
SYBA – PAPER NO. III 
 (To be implemented from 2018-2019) 

 SEM -3 UAMAR 302 M) 

व्दितीय वर्ष, कला, मराठी अभ्यासपव्िका क्र. ३ 

व्दितीय वर्ष कला (मराठी अभ्यासपव्िका क्र.3 सि  तीनमध्ये मानवी भार्ेचे 

स्वरूप,भार्ेची व्वव्वध काये, भार्ेचा व्वकास -हास, प्रमाण भार्ा व बोली,बोलींच्या 

अभ्यासाची गरज या घटकाांचा समावेश केला आहे,त्याचप्रमाणे सि चारमध्ये 

मालवणी बोलीचे स्वरूप,वैव्शष्ट्ये,लोकसांस्कृती,त्या बोलीचे प्रभावक्षेिे,मालवणी 

साव्हत्याचा इव्तहास, या घटकाांचा समावेश केला आह.ेतसेच चाकरमानी (नाटक) व 

काही व्नवडक कव्वता व लोककथा याांचा समावेश केला आह.े या अभ्यासक्रमाची 

रचना श्रेयाांकने पद्धतीनुसार करण्यात आली आह.ेहा अभ्यासक्रम  िोन सिात 

व्वभागला असून नेमलेल्या व्वव्शष्ट ताव्सकाांमध्ये तो व्शकवणे  आवश्यक आह.े  

 सि व्तसरे एकूण व्याख्याने ४५, श्रेयाांकने ३ SEM -3 UAMAR 302 M) 

 भार्ा आव्ण भार्ाभ्यास 

घटक १ (अ) मानवी भार्ेचे स्वरूप , एकूण व्याख्याने १५, श्रेयाांकने १ 

           सांप्रेर्ण – मानवी आव्ण मानवेतराांचे, मानवाांचे भाव्र्क व भार्ेतर सांप्रेर्ण, 

मानवी 

           भार्ेची लक्षणे ककां वा स्वरूप व्वशेर् ( ध्वन्यात्मकता, व्चन्हात्मकता, 

यािवृ्च्िकता, 

          सजषनशीलता,प्रत्यक्षातीतता, सामाव्जकता,पररवजषनशीलता इ.) मानवी 

भार्ेच्याव्याख्या  

(आ) भार्ेची व्वव्वध काये – रोमान याकबसनचे सांप्रेर्णाचे नमुनारूप व ६ भाव्र्क 

काये (व्निशेात्म, आव्वष्ट्कारात्म, पररणामव्नष्ठ, सौंियाषत्म, सांपकष व्नष्ठ, अव्तभार्ात्म)  

घटक २ (अ) भार्ा, समाज आव्ण सांस्कृती - एकूण व्याख्याने १५, श्रेयाांकने १ 

भार्ा – एक साांस्कृव्तक सांव्चत, साांस्कृव्तक जडणघडणीचे, सांक्रमणाचे माध्यम 

एडवडष सपीर-बेंजामीन वोर्ष  याांचा भाव्र्क सापेक्षतावािाचा अभ्युपगम 

भार्ेकडे पाहण्याचा समाज भार्ावैज्ञाव्नक िवृ्ष्टकोण, समाजातील 

भार्ावैव्वध्य आव्ण भार्ेचा बहुव्जनसीपणा, भाव्र्क-साांस्कृव्तक व्वव्वधता 

परस्परसांबांध  



(आ) भार्ेचा व्वकास आव्ण –हास – सांकल्पनाव्वचार : एकूण व्याख्याने १५, 

श्रेयाांकने १ 

जागव्तकीकरण आव्ण भाव्र्क-साांस्कृव्तक व्वव्वधता- पररणाम, भाव्र्क 

धु्रवीकरणाचे धोके, भार्ेच्या ‘व्वकासा’ची सांकल्पना, भार्ेच्या प्रगतीचे व्नकर् 

ककां वा मापिांड, भाव्र्क -हासाची सांकल्पना, भाव्र्क -हासाच्या व्वव्वध 

अवस्था ककां वा टप्पे, भाव्र्क -हासाची कारणे, भार्ाव्नयोजन आव्ण भार्ेचा 

व्वकास  

घटक ३ (अ) भार्ा, प्रमाण भार्ा आव्ण बोली- सांकल्पना व्वचार :एकूण व्याख्याने 

१५, श्रेयाांकने १ 

‘प्रमाण भार्ा’ म्हणजे काय, प्रमाण भार्ेची आवश्यकता, प्रमाण भार्ा व 

बोली याांच्यातील सांबांध, त्याांचे वापरक्षेि, बोलीवैव्वध्य- उपबोली, स्थाव्नक 

बोली-प्रािेव्शक बोली- जाव्तव्नष्ठ बोली-सामाव्जक बोली इ., बोलींव्वर्यीचे 

गैरसमज (शुद्धाशुद्धता, श्रेष्ठकव्नष्ठता, अांगभूत क्षमता इ.) व तथ्ये, मराठीच्या 

व्वव्वध बोली  

(आ) बोलींच्या अभ्यासाची गरज व महत्त्व  

बोलीव्वज्ञान (Dialectology), बोलींच्या अभ्यासाची दिशा – बोलींचा 

व्वजनात्मक अभ्यास, सामाव्जक-साांस्कृव्तक अभ्यास, बोलींच्या अभ्यासाची 

साधने, क्षेिीय कायष (Field Work), बोलींची व्याकरणे व कोशरचना याांचे 

महत्त्व, बोलींसमोरील आदहाने व त्याांचे जतन व सांवधषन याांसाठी करावयाच्या 

प्रयत्ाांची दिशा   

अांतगषत परीक्षा-एकूण गुण-२५ 

क्रमाांक परीक्षा व्वर्य गुण 

1 चाचणी परीक्षा घटक क्र.१,२,३ वर वस्तुव्नष्ठ प्रश्न/टीपा 10 

2 प्रकल्प . 15 

 

 तृती य सिाांत पररक्षेचे स्वरूप 

सिान्त परीक्षा-गुण-७५       वेळ 2.30 तास 

    प्रश्न क्र. १ घटक १ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गुण १५) 

    प्रश्न क्र. २ घटक २ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गुण १५) 

    प्रश्न क्र. ३ घटक ३ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गुण १५) 



    प्रश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ याांवर अांतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण १५) 

    प्रश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ याांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाच े९ पैकी कोणतेही ५ प्रश्न  सोडव्वणे 

(गुण १५) 

 

 

 

 

 

 

 

SEM - 4 (UAMAR 402 M) 

सि – ४ (चौथे) एकूण व्याख्याने ४५  श्रयेाांकने ३ 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपव्िका क्र. 402 : मराठीच्या बोलींचा अभ्यास: 

मालवणी बोली 

घटक १: एकूण ताव्सका १५, श्रयेाांकन १ 

अ) मालवणी बोलीची ववै्शष्ट्य-े व्युत्पत्ती आव्ण व्वकास, व्याकरव्णक ववै्शष्ट्य,े उच्चार 

प्रदक्रया-म्हणी, वाक् प्रचार, शब्िसांग्रह इ. 

आ) मालवणी लोकसांस्कृती, मालवणी बोलीचे प्रभाव क्षिे, मालवणी 

साव्हत्याचा इव्तहास 

घटक २: एकूण ताव्सका १५, श्रयेाांकन १ 

    नाटक: चाकरमानी- सुांिर तळाशीकर, मॅजेस्टीक प्रकाशन- आशय, पािव्चिण, अवकाश, 

सांवािभार्ा, बोली वैव्शष्ट ेइ.  

घटक ३: एकूण ताव्सका १५, श्रयेाांकन १ 

    अ)मालवणी बोलीतील कव्वताांचा अभ्यास 

१)ठेव व्िला घराची आठव रे, चल चेडवा पडावात्सनू आगबोटीत- व्वठ्ठल कृष्ट्ण 

नरेूरकर 

२)दहनीबाय जनु्यार िी ग,े बाळगो आव्ण मालग्या- महशे केळुसकर 

३)नया घराचो पावो खनताना, वारूळ- प्रवीण बाांिकेर 

४)वाांगड, शबय- सई लळीत 

५)शतेाभातातलो व्शरवान, ताांबटे पसरलले्या माटवात- अजय काांडर 

६)तावडन आजी, गटारी- सनुांिा काांबळे 



      आ)मालवणी लोककथा  

कोकणातील लोककथा- डॉ सूयषकाांत आजगावकर 

१)गावराठी(िवैतकथा)प.ृ२२ 

२)व्सद्धमहापुरुर्(अद्भतुकथा/चमत्कारकथा पृ.४९ 

३)दकरपािषृ्टी(िवेिवेता-सहाय्यककथा) प.ृ८६ 

४)परसाि(चातयुषकथा)प.ृ९६ 

५)िसेरूड(इतर कथा) प.ृ१०९ 

६)यसेआूका (चमत्कारकथा) प.ृ७२ 

 

 

अांतगषत परीक्षा-एकूण गुण-२५ 

क्रमाांक परीक्षा व्वर्य गुण 

१ चाचणी 

परीक्षा 

घटक क्र.१,२,३ वर वस्तुव्नष्ठ प्रश्न/टीपा 10 

२ प्रकल्प 

 

 10 

3  वगाषतील उपव्स्थती,मराठी वाड्.मय मांडळ तसचे 

याांसारख्या कायषक्रमाांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

05 

 

चतथुष सिाांत परीक्षचेे स्वरूप 

सिान्त परीक्षा-गुण-७५        वेळ 2.30 तास 

प्रश्न क्र. १ घटक १ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गणु १५) 

    प्रश्न क्र. २ घटक २ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गणु१५ ) 

    प्रश्न क्र. ३ घटक ३ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न (गणु १५) 

    प्रश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ याांवर अांतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण १५) 

    प्रश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ याांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाचे ९ पकैी कोणतहेी ५ प्रश्न  सोडव्वण े

(गुण १५) 

   सांिभष ग्रांथ: १) भारतीय भार्ाांचे लोकसवेक्षण: सवके्षण माव्लका मखु्य सांपािक- डॉ. 

गणशे िवेी, महाराष्ट्र खांड सांपािन:      

                 अरुण जाखडी, पद्मगांधा प्रकाशन, २०१३ 



3)भार्ा आव्ण भार्ाशास्त्र,श्री.न.गजेंद्रगडकर 

4)भार्ा इव्तहास आव्ण भगूोल- ना.गो.कालेलकर 

5)भार्ा आव्ण सांस्कृती- ना.गो.कालेलकर 

6)मराठी भार्ेचा व्वकास-वा.गो .पराजपे(िुलब्लोकच्या ग्रांथाचे भार्ाांतर) 

७)मराठी प्रमाणभार्चेे स्वरप-सहुाव्सनी लद्ि ु

८)बोली भार्ाांचा अभ्यास-स.ुवा.कुलकणी(भा, व साव्हत्य सां.खांड-१ वसांत जोशी 

(सांपा.)खांड-१ म.सा.प.पुण े

9)भार्ाव्वज्ञान वणषनात्मक  आव्ण ऐव्तहाव्सक-

सांपा.डॉ.मालसे,डॉ.ह.ेव्व.इनामिार,डॉ.अांजली सामांत 

१०)मराठी भार्ा :उद्गम आव्ण व्वकास-कृ.पा.कुलकणी 

11)मराठीचा भाव्र्क अभ्यास-मु.श्री.कानडे 

 12)कोकणातील लोककथा,सांपािक डॉ. सयूषकाांत आजगावकर, मुांबई व्वद्यापीठ,शब्िालय 

प्रकाशन,श्रीरामपरू २०१७ 
 
 
 
 

                                      ******************** 



S.Y.B.A –MAR-II 

To be implemented from 2018-2019 

SEM-3-UAMAMAR302 

SEM-4-UAMAMAR402 

व्दितीय वर्ष कला मराठी सत्र व्तसरे व चौथे (प्रत्येक सत्रात ३ श्रेयाांकने)  

व्दितीय वर्ष बी.ए (मराठी) अभ्यासपव्त्रका क्र.२ च्या अभ्यासक्रमात व्तस-या 

सत्रासाठी 'कािांबरी' हा साव्हत्यप्रकार व्नवडला आह.ेसिर साव्हत्यप्रकाराची 

सैद्धाव्ततक ओळख व िोन कािांब-याांचा समावेश केला आह.ेचौथ्या सत्रासाठी 

'आत्मकथन' ह्या साव्हत्यप्रकाराची ठळक वैव्शष्ट्ये व िोन आत्मकथने याांचा समावेश 

करण्यात आला आह.ेया अभ्यासक्रमाची श्रेयाांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली 

आह.े हा अभ्यासक्रम िोन सत्रात व्वभागला असून नेमलेल्या व्वव्शष्ट ताव्सकाांमध्ये 

तो व्शकव्वण ेआवश्यक आह.े 

सत्र  ३(व्तसरे) – एकूण व्याख्याने ४५– श्रेयाांकने-0३ SEM-3-UAMAR 301M 

घटक-१ कािांबरी : एक साव्हत्यप्रकार-पररचय (१५ तव्सका) श्रेयाांकन-१ 

कािांबरी ह्या साव्हत्यप्रकाराची व्वव्वध व्याख्या िऊेन ओळख करून िणेे त्या िषृ्टीने 

कािांबरीच्या व्वव्वध घटकाांची कथनमीमाांसेच्या अांगाने सांव्िप्त पररचय करून िणेे.  

कािांबरीचे घटक-कथानक(घटना-प्रसांग)व्नवेिनाच्या पद्धती (कथन, वणषन,सांवाि व 

भाष्ट्य) वातावरण (स्थलकाल भार्ा,व्यव्िरेखा,एकूण सांरचना.) 

घटक-२'थॅंक यू व्मस्टत ग्लाड' -कािांबरी- अव्नल बवे-पॉप्युलर प्रकाशन (ताव्सका 

१५) श्रेयाांकन-१ 

घटक-३'सारे प्रवासी घडीचे',कािांबरी  जयवांत िळवी –मॅजेव्स्टक पव्ललकेशन 

हाऊस(ताव्सका १५) श्रेयाांकन१ 

अांतगषत परीिा-एकूण गुण-२५ 

क्रमाांक परीिा व्वर्य गुण 

१ चाचणी 

परीिा 

'कािांबरी' या साव्हत्यप्रकाराच्या सैद्धाव्ततक भागावर 

आव्ण व्शकव्वलेल्या कािांबरीवर वस्तुव्नष्ठ प्रश्न/टीपा 

10 



2 प्रकल्प  15 

 

 

  

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

सत्रातत परीिा-गुण-७५(वेळ-2.30 तास) 

प्रश्न १-घटक क्र-१ 'कािांबरी' यासाव्हत्यप्रकाराच्या सैंद्धाव्ततक व्वचारावर पयाषयासह 

एक प्रश्न. गुण-१५ 

प्रश्न२- घटक क्र-२ 'थॅंक यू व्मस्टत ग्लाड' या कािांबरीवर   पयाषयासह   एक प्रश्न. 

गुण-१५ 

प्रश्न३- घटक क्र-३ 'सारे प्रवासी घडीचे '  या कािांबरीवर   पयाषयासह   एक प्रश्न. 

गुण-१५ 

प्रश्न४- घटक क्र-१,२,३ यावर आधाररत प्रत्येकी एक टीप व्लव्हणे (अांतगषत पयाषय) 

गुण-१५ 

 प्रश्न५- घटक क्र-१,२,३ यावर आधाररत वस्तुव्नष्ठ प्रश्न( एका वाक्यात प्रश्न 

,बहुपयाषयी प्रश्न) गुण-१५ 

                                          ***** 

सत्र ४ (चौथे)– एकूण व्याख्याने ४५– श्रेयाांकने-०३  

SEM-4-UAMAMAR403 

घटक १'आत्मकथन' ह्या साव्हत्यप्रकाराच्या व्वव्वध व्याख्या िऊेन त्याची सैद्धाव्ततक 

ओळख करून िणेे आव्ण त्याची ठळक वैव्शष्ट्ये साांगावीत. (शक्य असल्यास कािांबरी 

व आत्मकथन ह्या साव्हत्यप्रकारांतील भेि साांगणे.) 

घटक २ 'मन मे ह ै व्वश्वास'-आत्मकथन-व्वश्वास नाांगरे पाटील-राजहांस प्रकाशन 

(ताव्सका १५) श्रेयाांकन०१ 



घटक ३ 'मी तो हमाल'–आत्मकथन- अप्पा कोरपे (शलिाांकन अव्श्वनी कावळे -

शलिालय प्रकाशन श्रीरामपूर (ताव्सका १५) श्रेयाांकन-०१ 

अांतगषत परीिा-एकूण गुण-२५ 

क्रमाांक परीिा व्वर्य गुण 

१ चाचणी 

परीिा 

'आत्मकथन' या साव्हत्यप्रकाराच्या सैद्धाव्ततक 

भागावर आव्ण व्शकव्वलेल्या कािांबरीवर वस्तुव्नष्ठ 

प्रश्न/टीपा 

1० 
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3  वगाषतील उपव्स्थती,मराठी वाड्.मय मांडळ तसेच 

याांसारख्या कायषक्रमाांत प्रत्यि सहभाग. 

०५ 

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

 

 सत्रातत परीिा-गुण-७५(वेळ-2.30 तास) 

प्रश्न १-घटक क्र-१ 'आत्मकथन' या साव्हत्यप्रकाराच्या सैंद्धाव्ततक व्वचारावर 

पयाषयासह एक प्रश्न. गुण-१५ 

प्रश्न२- घटक क्र-२'मन मे ह ैव्वश्वास' या  आत्मकथनवर   पयाषयासह   एक प्रश्न. गुण-

१५ 

प्रश्न३- घटक क्र-३ 'मी तो हमाल' या  आत्मकथनवर   पयाषयासह   एक प्रश्न. गुण-१५ 

प्रश्न४- घटक क्र-१,२,३ यावर आधाररत प्रत्येकी एक टीप व्लव्हणे (अांतगषत पयाषय) 

गुण-१५ 

 प्रश्न५- घटक क्र-१,२,३ यावर आधाररत वस्तुव्नष्ठ प्रश्न (अांतगषत पयाषय) गुण-१५ 

                                          ***** 

सांिभष पुस्तके- 

१) मराठी कािांबरी: तांत्र आव्ण व्वकास- प्र.वा. बापट,दहीनस 

प्रकाशन,(व्तसरी आवृत्ती)१९७ 

२) कािांबरीव्वर्यी-हररश्चांद्र थोरात,पद्मगांधा प्रकाशन,पुणे-2006 



३) टीकास्वयांवर-भालचांद्र नेमाडे,साकेत प्रकाशन-औरांगाबाि.1990 

४) कािांबरी एक साव्हत्यप्रकारहररश्चांद्र थोरात,शलि 

पव्ललकेशन.मुांबई,2010 

५) मराठी वाङ् मयकोश –खांड-४(समीिा सांज्ञा)समतवयक-सांपािक-

डॉ.व्वजया राजाध्यि,महाराष्ट्र राज्य साव्हत्य सांस्कृती 

मांडळ,मुांबई,2002 

६) वाङ् मयीन सांज्ञा-सांपल्पना कोश-सांपािक-प्रभा गणोरकर,वसांत 

आबाजी डहाके व इतर,पॉप्युलर प्रकाशन,2001 

७) मराठी कािांबरीचे पव्हले शतक,कुसुमावती िेशपाांडे,मुांबई मराठी 

साव्हत्य सांघ (ि.ुआ) 1975 

८) मराठी कािांबरीचा इव्तहास,चांद्रकाांत बाांदिवडेकर,मेहता 

पव्ललकेशतस,1989 

९) धार आव्ण काठ,नरहर कुरूां िकर,िशेमुक आव्ण कां पनी,1971 

१०) माती आव्ण मूती,सरोव्जनी वैद्य,मॅजेव्स्टक बुक स्टॉल,1975 

११) िव्लत स्वकथने,आरती कुसरे-कुळकणी 

१२) िव्लत साव्हत्याच्या व्नव्मत्ताने,सिा क-हाडे,लोकवाड्.मयग 

१३) िव्लत आत्मकथने,वासुिवे मुलाटे 

 

 

 

 

 

 


