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SEM - 1 (UAMAR 101)
SEM - 2 (UAMAR 201)
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐच्छिक(प्रत्येक सत्रात ३ श्रेयांकने.)
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐच्छिक या ववर्यासाठी २०१५- २०१६ या शैक्षच्िक वर्ाषपासून

नेमलेला

अभ्यासक्रम.
प्रथम वर्ष बी. ए.मराठी ऐच्छिक याअभ्यासक्रमात प्रथम सत्रात दोन नाट्यकृ ती वदस
ु -या सत्रात ननवडक
कववतांचा समावेश करण्यात आला आहे . या अभ्यासक्रमाची श्रेयांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली
आहे . वरील अभ्यासक्रम दोन सत्रांत ववभागलेला असून, नेमलेल्या ववनशष्ट तानसकांमध्ये तो नशकववला
जािे तसेच त्याछया चाचिी परीक्षा घेिे आवश्यक आहे .

सत्र – पहहले– एकूि व्याख्याने -४५, श्रेयांकने - ०३
घटक१‘नाटक’या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पररचय–(४८नमननटांछया १५ तानसका) श्रेयांकन -१
नाटकाची व्याख्या, नाटकाचे घटक, नाटकाचे महत्त्वाचे दोन प्रकार (शोकाच्त्मका व सुखाच्त्मका) नाटक
एक संनमश्र कला, मराठी रं गभूमीचाथोडक्यात मागोवा.

घटक२ ‘कावळ्यांची शाळा’,ववजय तंडुलकर,पॉप्युलर प्रकाशन(१३ तानसका)श्रेयांकन – १
घटक३‘राहहले दरू घर माझे,’शफाअत खान,शब्दालय प्रकाशन (१३ तानसका) श्रेयांकन – १
अंतगषत परीक्षा-एकूि गुि -२५

श्रेयांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हिून अंतगषत चाचिी परीक्षा वगाषत होिे आवश्यक आहे . या
पहहल्या सत्रातील

चाचिी परीक्षांचा तपशील

व

गुिववभागिी पुढीलप्रमािे–

क्रमांक

परीक्षा

ववर्य

१

चाचिीपरीक्षा ‘नाटक’यासाहहत्यप्रकाराछया सैद्धाच्ततकभागावर
आच्ि नशकववलेल्या नाटकावर वस्तुननष्ठ प्रश्न / टीपा

गुि
२०

२

वगाषतील उपच्स्थती, मराठी वाड्.मय मंडळ तसेच

०५

यांसारख्या कायषक्रमांत प्रत्यक्ष सहभाग.
प्रथम सत्रातत परीक्षा – गुि ७५

वरील अभ्यासपवत्रकेचे सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरववण्यात आले आहे .
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐच्छिक)
प्रश्न १– ‘नाटक’ या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पररचय यावर पयाषय दे ऊन एक प्रश्न – गुि १५.
प्रश्न २ –‘ कावळ्याची शाळा’ या नाटकावर पयाषय दे ऊन एक प्रश्न – गुि १५.
प्रश्न ३ –‘राहहले दरू घर माझे’ या नाटकावर पयाषय दे ऊन एक प्रश्न – गुि १५.
प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप नलहा (अंतगषत पयाषयांसह) – गुि १५.
१ ) नाटकाचा सैद्धाच्ततक पररचय
२) ‘कावळ्याची शाळा’
३) ‘राहहले दरू घर माझे’

प्रश्न ५. सवष घटकांवर आधाररत वस्तुननष्ठ प्रश्न - गुि १५
------------------------------------------------------------------------------सत्र

दस
ु रे –एकूि व्याख्याने ४५, श्रेयांकने - ०३

घटक१कववता या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धांनतक पररचय-(१५ तानसका) श्रेयांकन – १
(कववतेची व्याख्या,भावकववता आच्ि भावगीत फरक, कववतेची भार्ा,परं परे चा मागोवा)
घटक- २या घटकाछया अंतगषत चार कवींछया कववतांचा अभ्यास नेमलेला आहे .
(१५ तानसका) श्रेयांकन – १

१)बा.सी. मढे कर-मढे करांची कववता, बाळ सीताराम मढे कर, मौज प्रकाशन,मुब
ं ई, १९९४
१ हकतीतरी हदवसात ...(पृ. १०१)
२वपपात मेले ओल्या उं हदर (पृ. ४१)
३ सकाळी उठोनी चहा-कॉफी प्यावी (पृ. २८)
४ अजून येतो वास फुलांना (पृ. १०२)
२)मंगेश पाडगावकर१ हदवस तुझे हे फुलायाचे (संग्रह-तुझे गीत गाण्यासाठी, मौज प्रकाशन, मुब
ं ई, १९८९, पृ. ८४)
२ मी फूल तृिातील इवले (संग्रह- च्जप्सी,पॉप्युलर प्रकाशन, मुब
ं ई, पुनमुद्र
ष ि,१९६८,

पृ१७)

३ रात्रभर आपि चालत आहोत (भटके पक्षी,मौज प्रकाशन, मुब
ं ई, १९८४, पृ. ४९)
४ प्रेम म्हिजे प्रेम असतं (बोलगािी,मौज प्रकाशन, मुब
ं ई, २०००, पृ. ३६)
३) बहहिाबाई-संग्रह –बहहिाआचीं गािी, बहहिाबाआ चौधरी, परचुरे प्रकाशन, मुब
ं ई,१९५२
१ संसार (पृ. ०७)

२ मन
३ हहरीताचं दे नं घेनं (पृ. १४)
४ मानूस (पृ. ६४)
४) पद्मा –
१ आम्ही कुलीनांछया कतया (नीहार, मौज प्रकाशन, १९५४, पृ. २६)
२ अवखळ पोरीसमान ( नीहार, मौज प्रकाशन, १९५४, पृ. ३५)
३ मी इथली

(स्वप्नजा,मौज प्रकाशन, १९६२, पृ.१२)

४ आईपिाची भीती (आकाशवेडी,

)

घटक३ - या घटकाछया अंतगषत चार कवींछया कववतांचा अभ्यास नेमलेला आहे .
(१५ तानसका) श्रेयांकन – १
१) अनुराधा पाटील१ म्हितात उमटत नाहीत ( हदवसंहदवस, पृ. १०)
२ आठविी येतात (हदगंत, पृ. १०)
३माझी अक्षरं नभजतात (वाळू छया पात्रात मांडलेला खेळ, पृ. ३७)
४ गवताछया वाळलेल्या मुळांसारखीच (तरीही, पृ. ४१)
२) इं द्रच्जत भालेराव१ कववता क्र. १ (पीकपािी, मेहता प. हा., २००१, पृ.९)
२ कववता क्र. २७ ( दरू राहहला गाव, प्रनतभास प्रका., २००९, पृ. ३५)
३ कववता क्र. ३२ ( दरू राहहला गाव, प्रनतभास प्रका., २००९, पृ. ४०)
४ कववता क्र. १ ( टाहो, प्रनतभास प्रका., २००८, पृ. ९)

३) अरुि काळे -संग्रह - नंतर आलेले लोक, लोकवाड्मयगृह, २००६.
१ नंतर आलेले लोक

( पृ. ६)

२ खरं बोललं की सख्ख्या आईला राग येतो. ( पृ. ३२ )
२ तू मदरबोडष माझ्या संगिकाचा

( पृ. ३७)

३ प्रेमाचं होऊ द्याना जागनतकीकरि

(पृ.३९)

४) वीरधवल परब- संग्रह- दरसाल दर शेकडा, लोकवाड्मयगृह, दस
ु री आवृत्ती, २००९.
१ वय वाढत जातंय आपलं, ( पृ. १०
२ जोनतराव फुल्यांचे नचत्र
३खूप दरू वर पाहूनही

(पृ. ४)

( पृ. २३)

४ आपली नाळ कधीच पुरली गेलीच नाही गावकुसात

( पृ. ३८)

अंतगषत परीक्षा-एकूि गुि -२५
श्रेयांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हिून अंतगषत चाचिी परीक्षा वगाषत होिे आवश्यक आहे . या
दस
ु -या

सत्रातील

चाचिी परीक्षांचा तपशील

व

गुिववभागिी पुढीलप्रमािे–

क्रमांक

परीक्षा

१

चाचिीपरीक्षा ‘कववता’ यासाहहत्यप्रकाराछयासैद्धाच्ततकभागावरआच्ि २०

ववर्य

गुि

नेमलेल्या कववतांवर आधाररत वस्तुननष्ठ प्रश्न हकंवा
टीपा
२

-

वगाषतील उपच्स्थती, मराठी वाड् मय मंडळ तसेच

०५

यांसारख्या कायषक्रमांत प्रत्यक्ष सहभाग.
दस
ु री सत्रातत परीक्षा – गुि ७५

वरील अभ्यासपवत्रकेचे सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरववण्यात आले आहे .
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐच्छिक)
प्रश्न१– कववता या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पररचय(पयाषयसह)एक प्रश्न – गुि १५.
प्रश्न २ –‘घटक २ मधील कववतांवर आधाररत पयाषय दे ऊन एक प्रश्न – गुि १५.
प्रश्न ३ –‘घटक ३ मधील कववतांवर आधाररतपयाषय दे ऊन एक प्रश्न – गुि १५.
प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप नलहा – (पयाषयांसह अंतगषत) गुि १५.
१)कववतेचा सैद्धाच्ततक पररचय.
२)घटक २ मधील कववता
३)घटक ३ मधील कववता
प्रश्न ५ – सवष घटकांवर आघाररत वस्तुननष्ठ प्रश्न

- गुि १५

संदभांसाठी पुस्तकांची यादी –
१) मराठी रं गभूमी मराठी नाटक – घटना आच्ि परं परा. ( डॉ. अ. ना. भालेराव स्मृनतग्रंथ ) – संपादक
–के. नारायि काळे , वा. ल. कुळकिी, वा. रा. ढवळे , मुब
ं ई मराठी साहहत्य संघ, मुब
ं ई, १९७१.
२) साहहत्य

अध्यापन आच्ि प्रकार – ( वा. ल. कुळकिी गौरव ग्रंथ)- संपादक – श्री. पु. भागवत,

सुधीर रसाळ, मंगेश पाडगावकर, नशल्पा तंडुलकर, अंजली कीतषने, -पॉप्युलर प्रकाशन आच्ि मौज
प्रकाशन, मुब
ं ई, १९८७
३)भारतीय प्रयोगकलांचा पररचय व इनतहास-नाट्य,राजीव नाईक,प्रवीि भोळे ,लोकवाड्.मय गृह,मुब
ं ई,२०१०
४) साहहत्य-समीक्षा –(वव. वा. नशरवाडकर गौरव ग्रंथ) –संपाहदत – सावषजननक वाचनालय, नानसक,
१९७६.
५) आधुननक मराठी काव्य

उद् गम, ववकास आच्ि भववतव्य – हद. के. बेडेकर, नागपुर ववद्यापीठ,

नागपुर, १९६९
६ )काही मराठी कवी जाच्िवा आच्ि शैली. – सुधीर रसाळ,जनशक्ती वाचक चळवळ, औरं गाबाद, तृतीय
आवृत्ती, २०११
७) स्वातंत्र्योत्तर मराठी कववता – संपादक डॉ. सुर्मा करोगल ,प्रनतमा प्रकाशन, पुिे, १९९९.
८) कववतेववर्यी – वसंत आबाजी डहाके, स्वरूप प्रकाशन, औरं गाबाद,१९९९.
९)कववता

संकल्पना, नननमषती आच्ि समीक्षा – वसंत पाटिकर, मुब
ं ई ववद्यापीठ आच्ि अनुभव प्रकाशन,

मुब
ं ई, १९९५.
१०) कववतेचा शोध – वसंत पाटिकर, मौज प्रकाशन, मुब
ं ई, २०११
-------------------------------------------------------------

