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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

 

 

प्रथम िर्ष िावणज्य (मराठी) 

F. Y. B. Com. (मराठी)  

मराठी विर्याचा पुनरषवचत अभ्यासक्रम- जून २०१९ पासून 

 

वनिड आधाररत शे्रयाांक पद्धत 

Choice Based Credit System [CBCS] 

 

सत्र विर्याचे नाि 

पहहले  भाषा, साहहत्य आहि कौशल्यहिकास [११७] 

(Ability Enhancement Course) 

दसुरे   भाषा आहि कौशल्यहिकास [११७] 

(Ability Enhancement Course) 
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पविले सत्र  

 

विर्याचे नाि – भार्ा, सावित्य आवण कौशल्यविकास [११७] 

(Ability Enhancement Course) 

 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट - 

१. हिहिध के्षत्रातील भाषा व्यिहाराचे स्िरूप ि गरज समजािनू दिे.े 

२. या व्यिहार क्षेत्रातील मराठी भाषचेे स्थान स्पष्ट करि ेि त्यातील मराठीच्या प्रत्यक्ष िापराचा अभ्यास करिे. 

३. हिहिध क्षेत्रीय मराठी भाषेच्या िापराची कौशल्ये हिकहसत करि.े 

४. हिहिध लेखनप्रकारा चा अभ्यास ि प्रत्यक्ष लेखनाची कौशल्ये िापरण्यास सक्षम करि.े 

५. हिहिध क्षेत्रातील  कतृृत्ििान व्यक्तींच्या कायाृची ि हिचारा ची ओळख करून देि.े 

६. हिद्यार्थयाांमध्ये नैहतक, व्यािसाहयक ि िचैाररक मलू्या ची जोपासना करि.े 

पविले सत्रर्ा ि सावित्य  

 

घटक तपशील शे्रयाांक तावसका 

१ हनब ध लेखन- िचैाररक, लहलत आहि िाहिज्य हिषयक १ १५ 

२ 

अभ्यासपसु्तक : उत्कर्षिाटा  

शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपरू 

स पादक : प्रा. डॉ. हशरीष ला डग,े प्रा. डॉ. तकुाराम रोंगटे, प्रा. डॉ. राजेंद्र सा गळे 

२ ३०  
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दुसरे सत्र  

 

विर्याचे नाि – भार्ा आवण कौशल्यविकास [११७] 

(Ability Enhancement Course) 

 

 

घटक तपशील शे्रयाांक तावसका 

१ 

अजषलेखन ि पत्रलेखन : 

१. अजलृेखन : अजाांचे हिहिध नमनुे - हिन ती 

अजृ, नोकरीसाठी अजृ, माहहतीच्या 

अहधकारातील अज,ृ स गिकीय अजलेृखन– 

यहुनकोडमधनू मायक्रोसॉफ्ट िडृमध्ये अज.ृ                     

२. पत्रलेखन : खासगी पत्रव्यिहार, प्रशासहनक 
पत्रव्यिहार, व्यािसाहयक पत्रव्यिहार,  इ-

मले. 

१ १५  

२ 

प्रशासवनक मराठी : 

१. इहतितृ्त लेखन 

२. माहहतीपत्रक 

३. जाहीर हनिदेन  
४. िाहिज्य ि माहहती त त्रज्ञानहिषयक 

पाररभाहषक स ज्ञा 

१   १५  

३ 

 

प्रगत भावर्क कौशल्ये : 

१. सारा शलेखन 

२. भाषा तर- (इ हललश - मराठी ) 
जाविरातलेखन : 

१. आकाशिािी 

२. ितृ्तपत्र 

३. दरूहचत्रिािी  

१  १५  
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सांदभष ग्रांथ - 

१. व्यािहाररक मराठी - पिु ेहिद्यापीठ प्रकाशन. 

२. व्यािहाररक मराठी - डॉ. कल्याि काळे, डॉ. दत्तात्रय पु डे, हनराली प्रकाशन, पिु.े 

३. व्यािहाररक मराठी - स पा. डॉ. स्नेहल तािरे, स्नेहिधृन प्रकाशन, पिु.े 

४. व्यािहाररक मराठी - डॉ. लीला गोहिलकर, डॉ. जयश्री पाटिकर, स्नेहिधृन प्रकाशन 

५. व्यािहाररक मराठी - डॉ. सयाजीराज ेमोकाशी, प्रा. र जना नेमाडे 

६. व्यािहाररक मराठी -डॉ. ल. रा. नहसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्हापरू 

७. प्रसारमाध्यमा साठी लेखन कौशल्ये - य.च.म.मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक. 

८. कहािी ितृमानपत्राची-च चल सरकार, अनिुाद - हदनकर गा गल, नॅशनल बकु ट्रस्ट. 

९. हिभाषी व्यािहाररक शब्दकोश (इ हललश - मराठी ) - गिशे ओतरुकर 

१०. प्रसारमाध्यम ेआहि मराठी भाषा - स पादक डॉ. भास्कर शळेके. 

११. व्यािहाररक मराठी भाषा - शरहदनी मोहहते 

१२. भाषा तर मीमा सा -डॉ. कल्याि काळे 

१३. भाषा तर हचहकत्सा - डॉ.  मधकुर मोकाशी 

१४. व्यािहाररक , उपयोहजत मराठी आहि प्रसारमाध्यमे - स पा. डॉ. स दीप सा गळे 

१५. व्यािहाररक आहि उपयोहजत मराठी - डॉ. मनोहर रोकडे 

१६. मराठी भाषा उपयोजन आहि सजनृ - प्रा. सहुासकुमार बोबडे 

१७. पाररभाहषक स ज्ञा कोश (इ हललश -मराठी )- डॉ. स्नेहल तािरे. 

१८. उपयोहजत मराठी- डॉ. केतकी मोडक, प्रा. सजुाता शिेई ,स तोष शिेई 

१९. व्यािहाररक मराठी - प्रकाश परब 

२०. जाहहरातशास्त्र - डॉ. ि दना खडेीकर 

२१. हनब ध : शास्त्र ि कला - डॉ. प्र. न. जोशी  

२२. हनब ध ि लेखन - हनमलृा हकराि.े 
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  : पहहले आहि दसुरे सत्र 
 

पविले सत्र 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : ३ तास   गुण : ७०  

प्रश्न क्रमा क  घटकहनहाय प्रश्न तपशील   गिु 

प्रश्न १ ला 
हनब ध लेखन- िचैाररक, लहलत आहि िाहिज्य हिषयक (३०० शब्दा पयांत) 

(घटक १)   
१५  

प्रश्न २ रा ४ पैकी २ प्रश्ना ची उत्तरे प्रत्येकी ५० शब्दा पयांत  (घटक २) १५ 

प्रश्न ३ रा ४ पैकी २ प्रश्ना ची उत्तरे प्रत्येकी १५० शब्दा पयांत  (घटक २) २० 

प्रश्न ४ था २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकी ३०० शब्दा पयांत  (घटक २) २०  

                  सत्र परीक्षा एकूि गिु ७० 

अांतगषत मूल्यमापन  

लेखी परीक्षा (घटक २)  १५  

प्रश्नम जषुा / सादरीकरि / प्रकल्प / गहृपाठ  (घटक २)  १५  

सत्र परीक्षा आवण अांतगषत मूल्यमापन एकूण गुण  १००  

 

दुसरे सत्र  

विद्यापीठ सत्र परीक्षा  

िेळ : ३ तास   गुण : ७०  

प्रश्न क्रमा क  घटकहनहाय प्रश्न तपशील   गिु 

प्रश्न १ ला 
अ. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहहि.े  (घटक १) 

२० 
ब. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहहि.े  (घटक १) 

प्रश्न २ रा 
अ. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहहि.े  (घटक २) 

२० 
ब. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहहि.े  (घटक २) 

प्रश्न ३ रा 
अ. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहहि.े  (घटक ३) 

३० 
ब. २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर हलहहि.े  (घटक ३) 

 सत्र परीक्षा एकूि गिु ७० 

 अांतगषत मूल्यमापन  

प्रश्नम जषुा / सादरीकरि / प्रकल्प / गहृपाठ  (घटक १) १५  

लेखी परीक्षा (घटक २ आहि ३)  १५  

सत्र परीक्षा आवण अांतगषत मूल्यमापन एकूण गुण  १००  

 


