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FYBA – MAR - Comp 
( To be implemented from 2015-2016) 
SEM - 1 (UAMAR 1 C 1) 
SEM - 2 (UAMAR 2 C 1) 

 प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी अनिवार्ष 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी अनिवार्ष र्ा ववर्र्ासाठी २०१५- २०१६,र्ा शैक्षणिक वर्ाषपासिू  िेमलेला 
अभ्र्ासक्रम. 
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी अनिवार्ष  र्ा अभ्र्ासक्रमात दोि िवीि पाठ्र्पसु्तकांचा तसेच व्र्ावहाररक 
मराठीच्र्ा घटकववर्र्ांचा समावेश करण्र्ात आला आहे. र्ा अभ्र्ासक्रमाची श्ररे्ांकि पद्धतीिुसार  
रचिा करण्र्ात आली आहे. वरील अभ्र्ासक्रम दोि सत्रांत ववभागलेला असिू, िेमलेल्र्ा ववनशष्ट 
तानसकांमध्रे् तो नशकववला जािे तसेच त्र्ाच्र्ा चाचिी परीक्षा घेिे आवश्र्क आहे. 
 

सत्र – पहहले –एकूि व्र्ाख्र्ािे -४०, श्ररे्ांकिे - ०२ 
घटक- १ ‘र्क्षाची देिगी’,जर्ंत िारळीकर, मौज प्रकाशि- (२० तानसका) श्ररे्ांकि -१ 
 

घटक- २ व्र्ावहाररक मराठी – (४ घटकववर्र्) –(२० तानसका)-  श्ररे्ांकि  १ 
व्र्ावहाररक मराठी र्ा ववर्र्ासाठी घटकववर्र् -   

१  मराठी लेखिाचे निर्म व ववरामनचन्हे. 
२  वतषमािपत्रासाठी वतृ्त आणि वतृ्तांत 

३ अजषलेखि 

४ भार्ांतर ( इंग्रजीतूि मराठीत)  

 

अंतगषत परीक्षा-एकूि गुि - २५ 

श्ररे्ांकि पद्धतीतील एक आवश्र्क भाग म्हििू अतंगषत चाचिी परीक्षा वगाषत होिे आवश्र्क आहे. 
र्ा पहहल्र्ा सत्रातील चाचिी परीक्षांचा तपशील व गुिववभागिी पुढीलप्रमािे –   

    

क्रमांक परीक्षा ववर्र्    गुि       

१ चाचिी 
परीक्षा  

व्र्ावहाररक मराठी – १) मराठी लेखिाचे निर्म व 
ववरामनचन्हे.२) वतषमािपत्रासाठी वतृ्त आणि वतृ्तांत 
तसेच र्क्षाची देिगी र्ा पुस्तकातील नशकववलेल्र्ा 
कथांवर आधाररत वस्तुनिष्ठ प्रश्न / टीपा 

२० 

२  वगाषतील उपणस्थती, मराठी वाड्.मर् मडंळ तसेच 
र्ांसारख्र्ा कार्षक्रमांत प्रत्र्क्ष सहभाग. 

०५ 

 

 

 



प्रथम सत्रान्त परीक्षा – गुि ७५ 

वरील अभ्र्ासपवत्रकेचे सत्रान्त प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरववण्र्ात आले आहे. 
प्रश्न १.‘र्क्षाची देिगी’र्ाकथासगं्रहातील कथांवरील प्रश्न(अतंगषत पर्ाषर्)- १५ गुि 
प्रश्न २.र्क्षाची देिगी’र्ा कथासगं्रहातील कथांवरील प्रश्न(अतंगषत पर्ाषर्)- १५ गुि 

प्रश्न ३.अ- मराठीच्र्ा लेखिाचे निर्म – ०८ गुि 

      ब- वतषमािपत्रासाठी वतृ्त आणि वतृ्तांत – ०७ गुि 

प्रश्न ४.अ - भार्ांतर – ०८ 

      ब - अजषलेखि – ०७ 

प्रश्न ५. सवष घटकांवर आधाररत वस्तुनिष्ठ प्रश्न   - १५ गुि   

-------------------------- 
सत्र – दसुरे–एकूि व्र्ाख्र्ािे ४०, श्ररे्ांकिे - ०२ 

 

घटक-१‘वपकली पािे’,अिंत कािेकर, (सपंा) वव.श ंचौघुले,वसतं बुक स्टॉल हा लनलतगद्य सगं्रह  

                                                           (२० तानसका)श्ररे्ांकि १                                              
घटक- २ व्र्ावहाररक मराठी – (४ घटकववर्र्) –( २० तानसका)श्ररे्ांकि १  

१ इनतवतृ्तलेखि.  

२ वतषमािपत्रासाठी जाहहरातलेखि 

 ३ उता-र्ावरील प्रश्न 

४ सारांशलेखि 

अंतगषत परीक्षा-एकूि गुि -२५ 

श्ररे्ांकि पद्धतीतील एक आवश्र्क भाग म्हििू अतंगषत चाचिी परीक्षा वगाषत होिे आवश्र्क आहे. 
र्ा पहहल्र्ा सत्रातील चाचिी परीक्षांचा तपशील व गुिववभागिी पुढीलप्रमािे –  
      

क्रमांक 

 

परीक्षा ववर्र्    गुि       

१ चाचिी 
परीक्षा  

व्र्ावहाररक मराठी – १)वतषमािपत्रासाठी 
जाहहरातलेखि.  २) सारांशलेखिआणि वपकलेली 
पािे’ र्ा पुस्तकातील नशकववलेल्र्ा भागावर 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न / टीपा 

२० 

२  वगाषतील उपणस्थती, मराठी वाड् मर् मडंळ तसेच 
र्ांसारख्र्ा कार्षक्रमांत प्रत्र्क्ष सहभाग. 

०५ 

 

 

 



दसुरी सत्रान्त परीक्षा – गुि ७५ 

वरील अभ्र्ासपवत्रकेचे सत्रान्त प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरववण्र्ात आले आहे. 
 

प्रश्न १. ‘वपकली पािे’ र्ा पुस्तकातील  र्ा लेखांवरप्रश्न (अतंगषत पर्ाषर्) – १५ गुि   

प्रश्न २. ‘वपकली पािे’ र्ा पुस्तकातील  र्ा लेखांवर प्रश्न (अंतगषत पर्ाषर्) – १५ गुि    

प्रश्न३.अ इनतवतृ्तलेखि – ०८ गुि 

ब वतषमािपत्रासाठी  जाहहरातलेखि – ०७ गुि 

प्रश्न ४.अ उता-र्ावरील प्रश्न – ०८ गुि 

      ब सारांश लेखि  - ०७ गुि 

प्रश्न ५ सवष घटकांवर आधाररत वस्तनुिष्ठ प्रश्न – १५ गुि 

 

....................................... 
 

सदंभाषसाठी पुस्तके– 

१) कथा –सकंल्पिा आणि समीक्षा – डॉ. सधुा जोशी, मुबंई ववद्यापीठ आणि मौज प्रकाशि गहृ, 
मुबंई, २०००. 
२)मराठी कथा  उगम आणि ववकास – डॉ. इंदमुती शेवडे, सोमरै्ा प्रकाशि, मुबंई, १९७३. 
३)मराठी कथा  रूप आणि पररसर – म. द. हातकिगंलेकर, सपुिष प्रकाशि, पुिे, १९८६. 
४) लनलत गद्याचे ताणववक स्वरूप आणि लघुनिबंधाचा इनतहास –आिंद र्ादव 

५) लनलत गद्य ते मकु्त गद्य – वव. शं. चौघुले,मजेॅणस्टक प्रकाशि, 
६) मराठी वाड् मर्ाचा इनतहास, खडं ६, भाग २, सपंादक- गो. म. कुळकिी व व.हद. कुळकिी, 
साहहत्र् पररर्द, पुिे. 
७) मराठी वाड्.मर्कोश-खंड ४, ( समीक्षा-सजं्ञा), समन्वर्क सपंादक- डॉ. ववजर्ा राजाध्र्क्ष, 
महाराष्ट्र राज्र् साहहत्र् ससं्कृती मडंळ, मुबंई, २००२. 
८)वाड्.मर्ीि संज्ञा-सकंल्पिा कोश- सपंादक, प्रभा गिोरकर, वसतं आबाजी डहाके व इतर, पॉप्र्लुर 
प्रकाशि, मुबंई, २००१. 

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


