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( From 2012- 13)    

    SEMESTER-1 –(UAMARCOM101) 

   SEMESTER-2 (UAMARCOM201) 

                              प्रथम वषष बी. ए. मराठी अननवायष 

प्रथम वषष बी. ए. मराठी अननवायष  या नवषयासाठी २०१२- २०१३,  या शैक्षनणक वषाषपासून  नेमलेला 

अभ्यासक्रम. 

प्रथम वषष बी. ए. मराठी अननवायष  या अभ्यासक्रमात दोन नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा तसेच व्यावहाररक मराठीच्या 

२०११-२०१२ या शैक्षनणक वषाषत नेमलेल्या घटकनवषयाांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाची 

श्रेयाांकन पद्धतीनुसार  रचना करण्यात आली आहे. वरील अभ्यासक्रम दोन सत्ाांत नवभागलेला असून, नेमलेल्या 

नवनशष्ट तानसकाांमध्ये तो नशकनवला जाणे तसेच त्याच्या चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. 

       सत् – परहल े–एकूण व्याख्याने -४5, श्रेयाांकन-े०२  (UAMARCOM101) 

घटक- १ ‘ननवडक मराठी कथा’- सांपारदत पुस्तक – (४८ रमननटाांच्या २5 तानसका)  श्रेयाांकन -१                          

‘ननवडक मराठी कथा’- सांपादक – डॉ. वसांत शेकडे, डॉ. सरोज पाटणकर, डॉ.बालाजी वाघमारे, डॉ. गीता 

माांजरेकर, डॉ. स्नेहा देऊस्कर. 

घटक- २   व्यावहाररक मराठी – (४ घटकनवषय) –( ४८ रमननटाांच्या २० तानसका)-  श्रेयाांकन  १ 

            व्यावहाररक मराठी या नवषयासाठी घटकनवषय -     

               १  मराठी लेखनाचे ननयम व नवरामनचन्हे. 

               २  वतषमानपत्ासाठी वृत्त आनण वृत्ताांत 

               ३ अजषलेखन 

               ४ भाषाांतर ( इांग्रजीतून मराठीत)  

 

 



 

 

अांतगषत परीक्षा-एकूण गुण -४० 

श्रेयाांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अांतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या परहल्या 

सत्ातील  चाचणी परीक्षाांचा तपशील  व  गुणनवभागणी पुढीलप्रमाणे –       

क्रमाांक परीक्षा नवषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा 

(बहुपयाषयी 

रकिंवा वस्तुननष्ठ 

स्वरूपाचे 

१०प्रश्न) 

   व्यावहाररक मराठी – १) मराठी लेखनाचे ननयम व 

नवरामनचन्हे.२) ननवडक मराठी कथा 

 

  

   १० 

२ गृहपाठ –क्र.१ नेमलेल्या कथालेखकाखेरीज एखाद्या कथालेखकाची रकिंवा 

कथालेनखकेची व त्याांच्या लेखनाची मारहती. 

   १० 

३ गृहपाठ-क्र.२      ननबांध ( सुमारे २५० शब्द) 

                  रकिंवा 

भाषाांतर (मूळ इांनललश उतारा सुमारे २५० शब्द) 

                  रकिंवा 

प्रत्यक्ष मुलाखत घेणे.(शब्दाांकन सुमारे २५० शब्द) 

  

   १० 

४ सादरीकरण गृहपाठ क्र. दोन मधील  कामाचे वगाषत वाचन.    ०५ 

५  वगाषतील उपनस्थती, मराठी वाड् मयमांडळ तसेच याांसारख्या 

कायषक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

    ०५ 

  

प्रथम सत्ान्त परीक्षा – गुण ६० 
 

वरील अभ्यासपनत्केचे सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्यात आले आहे. 

‘ ननवडक मराठी कथा’ या कथासांग्रहातील कथाांवर १५-१५ गुणाांचे (अांतगषत पयाषय असलेले) दोन प्रश्न नवचारावेत.  

तसेच व्यावहाररक मराठीच्या घटकनवषयाांची गुणाांनुसार नवभागणी करून १५-१५ गुणाांचे दोन प्रश्न नवचारावेत. ही 

गुणनवभागणी पुढीलप्रमाणे – 



१ मराठीच्या लेखनाचे ननयम – ०८ गुण 

२ वतषमानपत्ासाठी वृत्त आनण वृत्ताांत – ०७ गुण 

एकूण गुण -१५ 

 

३ भाषाांतर – ०८ 

४ अजषलेखन – ०७ 

एकूण गुण- १५ 

 

 

      

   सत् – दुसरे – एकूण व्याख्याने ४५, श्रेयाांकने – ०२  (UAMARCOM201) 

घटक- १ ‘ कनवता शतकाची’- सांपारदत पुस्तक – (४८ रमननटाांच्या २५ तानसका) -  श्रेयाांकन -१                          

 ‘कनवता शतकाची’ - सांपादक –  डॉ. सरोज पाटणकर, डॉ. वसांत शेकडे,  डॉ. बालाजी वाघमारे, डॉ. गोनवांद 

काजरेकर, डॉ. रकरणकुमार कवठेकर. 

घटक- २   व्यावहाररक मराठी – (४ घटकनवषय) –( ४८ रमननटाांच्या २० तानसका)-  श्रेयाांकन  १ 

            व्यावहाररक मराठी या नवषयासाठी घटकनवषय -     

               १  इनतवृत्तलेखन. 

               २  वतषमानपत्ासाठी जारहरातलेखन 

               ३ कायाषलयीन रटप्पणी 

               ४ साराांशलेखन 

 

अांतगषत परीक्षा-एकूण गुण -४० 

श्रेयाांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अांतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या परहल्या  

 



सत्ातील  चाचणी परीक्षाांचा तपशील  व  गुणनवभागणी पुढीलप्रमाणे –  

 

क्र. परीक्षा नवषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा 

(बहुपयाषयी 

रकिंवा वस्तुननष्ठ 

स्वरूपाचे 

१०प्रश्न) 

   व्यावहाररक मराठी – १)वतषमानपत्ासाठी जारहरातलेखन.  

२) कनवता शतकाची. 

   १० 

२ गृहपाठ क्र.१  नेमलेल्या कवी रकिंवा कवनयत्ीखेरीज कोणत्याही कवीची 

रकिंवा कवनयत्ीची व त्याांच्या लेखनाची मारहती. 

   १० 

३ गृहपाठ क्र.२  अभ्यासक्रमाबाहेरील एखाद्या कनवतेचे रकिंवा कथेचे परीक्षण 

रकिंवा रसग्रहण. ( सुमारे २५० शब्द) 

  

   १० 

४ सादरीकरण गृहपाठ क्र. दोन मधील कामाचे वगाषत वाचन.    ०५ 

५  वगाषतील उपनस्थती, मराठी वाड्मय मांडळ तसेच याांसारख्या 

कायषक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

    ०५ 

 

 

नितीय सत्ान्त परीक्षा – गुण ६० 
वरील अभ्यासपनत्केचे सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्यात आले आहे. 

‘कनवता शतकाची’ या कनवतासांग्रहातील कनवताांवर १५-१५ गुणाांचे (अांतगषत पयाषय असलेले) दोन प्रश्न 

नवचारावेत. 

तसेच व्यावहाररक मराठीच्या घटकनवषयाांची गुणाांनुसार नवभागणी करून १५-१५ गुणाांचे दोन प्रश्न नवचारावेत. ही 

गुणनवभागणी पुढीलप्रमाणे – 

१  इनतवृत्तलेखन – ०८ गुण 

२  वतषमानपत्ासाठी  जारहरातलेखन – ०७ गुण 

एकूण गुण -१५ 

 

३  कायाषलयीन रटप्पणी – ०८ 



४  साराांशलेखन – ०७ 

एकूण गुण- १५ 

 

 

 सांदभाषसाठी पुस्तके – 

१) कथा –सांकल्पना आनण समीक्षा – डॉ. सुधा जोशी, मुांबई नवद्यापीठ आनण मौज प्रकाशन गृह, मुांबई, २०००.  

२)मराठी कथा  उगम आनण नवकास – डॉ. इांदुमती शेवडे, सोमैया प्रकाशन, मुांबई, १९७३.  

३)मराठी कथा  रूप आनण पररसर – म. द. हातकणांगलेकर, सुपणष प्रकाशन, पुणे, १९८६. 

४) आधुननक मराठी काव्य  उद् गम, नवकास आनण भनवतव्य – रद. के. बेडेकर, नागपुर नवद्यापीठ, नागपुर, १९६९ 

५) काही मराठी कवी जानणवा आनण शैली. – सुधीर रसाळ,जनशक्ती वाचक चळवळ, औरांगाबाद, तृतीय आवृत्ती, 

२०११ 

६) स्वातांत्र्योत्तर मराठी कनवता – सांपादक डॉ. सुषमा करोगल ,प्रनतमा प्रकाशन, पुणे, १९९९. 

७) कनवतेनवषयी – वसांत आबाजी डहाके, स्वरूप प्रकाशन, औरांगाबाद,१९९९. 

८)कनवता  सांकल्पना, ननरमषती आनण समीक्षा – डॉ. वसांत पाटणकर, मुांबई नवद्यापीठ आनण अनुभव प्रकाशन, 

मुांबई, १९९५. 

 

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

                                   



REVISED  Text Books for   FYBA-   MARATHI   (ANC) 

  प्रथम वषष बी. ए. मराठी – ऐच्छिक  (प्रत्येक सत्रात ३ श्रेयाांकन.े) 

                                     SEMESTER -1(UAMAR101) 

                                     SEMESTER-2 (UAMAR201)       

प्रथम वषष बी. ए. मराठी ऐच्छिक  या च्वषयासाठी २०१२- २०१३   या शैक्षच्णक वषाषपासून  नेमलेला अभ्यासक्रम. 

प्रथम वषष बी. ए. मराठी ऐच्छिक या अभ्यासक्रमात प्रथम सत्रात दोन नाट्यकृती व दुस-या सत्रात  दोन लच्लत 

गद्यकृती याांचा  समावेश करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाची श्रेयाांकन पद्धतीनुसार  रचना करण्यात आली 

आह.े वरील अभ्यासक्रम दोन सत्राांत च्वभागलेला असून, नेमलेल्या च्वच्शष्ट ताच्सकाांमध्ये तो च्शकच्वला जाणे तसेच 

त्याछया चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. 

      सत्र – पहहल े– एकूण व्याख्याने -45, श्रेयाांकने – ०३ (UAMAR101) 

घटक- १     नाटक या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पहरचय  (४८ हमच्नटाांछया १5  ताच्सका)  श्रेयाांकन -१                        

घटक- २ ‘ प्रेमा तुझा रांग कसा’ – नाटककार –वसांत कानेटकर (४८ हमच्नटाांछया १5 ताच्सका) श्रेयाांकन – १ 

घटक -३    ‘नटसम्राट’ – नाटककार –च्व. वा. च्शरवाडकर. ( ४८ हमच्नटाांछया १5 ताच्सका)  श्रेयाांकन – १ 

 

अांतगषत परीक्षा-एकूण गुण -४० 

श्रेयाांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अांतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या पहहल्या 

सत्रातील  चाचणी परीक्षाांचा तपशील  व  गुणच्वभागणी पुढीलप्रमाणे –       

क्रमाांक परीक्षा च्वषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा 

(बहुपयाषयी 

हकिंवा वस्तुच्नष्ठ 

स्वरूपाचे 

१०प्रश्न) 

 नाटक या साहहत्यप्रकाराछया सैद्धाच्ततक भागावर  परीक्षा.    १० 



२ गृहपाठ क्र.१ नेमलेल्या नाटकाखेरीज एखाद्या नाटकाचे (सांहहता वाचून 

हकिंवा प्रयोग पाहून) परीक्षण.( सुमारे २५०शब्द) 

   १० 

३ गृहपाठ क्र.२ नेमलेल्या नाटकाांपैकी एका हकिंवा दोतही नाटकाांछया सांदभाषत    

 च्वषय देऊन गृहपाठ च्लहून घेणे.  

   १० 

४ सादरीकरण गृहपाठ क्र. १ मधील  कामाचे वगाषत सादरीकरण हकिंवा 

गृहपाठावर तोंडी परीक्षा हकिंवा च्वद्यार्थयाषने च्नवडलेल्या 

कोणत्याही एका नाटकातील सांवादाांचे साच्भनय सादरीकरण 

हकिंवा वाचन. 

   ०५ 

५  वगाषतील उपच्स्थती, मराठी वाड् मय मांडळ तसेच याांसारख्या 

कायषक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

    ०५ 

 

    प्रथम सत्रातत परीक्षा – गुण ६० 

वरील अभ्यासपच्त्रकेचे सत्रातत प्रश्नपच्त्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरच्वण्यात आले आहे. 

प्रथम वषष बी. ए. मराठी (ऐच्छिक) 

प्रश्न १ – नाटक या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पहरचय यावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २ –‘ प्रेमा तुझा रांग कसा’  या नाटकावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ – ‘नटसम्राट’ या नाटकावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप च्लहा (अांतगषत पयाषयाांसह) – गुण १५.  

१ ) नाटकाचा सैद्धाच्ततक पहरचय  

 २) ‘ प्रेमा तुझा रांग कसा’  

३)  ‘नटसम्राट’ 

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

             सत्र  दुसर े–एकूण व्याख्याने 45, श्रेयाांकने – ०३ (UAMAR201) 

घटक - १   (४८ हमच्नटाांछया १5 ताच्सका)                                      श्रेयाांकन – १  



 लच्लत गद्य या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पहरचय   

 

घटक - २    (४८ हमच्नटाांछया १5 ताच्सका)                                       श्रेयाांकन – १  

 ‘डोह’ – श्रीच्नवास च्वनायक कुलकणी, मौज प्रकाशन, मुांबई,  १९६५ (प. आ.), पुनमुषद्रण १९६८   

नेमलेले लेख- 

१)आम्ही वानराांछया फौजा 

२)मृगजळातल्या यक्षघराला 

३)मनातल्या उतहात 

४)डोहापच्लकडे 

५)शब्दाांछया सांध्याकाळी 

६)पाणी 

७)हा चौघडा झणाणे. 
   

घटक – ३  (४८ हमच्नटाांछया १5 ताच्सका)  श्रेयाांकन – १  

मद्ृ गांध –इांहदरा सांत, मेहता पच्ब्लच्शांग हाऊस, पुणे, १९८६ (नेमलेल ेलेख ) 

 १) झरा आठवणींचा 

२)ओवी मी गां गाते 

३) घर कौलारू 

४) बरा सांसार सांसार 

५)जोगवा आच्ण चाांदीचे ताट 

७)च्ततही साांजा झाल्या 

८)एक न हदलेली मुलाखत 

९)धहरत्रीछया कच्वता 

१०)आनांद अमृताचा 

११)च्वहांगावलोकनाची हकमया 

१२)तप्तमुद्रा 

१३)हमळवती होताना 

१४)अष्टमीचे चाांदणे. 



 

अांतगषत परीक्षा-एकूण गुण -४० 

श्रेयाांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अांतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या   

 दुस-या  सत्रातील  चाचणी परीक्षाांचा तपशील  व  गुणच्वभागणी पुढीलप्रमाणे –    

   

क्रमाांक परीक्षा च्वषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा 

(बहुपयाषयी 

हकिंवा वस्तुच्नष्ठ 

स्वरूपाचे 

१०प्रश्न) 

 लच्लतगद्य  या साहहत्यप्रकाराछया सैद्धाच्ततक भागावर  

परीक्षा. 

   १० 

२ गृहपाठ क्र.१ नेमलेल्या लच्लतगद्य साहहत्यकृतींवर आधाहरत च्वषय देऊन 

गृहपाठ च्लहून घेण.े  

   १० 

३ गृहपाठ क्र.२ एखाद्या च्वषयावर च्नबांध च्लहहणे.    १० 

४ सादरीकरण गृहपाठातील च्नबांधाचे वगाषत वाचन.    ०५ 

५      - वगाषतील उपच्स्थती, मराठी वाड्मय मांडळ तसेच याांसारख्या 

कायषक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

    ०५ 

 

 

 च्ितीय सत्रातत परीक्षा – गुण ६० 

वरील अभ्यासपच्त्रकेचे सत्रातत प्रश्नपच्त्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरच्वण्यात आले आहे. 

प्रथम वषष बी. ए. मराठी (ऐच्छिक) 

प्रश्न १ – लच्लत गद्य या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पहरचय यावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५.  

प्रश्न २ –‘ डोह’  या पुस्तकावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 



प्रश्न ३ –‘ मृद् गांध’ या पुस्तकावर   –पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप च्लहा (अांतगषत पयाषयाांसह )–  गुण १५. 

           १)   लच्लतगद्याचा सैद्धाच्ततक पहरचय . 

           २)  ‘ डोह’. 

           ३) ‘ मृद् गांध’  

 

सांदभाांसाठी पुस्तकाांची यादी – 

१) मराठी रांगभूमी  मराठी नाटक – घटना आच्ण परांपरा. ( डॉ. अ. ना. भालेराव स्मृच्तग्रांथ ) – सांपादक –के. 

नारायण काळ,े वा. ल. कुळकणी, वा. रा. ढवळे, मुांबई मराठी साहहत्य सांघ, मुांबई, १९७१.  

२) साहहत्य  अध्यापन आच्ण प्रकार –  ( वा. ल. कुळकणी गौरव ग्रांथ)- सांपादक – श्री. पु. भागवत, सुधीर 

रसाळ, मांगेश पाडगावकर, च्शल्पा तेंडुलकर, अांजली कीतषने, -पॉप्युलर प्रकाशन आच्ण मौज प्रकाशन, मुांबई, 

१९८७ 

३)वसांत कानेटकराांची नाटके  वैच्वध्य आच्ण धु्रवीकरण – रा. भा. पाटणकर, मौज प्रकाशन, मुांबई, २००२. 

४) साहहत्य-समीक्षा –(च्व. वा. च्शरवाडकर गौरव ग्रांथ) –सांपाहदत – सावषजच्नक वाचनालय, नाच्सक, १९७६. 

५) लच्लत गद्याचे ताच्ववक स्वरूप आच्ण लघुच्नबांधाचा इच्तहास –आनांद यादव 

 ६) लच्लत गद्य ते मुक्त गद्य – च्व. शां. चौघुले,  

७) मराठी वाड्मयाचा इच्तहास, खांड ६, भाग २, सांपादक- गो. म. कुळकणी व व.हद. कुळकणी, साहहत्य पहरषद, 

पुणे. 

८) मराठी वाड्मयकोश-खांड ४, ( समीक्षा-सांज्ञा), समतवयक सांपादक- डॉ. च्वजया राजाध्यक्ष, महाराष्टर राज्य 

साहहत्य सांस्कृती मांडळ, मुांबई, २००२. 

९)वाड्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश- सांपादक, प्रभा गणोरकर, वसांत आबाजी डहाके व इतर, पॉप्युलर प्रकाशन, 

मुांबई, २००१. 

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


