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 अभ्र्ासक्रम.
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी अनिवार्ष र्ा अभ्र्ासक्रमात दोि पाठ्यपुस्तकाांचा तसेच
व्यावहाररक मराठीच्र्ा घटकनवर्र्ाांचा समावेश करण्र्ात आला आहे. र्ा
अभ्र्ासक्रमाची श्रेर्ाांकि पद्धतीिुसार रचिा करण्र्ात आली आहे. वरील
अभ्र्ासक्रम दोि सत्ाांत नवभागलेला असूि, िेमलेल्र्ा नवनशष्ट तानसकाांमध्र्े तो
नशकनवला जािे आवश्र्क आहे.
सत् – पनहले –एकू ि व्याख्र्ािे -४०, श्रेर्ाांकिे – ०२
घटक- १ – ‘मृदगांध’-इां ददरा सांत(लनलत लेखि)
(२० तानसका) श्रेर्ाांकि -१
(झरा-आठविींचा, झोपाळ्र्ावरी बसू, नखडकी, मिावरची ओझी, एका रूपर्ाची
कहािी, चूल घरात, थोरली आई, आिांद अमृताचा, प्रीतपाखरू रुिझुिते, आकाश
आनि रािफु ले)
घटक- २ व्यावहाररक मराठी – (४ घटकनवर्र्) – (२० तानसका)- श्रेर्ाांकि १
व्यावहाररक मराठी र्ा नवर्र्ासाठी घटकनवर्र् १)मराठी लेखिाचे निर्म व नवरामनचन्हे.
२)वतषमािपत्ासाठी वृत्त व वृत्ताांत
३)अजषलेखि
४)भार्ाांतर ( इां ग्रजीतूि मराठीत)
अांतगषत परीक्षा-एकू ि गुि-२५
क्रमाांक परीक्षा
नवर्र्
गुि
१
चाचिी
घटक १ मधील नशकनवलेल्र्ा लेखाांवर व घटक २- 10
2

परीक्षा
प्रकल्प

व्यावहाररक मराठी र्ा घटकाांवर वस्तुनिष्ठ प्रश्न व टीपा

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

15

सत्ाांत परीक्षा:
प्रथम सत्ान्त परीक्षा – गुि ७५
वरील अभ्र्ासपनत्के चे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्के चे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरनवण्र्ात
आले आहे.
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (अनिवार्ष) गुि-25 (वेळ-2.30 तास)
प्रश्न १ -- घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न २ – घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न ३ – घटक क्र. ३ अ-मराठीच्र्ा लेखिाचे निर्म-०८ गुि
ब) वतषमािपत्ासाठी वृत्त आनि वृत्ताांत गुि-०७
प्रश्न ४ -अ)भार्ाांतर-०८ गुि
ब) अजषलेखि- गुि-०७
प्रश्न ५- सवष घटकाांवर आधाररत वस्तुनिष्ठ प्रश्न-१५

SEM - 2 (UAMAMARC201)
सत् – दुसरे – एकू ि व्याख्र्ािे ४०, श्रेर्ाांकिे - ०२
घटक-१ मोर ,अनिल अवचट, (२० तानसका)- श्रेर्ाांकि -१ गुि ५०
(मोर, कोंबडी, झाड, कु त्र्र्ाचां नपल्लू, िदी, दकल्ला, प्रवास, पाऊस, सांध्र्ाकाळ,
अांधार)
घटक- २ व्यावहाररक मराठी – (४ घटकनवर्र्) – ( २० तानसका)- श्रेर्ाांकि १
1)निबांध लेखि.
2)वतषमािपत्ासाठी जानहरातलेखि
3)उता-र्ावरील प्रश्न
4)साराांशलेखि

अांतगषत परीक्षा-एकू ि गुि-२५
क्रमाांक परीक्षा
नवर्र्
गुि
१
चाचिी
घटक १ मधील नशकनवलेल्र्ा लेखाांवर व घटक २- 1०
परीक्षा
व्यावहाररक मराठी र्ा घटकाांवर वस्तुनिष्ठ प्रश्न व टीपा
2
10
प्रकल्प
3

वगाषतील उपनस्थती,मराठी वाड् .मर् मांडळ तसेच ०५
र्ाांसारख्र्ा कार्षक्रमाांत प्रत्र्क्ष सहभाग.

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)
प्रश्न १ -- घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न २ – घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न ३ – अ)निबांध लेखि-10
ब)वतषमािपत्ासाठी जानहरातलेखि-०७
प्रश्न ४ – अ)उता-र्ावरील प्रश्न-०6
ब) साराांश लेखि -०७
प्रश्न ५- सवष घटकाांवर आधाररत वस्तुनिष्ठ प्रश्न-१५
सांदभाषसाठी पुस्तके –
1)लनलत गद्याचे तानववक 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. कु ळकिी व व.दद.
कु ळकिी, सानहत्र् पररर्द, पुि.े
4)मराठी वाङ्मर्कोश-खांड ४, ( समीक्षा-सांज्ञा), समन्वर्क सांपादक- डॉ. नवजर्ा
राजाध्र्क्ष, महाराष्ट्र राज्र् सानहत्र् सांस्कृ ती मांडळ, मुांबई, २००२.
5)वाङ्मर्ीि सांज्ञा-सांकल्पिा कोश- सांपादक, प्रभा गिोरकर, वसांत आबाजी डहाके व
इतर, पॉप्र्ुलर प्रकाशि, मुांबई, २००१.

6)िनसराबादकर, ल. रा.; व्यावहाररक मराठी, फडके प्रकाशि, कोल्हापूर
7)डॉ. शेकडे वसांत (सांपा.), व्यावहाररक मराठी अध्र्ापिाच्र्ा ददशा, ऋतू प्रकाशि,
अहमदिगर, २०१२
----------------------------------------------------------

FYBA – MAR – (ANC)
(To be implemented from 2018-2019)
SEM - 1 (UAMAR 101 M)
SEM - 2 (UAMAR 201 M)
सत्र-पहिले (UAMAMARO101)
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प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐहछिक (प्रत्येक सत्रात ३ श्रेयाांकने.)
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐहछिक या हवर्यासाठी 2०१८-२०१९ या शैक्षहिक वर्ाषपासून
नेमलेला अभ्यासक्रम. प्रथम वर्ष बी. ए.मराठी ऐहछिक या अभ्यासक्रमात प्रथम सत्रात दोन
नाट्यकृ ती व दुस-या सत्रात हनवडक कहवताांचा समावेश करण्यात आला आिे. या
अभ्यासक्रमाची श्रेयाांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली आिे. वरील अभ्यासक्रम दोन
सत्राांत हवभागलेला असून, नेमलेल्या हवहशष्ट ताहसकाांमध्ये तो हशकहवला जािे तसेच
त्याछया चाचिी परीक्षा घेिे आवश्यक आिे.
सत्र – पहिले– एकू ि व्याख्याने -४५, श्रेयाांकने - ०३
घटक१:‘नाटक’या साहित्यप्रकाराचा सैद्धाहकतकपचरचय(४८हमहनटाांछया १५ ताहसका)
श्रेयाांकन -१
नाटक या साहित्यप्रकाराची सांकल्पना, नाटक या साहित्य प्रकाराचे घटक, नाटकाचे
मित्त्वाचे दोन प्रकार (शोकाहत्मका व सुखाहत्मका), नाटक एक सांहमश्र कला, मराठी
नाटकाछया इहतिासातील मित्त्वाचे टप्पे.
घटक२ :‘ती फु लरािी’, पु.ल.देशपाांडे (४८हमहनटाांछया १५ ताहसका) श्रेयाांकन – १
घटक३: ‘राहिले दूर घर माझे,’ शफाअत खान, शब्दालय प्रकाशन (४८हमहनटाांछया १५
ताहसका) श्रेयाांकन – १
अांतगषत परीक्षा-एकू ि गुि-२५
क्रमाां परीक्षा
हवर्य
गुि
क
10
१
चाचिी
घटक क्र.१,२,३ वर वस्तुहनष्ठ प्रश्न/टीपा
परीक्षा
2
15
प्रकल्प

Each theory period should be 48 minutes duration. theory component should
have 60 lectures.
प्रथम सत्राकत परीक्षा – गुि ७५( वेळ-2.30 तास)
वरील अभ्यासपहत्रके चे प्रथम सत्राकत प्रश्नपहत्रके चे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरहवण्यात आले

Page2

आिे.
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐहछिक)
प्रश्न १–‘नाटक’ या साहित्यप्रकाराचा सैद्धाहकतक पचरचय यावर पयाषय देऊन एक प्रश्न –
गुि १५
प्रश्न २ –‘ती फु लरािी’ या नाटकावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न ३ –‘राहिले दूर घर माझे’ या नाटकावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एके क टीप हलिा (अांतगषत पयाषयाांसि) – गुि १५
१) नाटकाचा सैद्धाहकतक पचरचय
२) ‘ती फु लरािी’’
३) ‘राहिले दूर घर माझे’
प्रश्न ५.सवष घटकाांवर आधाचरत वस्तुहनष्ठ प्रश्न- गुि१५
------------------------------------------------------------------------------सत्र दुसरे –एकू ि व्याख्याने ४५, श्रेयाांकने – ०३

SEM - 2 (UAMAMARO201)

घटक१
कहवता या साहित्यप्रकाराचा सैद्धाांहतक पचरचय-(१५ ताहसका) श्रेयाांकन – १
(कहवता या साहित्यप्रकाराची सांकल्पना, भावकाव्य आहि गीत फरक, कहवतेची भार्ा,
मराठी कहवतेछया इहतिासातील मित्त्वाचे टप्पे)
घटक- २ ‘दशषन’, कहवतासांग्रि शांकर वैद्य याांछया हनवडक कहवता (हनवडक १० कहवता)
घटक ३ ‘दशषन’ कहवतासांग्रि (हनवडक १० कहवता)
अांतगषत परीक्षा-एकू ि गुि-२५
क्रमाां परीक्षा
हवर्य
गुि
क
१
चाचिी
घटक क्र.१,२,३ वर वस्तुहनष्ठ प्रश्न/टीपा
1०
परीक्षा
2
10
प्रकल्प

3

वगाषतील उपहस्थती,मराठी वाड् .मय मांडळ तसेच ०५
याांसारख्या कायषक्रमाांत प्रत्यक्ष सिभाग.

Page3

Each theory period should be 48 minutes duration. theory component should
have 60 lectures.
दुसरी सत्राकत परीक्षा – गुि ७५ (वेळ -2.30 तास)
वरील अभ्यासपहत्रके चे सत्राकत प्रश्नपहत्रके चे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरहवण्यात आले आिे.
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐहछिक)
प्रश्न१–कहवता या साहित्यप्रकाराचा सैद्धाहकतक पचरचय (पयाषयसि) एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न २ –‘घटक २ मधील कहवताांवर आधाचरत पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न ३ –‘घटक ३ मधील कहवताांवर आधाचरतपयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५
प्रश्न ४ –प्रत्येक गटातील एके क टीप हलिा (अांतगषत पयाषयाांसि) – गुि १५
१)कहवतेचा सैद्धाहकतक पचरचय.
२) दशषन कहवतासांग्रिातीळ १० कहवता
३)घटक ३ दशषन कहवतासांग्रहितल १० कहवता
प्रश्न ५ – सवष घटकाांवर आधाचरत वस्तुहनष्ठ प्रश्न.(एका वाक्यात प्रश्न ,बहुपयाषयी प्रश्न) गुि१५
सांदभाांसाठी पुस्तकाांची यादी –
१) मराठी रां गभूमी मराठी नाटक – घटना आहि परां परा. ( डॉ. अ. ना. भालेराव
स्मृहतग्रांथ ) – सांपादक –के . नारायि काळे , वा. ल. कु ळकिी, वा. रा. ढवळे , मुांबई
मराठी साहित्य सांघ, मुांबई, १९७१.
२) साहित्य अध्यापन आहि प्रकार – ( वा. ल. कु ळकिी गौरव ग्रांथ)- सांपादक – श्री. पु.
भागवत, सुधीर रसाळ, मांगेश पाडगावकर, हशल्पा तेंडुलकर, अांजली कीतषने, पॉप्युलर प्रकाशन आहि मौज प्रकाशन, मुांबई, १९८७
३)
भारतीय प्रयोगकलाांचा पचरचय व इहतिास-नाट्य, राजीव नाईक, प्रवीि भोळे ,
लोकवाड् .मय गृि,
मुांबई,२०१०
४) साहित्य-समीक्षा – (हव. वा. हशरवाडकर गौरव ग्रांथ) –सांपाददत – सावषजहनक
वाचनालय, नाहसक, १९७६.
५) आधुहनक मराठी काव्य उद्गम, हवकास आहि भहवतव्य – दद. के . बेडेकर, नागपुर
हवद्यापीठ, नागपुर, १९६९

कािी मराठी कवी जाहिवा आहि शैली. – सुधीर रसाळ,जनशक्ती वाचक चळवळ,
औरां गाबाद, तृतीय आवृत्ती, २०११
७) स्वातांत्र्योत्तर मराठी कहवता – सांपादक डॉ. सुर्मा करोगल ,प्रहतमा प्रकाशन, पुिे,
१९९९.
८) कहवतेहवर्यी – वसांत आबाजी डिाके , स्वरूप प्रकाशन, औरां गाबाद,१९९९.
९) कहवता सांकल्पना, हनर्मषती आहि समीक्षा – वसांत पाटिकर, मुांबई हवद्यापीठ आहि
अनुभव प्रकाशन, मुांबई, १९९५.
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