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FYBA – MAR - Comp 
( To be implemented from 2016-17) 
 
SEM - 1 (UAMAR 1 C 1) 
�थम वषर् बी. ए. मराठी अिनवायर् 
�थम वषर् बी. ए. मराठी अिनवायर् या िवषयासाठी २०१६- २०१७, या शैक्षिणक वषार्पासून  नेमलेला 
अभ्यास�म. 
�थम वषर् बी. ए. मराठी अिनवायर्  या अभ्यास�मात दोन नवीन पा�पुस्तकांचा तसेच �ावहा�रक 
मराठीच्या घटकिवषयांचा समावेश करण्यात आला आह.े या अभ्यास�माची �ेयांकन प�तीनुसार  
रचना करण्यात आली आह.े वरील अभ्यास�म दोन स�ांत िवभागलेला असून, नेमलेल्या िविश� 
तािसकांमध्ये तो िशकिवला जाणे आवश्यक आह.े 
 
स� – पिहल े–एकूण �ाख्यान े-४०, �येाकंने – ०२ गणु ५० 
घटक- १ – वडीलधारी माणस,े लेिखका शांता शेळके, सुरेश एजन्सीज, (लेख पिहला – विहनी वगळून 
उवर्�रत दहा लेख )(२० तािसका) �ेयाकंन -१ 
 
घटक- २ �ावहा�रक मराठी – (५ घटकिवषय) – (२० तािसका)-  �ेयांकन  १ गणु ५० 
�ावहा�रक मराठी या िवषयासाठी घटकिवषय -   

१. मराठी लेखनाचे िनयम व िवरामिचन्ह.े 
२. वतर्मानप�ासाठी वृ�लेखन 
३. वृ�ांतलेखन 
४. अजर्लेखन 
५. भाषांतर ( इं�जीतून मराठीत) 

स�ातं परीक्षा: 
�थम स�ान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपि�केचे �थम स�ान्त ��पि�केचे स्व�प पुढील�माणे ठरिवण्यात आले आह.े 

�थम वषर् बी. ए. मराठी (अिनवायर्) 

�� १ -- घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २०. 
�� २ – घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २० 
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�� ३ – घटक �. १  वर आधा�रत चार पैक� दोन �टपा – गुण १० 
 

�� ४ –  मराठी लेखनाचे िनयम व िवरामिचन्ह े या उपघटकावर आधा�रत अंतगर्त पयार्यासह �त्येक� 
५ गुणांचे २ �� . एकूण गुण १० 

�� ५-  वतर्मानप�ासाठी वृ�लेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
�� ६ – वृ�ांतलेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
�� ७ – अजर्लेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
�� ८ - भाषांतर ( इं�जीतून मराठीत) या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
 
SEM - 2 (UAMAR 2 C 1) 
 

स� – दसुरे – एकूण �ाख्यान े४०, �ेयांकन े- ०२ 
स�ातं परीक्षा: 
�थम स�ान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपि�केचे �थम स�ान्त ��पि�केचे स्व�प पुढील�माणे ठरिवण्यात आले आह.े 

घटक-१ ‘नापास मुलांची गो�’– ऋतुरंग �काशन, संपा. अ�ण शेवते. (पुढील ���चे आत्मकथनात्मक 
लेखन अभ्यासाथर् नेमले आह-े म. गांधी, कुसुमा�ज, दया पवार, ना. सी. फडके, सी. रामचं�, शांता 
शेळके, यशवंतराव गडाख, सुशीलकुमार �शद,े चं�शेखर धमार्िधकारी, वाय्. सी. पवार) 
 (२० तािसका)- �येाकंन -१ गुण ५० 
घटक- २ �ावहा�रक मराठी – (४ घटकिवषय) – ( २० तािसका)-  �येाकंन  १ 

१. इितव�ृलेखन.  
२. वतर्मानप�ासाठी जािहरातलेखन 
३. उता-यावरील �� 
४. सारांशलेखन 
५. िनबंधलेखन 

 
�� १ -- घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २०. 
�� २ – घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २० 
�� ३ – घटक �. १  वर आधा�रत चार पैक� दोन �टपा – गुण १० 
�� ४ –  इितव�ृलेखन या उपघटकावर आधा�रत अंतगर्त पयार्यासह १ �� . गुण १० 
�� ५-  वतर्मानप�ासाठी जािहरातलेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ ��. गुण १० 
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�� ६ – उतार् ्यावरील �� या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ ��. गुण १० 
�� ७ – सारांशलेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण. १० 
�� ८ – िनबंधलेखन या उपघटकावर चार िवषयांपैक� एका िवषयावर िनबंध िलिहणे. गुण १० 
 
संदभार्साठी पुस्तके – 

१) लिलत ग�ाचे ताि�वक स्व�प आिण लघुिनबंधाचा इितहास –आनंद यादव 
२) लिलत ग� ते मु� ग� – िव. शं. चौघुले,  
३) मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खडं ६, भाग २, संपादक- गो. म. कुळकण� व व.�द. कुळकण�, 

सािहत्य प�रषद, पुणे. 
४) मराठी वा�यकोश-खंड ४, ( समीक्षा-संज्ञा), समन्वयक संपादक- डॉ. िवजया राजाध्यक्ष, 

महारा� राज्य सािहत्य संस्कृती मंडळ, मंुबई, २००२. 
५) वा�यीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, �भा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर �काशन, मंुबई, २००१. 
६) निसराबादकर, ल. रा.; �ावहा�रक मराठी, फडके �काशन, कोल्हापूर 
७) डॉ. शेकड ेवसतं (संपा.), �ावहा�रक मराठी अध्यापनाच्या �दशा, ऋतू �काशन, अहमदनगर, 

२०१२ 
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