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Institutional Vision 

Empowerment of Women through Quality Education to make them Competent, Self-reliant 

and Responsible Homemakers, Professionals and Citizens 

 

Institutional Mission 

Education for a living and for making a better living 

 

Institution Objectives  

All round personality development of students 

Training students to be responsible citizens with awareness-raising programs and activities 

To make higher education more relevant, need based and skill based 

To lay foundation for progressive and prosperous future of the students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme: FYBA 

Medium: Marathi 

Paper: DC II 

Paper Title: लेखन कौशल्य ( Lekhan koushalya) 

Semester: I  

Subject Code: 

Year of Implementation: 2019 

 

Title of 

the Paper  

L Cr P/T D (EE) EE IE TM 

Lekhan 

koushalya 

60 04 - 2:30hrs 75 25 100 

#L=Lecture, Cr=Credits, P/T=Practical/Tutorials, D=External Exam Duration, EE=External 

Examination, IE=Internal Examination, TM=Total Marks 

 

Course Objectives : उद्दिष्ट े

१. छापील माध्यमासाठी बातमी लेखन करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य अवगत करणे. 

२. कायाालयीन पत्रव्यवहार याांचा पररचय करून घेणे. 

३. रसग्रहण म्हणजे काय ते समजून घेणे आणण कणवताांचे रसग्रहण करणे. 

४. साराांश लेखन सांकल्पना समजून घेणे. 

 

Learner Outcomes: द्दिषप्ती  

१. भाणषक व लेखन कौशल्ये णवदयाथी आत्मसात करतील. 

२. मराठी भाषेतून प्रशासकीय कायाालयीन स्वरूपाचा औपचाररक व्यवहार अभ्यासता येईल. 

३. स्पधाा परीक्ाांच्या दृष्टीने हा अभ्यासक्रम णवद्यार्थयाांसाठी महत्त्वाचा ठरले. 

  

Module Module 

Specific 

Objectives 

Content Weightage Instruction 

Time 

Credits Evaluation 

IE 

Weightage 

EE 

Weightage 

Module 

1 
छापील 

माध्यमासाठी 

बातमी लेखन 

करण्यासाठी 

आवश्यक 

कौशल्य अवगत 

करणे. 

समजून घेणे.  

छापील 

माध्यमासाठी 

बातमी लेखन 

छापील- 

माध्यमाचे 

स्वरूप णवशेष 

वतृाांतकथन, 

बातमी व 

बातमीपत्र 

याांतील 

साम्य-भेद 

25 750 Hour (15 

Lectures) 
1 05 20 



बातमीवरील 

भाष्य : 

सांपादकीय, 

स्फुट आके्प 

लेखन 

छापील- 

माध्यमासाठी 

प्रत्यक् लेखन 

करणे. 

 

Module 
2 

कायाालयीन 

पत्रव्यवहार 

याांचा पररचय 

करून घेणे. 

कायाालयीन 

पत्रव्यवहाराचे 

स्वरूप व 

प्रकार 

i)  अजा 

लेखन 

ii)  तक्रार 

पत्र 

iii)  मागणी 

पत्र 

 

25 750 Hour (15 

Lectures) 
1 05 20 

Module 

3 
रसग्रहण म्हणजे 

काय ते समजून 

घेणे आणण 

कणवताांचे 

रसग्रहण करणे.. 

रसग्रहणाचे 

स्वरूप आणण 

वैणशष््ठये 

पाठ्योत्तर 

कणवतेचे 

रसग्रहण 

 

25 750 Hour (15 

Lectures) 
1 05 20 

Module 
4 

साराांश लेखन 

सांकल्पना 

समजून घेणे ..  

 

साराांश 

लेखन 

सांकल्पना 

समजून घेणे, 

उताऱ्याचे 

लेखन करणे. 

25 750 Hour (15 

Lectures) 
1 05 20 

 Student 

Project 
वरील 

घटकाांवर 

आधाररत : 

सेणमनार / 

शोधप्रकल्प 

(Project )/ 

पररसांवाद/ 

अांतगात 

चाचणी 

परीक्ा 

     

 



 

Evaluation Scheme:  

A. Internal Examination:  

सेणमनार / शोधप्रकल्प (Project ) / पररसांवाद/ अांतगात चाचणी परीक्ा 

B. External Examination: 

The pattern of the written exam would be as follows: 

प्रथम सत्राांत परीक्ा  –गणु  –७५  

वरील अभ्यासपणत्रकेचे सत्राांत प्रश्नपणत्रकेचे स्वरूप पढुील प्रमाणे ठरणवण्यात आले आहे. 

 

प्रश्न क्र १. बातमी लेखन सैध्दाांणतक पररचय यावर पयााय दऊेन एक  प्रश्न                गणु  २० 

प्रश्न क्र२. कायाालयीन पत्र आधाररत यावर पयााय दऊेन एक  प्रश्न                 गणु  २० 

प्रश्न क्र ३. कणवताांचे रसग्रहण आधाररत यावर पयााय दऊेन एक प्रश्न                                       गणु  २० 

प्रश्न क्र ४. साराांश लेखन यावर आधाररत एक प्रश्न                                             गणु १५ 

 

 

References: 

A. Essential Reading 

व्यवहाररक मराठी – ल.रा.नाणसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर.
 

व्यवहाररक मराठी – स्नेहल तावर,े स्नेहवधान प्रकाशन, पणेु. 

रसग्रहण कला आणण स्वरूप – गो.म.कुलकणी, कॉणटटनेंटल प्रकाशन, पणेु. 

काव्याची भूषणे – म.वा.धोंड, पद्मगांध प्रकाशन, पणेु. 

 

B. Additional Reading 

लेखन पररचय– ( १९९८ ) स.शां.दसेाई, पररमल प्रकाशन, औरांगाबाद. 

णनबांधमाला – (२००९ ) सांपा, सांकलन, लेखन- णवभावरी दामले, प्राची साठे, डायमांड  प्रकाशन 
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