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FYBA – MAR - Comp 

( To be implemented from 2018-19) 

SEM - 1 (UAMAMARC101) 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी अनिवार्ष (COMPULSRY) 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी अनिवार्ष र्ा नवर्र्ासाठी 2018-2019 र्ा शैक्षनिक 

वर्ाषपासूि  िेमलेला अभ्यासक्रम. 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी अनिवार्ष  र्ा अभ्यासक्रमात दोि  पाठ्यपुस्तकाांचा 

तसेच व्यावहाररक मराठीच्या घटकनवर्र्ाांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

र्ा अभ्यासक्रमाची शे्रर्ाांकि पद्धतीिुसार  रचिा करण्यात आली आहे. वरील 

अभ्यासक्रम दोि सत्ाांत नवभागलेला असूि, िेमलेल्र्ा नवनशष्ट तानसकाांमधे्य 

तो नशकनवला जािे आवश्र्क आहे. 

सत् – पनहले –एकूि व्याख्यािे -४०, शे्रर्ाांकिे – ०२  

घटक- १ – ‘मृदगांध’-इांनदरा सांत(लनलत लेखि)        (२० तानसका) शे्रर्ाांकि -

१ 

(झरा-आठविी ांचा, झोपाळ्यावरी बसू, खखडकी, मिावरची ओझी, एका 

रूपर्ाची कहािी, चूल घरात, थोरली आई, आिांद अमृताचा, प्रीतपाखरू 

रुिझुिते, आकाश आनि रािफुले) 

घटक- २ व्यावहाररक मराठी – (४ घटकनवर्र्) – (२० तानसका)-  शे्रर्ाांकि  १  

व्यावहाररक मराठी र्ा नवर्र्ासाठी घटकनवर्र् -   

१)मराठी लेखिाचे निर्म व नवरामनचने्ह. 

२)वतषमािपत्ासाठी वृत्त व वृत्ताांत 

३)अजषलेखि 

४)भार्ाांतर ( इांग्रजीतूि मराठीत) 

अांतगषत परीक्षा-एकूि गुि-२५ 

क्रमाांक परीक्षा नवर्र् गुि 

१ चाचिी 

परीक्षा 

घटक  १ मधील नशकनवलेल्र्ा लेखाांवर व घटक 

२- व्यावहाररक मराठी  र्ा घटकाांवर वसु्तनिष्ठ 

प्रश्ि व टीपा 

1० 

2 प्रकल्प  10 

3  वगाषतील उपखथथती,मराठी वाड्.मर् मांडळ तसेच 

र्ाांसारख्या कार्षक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

०५ 

Each theory period should be 48 minutes duration. theory component 

should have 60 lectures. 



 

सत्ाांत परीक्षा: 

प्रथम सत्ान्त परीक्षा – गुि ७५ 

वरील अभ्यासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्िपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमािे 

ठरनवण्यात आले आहे. 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (अनिवार्ष) गुि-25 (वेळ-2.30 तास) 

प्रश्ि १ -- घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि १५ 

प्रश्ि २ – घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि १५ 

प्रश्ि ३ – घटक क्र. ३ अ-मराठीच्या लेखिाचे निर्म-०८ गुि 

ब) वतषमािपत्ासाठी वृत्त आनि वृत्ताांत गुि-०७ 

प्रश्ि ४ -अ)भार्ाांतर-०८ गुि 

              ब) अजषलेखि- गुि-०७ 

प्रश्ि ५- सवष घटकाांवर आधाररत वसु्तनिष्ठ प्रश्ि-१५ 

 

 

SEM - 2 (UAMAMARC201) 

 

सत् – दुसरे – एकूि व्याख्यािे ४०, शे्रर्ाांकिे - ०२ 

घटक-१ मोर ,अनिल अवचट,   (२० तानसका)- शे्रर्ाांकि -१ गुि ५० 

(मोर, कोांबडी, झाड, कुत्र्याचां नपल्लू, िदी, नकल्ला, प्रवास, पाऊस, 

सांध्याकाळ, अांधार) 

घटक- २ व्यावहाररक मराठी – (४ घटकनवर्र्) – ( २० तानसका)-  शे्रर्ाांकि  १ 

1)निबांध लेखि.  

2)वतषमािपत्ासाठी जानहरातलेखि 

3)उता-र्ावरील प्रश्ि 

4)साराांशलेखि 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



अांतगषत परीक्षा-एकूि गुि-२५ 

क्रमाांक परीक्षा नवर्र् गुि 

१ चाचिी 

परीक्षा 

घटक  १ मधील नशकनवलेल्र्ा लेखाांवर व घटक 

२- व्यावहाररक मराठी  र्ा घटकाांवर वसु्तनिष्ठ 

प्रश्ि व टीपा 

1० 

2 प्रकल्प  10 

3  वगाषतील उपखथथती,मराठी वाड्.मर् मांडळ तसेच 

र्ाांसारख्या कार्षक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 
 

०५ 

Each theory period should be 48 minutes duration. theory component 

should have 60 lectures. 

 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (अनिवार्ष) गुि-25 (वेळ-2.30 तास) 

प्रश्ि १ -- घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि १५ 

प्रश्ि २ – घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि १५ 

प्रश्ि ३ – अ)निबांध लेखि-10 

ब)वतषमािपत्ासाठी जानहरातलेखि-०७ 

           प्रश्ि ४ – अ)उता-र्ावरील प्रश्ि-०6 

                          ब) साराांश लेखि -०७ 

             प्रश्ि ५- सवष घटकाांवर आधाररत वसु्तनिष्ठ प्रश्ि-१५  

 सांदभाषसाठी पुस्तके – 

1)लनलत गद्याचे ताखिक स्वरूप आनि लघुनिबांधाचा इनतहास –आिांद र्ादव 

2)लनलत गद्य ते मुक्त गद्य – नव. शां. चौघुले,  

3) मराठी वाड़्मर्ाचा इनतहास, खांड ६, भाग २, सांपादक- गो. म. कुळकिी व 

व.नद. कुळकिी, सानहत्य पररर्द, पुिे. 

4)मराठी वाङ्मर्कोश-खांड ४, ( समीक्षा-सांज्ञा), समन्वर्क सांपादक- डॉ. 

नवजर्ा राजाध्यक्ष, महाराष्टर  राज्य सानहत्य सांसृ्कती मांडळ, मुांबई, २००२. 

5)वाङ्मर्ीि सांज्ञा-सांकल्पिा कोश- सांपादक, प्रभा गिोरकर, वसांत आबाजी 

डहाके व इतर, पॉपु्यलर प्रकाशि, मुांबई, २००१. 

6)िनसराबादकर, ल. रा.; व्यावहाररक मराठी, फडके प्रकाशि, कोल्हापूर 

7)डॉ. शेकडे वसांत (सांपा.), व्यावहाररक मराठी अध्यापिाच्या नदशा, ऋतू 

प्रकाशि, अहमदिगर, २०१२ 

 



FYBA – MAR – (ANC) 

(To be implemented from 2018-2019) 

SEM - 1 (UAMAR 101 M) 

SEM - 2 (UAMAR 201 M) 

सत्-पनहले (UAMAMARO101) 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐखिक (प्रते्यक सत्ात ३ शे्रर्ाांकिे.) 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐखिक र्ा नवर्र्ासाठी 2०१८-२०१९ र्ा शैक्षनिक 

वर्ाषपासूि  िेमलेला अभ्यासक्रम. प्रथम वर्ष बी. ए.मराठी ऐखिक र्ा 

अभ्यासक्रमात प्रथम सत्ात दोि िाट्यकृती व दुस-र्ा सत्ात निवडक 

कनवताांचा समावेश करण्यात आला आहे. र्ा अभ्यासक्रमाची शे्रर्ाांकि 

पद्धतीिुसार रचिा करण्यात आली आहे. वरील अभ्यासक्रम दोि सत्ाांत 

नवभागलेला असूि, िेमलेल्र्ा नवनशष्ट तानसकाांमधे्य तो नशकनवला जािे तसेच 

त्याच्या चाचिी परीक्षा घेिे आवश्र्क आहे. 

सत् – पनहले– एकूि व्याख्यािे -४५, शे्रर्ाांकिे - ०३ 

घटक१:‘िाटक’र्ा सानहत्यप्रकाराचा सैद्धाखन्तकपररचर्(४८नमनिटाांच्या  १५ 

तानसका) शे्रर्ाांकि -१ 

िाटक र्ा सानहत्यप्रकाराची सांकल्पिा, िाटक र्ा सानहत्य प्रकाराचे घटक, 

िाटकाचे महिाचे दोि प्रकार (शोकाखिका व सुखाखिका), िाटक एक 

सांनमश्र कला, मराठी िाटकाच्या इनतहासातील महिाचे टपे्प.   

घटक२ :‘ती फुलरािी’, पु.ल.देशपाांडे  (४८नमनिटाांच्या  १५ तानसका) 

शे्रर्ाांकि – १ 

घटक३: ‘रानहले दूर घर माझे,’ शफाअत खाि, शब्दालर् प्रकाशि 

(४८नमनिटाांच्या  १५ तानसका) शे्रर्ाांकि – १ 

अांतगषत परीक्षा-एकूि गुि-२५ 

क्रमाां

क 

परीक्षा नवर्र् गुि 

१ चाचिी 

परीक्षा 

घटक क्र.१,२,३ वर वसु्तनिष्ठ प्रश्ि/टीपा 1० 

2 प्रकल्प  10 

3  वगाषतील उपखथथती,मराठी वाड्.मर् मांडळ तसेच 

र्ाांसारख्या कार्षक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

०५ 

 

Each theory period should be 48 minutes duration. theory component 

should have 60 lectures. 

प्रथम सत्ान्त परीक्षा – गुि ७५( वेळ-2.30 तास) 



वरील अभ्यासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्िपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमािे 

ठरनवण्यात आले आहे. 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐखिक) 

प्रश्ि १–‘िाटक’ र्ा सानहत्यप्रकाराचा सैद्धाखन्तक पररचर् र्ावर पर्ाषर् देऊि 

एक प्रश्ि – गुि १५ 

प्रश्ि २ –‘ती फुलरािी’ र्ा िाटकावर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि १५ 

प्रश्ि ३ –‘रानहले दूर घर माझे’ र्ा िाटकावर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि 

१५ 

प्रश्ि ४ – प्रते्यक गटातील एकेक टीप नलहा (अांतगषत पर्ाषर्ाांसह) – गुि १५ 

१) िाटकाचा सैद्धाखन्तक पररचर्  

२) ‘ती फुलरािी’’  

३) ‘रानहले दूर घर माझे’ 

प्रश्ि ५.सवष घटकाांवर आधाररत वसु्तनिष्ठ प्रश्ि- गुि१५ 

------------------------------------------------------------------------------- 

सत्  दुसरे–एकूि व्याख्यािे ४५, शे्रर्ाांकिे – ०३ 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEM - 2 (UAMAMARO201) 

घटक१ कनवता र्ा सानहत्यप्रकाराचा सैद्धाांनतक पररचर्-(१५ तानसका) 

शे्रर्ाांकि – १  

(कनवता र्ा सानहत्यप्रकाराची सांकल्पिा, भावकाव्य आनि गीत फरक, 

कनवतेची भार्ा, मराठी कनवतेच्या इनतहासातील महिाचे टपे्प) 

घटक- २ ‘दशषि’, कनवतासांग्रह शांकर वैद्य र्ाांच्या निवडक कनवता (निवडक 

१० कनवता) 

घटक ३ ‘दशषि’ कनवतासांग्रह (निवडक १० कनवता) 

अांतगषत परीक्षा-एकूि गुि-२५ 

क्रमाां

क 

परीक्षा नवर्र् गुि 

१ चाचिी 

परीक्षा 

घटक क्र.१,२,३ वर वसु्तनिष्ठ प्रश्ि/टीपा 1० 



2 प्रकल्प  10 

3  वगाषतील उपखथथती,मराठी वाड्.मर् मांडळ तसेच 

र्ाांसारख्या कार्षक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 
 

०५ 

 

Each theory period should be 48 minutes duration. theory component 

should have 60 lectures. 

दुसरी सत्ान्त परीक्षा – गुि ७५  (वेळ -2.30 तास) 

वरील अभ्यासपनत्केचे सत्ान्त प्रश्िपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरनवण्यात 

आले आहे. 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐखिक) 

प्रश्ि१–कनवता र्ा सानहत्यप्रकाराचा सैद्धाखन्तक पररचर् (पर्ाषर्सह) एक 

प्रश्ि – गुि १५ 

प्रश्ि २ –‘घटक २ मधील कनवताांवर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि 

१५ 

प्रश्ि ३ –‘घटक ३ मधील कनवताांवर आधाररतपर्ाषर् देऊि एक प्रश्ि – गुि 

१५ 

प्रश्ि ४ –प्रते्यक गटातील एकेक टीप नलहा (अांतगषत पर्ाषर्ाांसह) – गुि १५ 

                  १)कनवतेचा सैद्धाखन्तक पररचर्. 

                  २)  दशषि कनवतासांग्रहातीळ १० कनवता 

३)घटक ३ दशषि कनवतासांग्रनहतल १० कनवता 

प्रश्ि ५ – सवष घटकाांवर आधाररत वसु्तनिष्ठ प्रश्ि.(एका वाक्यात प्रश्ि 

,बहुपर्ाषर्ी प्रश्ि) गुि-१५ 

 

सांदभाांसाठी पुस्तकाांची र्ादी – 

१)  मराठी रांगभूमी  मराठी िाटक – घटिा आनि परांपरा. ( डॉ. अ. िा. 

भालेराव सृ्मनतग्रांथ ) – सांपादक –के. िारार्ि काळे, वा. ल. कुळकिी, 

वा. रा. ढवळे, मुांबई मराठी सानहत्य सांघ, मुांबई, १९७१. 

२)  सानहत्य  अध्यापि आनि प्रकार – ( वा. ल. कुळकिी गौरव ग्रांथ)- 

सांपादक – श्री. पु. भागवत, सुधीर रसाळ, मांगेश पाडगावकर, नशल्पा 

तेंडुलकर, अांजली कीतषिे, -पॉपु्यलर प्रकाशि आनि मौज प्रकाशि, 

मुांबई, १९८७ 

३)       भारतीर् प्रर्ोगकलाांचा पररचर् व इनतहास-िाट्य, राजीव िाईक, 

प्रवीि भोळे, लोकवाड्.मर् गृह, 



मुांबई,२०१० 

४)  सानहत्य-समीक्षा – (नव. वा. नशरवाडकर गौरव ग्रांथ) –सांपानदत – 

सावषजनिक वाचिालर्, िानसक, १९७६. 

५)  आधुनिक मराठी काव्य  उद्गम, नवकास आनि भनवतव्य – नद. के. 

बेडेकर, िागपुर नवद्यापीठ, िागपुर, १९६९ 

६) काही मराठी कवी जानिवा आनि शैली. – सुधीर रसाळ,जिशक्ती 

वाचक चळवळ, औरांगाबाद, तृतीर् आवृत्ती, २०११ 

७)  स्वातांत्र्योत्तर मराठी कनवता – सांपादक डॉ. सुर्मा करोगल ,प्रनतमा 

प्रकाशि, पुिे, १९९९. 

८)  कनवतेनवर्र्ी – वसांत आबाजी डहाके, स्वरूप प्रकाशि, 

औरांगाबाद,१९९९. 

९)  कनवता  सांकल्पिा, निनमषती आनि समीक्षा – वसांत पाटिकर, मुांबई 

नवद्यापीठ आनि अिुभव प्रकाशि, मुांबई, १९९५. 

१०)  कनवतेचा शोध – वसांत पाटिकर, मौज प्रकाशि, मुांबई, २०११ 

११)  मराठी वाड् मर्कोश-खांड ४, ( समीक्षा-सांज्ञा), समन्वर्क सांपादक- 

डॉ. नवजर्ा राजाध्यक्ष, महाराष्टर  राज्य सानहत्य सांसृ्कती मांडळ, मुांबई, 

२००२.  

१२)  वाड्मर्ीि सांज्ञा-सांकल्पिा कोश- सांपादक, प्रभा गिोरकर, वसांत 

आबाजी डहाके व इतर, पॉपु्यलर प्रकाशि, मुांबई, २००१. 
------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSITY OF MUMBAI 
 

 

Program :  S.Y.B.A 
 

Course :  Marathi Ancillary Paper II & III 
 

Credit Based Semester and Grading System (CBSGS) with 

effect from the academic year 2018-19



 



DEPARTMENT OF MARATHI 

MODULE 

SEMESTER –I 

COURSE CODE            COURSE TITLE                      PAPER 
NO 

CREDITS          LECTURE           WEEK            CHANGES

UAMAMARC101         MARATHI 
(COMPULSORY) 

-                 02                     04                       04                  30

UAMAMARO101        MARATHI(ANCILLARY)       I                 03                     04                       04                  30 
 

 
 
 

SEM-II 

COURSE CODE          COURSE TITLE                       PAPER 
NO 

CREDITS           LECTURE      WEEK                CHANGES

 

UAMAMARC201      MARATHI 
(COMPULSORY) 

 

-                    02                      04                  04                      30

 

UAMAMARO201      MARATHI(ANCILLARY)         I                    03                      04                  04 
30 

 

 
 

SEM-III 

COURSE CODE          COURSE TITLE                       PAPER 
NO 

CREDITS           LECTURE      WEEK               CHANGES

 

UAMAMAR302         MARATHI (ANCILLARY)       II                   03                      03                  03                     30 
 

 

UAMAMAR303         MARATHI(ANCILLARY)         III                  03                      03                  03                     - 
 
 
 
 

SEM-IV 

COURSE CODE          COURSE TITLE                       PAPER 
NO 

CREDITS           LECTURE      WEEK                CHANGES

 

UAMAMAR402         MARATHI (ANCILLARY)       II                   03                      03                  03                      30 
 

 

UAMAMAR403         MARATHI(ANCILLARY)         III                  03                      03                  03                      20



 

 

S.Y.B.A –MAR-II 

To be implemented from 2018-2019 

SEM-3-UAMAMAR302 

SEM-4-UAMAMAR402 

खददतीर् वर्ष कला मराठी सत् नतसरे व चौथे (प्रते्यक सत्ात ३ शे्रर्ाांकिे)  

खददतीर् वर्ष बी.ए (मराठी) अभ्यासपनत्का क्र.२ च्या अभ्यासक्रमात नतस-र्ा 

सत्ासाठी 'कादांबरी' हा सानहत्यप्रकार निवडला आहे.सदर सानहत्यप्रकाराची 

सैद्धाखन्तक ओळख व दोि कादांब-र्ाांचा समावेश केला आहे.चौथ्या सत्ासाठी 

'आिकथि' ह्या सानहत्यप्रकाराची ठळक वैनशष्ट्टे्य व दोि आिकथिे र्ाांचा 

समावेश करण्यात आला आहे.र्ा अभ्यासक्रमाची शे्रर्ाांकि पद्धतीिुसार 

रचिा करण्यात आली आहे. हा अभ्यासक्रम दोि सत्ात नवभागला असूि 

िेमलेल्र्ा नवनशष्ट तानसकाांमधे्य तो नशकनविे आवश्र्क आहे. 

सत्  ३(नतसरे) – एकूि व्याख्यािे ४५– शे्रर्ाांकिे-0३ SEM-3-UAMAR 301M 

घटक-१ कादांबरी : एक सानहत्यप्रकार-पररचर् (१५ तनसका) शे्रर्ाांकि-१ 

कादांबरी ह्या सानहत्यप्रकाराची नवनवध व्याख्या देऊि ओळख करूि देिे त्या 

दृष्टीिे कादांबरीच्या नवनवध घटकाांची कथिमीमाांसेच्या अांगािे सांनक्षप्त पररचर् 

करूि देिे.  

कादांबरीचे घटक-कथािक(घटिा-प्रसांग)निवेदिाच्या पद्धती (कथि, 

विषि,सांवाद व भाष्य) वातावरि (थथलकाल भार्ा,व्यखक्तरेखा,एकूि 

सांरचिा.) 

घटक-२'थ ांक रू् नमस्टत ग्लाड' -कादांबरी- अनिल बवे-पॉपु्यलर प्रकाशि 

(तानसका १५) शे्रर्ाांकि-१ 

घटक-३'सारे प्रवासी घडीचे',कादांबरी  जर्वांत दळवी –म जेखस्टक पखिकेशि 

हाऊस(तानसका १५) शे्रर्ाांकि१ 

अांतगषत परीक्षा-एकूि गुि-२५ 

क्रमाांक परीक्षा नवर्र् गुि 



१ चाचिी 

परीक्षा 

'कादांबरी' र्ा सानहत्यप्रकाराच्या सैद्धाखन्तक भागावर 

आनि नशकनवलेल्र्ा कादांबरीवर वसु्तनिष्ठ 

प्रश्ि/टीपा 

1० 

2 प्रकल्प  10 

3  वगाषतील उपखथथती,मराठी वाड्.मर् मांडळ तसेच 

र्ाांसारख्या कार्षक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

०५ 

 

 

  

Each theory period should be 48 minutes duration. theory component should have 60 lectures. 

सत्ान्त परीक्षा-गुि-७५(वेळ-2.30 तास) 

प्रश्ि १-घटक क्र-१ 'कादांबरी' र्ासानहत्यप्रकाराच्या सैंद्धाखन्तक नवचारावर 

पर्ाषर्ासह एक प्रश्ि. गुि-१५ 

प्रश्ि२- घटक क्र-२ 'थ ांक रू् नमस्टत ग्लाड' र्ा कादांबरीवर   पर्ाषर्ासह   एक 

प्रश्ि. गुि-१५ 

प्रश्ि३- घटक क्र-३ 'सारे प्रवासी घडीचे '  र्ा कादांबरीवर   पर्ाषर्ासह   एक 

प्रश्ि. गुि-१५ 

प्रश्ि४- घटक क्र-१,२,३ र्ावर आधाररत प्रते्यकी एक टीप नलनहिे (अांतगषत 

पर्ाषर्) गुि-१५ 

 प्रश्ि५- घटक क्र-१,२,३ र्ावर आधाररत वसु्तनिष्ठ प्रश्ि( एका वाक्यात प्रश्ि 

,बहुपर्ाषर्ी प्रश्ि) गुि-१५ 

                                          ***** 

सत् ४ (चौथे)– एकूि व्याख्यािे ४५– शे्रर्ाांकिे-०३  

SEM-4-UAMAMAR403 

घटक १'आिकथि' ह्या सानहत्यप्रकाराच्या नवनवध व्याख्या देऊि त्याची 

सैद्धाखन्तक ओळख करूि देिे आनि त्याची ठळक वैनशष्ट्टे्य साांगावीत. 

(शक्य असल्र्ास कादांबरी व आिकथि ह्या सानहत्यप्रकारांतील भेद साांगिे.) 



घटक २ 'मि मे है नवश्वास'-आिकथि-नवश्वास िाांगरे पाटील-राजहांस 

प्रकाशि (तानसका १५) शे्रर्ाांकि०१ 

घटक ३ 'मी तो हमाल'–आिकथि- अप्पा कोरपे (शब्दाांकि अखश्विी कावळे 

-शब्दालर् प्रकाशि श्रीरामपूर (तानसका १५) शे्रर्ाांकि-०१ 

अांतगषत परीक्षा-एकूि गुि-२५ 

क्रमाांक परीक्षा नवर्र् गुि 

१ चाचिी 

परीक्षा 

'आिकथि' र्ा सानहत्यप्रकाराच्या 

सैद्धाखन्तक भागावर आनि नशकनवलेल्र्ा 

कादांबरीवर वसु्तनिष्ठ प्रश्ि/टीपा 

1० 

2 प्रकल्प  10 

3  वगाषतील उपखथथती,मराठी वाड्.मर् मांडळ 

तसेच र्ाांसारख्या कार्षक्रमाांत प्रत्यक्ष 

सहभाग. 

०५ 

 
Each theory period should be 48 minutes duration. theory component should have 60 lectures. 

 

 सत्ान्त परीक्षा-गुि-७५(वेळ-2.30 तास) 

प्रश्ि १-घटक क्र-१ 'आिकथि' र्ा सानहत्यप्रकाराच्या सैंद्धाखन्तक नवचारावर 

पर्ाषर्ासह एक प्रश्ि. गुि-१५ 

प्रश्ि२- घटक क्र-२'मि मे है नवश्वास' र्ा  आिकथिवर   पर्ाषर्ासह   एक 

प्रश्ि. गुि-१५ 

प्रश्ि३- घटक क्र-३ 'मी तो हमाल' र्ा  आिकथिवर   पर्ाषर्ासह   एक प्रश्ि. 

गुि-१५ 

प्रश्ि४- घटक क्र-१,२,३ र्ावर आधाररत प्रते्यकी एक टीप नलनहिे (अांतगषत 

पर्ाषर्) गुि-१५ 

 प्रश्ि५- घटक क्र-१,२,३ र्ावर आधाररत वसु्तनिष्ठ प्रश्ि (अांतगषत पर्ाषर्) गुि-

१५ 

                                          ***** 

सांदभष पुस्तके- 



१) मराठी कादांबरी: तांत् आनि नवकास- प्र.वा. बापट,व्हीिस 

प्रकाशि,(नतसरी आवृत्ती)१९७ 

२) कादांबरीनवर्र्ी-हररश्चांद्र थोरात,पद्मगांधा प्रकाशि,पुिे-2006 

३) टीकास्वर्ांवर-भालचांद्र िेमाडे,साकेत प्रकाशि-

औरांगाबाद.1990 

४) कादांबरी एक सानहत्यप्रकारहररश्चांद्र थोरात,शब्द 

पखिकेशि.मुांबई,2010 

५) मराठी वाङ् मर्कोश –खांड-४(समीक्षा सांज्ञा)समन्वर्क-

सांपादक-डॉ.नवजर्ा राजाध्यक्ष,महाराष्टर  राज्य सानहत्य 

सांसृ्कती मांडळ,मुांबई,2002 

६) वाङ् मर्ीि सांज्ञा-सांपल्पिा कोश-सांपादक-प्रभा 

गिोरकर,वसांत आबाजी डहाके व इतर,पॉपु्यलर 

प्रकाशि,2001 

७) मराठी कादांबरीचे पनहले शतक,कुसुमावती देशपाांडे,मुांबई 

मराठी सानहत्य सांघ (दु.आ) 1975 

८) मराठी कादांबरीचा इनतहास,चांद्रकाांत बाांनदवडेकर,मेहता 

पखिकेशन्स,1989 

९) धार आनि काठ,िरहर कुरूां दकर,देशमुक आनि 

कां पिी,1971 

१०) माती आनि मूती,सरोनजिी वैद्य,म जेखस्टक बुक स्टट ॉल,1975 

११) दनलत स्वकथिे,आरती कुसरे-कुळकिी 

१२) दनलत सानहत्याच्या निनमत्तािे,सदा क-हाडे,लोकवाड्.मर्ग 

१३) दनलत आिकथिे,वासुदेव मुलाटे 

 

 

 

 

 

 



 
 

SYBA – PAPER NO. III 
 (To be implemented from 2018-2019) 

 SEM -3 UAMAR 302 M) 

खददतीर् वर्ष, कला, मराठी अभ्यासपनत्का क्र. ३ 

खददतीर् वर्ष कला (मराठी अभ्यासपनत्का क्र.3 सत्  तीिमधे्य मािवी भारे्चे 

स्वरूप,भारे्ची नवनवध कारे्, भारे्चा नवकास -हास, प्रमाि भार्ा व 

बोली,बोली ांच्या अभ्यासाची गरज र्ा घटकाांचा समावेश केला 

आहे,त्याचप्रमािे सत् चारमधे्य मालविी बोलीचे 

स्वरूप,वैनशष्ट्टे्य,लोकसांसृ्कती,त्या बोलीचे प्रभावके्षते्,मालविी सानहत्याचा 

इनतहास, र्ा घटकाांचा समावेश केला आहे.तसेच चाकरमािी (िाटक) व 

काही निवडक कनवता व लोककथा र्ाांचा समावेश केला आहे. र्ा 

अभ्यासक्रमाची रचिा शे्रर्ाांकिे पद्धतीिुसार करण्यात आली आहे.हा 

अभ्यासक्रम  दोि सत्ात नवभागला असूि िेमलेल्र्ा नवनशष्ट तानसकाांमधे्य तो 

नशकविे  आवश्र्क आहे.  

 सत् नतसरे एकूि व्याख्यािे ४५, शे्रर्ाांकिे ३ SEM -3 UAMAR 302 M) 

 भार्ा आनि भार्ाभ्यास 

घटक १ (अ) मािवी भारे्चे स्वरूप , एकूि व्याख्यािे १५, शे्रर्ाांकिे १ 

           सांपे्रर्ि – मािवी आनि मािवेतराांचे, मािवाांचे भानर्क व भारे्तर 

सांपे्रर्ि, मािवी 

           भारे्ची लक्षिे नकां वा स्वरूप नवशेर् ( ध्वन्यािकता, नचन्हािकता, 

र्ादृखिकता, 

          सजषिशीलता,प्रत्यक्षातीतता, सामानजकता,पररवजषिशीलता इ.) मािवी 

भारे्च्याव्याख्या  

(आ) भारे्ची नवनवध कारे् – रोमाि र्ाकबसिचे सांपे्रर्िाचे िमुिारूप व ६ 

भानर्क कारे् (निदेशाि, आनवष्काराि, पररिामनिष्ठ, सौांदर्ाषि, सांपकष निष्ठ, 

अनतभार्ाि)  

घटक २ (अ) भार्ा, समाज आनि सांसृ्कती - एकूि व्याख्यािे १५, शे्रर्ाांकिे १ 

भार्ा – एक साांसृ्कनतक सांनचत, साांसृ्कनतक जडिघडिीचे, सांक्रमिाचे 

माध्यम एडवडष  सपीर-बेंजामीि वोफष  र्ाांचा भानर्क सापेक्षतावादाचा 

अभु्यपगम भारे्कडे पाहण्याचा समाज भार्ावैज्ञानिक दृनष्टकोि, 



समाजातील भार्ावैनवध्य आनि भारे्चा बहुनजिसीपिा, भानर्क-

साांसृ्कनतक नवनवधता परस्परसांबांध  

(आ) भारे्चा नवकास आनि –हास – सांकल्पिानवचार : एकूि व्याख्यािे १५, 

शे्रर्ाांकिे १ 

जागनतकीकरि आनि भानर्क-साांसृ्कनतक नवनवधता- पररिाम, 

भानर्क धु्रवीकरिाचे धोके, भारे्च्या ‘नवकासा’ची सांकल्पिा, भारे्च्या 

प्रगतीचे निकर् नकां वा मापदांड, भानर्क -हासाची सांकल्पिा, भानर्क -

हासाच्या नवनवध अवथथा नकां वा टपे्प, भानर्क -हासाची कारिे, 

भार्ानिर्ोजि आनि भारे्चा नवकास  

घटक ३ (अ) भार्ा, प्रमाि भार्ा आनि बोली- सांकल्पिा नवचार :एकूि 

व्याख्यािे १५, शे्रर्ाांकिे १ 

‘प्रमाि भार्ा’ म्हिजे कार्, प्रमाि भारे्ची आवश्र्कता, प्रमाि भार्ा व 

बोली र्ाांच्यातील सांबांध, त्याांचे वापरके्षत्, बोलीवैनवध्य- उपबोली, 

थथानिक बोली-प्रादेनशक बोली- जानतनिष्ठ बोली-सामानजक बोली इ., 

बोली ांनवर्र्ीचे गैरसमज (शुद्धाशुद्धता, शे्रष्ठकनिष्ठता, अांगभूत क्षमता इ.) 

व तथे्य, मराठीच्या नवनवध बोली  

(आ) बोली ांच्या अभ्यासाची गरज व महि  

बोलीनवज्ञाि (Dialectology), बोली ांच्या अभ्यासाची नदशा – बोली ांचा 

नवजिािक अभ्यास, सामानजक-साांसृ्कनतक अभ्यास, बोली ांच्या 

अभ्यासाची साधिे, के्षत्ीर् कार्ष (Field Work), बोली ांची व्याकरिे व 

कोशरचिा र्ाांचे महि, बोली ांसमोरील आव्हािे व त्याांचे जति व सांवधषि 

र्ाांसाठी करावर्ाच्या प्रर्त्ाांची नदशा   

अांतगषत परीक्षा-एकूि गुि-२५ 

क्रमाांक परीक्षा नवर्र् गुि 

१ चाचिी 

परीक्षा 

घटक क्र.१,२,३ वर वसु्तनिष्ठ प्रश्ि/टीपा 10 

2 प्रकल्प . 10 

 

3  वगाषतील उपखथथती,मराठी वाड्.मर् मांडळ 

तसेच र्ाांसारख्या कार्षक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

05 

 

 तृती र् सत्ाांत पररके्षचे स्वरूप 

सत्ान्त परीक्षा-गुि-७५       वेळ 2.30 तास 



    प्रश्ि क्र. १ घटक १ वर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्ि (गुि १५) 

    प्रश्ि क्र. २ घटक २ वर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्ि (गुि १५) 

    प्रश्ि क्र. ३ घटक ३ वर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्ि (गुि १५) 

    प्रश्ि क्र. ४ घटक १, २ व ३ र्ाांवर अांतगषत पर्ाषर्ासह तीि नटपा (गुि १५) 

    प्रश्ि क्र. ५ घटक १, २ व ३ र्ाांवर वसु्तनिष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोितेही ५ 

प्रश्ि  सोडनविे (गुि १५) 

 

 

 

 

 

 

 

SEM - 4 (UAMAR 402 M) 

सत्र – ४ (चौथे) एकूण व्याख्याने ४५  शे्रयाांकने ३ 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपत्रत्रका क्र. 402 : मराठीच्या बोली ांचा 

अभ्यास: मालवणी बोली 

घटक १: एकूण तात्रसका १५, शे्रयाांकन १ 

अ) मालवणी बोलीची वैत्रिष्ट्ये- वु्यत्पत्ती आत्रण त्रवकास, व्याकरत्रणक 

वैत्रिष्ट्ये, उच्चार प्रत्रक्रया-म्हणी, वाक् प्रचार, िब्दसांग्रह इ. 

आ) मालवणी लोकसांसृ्कती, मालवणी बोलीचे प्रभाव के्षत्र, 

मालवणी सात्रहत्याचा इत्रतहास 

घटक २: एकूण तात्रसका १५, शे्रयाांकन १ 

    नाटक: चाकरमानी- सुांिर तळािीकर, मॅजेस्टीक प्रकािन- आिय, 

पात्रत्रचत्रण, अवकाि, सांवािभार्ा, बोली वैत्रिषे्ट इ.  

घटक ३: एकूण तात्रसका १५, शे्रयाांकन १ 

    अ)मालवणी बोलीतील कत्रवताांचा अभ्यास 

१)ठेव त्रिला घराची आठव रे, चल चेडवा पडावातू्सन आगबोटीत- त्रवठ्ठल 

कृष्ण नेरूरकर 

२)व्हनीबाय जुन्यार िी गे, बाळगो आत्रण मालग्या- महेि केळुसकर 

३)नया घराचो पावो खनताना, वारूळ- प्रवीण बाांिेकर 

४)वाांगड, िबय- सई लळीत 

५)िेताभातातलो त्रिरवान, ताांबेट पसरलेल्या माटवात- अजय काांडर 



६)तावडन आजी, गटारी- सुनांिा काांबळे 

      आ)मालवणी लोककथा  

कोकणातील लोककथा- डॉ सूयषकाांत आजगावकर 

१)गावराठी(िैवतकथा)पृ.२२ 

२)त्रसद्धमहापुरुर्(अि्भुतकथा/चमत्कारकथा पृ.४९ 

३)त्रकरपादृष्टी(िेविेवता-सहाय्यककथा) पृ.८६ 

४)परसाि(चातुयषकथा)पृ.९६ 

५)िेसरूड(इतर कथा) पृ.१०९ 

६)येसूआका (चमत्कारकथा) पृ.७२ 

 

 

अांतगषत परीक्षा-एकूण गुण-२५ 

क्रमाांक परीक्षा त्रवर्य गुण 

१ चाचणी 

परीक्षा 

घटक क्र.१,२,३ वर वसु्तत्रनष्ठ प्रश्न/टीपा 10 

२ प्रकल्प 

 

 10 

3  वगाषतील उपव्थथती,मराठी वाड्.मय मांडळ 

तसेच याांसारख्या कायषक्रमाांत प्रत्यक्ष 

सहभाग. 

05 

 

चतुथष सत्राांत परीके्षचे स्वरूप 

सत्रान्त परीक्षा-गुण-७५        वेळ 2.30 तास 

प्रश्न क्र. १ घटक १ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गुण १५) 

    प्रश्न क्र. २ घटक २ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गुण१५ ) 

    प्रश्न क्र. ३ घटक ३ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गुण १५) 

    प्रश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ याांवर अांतगषत पयाषयासह तीन त्रटपा (गुण 

१५) 

    प्रश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ याांवर वसु्तत्रनष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोणतेही ५ 

प्रश्न  सोडत्रवणे (गुण १५) 

   सांिभष ग्रांथ: १) भारतीय भार्ाांचे लोकसवेक्षण: सवेक्षण मात्रलका मुख्य 

सांपािक- डॉ. गणेि िेवी, महाराष्टर  खांड सांपािन:      



                 अरुण जाखडी, पद्मगांधा प्रकािन, २०१३ 

3)भार्ा आत्रण भार्ािास्त्र,श्री.न.गजेंद्रगडकर 

4)भार्ा इत्रतहास आत्रण भूगोल- ना.गो.कालेलकर 

5)भार्ा आत्रण सांसृ्कती- ना.गो.कालेलकर 

6)मराठी भारे्चा त्रवकास-वा.गो .पराजपे(िुलब्लोकच्या ग्रांथाचे भार्ाांतर) 

७)मराठी प्रमाणभारे्चे स्वरप-सुहात्रसनी लि्िु 

८)बोली भार्ाांचा अभ्यास-सु.वा.कुलकणी(भा, व सात्रहत्य सां.खांड-१ वसांत 

जोिी (सांपा.)खांड-१ म.सा.प.पुणे 

9)भार्ात्रवज्ञान वणषनात्मक  आत्रण ऐत्रतहात्रसक-

सांपा.डॉ.मालसे,डॉ.हे.त्रव.इनामिार,डॉ.अांजली सामांत 

१०)मराठी भार्ा :उद्गम आत्रण त्रवकास-कृ.पा.कुलकणी 

11)मराठीचा भात्रर्क अभ्यास-मु.श्री.कानडे 

 12)कोकणातील लोककथा,सांपािक डॉ. सूयषकाांत आजगावकर, मुांबई 

त्रवद्यापीठ,िब्दालय प्रकािन,श्रीरामपूर २०१७ 
 
 
 
 

                                      ******************** 

 


