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F.Y.B.A. 

MARATHI - Compulsory 
6थम वष; कला शाखा 

मराठी अिनवाय; 
 
6थम वष; बी. ए. मराठी अिनवाय; या िवषयासाठी २०१८- २०१९, या शैRिणक वषा;पासून  नेमलेला 
अWयासXम :- 
6थम वष; बी. ए. मराठी अिनवाय;  या अWयासXमात दोन नवीन पा]पु_तकांचा तसेच bावहाdरक 
मराठीeया घटकिवषयांचा समावेश करhयात आला आहे. या अWयासXमाची jेयांकन पkतीनुसार  
रचना करhयात आली आहे. वरील अWयासXम दोन सlांत िवभागलेला असून, नेमलेoया िविशp 
तािसकांमqये तो िशकिवला जाणे आवsयक आहे. तसेच tयाeया चाचणी परीRा घेणे आवsयक आहे. 
 

अWयासपिlकेची उvwp े: 

१.सािहtयकृतyचे वाचन आिण आ_वाद या 6vXयांची तzडओळख क~न देणे. 

२.शुkलेखनकौशoय,वृ�-वृ�ातंलेखन, इितवृ�लेखन,जािहरातलेखन इtयादी लेखनकौशoयांचा  

   िवकास करणे. 

३.भािषक लेखनकौशoयांचे उपयोजन करता येhयाजो�या पlकाdरता, जािहरात,6सारमाqयम,े 

   6काशन अशा Rेlांचा पdरचय क~न देणे. 

४.सािहtयािवषयी िव�ा�या�ची अिभ~ची िवकिसत करणे. 

अWयासपिlकेची िन�प�ी: 

 १. िव�ा�या�ना सािहtयवाचनाची आवड िनमा;ण होणे आिण सािहtयकृतyeया स�दया;चा आ_वाद 

    �यायला िशकणे. 

 २.िव�ा�या�ना _वतःची लेखनकौशoये आिण सज;नशीलतेचा शोध लागणे व tया Rमतांचा िवकास 

    होणे. 
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SEM - I (RJAMARSIC01) 
सl- १      तािसका -४०  jयेाकंन े- ०२ 
घटक- १ वडीलधारी माणसे, लेिखका शांता शेळके, सुरेश एज�सीज, (लेख पिहला – ‘विहनी’ हा 
            लेख वगळून उव;dरत दहा लेख )  -- (२० तािसका) jेयांकन -१  गुण ३० 
घटक- २ bावहाdरक मराठी – (४ घटकिवषय) – (२० तािसका)-  jेयांकन  १ गुण ३० 
           bावहाdरक मराठी या िवषयासाठी घटकिवषय -   

         १.मराठी लेखनाचे िनयम व िवरामिच�हे. 
     २.वत;मानपlासाठी वृ�लेखन 
     ३.वृ�ातंलेखन 
     ४.अज;लेखन 

 

6थम सlातं परीRा – गुण ६० 

वरील अWयासपिlकेचे 6थम सlा�त 6�पिlकेचे _व~प पुढील6माणे ठरिवhयात आले आहे. 

6� १ -- घटक X. १ वर आधाdरत पया;य देऊन एक 6� – गुण १०. 
6� २ – घटक X. १ वर आधाdरत पया;य देऊन एक 6� – गुण १० 
6� ३ – घटक X. १  वर आधाdरत चार पैक� दोन dटपा – गुण १० 
6� ४ –  मराठी लेखनाचे िनयम व िवरामिच�हे  या उपघटकावर आधाdरत अंतग;त पया;यासह २ 6�  

- गुण ८ 
6� ५-  वत;मानपlासाठी वृ�लेखन या उपघटकावर अंतग;त पया;यांसह एक 6� गुण ७ 
6� ६ – वृ�ातंलेखन या उपघटकावर अंतग;त पया;यांसह एक 6� गुण ८ 
6� ७ – अज;लेखन या उपघटकावर अंतग;त पया;यांसह एक 6� गुण ७ 
 

अंतग;त मoूयमापन – गुण ४० 
jेयांकन bव_थेचा एक आवsयक भाग �हणून दोन चाचणी परीRा होतील.या चाचणी परीRाचंा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढील6माणे – 
 चाचणी परीRा १ 
    १.व_तुिन  6� -१० गुण 
    २ लघु�री 6�  -१० गुण 
चाचणी परीRा २ 
    १.व_तुिन  6� -१० गुण 



 

4 
 

Pa
ge
4	

    २ लघु�री 6�  -१० गुण 
 

SEM - II (RJAMARSIIC01) 

सl -२     तािसका -४० jयेाकंन े– ०२ 
घटक-१ ‘नापास मुलांची गोp’– ऋतुरंग 6काशन, संपा. अ¢ण शेवते. (पुढील b£¤चे आtमकथनाtमक 
लेखन अWयासाथ; नेमले आहे- म. गांधी, कुसुमा¥ज, दया पवार, ना. सी. फडके, सी. रामच§ं, शांता 
शेळके, सुशीलकुमार ¨शंदे, चं§शेखर धमा;िधकारी)-  (२० तािसका)  jेयांकन -१ गुण ३० 
घटक- २ bावहाdरक मराठी – (४ घटकिवषय) –  (२० तािसका)  jेयांकन -१ गुण ३० 

    १.इितवृ�लेखन.  
    २.वत;मानपlासाठी जािहरातलेखन 
    ३.सारांशलेखन 
    ४.िनबंधलेखन 

 
ि©तीय  सlातं परीRा – गणु ६० 

वरील अWयासपिlकेचे ि©तीय  सlा�त 6�पिlकेचे _व~प पुढील6माणे ठरिवhयात आले आहे. 

6� १ -- घटक X. १ वर आधाdरत पया;य देऊन एक 6� – गुण १०. 
6� २ – घटक X. १ वर आधाdरत पया;य देऊन एक 6� – गुण १० 
6� ३ – घटक X. १  वर आधाdरत चार पैक� दोन dटपा – गुण १० 
6� ४ – इितवृ�लेखन या उपघटकावर आधाdरत अंतग;त पया;यासह एक 6� . – गुण ८ 
6� ५ – वत;मानपlासाठी जािहरातलेखन या उपघटकावर अंतग;त पया;यांसह एक 6�. – गुण ७ 
6� ६ – सारांशलेखन या उपघटकावर अंतग;त पया;यांसह एक 6� . –गुण ५ 
6� ७ – िनबंधलेखन या उपघटकावर चार िवषयांपैक� एका िवषयावर िनबंध िलिहणे. – गुण १० 

 

अंतग;त मoूयमापन – गुण ४० 
jेयांकन bव_थेचा एक आवsयक भाग �हणून दोन चाचणी परीRा होतील.या चाचणी परीRांचा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढील6माणे – 
चाचणी परीRा १ 
  १. व_तुिन  6� -१० गुण 
  २. लघु�री 6�  -१० गुण 
चाचणी परीRा २ 
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  १. व_तुिन  6�  -१० गुण 
  २. लघु�री 6�  -१० गुण 

 
 
सदंभा;साठी प_ुतके – 

१) लिलत ग�ाचे तािªवक _व~प आिण लघुिनबंधाचा इितहास –आनंद यादव 
२) लिलत ग� ते मु£ ग� – िव. शं. चौघुले,  
३) मराठी वा«याचा इितहास, खंड ६, भाग २, संपादक- गो. म. कुळकण¬ व व.vद. कुळकण¬, 

सािहtय पdरषद, पुणे. 
४) मराठी वा«यकोश-खंड ४, ( समीRा-संा), सम�वयक संपादक- डॉ. िवजया राजाqयR, 

महारा¯ रा°य सािहtय सं_कृती मंडळ, मुंबई, २००२. 
५) वा«यीन संा-संकoपना कोश-  6भा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर(संपा), पॉ²युलर 

6काशन, मुंबई, २००१. 
६)  bावहाdरक मराठी, ल. रा.निसराबादकर, फडके 6काशन, कोoहापूर 
७)  bावहाdरक मराठी अqयापनाeया vदशा, डॉ. वसंत शेकडे (संपा.)ऋतू 6काशन, अहमदनगर, 

२०१२ 
 

 
                    ---------------------------------------------------------- 
 


