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FYBA 

MARATHI (ANC) Paper- I 
5थम वष: कला शाखा 
 मराठी( ऐिEछक)- I 

 
 
5थम वष: बी. ए. मराठी ऐिEछक या िवषयासाठी २०१८- २०१९ या शैRिणक वषा:पासून  नेमलेला 
अYयासZम:- 
 5थम वष: बी. ए.मराठी ऐिEछक या अYयासZमात 5थम स]ात दोन ना`कृती व दसु-या स]ात 
िनवडक किवतांचा समावेश करfयात आला आहे. या अYयासZमाची iेयांकन पjतीनुसार रचना 
करfयात आली आहे. वरील अYयासZम दोन स]ांत िवभागलेला असून, नेमलेnया िविशo 
तािसकांमpये तो िशकिवला जाणे .तसेच rयाEया चाचणी परीRा घेणे आवtयक आहे. 
 

अYयासपि]केची उvwo:े 

१. नाटक आिण किवता या सािहrय5काराEया yवzपवैिश{`ांचा प|रचय कzन देणे. 
२.5कारिन} समीRेची त~डओळख कzन देणे आिण सािहrयकृतीचे िव�ेषण करfयास िव�ा�या�ना 
5ोrसाहन देणे. 
अYयासपि]केची िन{प�ी: 

१.नाटक व किवता या सािहrय5कारांचे वेगळेपण िशकणे. 
२.िविशo दिृoकोणातून सािहrयकृतीची  5ाथिमक पातळीवर समीRा करायला िशकणे. 
३.सामािजकद{ृ`ा संवेदनाशील बनणे. 
  

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

SEM - I (RJAMARSI01) 

स]- १   तािसका  -४५  iयेाकंन े– ०३ 

घटक१:  ‘नाटक’ या सािहrय5काराचा सैjाि�तक प|रचय – (  १५ तािसका) iेयांकन १ 
अ.नाटक या सािहrय5काराची संकnपना, नाटक या सािहrय 5काराचे घटक,  
आ.नाटकाचे मह�वाचे दोन 5कार (शोकािrमका व सुखािrमका,अितना`,5हसन)     

घटक२ : ‘काव�यांची शाळा’, िवजय त�डुलकर, पॉ�युलर 5काशन /‘झोपी गेलेला जागा   
                   झाला’,बबन 5भ,ूमॅजेिyटक बुकyटॉल. (१५ तािसका) iेयांकन १ 
घटक३:  ‘रािहले दरू घर माझे,’ शफाअत खान, श�दालय 5काशन ( १५ तािसका)     
                   iेयांकन १ 
 
5थम स]ा�त परीRा – गणु ६० 
वरील अYयासपि]केचे 5थम स]ा�त 5�पि]केचे yवzप पुढील5माणे ठरिवfयात आले आहे. 
5� १–‘नाटक’ या सािहrय5काराचा सैjाि�तक प|रचय यावर पया:य देऊन एक 5� –  
           गुण १५. 
5� २– ‘काव�याचंी शाळा’/‘झोपी गेलेला जागा झाला’ या नाटकावर पया:य देऊन एक 5�              
            – गुण १५ 
5� ३ –‘रािहले दरू घर माझे’ या नाटकावर पया:य देऊन एक 5� – गुण १५. 
5� ४ – 5rयेक गटातील एकेक टीप िलहा. (अंतग:त पया:यांसह) – गुण १५. 

१) नाटकाचा सैjाि�तक प|रचय  
२) ‘काव�याचंी शाळा’/‘झोपी गेलेला जागा झाला’  
३) ‘रािहले दूर घर माझे’ 

अंतग:त मnूयमापन – गुण ४० 
iेयांकन  वyथेचा एक आवtयक भाग ¡हणून दोन चाचणी परीRा होतील.या चाचणी परीRांचा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढील5माणे – 
 चाचणी परीRा १ 
    १.वyतुिन} 5� -१० गुण 
    २. लघु�री 5�  -१० गुण 
  चाचणी परीRा २ 
    १.वyतुिन} 5�  -१० गुण 
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    २. लघु�री 5� -१० गुण 
SEM - II (RJAMARSII01) 

स] -२  तािसका -४५  iयेाकंन े– ०३ 

 
घटक-१ किवता या सािहrय5काराचा सैjांितक प|रचय-(१५ तािसका) iेयांकन – १  
              अ.किवता या सािहrय5काराची संकnपना, किवतेची भाषा 
              आ.किवतेEया  ा¢या, भावका  आिण गीत यांतील फरक 
 
घटक-२  या घटकाEया अंतग:त चार कव£Eया किवतांचा अYयास नेमलेला आहे. (१५ तािसका)  
               iेयांकन – १  

 १)बिहणाबाई  – 
     बिहणाबा¥च£ गाणी, बिहणाबाई चौधरी, परचुरे 5काशन,मुंबई,१९५२ 

१. संसार (पृ. ०७) 
२.मन 
३.िहरीताचं देनं घेनं (पृ. १४) 
४.मानूस (पृ. ६४)    

 

              २) बा.सी. मढ©कर – 
                  मढ©करांची किवता, बाळ सीताराम मढ©कर, मौज 5काशन,मुंबई, १९९४  

१.vकतीतरी vदवसातं ...(पृ. १०१) 
२.िपपांत मेले ओnया उंvदर (पृ. ४१) 
३.सकाळ£ उठोनी | चहा-कॉफ« �यावी (पृ. २८) 
४.अजून येतो वास फुलांना (पृ. १०२)      

 
      ३) प¬ा – 

१. आ¡ही कुलीनांEया क�या (नीहार, मौज 5काशन, १९५४,  पृ. २६) 
२.अवखळ ये पोरीसमान ( नीहार, मौज 5काशन, १९५४, पृ. ३५) 
३.मी इथली   (yव®जा,मौज 5काशन, १९६२, पृ.१२)  
४.आई झाnयावर (आकाशवेडी)    
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 ४) मंगेश पाडगावकर – 
  १. vदवस तुझे हे फुलायचे (सं¯ह-तुझे गीत गाfयासाठी, मौज 5काशन, मुंबई, १९८९,     
     पृ. ८४) 
  २. मी फूल तृणािंतल इवले (सं¯ह- िज�सी,पॉ�युलर 5काशन, मुंबई, पुनमु:°ण,१९६८,  
       पृ.१७) 
  ३.रा]भर आपण चालत आहोत (भटके पRी,मौज 5काशन, मुंबई, १९८४, पृ. ४९) 
  ४. 5ेम ¡हणजे 5ेम असतं (बोलगाणी,मौज 5काशन, मुंबई, २०००, पृ. ३६)       

 
घटक३ - या घटकाEया अंतग:त चार कव£Eया किवतांचा अYयास नेमलेला आहे. (१५ तािसका)  
            iेयांकन – १  
          १) अनुराधा पाटील- 
                  १.¡हणतात उमटत नाहीत ( vदवस�vदवस, पृ. १०) 

२.आठवणी येतात येतच राहतात(vदगंत, पृ. १०)  
३.माझी अRरं िभजतात (वाळूEया पा]ात मांडलेला खेळ, पृ. ३७) 
४. गवताEया वाळलेnया मुळांसारखी (तरीही, पृ. ४१)  

 

           २) अ±ण काळे – 
                नंतर आलेले लोक, लोकवा²यगृह , २००६. 

१. नंतर आलेले लोक  ( पृ. ६) 
२ .खरं बोललं क« स¢¢या आईला राग येते ( पृ. ३२ ) 
२ .तू मदरबोड: मा³या संगणकाचा  ( पृ. ३७) 
३ .5ेमाचं होऊ �ा ना जागितक«करण   (पृ.३९) 

 
           ३) इं°िजत भालेराव- 

१. मा³या किवतेला यावा (पीकपाणी, मेहता 5काशन, २००१, पृ.९) 
२ .रानावनातnया उ�हाता�हात वाळलेnया ( दूर रािहला गाव, 5ितभास 5काशन, 
   २००९, पृ. ३५) 
३.आषाढीला येते( दरू रािहला गाव, 5ितभास 5काशन, २००९, पृ. ४०) 
४. झाडाझाडाला िवचारा ( टाहो, 5ितभास 5का., २००८, पृ. ९) 
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४) वीरधवल परब-  
                 दरसाल दर शेकडा, लोकवा²यगृह, दसुरी आवृ�ी, २००९. 

१. वय वाढत जातंय आपलं, ( पृ. १०) 
२. जोितराव फुnयांच ंिच]   (पृ. ४) 
३.खूप दूरवर पा´नही   ( पृ. २३) 
४. आपली नाळ कधी पुरली गेलीच नाही गावकुसात  ( पृ. ३८) 

 

 
िµतीय स]ा�त परीRा – गुण ६० 
वरील अYयासपि]केचे स]ा�त 5�पि]केचे yवzप पुढील5माणे ठरिवfयात आले आहे. 
 
5�१– किवता या सािहrय5काराचा सैjाि�तक प|रचय (पया:यासह) एक 5� – गुण १५. 
5� २ –घटक २ मधील किवतांवर आधा|रत पया:य देऊन एक 5� – गुण १५. 
5� ३ –घटक ३ मधील किवतांवर आधा|रत पया:य देऊन एक 5� – गुण १५. 
5� ४ –5rयेक गटातील एकेक टीप िलहा.  )अंतग:त पया:यांसह( - गुण १५. 

१)किवतेचा सैjाि�तक प|रचय. 
२)घटक २ मधील किवता 
३)घटक ३ मधील किवता 

 
अंतग:त मnूयमापन – गुण ४० 
iेयांकन  वyथेचा एक आवtयक भाग ¡हणून दोन चाचणी परीRा होतील.या चाचणी परीRांचा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढील5माणे – 
 चाचणी परीRा १ 
    १.वyतुिन} 5� -१० गुण 
    २. लघु�री 5�  -१० गुण 
  चाचणी परीRा २ 
    १.वyतुिन} 5� -१० गुण 
    २. लघु�री 5�  -१० गुण 
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सदंभा�साठी पyुतकाचंी यादी – 

१)  मराठी रंगभूमी , मराठी नाटक – घटना आिण परंपरा. ( डॉ. अ. ना. भालेराव yमृित¯ंथ), के. 
नारायण काळे, वा. ल. कुळकण¶, वा. रा. ढवळे(संपा), मुंबई मराठी सािहrय संघ, मुंबई, 
१९७१. 

२)  सािहrय : अpयापन आिण 5कार – ( वा. ल. कुळकण¶ गौरव ¯ंथ)- संपादक – iी. पु. भागवत, 
सुधीर रसाळ, मंगेश पाडगावकर, िशnपा त�डुलकर, अंजली क«त:ने, पॉ�युलर 5काशन आिण 
मौज 5काशन, मुंबई, १९८७ 

३)      भारतीय 5योगकलांचा प|रचय व इितहास-ना`, राजीव नाईक, 5वीण भोळे,  
         लोकवाड्.मय गृह, 

मुंबई,२०१० 
४)  सािहrय-समीRा – (िव. वा. िशरवाडकर गौरव ¯ंथ) –संपाvदत – साव:जिनक वाचनालय, 
         नािसक, १९७६. 
५)  आधुिनक मराठी का  : उ¸म, िवकास आिण भिवत  ,vद. के. बेडेकर, नागपुर िव�ापीठ, 
         नागपुर, १९६९  
६) काही मराठी कवी: जािणवा आिण शैली, सुधीर रसाळ,जनश¹« वाचक चळवळ, औरंगाबाद, 

तृतीय आवृ�ी, २०११ 
७)  yवातं»यो�र मराठी किवता, डॉ. सुषमा करोगल(संपा),5ितमा 5काशन, पुणे, १९९९. 
८)  किवतेिवषयी  ,वसंत आबाजी डहाके, yवzप 5काशन, औरंगाबाद,१९९९. 
९)  किवता : संकnपना, िन¼म:ती आिण समीRा ,वसंत पाटणकर, मुंबई िव�ापीठ आिण अनुभव 

5काशन, मुंबई, १९९५. 
१०)  किवतेचा शोध , वसंत पाटणकर, मौज 5काशन, मुंबई, २०११ 
११)  मराठी वा½यकोश-खंड ४, ( समीRा-सं¾ा), सम�वयक संपादक- डॉ. िवजया राजाpयR, 

महारा¿ राÀय सािहrय संyकृती मंडळ, मुंबई, २००२.  
१२)  वा²यीन सं¾ा-संकnपना कोश- संपादक, 5भा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉ�युलर 5काशन, मुंबई, २००१. 
------------------------------------------------------------- 

 


