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TO BE FROM THE ACADEMIC YEAR 2016 – 2017

FYBA – MAR – (ANC)
(To be implemented from 2016-2017)
SEM - 1 (UAMAR 101)
SEM - 2 (UAMAR 201)
�थम वषर् बी. ए. मराठी ऐिच्छक (�त्येक स�ात ३ �ेयांकने.)
�थम वषर् बी. ए. मराठी ऐिच्छक या िवषयासाठी २०१६- २०१७ या शैक्षिणक वषार्पासून नेमलेला
अभ्यास�म. �थम वषर् बी. ए.मराठी ऐिच्छक या अभ्यास�मात �थम स�ात दोन ना�कृ ती वदुस-या
स�ात िनवडक किवतांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अभ्यास�माची �ेयांकन प�तीनुसार
रचना करण्यात आली आहे. वरील अभ्यास�म दोन स�ांत िवभागलेला असून, नेमलेल्या िविश�
तािसकांमध्ये तो िशकिवला जाणे तसेच त्याच्या चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे.
स� – पिहले– एकू ण �ाख्याने -४५, �ेयांकने - ०३
घटक१:

‘नाटक’या सािहत्य�काराचा सै�ािन्तक प�रचय – (४८िमिनटांच्या

१५ तािसका)

�ेयांकन -१
नाटक या सािहत्य�काराची संकल्पना, नाटक या सािहत्य �काराचे घटक, नाटकाचे
मह�वाचे दोन �कार (शोकाित्मका व सुखाित्मका), नाटक एक संिम� कला, मराठी
नाटकाच्या इितहासातील मह�वाचे टप्पे.
घटक२ :

‘कावळ्यांची शाळा’, िवजय त�डुलकर, पॉप्युलर �काशन (४८िमिनटांच्या १५

तािसका) �ेयांकन – १
घटक३:

‘रािहले दूर घर माझे,’ शफाअत खान, शब्दालय �काशन (४८िमिनटांच्या १५

तािसका) �ेयांकन – १

�� १–

‘नाटक’ या सािहत्य�काराचा सै�ािन्तक प�रचय यावर पयार्य देऊन एक �� –

गुण २०.
�� २ –

‘कावळ्याची शाळा’ या नाटकावर पयार्य देऊन एक �� – गुण २०.
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�थम स�ान्त परीक्षा – गुण १००
वरील अभ्यासपि�के चे �थम स�ान्त ��पि�के चे स्व�प पुढील�माणे ठरिवण्यात आले आहे.
�थम वषर् बी. ए. मराठी (ऐिच्छक)

�� ३ –
�� ४ –

‘रािहले दूर घर माझे’ या नाटकावर पयार्य देऊन एक �� – गुण २०.
�त्येक गटातील एके क टीप िलहा (अंतगर्त पयार्यांसह) – गुण ३०.
१) नाटकाचा सै�ािन्तक प�रचय
२) ‘कावळ्याची शाळा’
३) ‘रािहले दूर घर माझे’

�� ५.

अभ्यासपि�के तील घटक २ व ३ वर आधा�रत वस्तुिन� ��. �त्येक घटकावर ४ असे
एकू ण ८ वस्तुिन� स्व�पाचे �� िवचारले जातील, परीक्षाथ�नी त्यापैक� कोणतेही ५
�� सोडवायचे आहेत. �त्येक योग्य उ�रास २ गुण असे एकू ण गुण १०
------------------------------------------------------------------------------स� दुसरे –एकू ण �ाख्याने ४५, �ेयांकने - ०३

घटक१

किवता या सािहत्य�काराचा सै�ांितक प�रचय-(१५ तािसका) �ेयांकन – १
(किवता या सािहत्य�काराची संकल्पना, भावका� आिण गीत फरक, किवतेची भाषा,
मराठी किवतेच्या इितहासातील मह�वाचे टप्पे)

घटक- २ या घटकाच्या अंतगर्त चार कव�च्या किवतांचा अभ्यास नेमलेला आहे. (१५ तािसका)
�ेयांकन – १
१) बा.सी. मढ�कर-मढ�करांची किवता, बाळ सीताराम मढ�कर, मौज �काशन,मुंबई, १९९४
१ �कतीतरी �दवसात ...(पृ. १०१)
२िपपात मेले ओल्या उं �दर (पृ. ४१)
३ सकाळी उठोनी चहा-कॉफ� प्यावी (पृ. २८)
४ अजून येतो वास फु लांना (पृ. १०२)
२) मंगेश पाडगावकर१ �दवस तुझे हे फु लायाचे (सं�ह-तुझे गीत गाण्यासाठी, मौज �काशन, मुंबई, १९८९,
पृ. ८४)
२ मी फू ल तृणातील इवले (सं�ह- िजप्सी,पॉप्युलर �काशन, मुंबई, पुनमुर्�ण,१९६८,
पृ१७)
३ रा�भर आपण चालत आहोत (भटके पक्षी,मौज �काशन, मुंबई, १९८४, पृ. ४९)
४ �ेम म्हणजे �ेम असतं (बोलगाणी,मौज �काशन, मुंबई, २०००, पृ. ३६)

१ संसार (पृ. ०७)
२ मन

Page5

३) बिहणाबाई-सं�ह –बिहणाबा�च� गाणी, बिहणाबाई चौधरी, परचुरे �काशन, मुंबई,१९५२

३ िहरीताचं देनं घेनं (पृ. १४)
४ मानूस (पृ. ६४)
४) प�ा –
१ आम्ही कु लीनांच्या कन्या (नीहार, मौज �काशन, १९५४, पृ. २६)
२ अवखळ पोरीसमान ( नीहार, मौज �काशन, १९५४, पृ. ३५)
३ मी इथली (स्व�जा,मौज �काशन, १९६२, पृ.१२)
४ आईपणाची भीती (आकाशवेडी,
)
घटक३ - या घटकाच्या अंतगर्त चार कव�च्या किवतांचा अभ्यास नेमलेला आहे. (१५ तािसका)
�ेयांकन – १
१) अनुराधा पाटील१ म्हणतात उमटत नाहीत ( �दवस��दवस, पृ. १०)
२ आठवणी येतात (�दगंत, पृ. १०)
३माझी अक्षरं िभजतात (वाळू च्या पा�ात मांडलेला खेळ, पृ. ३७)
४ गवताच्या वाळलेल्या मुळांसारखीच (तरीही, पृ. ४१)
२) इं �िजत भालेराव१ किवता �. १ (पीकपाणी, मेहता प. हा., २००१, पृ.९)
२ किवता �. २७ ( दूर रािहला गाव, �ितभास �का., २००९, पृ. ३५)
३ किवता �. ३२ ( दूर रािहला गाव, �ितभास �का., २००९, पृ. ४०)
४ किवता �. १ ( टाहो, �ितभास �का., २००८, पृ. ९)

४) वीरधवल परब- सं�ह- दरसाल दर शेकडा, लोकवा�यगृह, दुसरी आवृ�ी, २००९.
१ वय वाढत जातंय आपलं, ( पृ. १०
२ जोितराव फु ल्यांचे िच� (पृ. ४)
३खूप दूरवर पा�नही ( पृ. २३)
४ आपली नाळ कधीच पुरली गेलीच नाही गावकु सात ( पृ. ३८)
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३) अ�ण काळे -सं�ह - नंतर आलेले लोक, लोकवा�यगृह, २००६.
१ नंतर आलेले लोक ( पृ. ६)
२ खरं बोललं क� सख्ख्या आईला राग येतो. ( पृ. ३२ )
२ तू मदरबोडर् माझ्या संगणकाचा ( पृ. ३७)
३ �ेमाचं होऊ �ाना जागितक�करण (पृ.३९)

दुसरी स�ान्त परीक्षा – गुण १००
वरील अभ्यासपि�के चे स�ान्त ��पि�के चे स्व�प पुढील�माणे ठरिवण्यात आले आहे.
�थम वषर् बी. ए. मराठी (ऐिच्छक)
��१–

किवता या सािहत्य�काराचा सै�ािन्तक प�रचय (पयार्यसह) एक �� – गुण २०.

�� २ –

‘घटक २ मधील किवतांवर आधा�रत पयार्य देऊन एक �� – गुण २०.

�� ३ –

‘घटक ३ मधील किवतांवर आधा�रतपयार्य देऊन एक �� – गुण २०.

�� ४ –

�त्येक गटातील एके क टीप िलहा – (अंतगर्त पयार्यांसह) गुण ३०.
१)किवतेचा सै�ािन्तक प�रचय.
२)घटक २ मधील किवता
३)घटक ३ मधील किवता

�� ५ –

अभ्यासपि�के तील घटक २ व ३ वर आधा�रत वस्तुिन� ��. �त्येक घटकावर ४ असे
एकू ण ८ वस्तुिन� स्व�पाचे �� िवचारले जातील, परीक्षाथ�नी त्यापैक� कोणतेही ५
�� सोडवायचे आहेत. �त्येक योग्य उ�रास २ गुण असे एकू ण गुण १०

संदभा�साठी पुस्तकांची यादी –
१)

मराठी रं गभूमी मराठी नाटक – घटना आिण परं परा. ( डॉ. अ. ना. भालेराव स्मृित�ंथ ) –
संपादक –के . नारायण काळे , वा. ल. कु ळकण�, वा. रा. ढवळे , मुंबई मराठी सािहत्य संघ, मुंबई,
१९७१.

२)

सािहत्य अध्यापन आिण �कार – ( वा. ल. कु ळकण� गौरव �ंथ)- संपादक – �ी. पु. भागवत,

३)

सुधीर रसाळ, मंगेश पाडगावकर, िशल्पा त�डुलकर, अंजली क�तर्ने, -पॉप्युलर �काशन आिण
मौज �काशन, मुंबई, १९८७
भारतीय �योगकलांचा प�रचय व इितहास-ना�, राजीव नाईक, �वीण भोळे , लोकवाड् .मय
गृह,
मुंबई,२०१०

४)

सािहत्य-समीक्षा – (िव. वा. िशरवाडकर गौरव �ंथ) –संपा�दत – सावर्जिनक वाचनालय,

नािसक, १९७६.
५)

आधुिनक मराठी का� उ�म, िवकास आिण भिवत� – �द. के . बेडक
े र, नागपुर िव�ापीठ,

नागपुर, १९६९
काही मराठी कवी जािणवा आिण शैली. – सुधीर रसाळ,जनश�� वाचक चळवळ, औरं गाबाद,
तृतीय आवृ�ी, २०११
७)

स्वातं�यो�र मराठी किवता – संपादक डॉ. सुषमा करोगल ,�ितमा �काशन, पुणे, १९९९.
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६)

८)

किवतेिवषयी – वसंत आबाजी डहाके , स्व�प �काशन, औरं गाबाद,१९९९.

९)

किवता संकल्पना, िन�मती आिण समीक्षा – वसंत पाटणकर, मुंबई िव�ापीठ आिण अनुभव
�काशन, मुंबई, १९९५.

१०) किवतेचा शोध – वसंत पाटणकर, मौज �काशन, मुंबई, २०११
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११) मराठी वाड् मयकोश-खंड ४, ( समीक्षा-संज्ञा), समन्वयक संपादक- डॉ. िवजया राजाध्यक्ष,
महारा� राज्य सािहत्य संस्कृ ती मंडळ, मुंबई, २००२.
६)
वा�यीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, �भा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर,
पॉप्युलर �काशन, मुंबई, २००१.
-------------------------------------------------------------

