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                 Syllabus for SYBA – MARATHI – Paper No. II         

                   SYBA –SYLLABUS BASED ON CREDIT AND GREDING SYSTEM    

                          (To be implemented  from 2012 -2013)     

                     SEMESTER-3 –( UAMAR301)                                           

                    SEMESTER-4 (UAMAR401)              

                     द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी – अभ्यासपद्विका क्र. २ 

 

द्वद्रतीय वषष बी. ए. मराठी  अभ्यासपद्विका क्र. २  या द्ववषयासाठी नेमलेला अभ्यासक्रम.  

(२०१२- २०१३ या शैक्षद्वणक वषाषपासून) 

द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी अभ्यासपद्विका क्र. २ च्या अभ्यासक्रमात-  द्वतस-या सिात कादंबरी या 

साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाद्वततक पहरचय  व दोन कादंब-या  यांचा समावेश आहे.  चौथ्या  सिात प्रवासवणषन या 

साहहत्यप्रकाराची ठळक वैद्वशष्ट्ये व दोन प्रवासवणषने  यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाची 

श्रेयांकन पद्धतीनुसार  रचना करण्यात आली आहे. वरील अभ्यासक्रम दोन सिांत द्ववभागलेला असून, नेमलेल्या 

द्ववद्वशष्ट ताद्वसकांमध्ये तो द्वशकद्ववला जाणे तसेच त्याच्या चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. 

          सि -३( द्वतसरे)  -एकूण व्याख्याने -४५, श्रेयांकने -०३(UAMAR301)                                                                             

      घटक -१            कादबंरी- एक साहहत्यप्रकार  -  पहरचय.    (१५ ताद्वसका)                श्रेयांकन- १                                                                                              

      कादंबरी हा कथनात्म साहहत्यप्रकार या दऺृष्टीने त्याच्या घटकांची माहहती. 

      कथानक, द्वनवेदन, व्यद्विरेखा, भाषा, द्वनवेदनाचे प्रकार, व्यद्विरेखांचे प्रकार, कादंबरीची एकूण संरचना.     

                                                                                             

   घटक- २‘ गोतावळा - आनंद यादव, मौज प्रकाशन, मुंबई,१९७१  - (१५ ताद्वसका)       श्रेयांकन -१ 

                      
  घटक -३   रोबो –दीनानाथ मनोहर, ग्रंथाली , मुंबई,१९७९(दु. आ) -  (१५ ताद्वसका)        श्रेयांकन -१ 

 



 

अंतगषत परीक्षा-एकूण गुण  ४०  

श्रेयांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अंतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या पहहल्या 

सिातील  चाचणी परीक्षांचा तपशील  व  गुणद्ववभागणी पुढीलप्रमाणे –       

क्रमांक परीक्षा द्ववषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा 

(बहुपयाषयी 

हकिंवा वस्तुद्वनष्ठ 

स्वरूपाचे 

१०प्रश्न) 

 कादंबरी या साहहत्यप्रकाराच्या सैद्धाद्वततक भागावर  परीक्षा.    १० 

२ गृहपाठ नेमलेल्या कादंबरीकाराखेरीज अतय कादंबरीकाराची व 

त्याच्या लेखनाची माहहती. 

   २० 

३ सादरीकरण  गृहपाठाचे वगाषत सादरीकरण.     ०५ 

४            द्ववद्ववध कायषक्रमांमध्ये सहभाग व वगाषतील उपद्वस्थती                  .                   ०५ 

 

   तृतीय  सिातत परीक्षा – गुण ६० 

 

वरील अभ्यासपद्विकेचे सिातत प्रश्नपद्विकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आहे. 

द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी- अभ्यासपद्विका क्र. २   

 प्रश्न १ – घटक क्र. १ – कादंबरी या साहहत्यप्रकाराच्या सैद्धाद्वततक द्ववचारावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २ – घटक क्र. २ ‘ गोतावळा ’ या कादंबरीवर  पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –  घटक क्र. ३ ‘ रोबो ’ या कादंबरीवर  पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 



प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलहा (अंतगषत पयाषयांसह) – गुण १५.  

१ ) कादंबरी या साहहत्यप्रकाराचा सैद्धाद्वततक द्ववचार . 

 २) ‘गोतावळा.’ 

३) ‘ रोबो.’ 

 

  सि -४ (चौथे) – एकूण व्याख्याने -४५, श्रेयांकने -०३    (UAMAR401) 

  घटक -१     (१५ ताद्वसका) -      श्रेयांकन- १ 

   प्रवासवणषन या साहहत्यप्रकाराची ठळक वैद्वशष्ट्ये.  

 

 

 घटक -२           (१५ ताद्वसका) -      श्रेयांकन- १  

‘ तोकोनोमा’  - प्रभाकर पाध्ये, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९७९ (दु. आ.)          

 

‘ तोकोनोमा’ –  मधील नेमलेल्या लेखांची यादी पुढीलप्रमाणे- 

१)अतामी 

२)संद्वक्षप्त गेशा 

३)भेट 

४)चंद्रोत्सव 

५)हकओटो 

६)टोहकओ 

७)चेरीचा मोहर.  

                               

 घटक -३                 (१५ ताद्वसका)                - श्रेयांकन- १ 

‘ घाट द्वशळेवरी उभी’ – रा. द्वभ. जोशी, अश्वमेध प्रकाशन, डोंद्वबवली, १९८४.  

‘ घाट द्वशळेवरी उभी’ – मधील नेमलेल्या लेखांची यादी- 

१)आहे कुठे स्वगाषश्रम ? 

२) वेरूळच्या वाटेने 



३)रोजद्वनशी अहमदनगर 

४)ओम् नमोजी आद्या 

५)परतीचा प्रवास 

६)घाट द्वशळेवरी उभी 

७)पुढची मजल 

८)थोडं मायेचं 

९)रोजद्वनशी रत्नाद्वगरीची 

१०) काळे द्वशलारत्न 

 

अंतगषत परीक्षा-एकूण गुण  ४०  

श्रेयांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अंतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या पहहल्या 

सिातील  चाचणी परीक्षांचा तपशील  व  गुणद्ववभागणी पुढीलप्रमाणे –       

क्रमांक परीक्षा द्ववषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा 

(बहुपयाषयी 

हकिंवा वस्तुद्वनष्ठ 

स्वरूपाचे 

१०प्रश्न) 

 प्रवासवणषन या साहहत्यप्रकाराच्या ठळक वैद्वशष्ट्यांवर 

आधाहरत  परीक्षा. 

   १० 

२ गृहपाठ नेमलेल्या प्रवासवणषन करणा-या लेखकाखेरीज अतय 

लेखकाची व त्याच्या  लेखनाची माहहती. 

   २० 

३ सादरीकरण  गृहपाठाचे वगाषत सादरीकरण.     ०५ 

४            द्ववद्ववध कायषक्रमांमध्ये सहभाग व वगाषतील उपद्वस्थती                  .                    ०५ 

  

 

  चतुथष  सिातत परीक्षा – गुण ६० 

वरील अभ्यासपद्विकेचे सिातत प्रश्नपद्विकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आहे. 



द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी- अभ्यासपद्विका क्र. २   

प्रश्न १ – घटक क्र. १ – प्रवासवणषन या साहहत्यप्रकाराच्या ठळक वैद्वशष्ट्यांवर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २ – घटक क्र. २ ‘ तोकोनोमा’ या पुस्तकावर  पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –  घटक क्र. ३  ‘घाट द्वशळेवरी उभी’ या पुस्तकावर  पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलहा (अंतगषत पयाषयांसह) – गुण १५.  

१ ) प्रवासवणषन या साहहत्यप्रकाराची ठळक वैद्वशष्ट्ये . 

 २) ‘ तोकोनोमा.’ 

३) ‘घाट द्वशळेवरी उभी.’  

 

संदभाांसाठी पुस्तकांची यादी. –  

१) मराठी वाड्मयाचा इद्वतहास – खंड ५, भाग १ – संपादक –रा.श्री. जोग, म. सा. पहरषद, पुणे, १९७३. 

 २) कादंबरीद्ववषयी – हहरश्चंद्र थोरात, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २००६. 

३) टीकास्वयंवर – भालचंद्र नेमाडे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, १९९०. 

४) कादंबरी – एक साहहत्यप्रकार - हहरश्चंद्र थोरात, शब्द पद्वब्लकेशतस, मुंबई, २०१० 

५) प्रवासवणषन- एक वाड्मयप्रकार – वसंत सावंत, १९८७. 

                ६) मराठी वाड्मयकोश-खंड ४, ( समीक्षा-संज्ञा), समतवयक संपादक- डॉ. द्ववजया राजाध्यक्ष, महाराष्टर   

               राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२.  

           ७) वाड्मयीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, पॉप्युलर   

               प्रकाशन, मुंबई, २००१. 

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

  

  

 

                              

 

 



 



        Syllabus for  SYBA – MARATHI –Paper No. III  

            SYBA –SYLLABUS BASED ON CREDIT AND GREDING SYSTEM       

            (To be implemented from 2012-2013 onwards )   

             SEMESTER-3  (UAMAR302)                                                                              

              SEMESTER -4  (UAMAR402)                    

                                         द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी – अभ्यासपद्विका क्र. ३ 

                                       

द्वद्रतीय वषष बी. ए. मराठी  अभ्यासपद्विका क्र. ३  या द्ववषयासाठी  नेमलेला अभ्यासक्रम. 

( २०१२- २०१३,  या शैक्षद्वणक वषाषपासून) 

द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी अभ्यासपद्विका क्र. ३ च्या अभ्यासक्रमात - द्वतस-या सिात  भाषाद्ववज्ञान पररचय व 

चौथ्या  सिात (बी. ए. च्या चौथ्या सिात)  वैचाररक गद्य  संपादक – डॉ. वसंत शेकडे, डॉ. धनाजी गुरव, प्रा. 

श्रद्धा राण,े प्रा. राजेंद्र डोंगररदवे  -  या पुस्तकाचा   समावेश करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाची श्रेयांकन 

पद्धतीनुसार  रचना करण्यात आली आहे. वरील अभ्यासक्रम दोन सिांत द्ववभागलेला असून, नेमलेल्या द्ववद्वशष्ट 

ताद्वसकांमध्ये तो द्वशकद्ववला जाणे तसेच त्याच्या चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. 

             सि – ३( द्वतसर)े- एकूण व्याख्याने -४५, श्रेयांकने – ०३(UAMAR302)                                     

घटक – १           भाषेचे स्वरूप  व  भाषेद्ववषयीचे समज-गैरसमज.      (15ताद्वसका)         श्रेयांकन- १ 

अ) १)  भाषा म्हणजे काय? 

         मानवी/ मानवेतर संदेशन आद्वण भाषा. 

         भाषेची लक्षणे/ वैद्वशष्ट्ये –  आनुवंद्वशकता, सामाद्वजकता, द्वचन्हात्मकता, द्वनरमषतीशीलता,द्वद्रस्तरीय रचना, 

यादृद्वच्िकता.                                                                                            (८ ताद्वसका) 

ब)भाषाद्ववषयक समज- गैरसमज-  भाषा : शुद्ध-अशुद्ध , भाषा : प्रमाण-अप्रमाण, भाषा : श्रेष्ठ- कद्वनष्ठ, भाषा  : 

द्वलद्वखत-मौद्वखक.                                                                                      (७ ताद्वसका)           

 

 

 घटक  २-       भाषेची द्ववद्ववध रूप े व  भाषेचे कायष      ( १५ ताद्वसका)                          श्रेयांकन- १ 



अ) . भाषेची द्ववद्ववध रूपे – प्रमाणभाषा, बोली, द्वपद्वजन, द्वक्रऑल, पररभाषा, व्यवसायभाषा, द्वियांची- पुरुषांची 

भाषा                                                                                                  (८ ताद्वसका) 

  ब)मानवी जीवनाच्या द्ववद्ववध क्षेिांत भाषेचा वापर -  व्यवहारभाषा, द्ववज्ञानभाषा, सारहत्यभाषा.  

     याकबसनकृत भाषेची सहा काये.                                                          (७ ताद्वसका) 

 

  घटक  ३   -   भाषाभ्यासाचे  द्ववद्ववध प्रकार   ( १५ ताद्वसका)                  श्रेयांकन- १ 
  (अ)ऐद्वतहाद्वसक भाषाद्ववज्ञान, संरचनात्मक भाषाद्वनज्ञान,वणषनात्मक भाषाद्ववज्ञान सामाद्वजक भाषाद्ववज्ञान,             

व्याकरण.                                                                                       ( ८ ताद्वसका)  
ब)  सामाद्वजक भाषाद्ववज्ञान – पररचय -  भाद्वषक समाज म्हणजे काय हे सांगणारे दृद्वष्टकोण, सामाद्वजक-सांस्कृद्वतक 

संरचना व भाषा, सामाद्वजक भाषाद्ववज्ञानाची अभ्यासपद्धती , भाषा व बोली.        (७ ताद्वसका)  

 

अंतगषत परीक्षा-एकूण गुण  ४०  

श्रेयांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अंतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या परहल्या 

सिातील  चाचणी परीक्षांचा तपशील  व  गुणद्ववभागणी पुढीलप्रमाणे –       

क्रमांक परीक्षा द्ववषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा     अभ्यासक्रमातील  वरील तीन घटकांपैकी द्वशकद्ववलेल्या                            

भागावर  परीक्षा. 

   १० 

२ गृहपाठ द्ववद्याथ्याांनी आपापली बोलभाषा रकिंवा आपल्या पररसरातील 

स्थाद्वनक बोली अथवा भाषा  यांचा वापर दैनंरदन जीवनात 

कसा होतो, याची( उदाहरणांसह) मारहती  गृहपाठ म्हणून 

द्वलहावी. यासंदभाषत द्वशक्षकांचे मागषदशषन अपेद्वक्षत आहे. 

   २० 

३ सादरीकरण  गृहपाठाचे वगाषत सादरीकरण रकिंवा तोंडी परीक्षा.     ०५ 

४            द्ववद्ववध कायषक्रमांमध्ये सहभाग व वगाषतील उपद्वस्थती                  .                   ०५ 

 

 

 



  

 तृतीय  सिान्त परीक्षा – गुण ६० 

वरील अभ्यासपद्विकेचे सिान्त प्रश्नपद्विकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आहे. 

द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी- अभ्यासपद्विका क्र. ३   

प्रश्न १ – घटक क्र. १ – भाषेचे स्वरूप, व भाषेद्ववषयीचे समज- गैरसमज - यावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २ – घटक क्र. २ भाषेची द्ववद्ववध रूपे व भाषेची काये - यावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –  घटक क्र. ३ भाषाभ्यासाचे द्ववद्ववध प्रकार - यावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलहा (अंतगषत पयाषयांसह) – गुण १५.  

१ ) भाषेचे स्वरूप, व भाषेद्ववषयीचे समज- गैरसमज. 

 २) भाषेची द्ववद्ववध रूपे व भाषेची काये. 

३) भाषाभ्यासाचे द्ववद्ववध प्रकार. 

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

 

            सि- ४ (चौथे)- एकूण  व्याख्याने- ४५, श्रेयांकने -०३(UAMAR402)  

वैचाररक गद्य- संपादक - डॉ. वसंत शेकडे, डॉ. धनाजी गुरव, प्रा. श्रद्धा राण,े  प्रा. राजेंद्र डोंगररदवे. 

 

घटक १ –    (१५ ताद्वसका)                                                           श्रेयांकन - १               
  लेख – १ ‘ गुलामद्वगरी’ची प्रस्तावना- जोतीराव गोद्ववंदराव  फुले. 

           २  द्ववनंती पि – गोपाळ बाबा  वलंगकर            

           ३  अस्पृश्योद्ऱतीचा आद्वथषक पाया –डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर 

           ४  सामाद्वजक समता – म.े पुं. रेग े

 



घटक २ –   (१५ ताद्वसका)                                                    श्रेयांकन - १              
   लेख – १  आपला धंदा कोणता व कसा करावा ? – दादोबा  पांडुरंग  तखषडकर  

            २ शेतक-यांची द्वनकृष्ट द्वस्थती आद्वण ती घालद्ववण्याचे उपाय – मुकुंदराव पाटील             

            ३ िीद्ववद्याभ्यास : शंकाद्वनवारण – बाबा पदमनजी 

             ४ सख्यत्वासाठी -  शांता रकलोस्कर 

घटक -३    (१५ ताद्वसका)                                                    शे्रयांकन - १              
   लेख – १  भाषाद्वभवृद्धीची सामाद्वजक दृष्टी- श्रीपाद  महादेव  माटे 

            २  मुंबई- १९९९ – वसंत बापट             

            ३  बुवाबाजीचा भस्मासुर- रद.के. बेडेकर 

            ४ बुद्धीचा मरहमा – पांडुरंग सदाद्वशव  साने   

 

अंतगषत परीक्षा-एकूण गुण  ४०  

श्रेयांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हणून अंतगषत चाचणी परीक्षा वगाषत होणे आवश्यक आहे. या परहल्या 

सिातील  चाचणी परीक्षांचा तपशील  व  गुणद्ववभागणी पुढीलप्रमाणे –       

क्रमांक परीक्षा द्ववषय    गुण       

१ चाचणी परीक्षा  अभ्यासक्रमातील वरील तीन घटकांपैकी द्वशकद्ववलेल्या 

लेखांवर चाचणी  परीक्षा. 

   १० 

२ गृहपाठ द्वशक्षकांनी वैचाररक द्वनबंधाचे चार द्ववषय द्यावेत. द्ववद्याथ्याांनी 

त्यांपैकी एका द्ववषयावर द्वनबंध द्वलहावा. (सुमारे २५० शब्द) 

   २० 

३ सादरीकरण  गृहपाठातील द्वनबंधाचे वगाषत वाचन.     ०५ 

४            द्ववद्ववध कायषक्रमांमध्ये सहभाग व वगाषतील उपद्वस्थती                  .                   ०५ 

  

 

 

 



  चतुथष  सिान्त परीक्षा – गुण ६० 

वरील अभ्यासपद्विकेचे सिान्त प्रश्नपद्विकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आहे. 

द्वद्रतीय  वषष बी. ए. मराठी- अभ्यासपद्विका क्र. ३   

प्रश्न १ – घटक क्र. १ मधील लेखांवर  पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २ – घटक क्र. २ मधील लेखांवर  पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –  घटक क्र. ३ मधील लेखांवर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलहा (अंतगषत पयाषयांसह) – गुण १५.  

१ ) घटक क्र. १ मधील लेख. 

 २) घटक क्र. २ मधील लेख. 

३) घटक क्र. ३ मधील लेख. 

 

संदभाांसाठी पुस्तकांची यादी. – 

१) आधुद्वनक भाषाद्ववज्ञान  द्वसद्धान्त आद्वण उपयोजन - रमद्वलंद मालशे, लोकवाड् मय गृह, मुंबई , १९९५.  

२) भाषा व भाषाशाि – श्री. न. गजेंद्रगडकर, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९७२. 

३) आधुद्वनक भाषाद्ववज्ञान ( संरचनावादी आद्वण सामान्य) – संपादक – डॉ. कल्याण काळ,े डॉ. अंजली सोमण, 

प्रद्वतमा प्रकाशन, पुणे, १९९९. 

४) सारहत्याची भाषा – भालचंद्र नेमाडे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद,  १९८७. 

५) सामाद्वजक भाषाद्ववज्ञान – डॉ. रमेश धोंगडे,  

६)वणषनात्मक भाषाद्ववज्ञान- स्वरूप आद्वण पद्धती – संपादक-कल्याण काळे व इतर, गोखले एज्युकेशन सोसायटी, 

नाद्वशक, १९८२. 

७) भाषा आद्वण जीवन – िैमाद्वसक. मराठी अभ्यास पररषद पद्विका, पुणे. 

८) भाषाद्ववज्ञान- ऐद्वतहाद्वसक व वणषनात्मक- संपादक – स. गं. मालशे व इतर, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २००५, 

(तृ.आ.) 

९) भाषाद्ववज्ञानपररचय – संपादक – स. गं. मालशे व इतर, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २००५, (दु.आ.)  



द्वनबंधवाड् मयासाठी - 

 

१) प्रदद्वक्षणा – संपारदत, कॉद्वन्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सुधारलेली पाचवी आवृत्ती, १९७२. 

२)मराठी वाड् मयाचा इद्वतहास – खंड ५, भाग १ – संपादक –रा.श्री. जोग, म. सा. पररषद, पुणे, १९७३. 

3)द्वनबंधलेखन –शाि आद्वण कला – प्रा. डॉ. वसंत शेकडे, नवनरेंद्र प्रकाशन, कणकवली, द्वसंधुदुगष. 
 

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

   
 


