशील 

१ कथा : प 

कथा : घटक 

कथा : कार (रचना कार आिण वाह) 

२ पा पु क : समकालीन मराठी कथा 
संपादक ा. डॉ. िशरीष लांडगे, ा. डॉ. िदलीप पवार, ा. डॉ. संदीप सांगळे 

३ भािषक कौश िवकास 

नैसिगक : आकलनासह वण 

अिजत : संभाषण, वाचन, लेखन, इ-संवाद कौश  

गत : सारांशलेखन, सार हण   
४ एकां कका : व प 

एकां कका : घटक 

एकां कका : संिहतामू य व योगमू य  
५ पा पु तक : मराठी एकां कका 

(िव ल तो आला आला – पु. ल. देशपाडंे, हडंाभर चादं या – द ा पाटील) 

संपादक ा. डॉ. िशरीष लांडगे, ा. डॉ. बाळकृ ण लळीत, ा. डॉ. भा कर ढोके 

६ भाषा उपयोजनाची िविवध आिव कार पे  
संवादलखेन  

क पनािव तार 

घोषवा य लेखन  
भाषांतर 

 

सदंभ थं  

१.  मराठी सािह य : ेरणा आिण व प, संपादक डॉ. गो. मा. पवार, डॉ. म. द. हातकणंगलेकर 
२.  सािह यमू य आिण अिभ ची, डॉ. गो. मा. पवार 
३.  काही सािहि यक : काही सािह यकृती, डॉ. भीमराव कुलकण  
४.  सािह य अ यापन आिण कार, वा. ल. कुलकण  गौरव ंथ, संपादक ी. पु. भागवत, डॉ. सुधीर    

रसाळ 
५.  कथा : संक पना आिण समी ा, सुधा जोशी, मौज काशन 
६.  मराठी कथा : िवसावे शतक, संपादक के. ज. पुरोिहत, सधुा जोशी  
७.  ावहा रक मराठी, पुण ेिव ापीठ काशन, पुण.े 
८.  ावहा रक मराठी, डॉ. क याण काळे, डॉ. द ा य पंुडे, िनराली काशन, पुण.े 
९.  ावहा रक मराठी, डॉ. लीला गोिवलकर, डॉ. जय ी पाटणकर, ेहवधन काशन, पुण.े 
१०.            ावहा रक मराठी, डॉ. सयाजीराज ेमोकाशी, ा. रंजना नेमाड े
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११.  वहा रक, उपयोिजत मराठी आिण सारमा यमांची कायशैली, संपादक डॉ. संदीप सांगळे,    
               डायमंड पि लकेशन, पुण.े 

१२.  मराठी भाषेची सवंाद कौश य े(पु तक .१ ते ८) य. च. म. मु  िव ापीठ, नािशक. 
१३.  ावहा रक मराठी, डॉ. ल. रा. निसराबादकर, फडके काशन, को हापूर. 
१४.  नवभारत, ावहा रक मराठी िवशेषांक, ऑग ट – स टबर, १९८२, ा  पाठशाला, वाई. 
१५.           सारमा यमांसाठी लेखन कौश य,े य. च. म. मु  िव ापीठ, नािशक. 
१६.  कहाणी वतमानप ाची, चचंल सरकार, अनुवाद, दनकर गागंल, नॅशनल बुक ट. 
१७.  वैखरी, भाषा आिण भाषा वहार, अशोक केळकर 
१८.  सारमा यमे आिण मराठी भाषा, संपादक डॉ. भा कर शेळके. 
१९.  ावहा रक मराठी भाषा, शर दनी मोिहते 
२०.  ावहा रक आिण उपयोिजत मराठी, डॉ. मनोहर रोकडे 
२१.  ासपीठ, डॉ. महादवे वाळंुज, अ रमानव काशन, पुण.े 
२२.  मराठी भाषा उपयोजन आिण सजन, ा. सुहासकुमार बोबड े
२३.  पा रभािषक सं ा कोश (इंि लश – मराठी ) डॉ. ेहल तावरे. 
२४.  भाषांतर मीमांसा, क याण काळे, अंजली सोमण, ितमा काशन, पुण.े  
२५.            ावहा रक मराठी, संपादक डॉ. ेहल तावरे, ेहवधन काशन, पुण.े 
२६.  उपयोिजत मराठी, डॉ. केतक  मोडक, ा. सुजाता शेणई, संतोष शेणई 
२७.  ावहा रक मराठी,  काश परब, िमथुन काशन, १८८९,ड िबवली (पूव) 
२८.  भाषा संचालनालय, महारा  शासनाने कािशत केलेले िविवध कोश 
२९.  सािहि यक गौरी दशेपांडे, महादवे वाळंुज. 
३०.  बाबुराव बागुलां या कथेतील दिलत ी, राजाभाऊ भलैुमे. 
३१. एकांिकका वाटचाल, संपादक ी. रं. िभडे व इतर, सोम ा प केशन, मंुबई, १९६९. 

३२. िनवडक मराठी एकां कका, संपादक सुधा जोशी, सािह य अकादमी, द ली, १९८३.  
३३. िनवडक एकां कका, िव.भा. दशेपांडे, १९७७. 
३४. सव कृ  मराठी एकां कका, भाकर नारायण परांजपे, सुपण काशन, पुण,े १९४८. 
३५. मराठी एकां कका तं  व िवकास, ी. रं. िभड,े  सुपण काशन, पुण.े 
३६. एकां कका िवचार आिण सव म एकां कका, जयंत पवार व इतर, नेह  सटर काशन, मुंबई १९९३. 
३७. टॅ स  आिण इतर एकां कका ( तावना), चं शेखर फणसळकर, कॉि टने टल काशन, पुणे १९९५. 
३८. सम  एकां कका भाग १ व २, िवजय तडुलकर, पॉ युलर काशन, मुंबई, २००४.  
३९. चतुरंग सवाई एकां कका, संपादक चतुरंग प रवार, १९८८-२०१२ रौ यमहो सवी वाटचाल 

िवशेषांक. 
४०.  https://www.maayboli.com/node/62738  
४१.  https://m.maharashtratimes.com/editorial/samwad/predictive-reviews-of-   

rural problems/amp_articleshow/68120291.cms 
४२.  https://marathi.pratilipi.com/ 
४३.  https://www.youtube.com/watch?v=uMMRRXj-54Q&feature=youtu.be 
४४.  https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0

%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AA%
E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87 

४५.  https://www.bbc.com/marathi/india-43021905 
४६.  https://www.loksatta.com/lekh-news/indian-women-authors-gauri-

deshpande-chaturang-anniversary-issue-1761601/ 
४७.  https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8

%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A4%82%
E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5 

४८.             https://www.youtube.com/watch?v=0fnZMG8zdpk  

  


