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CBCS Autonomous Structure for F.Y.B.A. (Marathi)
Core
Semester Course Paper No

Name of
Course

Vangmayprakar:

Mar. 111
I

DSC1A

Katha (I)

No. of
Credits

No. of
Hours
per Week

3

3

3

3

3

3

3

3

Spardhatamk

Mar.112

Parikshesathi
Marathi (I)
(I)

Mar.121

Vangmayprakar:
Kavita (II)

II

DSC1B

Spardhatamk

Mar.122

Parikshesathi
Marathi (II)

CBCS Autonomous Structure for S.Y.B.A. (Marathi)
Semester

Core
Course

DSC-1C
III
SEC -1

Paper No

No. of
No. of
Hours per
Credits
Week

Mar. 231 वाड्मयप्रकार : लललत गद्य

3

3

पाठ्यपुस्तक: प्रवासवर्ण
: 'वा-यानन
Mar. 232 वाड्मयप्रकार

3

3

2

2

3

3

3

3

Mar. 230
Mar. 241

DSC-1D
Mar. 242

IV

Name of
Course

दृकश्राव्य
‘अपू
वाणई'- माध्यमाां
पु. ल. देसशाठी
पाांडे
लेखन : पटकथालेखन
भालिक कौशल्ये
स्पर्ाणत्मक परीक्ाांसाठी
मराठी
दृकश्राव्य माध्यमाांसाठी

SEC -2

Mar. 240

लेखन : गीतलेखन
Total Credits

2
16

2
16

CBCS Autonomous Structure for T.Y.B.A. (Marathi)
Semester

Core
Course

Paper No

Mar. 351

V

Name of
Course
मध्ययुगीन मराठी गद्य :
'भाऊसाहेबाांची बखर'

No. of
Credits

No. of
Hours per
Week

3

3

Mar. 352

सालहत्यलवचार- १

3

3

Mar. 353

भािालवज्ञान :पररचय

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

DSE-1C

अवाणचीन मराठी वाड्मयाचा
Mar. 354 इलतहास (कालखांड १८१८ ते

SEC -1

Mar. 350

GE

Mar. 001
Mar. 002

१८७४)
सर्णनशील लेखन : सांवाद
लेखन
वाड्मयप्रकाराचा अभ्यास
:चररत्र
वाड्मयप्रकाराचा अभ्यास
:आत्मचररत्र
मध्ययुगीन मराठी पद्य :

Mar. 361

VI

'अभांगावली' (लनवडक

Mar. 362

अभांग)
सालहत्यलवचार- २

3

3

Mar. 363

पारां पररक व्याकरर्

3

3

3

3

2

2

DSE-1D

अवाणचीन मराठी वाड्मयाचा
Mar. 364 इलतहास (कालखांड १८७५ ते

SEC -2

Mar. 360

१९२०)
समार्माध्यमाांसाठी लेखन
: ब्लॉगलेखन

GE

Mar. 003

वैचाररक सालहत्य -१

3

3

Mar. 004

वैचाररक सालहत्य - २

3

3

40

40

Total Credits

बी.ए. प्रथम वर्ष : प्रथम सत्र
DSC 1 A Mar.111: वाड्मयप्रकार: कथा

(जून २०१९ पासून लागू)
पाठ्यपुस्तक : 'कथा सृष्टी ' (संपादित)
अभ्यासक्रमाची उदिष्टे :
१) ववद्यार्थयाांमध्ये वाड्मयीन जाविवा ववकवसत करिे.
२) कथा या वाड्मयप्रकाराचा पररचय करून िेिे.
३) ववद्यार्थयाांची सजषनशीलता ववकवसत करिे.
४) ववद्यार्थयाांना लवलत सावित्याचे मित्त्व पटवून िेिे.
श्रेयांक : ३

गुि ७५
अंतगषत मूल्यमापन १५ गुि
सत्रांत मूल्यमापन ६० गुि
तावसका

घटक :१ मराठी कथेचे स्वरूप व संकल्पना

१२

कथेच्या व्याख्या
कथेचे घटक व प्रकार
मराठी कथेतील वस्थत्यंतरे
घटक :२ ववनोिी व नवकथा

११

१. ध ंड - शंकर पाटील
२. कोिे ऐके काळी - ि.मा.वमरासिार
३. दकडलेली मािसं - गंगा र गाडगीळ
४. मंजुळा- अरधवंि गोखले
घटक :३ िवलत व ग्रामीि कथा

११

१. भूक - बाबुराव बागुल
२. पंचनामा- िीपध्वज कोसोिे
३. िावं - चारुता सागर
४. ओझं - आसाराम लोमटे
घटक :४ स्त्रीजािीवेच्या आवि ववज्ञान कथा
१. बांबूची मोळी - नजूबाई गावीत

११

२. साडेएकतीस वर्ाषचा संसार- मनवस्वनी लता रवींद्र
३. एका यंत्रमानवाच्या मनाचा शो - वनरं जन घाटे
४. अंतराळातील मृत्यू - संजय ढोले

संिभष ग्रंथ :
१. मराठी कथा : उिगम आवि ववकास - इंिम
ु ती शेवडे, सोमय्या प्रकाशन, मुंबई
२. मराठी लघुकथेचा इवतिास - म. ना.अिवंत, वनिारा प्रकाशन, पुिे
३. लघुकथा : तंत्र आवि मंत्र- ना. सी. फडके , व्िीनस प्रकाशन, मुंबई
४. कथा : संकल्पना आवि समीक्षा- सु ा जोशी, मराठी ववभाग, मुंबई ववद्यापीठ आवि मौज प्रकाशन, मुंबई.
५. मराठी कथेची वस्थतीगती- अंजली सोमि, प्रवतमा प्रकाशन, पुिे
६. मराठी नवकथा : रं ग आवि रूप - सुभार् पुलावळे , वचन्मय प्रकाशन, औरं गाबाि
७. सावित्य आवि सामावजक संिभष- सिा कऱ्िाडे, लोकवाङ्मयगृि , मुंबई
८. मराठी ववज्ञान सावित्य : समीक्षा आवि संशो न- फु ला बागुल, अथवष पवललके शन्स, जळगाव
९. मराठी कथा : रूप आवि पररसर- म.ि. िातकिंगलेकर, सुपिष प्रकाशन, पुिे
१०. भावर्क सजषन व उपयोजन- राजन गवस, अरुि धशंिे व गोमटेश्वर पाटील, ियाष प्रकाशन, पुिे

बी.ए. प्रथम वर्ष : प्रथम सत्र
DSC 1 A Mar. 112 : स्प ाषत्मक परीक्षांसाठी मराठी

(जून २०१९ पासून लागू)
अभ्यासक्रमाची उदिष्टे :
१) ववद्यार्थयाांची भावर्क जाि वाढवविे.
२) ववद्यार्थयाांची वाचन,लेखन,भार्ि व आकलन कौशल्य ववकवसत करिे.
३) ववद्यार्थयाांच्या व्यविमत्व ववकासातील भावर्क कौशल्यांचे मित्त्व पटवून िेिे.
४) भावर्क कौशल्यांचे उपयोजन करवून घेि.े
घटक ववश्लेर्ि
घटक : १. वाचन कौशल्ये व लेखन कौशल्ये

तावसका
१२

१.१ वाचन : संकल्पना व स्वरूप व वाचनाचे प्रकार
१.२ वनबं लेखन : तंत्र व स्वरूप, वनबं लेखनाचे प्रकार
१.३ पत्रलेखन : तंत्र व स्वरूप, पत्राचे प्रकार
१.४ सारांश लेखन : तंत्र, स्वरूप व उपयोजन
घटक : २. आकलन कौशल्ये

११

२.१ आकलन :तंत्र व स्वरूप
२.२ गद्य उता-याचे आकलन
२.३ कववतेचे रसग्रिि
घटक: ३. भार्ि कौशल्ये

११

३.१ भार्ि : स्वरूप व प्रकार
३.२ विृ त्व, वािवववाि, पररसंवाि
३.३ सूत्रसंचालन: तंत्र व स्वरूप
घटक :४ . आ वु नक संवाि माध्यमे

११

४.१ मराठी टंकलेखन आवि युवनकोड
४.२ ई - मेल लेखन
४.३ ललॉग लेखन
४.४ वेबसाईट : स्वरूप व उपयुिता

संिभष सूची :
१. व्याविाररक मराठी- ल. रा. नवसराबािकर, फडके प्रकाशन, नागपूर
२. भार्ासंवाि- अवनल गवळी व नंिकु मार मोरे , सायन प्रकाशन, मुंबई
३. संवािशास्त्र- श्रीपाि जोशी, ववजय प्रकाशन, नागपूर
४. व्याविाररक मराठी- स्नेिल तावरे , स्नेिव षन प्रकाशन, पुिे
५. माध्यमांची भार्ा आवि लेखनकौशल्य- के शव तुपे, वचन्मय प्रकाशन,औरं गाबाि
६. व्याविाररक मराठी- ि. दि. पुंडे, कल्याि काळे , वनराली प्रकाशन, पुिे
७. उपयोवजत मराठी- प्रभाकर जोशी, वासुिव
े वले, प्रशांत पवललके शन, जळगाव
८. उपयोवजत मराठी : लेखन व संवाि कौशल्यांचा पररचय- सत्यवजत साळवे, िीपक पवार , अथवष
पवललके शन, जळगाव
९. सुगम मराठी व्याकरि लेखन – मो.रा. वाळं बे, वनतीन प्रकाशन,पुिे
१०. उपयोवजत मराठी- संपा. र. ना. वरखेड,े मिाराष्ट्र ववद्यापीठ ग्रंथ वनर्मषती मंडळ, नागप

बी.ए. प्रथम वर्ष : वितीय सत्र
DSC 1 B Mar. 121 : वाड्मयप्रकार : कववता

(जून२०१९ पासून लागू)
पाठ्यपुस्तक : 'काव्यतरं ग' (संपादित)
अभ्यासक्रमाची उदिष्टे :
१) ववद्यार्थयाांमध्ये वाड्मयीन जाविवा ववकवसत करिे.
२) कववता या वाड्मयप्रकाराचा पररचय करून िेिे.
३) ववद्यार्थयाांमध्ये सजषनशीलता ववकवसत करिे.
४) कववतेच्या वववव प्रकारांची ओळख करून िेिे.
श्रेयांक : ३

गुि ७५
अंतगषत मूल्यमापन १५ गुि
सत्रांत मूल्यमापन ६० गुि
तावसका

घटक :१ मराठी कववतेचे स्वरूप व संकल्पना

१२

कववतेच्या व्याख्या
कववतेचे घटक व प्रकार
मराठी कववतेचा संवक्षप्त आढावा

११
घटक :२ मध्ययुगीन कववता
१. माझा मराठावच बोलू कौतुके - ज्ञानेश्वर
२. जागल्या (३९१२)
३. बरे झाले िेवा

-

एकनाथ
तुकाराम

४. पक्षी जाय दिगंतरा -

जनाबाई

५. प्रयत्ने वाळू चे कि

वामन पंवडत

-

६. वबकट वाट वविवाट -

अनंत फं िी

घटक :३ आ ुवनक कववता

११

१. आम्िी कोि ? -

के शवसुत

२. खेड्यातील एक रात्र -

बालकवी

३. जग जग माझ्या जीवा -

बवििाबाई चौ री

४. माझ्या गोव्याच्या भूमीत-

बा.भ. बोरकर

५. गाभारा -

कु सुमाग्रज

६. विवाळा -

अवनल

७. िवास आवलस भल्या पिाटी - बा. सी. मढेकर

घटक :४ आ ुवनक कववता

११

८. मृण्मयी - इंदिरा संत
९. एव्िढे लक्षात ठे वा

-धवंिा करं िीकर

१०. िात

- शांता शेळके

११. ववश्वास ठे व

- नारायि सुवे

१२. नवमिाराष्ट्रगीत

- सुरेश भट

१३. मविला स्पेशल

- नीरजा

१४. ज्योतीरावतात्या

- बावलका ज्ञानिेव

संिभष सूची :
१. कववता: संकल्पना, वनर्मषती आवि समीक्षा- वसंत पाटिकर, मराठी ववभाग, मुंबई ववद्यापीठ आवि अनुभव प्रकाशन,
मुंबई

२. अवाषचीन मराठी काव्यमीमांसा- अक्षयकु मार काळे , पद्मगं ा प्रकाशन, पुिे
३. कववतेचा शो - वसंत पाटिकर, मौज प्रकाशन गृि, मुंबई
४. कववतेववर्यी- वसंत आबाजी डिाके , स्वरूप प्रकाशन, औरं गाबाि
५. आ ुवनक मराठी कववता : एक ववश्लेर्ि- प्रकाश िेशपांड-े के जकर, स्वरूप प्रकाशन, औरं गाबाि
६. मराठी ग्रामीि कववतेचा इवतिास- कै लास सावेकर, मेिता पवललधशंग िाउस, मुंबई
७. मराठी कववतेच्या नव्या दिशा- मिेंद्र भवरे , लोकवाङ्मय गृि, मुंबई
८. स्वातंत्र्योत्तर मराठी कववता- संपा. सुर्मा करोगल, प्रवतमा प्रकाशन, पुिे
९. मराठी काव्याचे मानिंड, भाग : एक व िोन- स.रा. गाडगीळ, पद्मगं ा प्रकाशन, पुिे
१०. मराठी कववता आकलन आवि आस्वाि - नागनाथ कोत्तापल्ले, स्वरूप प्रकाशन, औरं गाबाि

बी.ए. प्रथम वर्ष : वितीय सत्र
DSE 1 B Mar. 122 : स्प ाषत्मक परीक्षांसाठी मराठी

(जून २०१९ पासून लागू)
अभ्यासक्रमाची उदिष्टे :
१) मराठी व्याकरिातील वववव घटकांचा पररचय करून िेिे.
२) ववद्यार्थयाांमध्ये मराठीतील प्रमािलेखनाववर्यीची जागृती वनमाषि करिे.
३) मुदद्रतशो नाचे तंत्र व स्वरूप समजावून त्याचे उपयोजन करून घेि.े
४) लेखनातील ववरामवचन्िांचे मित्त्व पटवून िेिे.
५) वनत्याच्या वापरातील शलिांचे, म्ििींचे, वाक्प्प्रचारांचे वेगळे पि सांगिे.
घटक ववश्लेर्ि
घटक : १. शलिववचार व ववभिीववचार

तावसका
१२

१.१ शलिांच्या जाती : स्वरूप व प्रमुख प्रकार
१.२ व्याकरिातील शलिांच्या प्रकारांचे उपयोजन
१.३ ववभिीचे कारकाथष
१.४ ववभिीचे प्रत्यय व उपयोजन
घटक : २. धलंगववचार व वचनववचार

१२

२.१ धलंग : स्वरूप व प्रकार
२.२ वचन : स्वरूप व प्रकार
घटक: ३. प्रमािलेखन, मुदद्रतशो न व ववरामवचन्िे
३.१ प्रमािलेखन : वनयम व उपयोजन
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