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SYBA – PAPER NO. III 

(To be implemented from 2017-2018) 

 

व्दितीय वर्ष, कला, मराठी अभ्यासपव्िका क्र. ३ 

व्दितीय वर्ष, कला (मराठी) अभ्यासपव्िका क्र. ३ च्या अभ्यासक्रमातील  व्तस-या व चौथ्या 

सिासाठी एकूण चार नव्या अभ्यासपव्िका – “३०१ भार्ा आव्ण भार्ाभ्यास”, ४०१ “मराठीच्या 

बोलीचा अभ्यास: आगरी बोली”, ४०२“मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: मालवणी बोली”, ४०३ 

“मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: वाडवळी बोली ” नेमण्यात आल्या आहते. यापैकी व्तसर् ्या सिासाठी 

अभ्यासपव्िका क्र. “३०१ भार्ा आव्ण भार्ाभ्यास” ही सवष महाव्वद्यालयांसाठी अव्नवायष असून, 

चौथ्या सिासाठी तीन पयाषयी स्वरूपाच्या अभ्यासपव्िका नेमल्या आहते; या अभ्यासपव्िकांपैकी 

कोणतीही एक अभ्यास पव्िका संबंव्ित महाव्वद्यालयाने व्नवडायची असून आगामी तीन वर्ांसाठी 

संबंव्ित महाव्वद्यालयाने व्वव्िष्ट अभ्यासपव्िकेची केलेली व्नवड अपररहायष राहील, त्यांना 

आपल्या व्नवडीत बिल करता येणार नाही. या अभ्यासक्रमाची श्रेयांकन पद्धतीनुसार रचना 

करण्यात आली आह.े वरील अभ्यासक्रम िोन सिांत व्वभागलेला असून, नेमलेल्या व्वव्िष्ट 

ताव्सकांमध्ये तो व्िकव्वला जाणे आवश्यक आह.े 

सि चारसाठी महाव्वद्यालयांना ४०१ मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: आगरी बोली; ४०२ 

मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: मालवणी बोली किकवा ४०३ मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: वाडवळी 

बोली या चार अभ्यासपव्िकांपैकी कोणत्याही एकाच अभ्यासपव्िकेची व्नवड करावी लागेल. 

संबंव्ित महाव्वद्यालयाच्या यापूवी व्निाषररत व माय य लालेल्या ताव्सकांमध्ये कोणत्याही रकाकारची 

वाढ करता येणार नाही. 

सि ३, अभ्यासपव्िका क्र. ३, एकूण व्याख्यान े४५, श्रेयांकने ३ 

भार्ा आव्ण भार्ाभ्यास 

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

संरकाेर्ण – मानवी आव्ण मानवेतरांचे, मानवांचे भाव्र्क व भार्ेतर संरकाेर्ण, मानवी भार्ेची लक्षणे  

किकवा स्वरूप व्विेर् ( ध्वय यात्मकता, व्चय हात्मकता, यािवृ्च्िकता, सजषनिीलता,रकात्यक्षातीतता, 

सामाव्जकता,पररवजषनिीलता इ.) मानवी भार्ेच्या व्याख्या  

(आ) भार्ेची व्वव्वि काये – रोमान याकबसनचे संरकाेर्णाचे नमुनारूप व ६ भाव्र्क काये 

(व्नििेात्म, आव्वष्कारात्म, पररणामव्नष्ठ, संियाषत्म, संपकष व्नष्ठ, अव्तभार्ात्म)  

घटक २ (अ) भार्ा, समाज आव्ण संस्कृती - एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 
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भार्ा – एक सांस्कृव्तक संव्चत, सांस्कृव्तक जडणघडणीचे, संक्रमणाचे माध्यम एडवडष 

सपीर-बंजामीन वोर्ष  यांचा भाव्र्क सापेक्षतावािाचा अभ्युपगम भार्ेकड ेपाहण्याचा 

समाज भार्ावैज्ञाव्नक िवृ्ष्टकोण, समाजातील भार्ावैव्वध्य आव्ण भार्ेचा बहुव्जनसीपणा, 

भाव्र्क-सांस्कृव्तक व्वव्विता परस्परसंबंि  

(आ) भार्ेचा व्वकास आव्ण –हास – संकल्पनाव्वचार : एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 

जागव्तकीकरण आव्ण भाव्र्क-सांस्कृव्तक व्वव्विता- पररणाम, भाव्र्क ध्रुवीकरणाचे िोके, 

भार्ेच्या ‘व्वकासा’ची संकल्पना, भार्ेच्या रकागतीचे व्नकर् किकवा मापिडं, भाव्र्क -हासाची 

संकल्पना, भाव्र्क -हासाच्या व्वव्वि अवस्था किकवा टप्पे, भाव्र्क -हासाची कारणे, 

भार्ाव्नयोजन आव्ण भार्ेचा व्वकास  

 

घटक ३ (अ) भार्ा, रकामाण भार्ा आव्ण बोली- संकल्पना व्वचार :एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 

‘रकामाण भार्ा’ म्हणजे काय, रकामाण भार्ेची आवश्यकता, रकामाण भार्ा व बोली यांच्यातील 

संबंि, त्यांचे वापरक्षेि, बोलीवैव्वध्य- उपबोली, स्थाव्नक बोली-रकाािवे्िक बोली- जाव्तव्नष्ठ 

बोली-सामाव्जक बोली इ., बोलंव्वर्यीचे गैरसमज (िुद्धािुद्धता, श्रेष्ठकव्नष्ठता, अंगभूत 

क्षमता इ.) व तथ्ये, मराठीच्या व्वव्वि बोली  

(आ) बोलंच्या अभ्यासाची गरज व महत्त्व  

बोलीव्वज्ञान (Dialectology), बोलंच्या अभ्यासाची दििा – बोलंचा व्वजनात्मक 

अभ्यास, सामाव्जक-सांस्कृव्तक अभ्यास, बोलंच्या अभ्यासाची सािने, क्षेिीय कायष (Field 

Work), बोलंची व्याकरणे व कोिरचना यांचे महत्त्व, बोलंसमोरील आदहाने व त्यांचे 

जतन व संविषन यांसाठी करावयाच्या रकायत्नांची दििा 

तृतीय सिांत पररक्षेचे स्वरूप 

 रकाश्न क्र. १ घटक १ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. २ घटक २ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ३ घटक ३ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण ३०) 

 रकाश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ यांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोणतेही ५ रकाश्न  सोडव्वणे 

(गुण १०) 
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SEM - 4 (UAMAR 401) 

सि – ४ (चौथ)े एकूण व्याख्यान े४५,  श्रेयांकने ३ 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपव्िका क्र. 401 : मराठीच्या बोलंचा अभ्यास: आगरी बोली 

घटक १ एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 

अ)आगरी बोलीची वैव्िष्ये- व्युत्पत्ती आव्ण व्वकास, व्याकरव्णक वैव्िष्ये, उच्चार रकादक्रया-

म्हणी, वाक् रकाचार, िब्िसंग्रह इ. 

आ) आगरी लोकसंस्कृती, आगरी बोलीचे रकाभाव क्षेि, आगरी साव्हत्याचा इव्तहास 

घटक २ एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १  

आगरी बोलीतील व्नवडक कव्वताचंा अभ्यास: १) सारेबाराचा पलाट, मायच्य ंसरुक्याची 

गोिरी- रकाा. एल.् बी. पाटील, २) आगरी-कोळी, आय-चंद्रकातं मढवी,३) आबचा आगोर- 

डॉ. संजीव म्हाि,े ४) मीठ, नवी मुंबई- रामनाथ म्हाि,े ५) इनकूरी, आमी जातीच हाव 

आगरी- पुडंव्लक म्हाि,े ६) जव्मनीचा तुकरा - म. वा. म्हाि,े ७) बिंर, खोपट- मुकेि 

कांबळे, ८)आल ंकंपनीवाल ंआलं सौ. सुनंिा मोडखरकर, ९) पायडंा- सौ. िोभना रामकृष्ण 

पाटील, १०) एस.् ई. लडे नवरा- गणपत म्हाि,े ११) खलाटी- अव्वनाि पाटील, १२) 

दिप्तीला गाव सारा िावला- दिनानाथ वेटू पाटील, १३) आमचकेरं आता परकल्प आयलंय- 

व्वश्वास ठाकूर, नेरुळ, १४) भाकरी, िूय य- सौ. िमयंती भोईर 

 

घटक ३ एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १  

आगरी बोलीतील व्नवडक कथांचा अभ्यास: १) साकव- परेन जाभंळे, २) मौल- िंकर 

सखाराम, ३) म्हारत्याचा तेरावा-मोहन भोईर, ४) बेमयाचा बेरा- चंद्रकातं पाटील, ५) 

हररभाऊ घरत- भगताचा उतारा ६) वािळ- सौ. वासतंी ठाकूर, ७) व्नवरणुका- ए. डी. 

पाटील, ८) जोल- अव्वनाि पाटील, ९) जाण- गजानन म्हािे, १०) िालन जावाचा हाय-

रकाा. जयवंत पाटील 

 

चतुथष सिांत परीक्षेचे स्वरूप 

 रकाश्न क्र. १ घटक १ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. २ घटक २ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ३ घटक ३ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 
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 रकाश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण ३०) 

 रकाश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ यांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोणतेही ५ रकाश्न सोडव्वणे 

(गुण १०) 

संिभष ग्रंथ: १) भारतीय भार्ांचे लोकसवेक्षण: सवेक्षण माव्लका मुख्य संपािक- डॉ. गणेि 

िवेी, महाराष्ट्र खंड संपािन: अरुण जाखडी, पद्मगंिा रकाकािन, २०१३ 

SEM - 4 (UAMAR 402) 

सि – ४ (चौथ)े एकूण व्याख्यान े४५  श्रेयांकने ३ 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपव्िका क्र. 402 : मराठीच्या बोलंचा अभ्यास: मालवणी बोली 

घटक १: एकूण ताव्सका १५, श्रेयांकन १ 

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

रकादक्रया-म्हणी, वाक् रकाचार, िब्िसंग्रह इ. 

आ) मालवणी लोकसंस्कृती, मालवणी बोलीचे रकाभाव क्षेि, मालवणी साव्हत्याचा इव्तहास 

घटक २: एकूण ताव्सका १५, श्रेयांकन १ 

 नाटक: चाकरमानी- सुंिर तळािीकर, मॅजेस्टीक रकाकािन- आिय, पािव्चिण, अवकाि, 

संवािभार्ा, बोली वैव्िष्ट ेइ.  

घटक ३: एकूण ताव्सका १५, श्रेयांकन १ 

 मालवणी बोलीतील कव्वतांचा अभ्यास 

१) ठेव व्लला घराची आठव रे, चल चेडवा पडावात्सून आगबोटीत- व्वठ्ठल कृष्ण नेरूरकर 

२) आलान मालान, आराड गे बेडके सांन जांवि-े वसंत सावंत 

३) दहनीबाय जुय यार िी गे, बाळगो आव्ण मालग्या- महिे केळुसकर 

४) वाडवाळ, लेटलीमन- नारायण परब 

५) नया घराचो पावो खनताना, वारूळ- रकावीण बांिकेर 

६) वांगड, िबय- सई लळीत 

७) नामू कुळकार, मालवण मेवो- अव्वनाि बापट 

८) जिा, पावस इलो पावस- िािा मडकईकर 

९) खेळे, भातलय- नामिवे गवळी 

१०) िेताभातातलो व्िरवान, तांबेट पसरलेल्या माटवात- अजय कांडर 
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११) ियाष राजा, माय- रुजाररओ पिपटो 

१२) तावडन आजी, गटारी- सुनंिा कांबळे 

चतुथष सिांत परीक्षेचे स्वरूप 

रकाश्न क्र. १ घटक १ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. २ घटक २ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ३ घटक ३ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण ३०) 

 रकाश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ यांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोणतेही ५ रकाश्न  सोडव्वणे 

(गुण १०) 

संिभष ग्रंथ: १) भारतीय भार्ांचे लोकसवेक्षण: सवेक्षण माव्लका मुख्य संपािक- डॉ. गणेि 

िवेी, महाराष्ट्र खंड संपािन: अरुण जाखडी, पद्मगंिा रकाकािन, २०१३ 

 

SEM - 4 (UAMAR 403) 

सि – ४ (चौथ)े एकूण व्याख्यान े४५,  श्रेयांकने ३ 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपव्िका क्र. 403 : मराठीच्या बोलंचा अभ्यास: वाडवळी बोली 

 

घटक १: एकूण ताव्सका १५, श्रेयांकन १ 

अ) वाडवळी बोलीची वैव्िष्ये- व्युत्पत्ती आव्ण व्वकास, व्याकरव्णक वैव्िष्ये, उच्चार 

रकादक्रया-म्हणी, वाक् रकाचार, िब्िसंग्रह इ. 

आ) वाडवळी लोकसंस्कृती, वाडवळी बोलीचे रकाभाव क्षेि, वाडवळी साव्हत्याचा इव्तहास 

घटक २: एकूण ताव्सका १५, श्रेयांकन १ 

 कािबंरी- कोपात- रेमंड मच्याडो, िब्िालय रकाकािन, २०१७: आिय, पािव्चिण, 

अवकाि, संवािभार्ा, बोली वैव्िष्ट ेइ. 

घटक ३: एकूण ताव्सका १५, श्रेयांकन १ 

वाडवळी बोलीतील कथा: 

१) नट-नटी आल्यात पाव्लया रे्स्त्यात- िीपक मच्याडो, मुंबई 

२) आगीही रेग- व्स्मता पाटील, केळवे-माहीम 

३) िोन हपेटीई गोष्ट- स्टीर्न परेरा, वसई 
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४) मंढरं- स्टॅय ली गोय सालवीस, वसई 

५) माणुसकीहा साक्षात्कार- िंडू पेडणेकर, वसई 

व्नवडक वाडवळी कव्वता 

१) लोकगीते: िरतरी र्ोडूनिी, सार्ा, िीसेिे पाखुरले, गुलाबािा रु्लाला, ताडा रे माडा 

२) राटाहा पाणी, कपाळाह ंवाणं- कवी आरेम् (रघुनाथ मािव पाटील) 

३) जमीन, एकाकी- ररचडष नुनीस 

४) तुया गावात, समजावणी- डॉ व्सव्सव्लया कादहाषलो 

चतुथष सिांत परीक्षेचे स्वरूप 

रकाश्न क्र. १ घटक १ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. २ घटक २ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ३ घटक ३ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण ३०) 

 रकाश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ यांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोणतेही ५ रकाश्न  सोडव्वणे 

(गुण १०) 

संिभष ग्रंथ: १) पिहिोळा - डॉ. व्सव्सव्लया कावाषलो, मुद्रा रकाकािन, व्वरार 

२) भारतीय भार्ांचे लोकसवेक्षण: सवेक्षण माव्लका मुख्य संपािक- डॉ. गणेि िवेी, 

महाराष्ट्र खंड संपािन: अरुण जाखडी, पद्मगंिा रकाकािन, २०१३ 

 


