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SYBA. 

MAR – PAPER- II 

ि/तीय वष5, कला शाखा 
मराठी अ@यासपिCका D. २ 

 
िFदतीय वष5 बी.ए. (मराठी) अ@यासपिCका D. २ Lया अ@यासDमात ितसMया सCात कादंबरी या 
सािहPयाQकाराचा सैTांितक पUरचय व दोन कादंब-या यांचा समावेश आहे. चौ[या सCात आPमकथन 
या सािहPयQकाराची ठळक वैिश^ये व दोन आPमकथने यांचा समावेश कर_यात आलेला आहे.  या 
अ@यासDमाची `ेयांकन पTतीनुसार रचना कर_यात आली आहे.  हा अ@यासDम दोन सCात 
िवभागला असून नेमलेeया िविश^ तािसकांमधे तो िशकवला जाणे आवiयक आहे.  
 

अ@यासपिCकेची उkl^:े 

१.कादंबरी आिण आPमचUरC या सािहPयQकाराLया oवpपवैिशqrांचा पUरचय. 
२.कादंबरी व आPमचUरC या Qकारातील सािहPयकृतtLया Qकारिनu समीvेLया vमतांचा िवकास 
   करणे. 
 

अ@यासपिCकेची िनqपwी: 

१.कादंबरी व आPमचUरCाचे िवxेषण आिण Qकारिनu समीvा िशकणे. 
२.िविवध सािहPयQकारांLया वेगळेपणाची जाणीव िनमा5ण होणे. 
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SEM-III (RJAMARSIII02) 

सC -३  तािसका -४५ `येाकंन े– ०३  

घटक–१ कादंबरीः एक सािहPयQकार - पUरचय (१५ तािसका) `ेयांकन १ 
          कादंबरी हा कथनाPमक सािहPयQकार Pया दृ̂ ीने PयाLया घटकांची मािहती कथानक, िनवेदन, 
          �ि�रेखा, भाषा, िनवेदनाचे Qकार, �ि�रेखांचे Qकार, कादंबरीची एकूण संरचना.     
 
घटक- २ ‘थँक यू िमoटर �लाड’,-  कादंबरी – अिनल बव� ,पॉ�युलर Qकाशन (१५ तािसका)`ेयांकन १ 
 
घटक -३ ‘सािवCी ’,- कादंबरी – पु.िश.रेगे, मौज Qकाशन (१५ तािसका) `ेयांकन १  
 
ततृीय सCा�त परीvा – गणु ६० 
वरील अ@यासपिCकेचे Qथम सCा�त Q�पिCकेचे oवpप पुढीलQमाणे ठरिव_यात आले आहे. 
 
Q� १– ‘कादंबरी’  या सािहPयQकाराचा सैTाि�तक पUरचय यावर पया5य देऊन एक Q�  
           – गुण १५. 
Q� २ – ‘थँक यू िमoटर �लाड’ या कादंबरीवर पया5य देऊन एक Q� – गुण १५. 
Q� ३ – ‘सािवCी’ या कादंबरीवर पया5य देऊन एक Q� – गुण १५. 
Q� ४ –  QPयेक गटातील एकेक टीप िलहा (अंतग5त पया5यांसह) – गुण १५. 

१) आPमकथनाचा सैTाि�तक पUरचय  
२) ‘थँक यू िमoटर �लाड’  
३) ‘सािवCी’ 

अंतग5त मeूयमापन – गुण ४० 
`ेयांकन �वoथेचा एक आवiयक भाग �हणून दोन चाचणी परीvा घेतeया जातील. चाचणी परीvेचा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलQमाणे – 
 चाचणी परीvा १ 
    १.वoतुिनu Q� -१० गुण 
    २. लघुwरी Q�  -१० गुण 
चाचणी परीvा २ 
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    १.वoतुिनu Q� -१० गुण 
    २. लघुwरी Q�  -१० गुण 
 

SEM IV (RJAMARSIV02) 
 सC -४ चौथ े तािसका -४५ `येाकंन े-३ 
घटक १: ‘आPमकथन’ या सािहPयQकाराची ठळक वैिशqrे (१५ तािसका) `ेयांकन- १ 
घटक २: ‘मन म� है िव�ास’- आPमकथन – िव�ास नांगरे पाटील, राजहंस Qकाशन,(१५ तािसका)  
          `ेयांकन १ 
घटक ३: ‘जसं घडलं तसं’ - आPमकथन -  नीलम माणगावे, शिशkकरण पि�लकेशन, (१५ तािसका) 
          `ेयांकन १ 
 
चतुथ5 सCा�त परीvा – गणु ६० 
वरील अ@यासपिCकेचे Qथम सCा�त Q�पिCकेचे oवpप पुढीलQमाणे ठरिव_यात आले आहे. 
 
Q� १– ‘आPमकथन’ या सािहPयQकाराचा सैTाि�तक पUरचय यावर पया5य देऊन एक Q� 
   – गुण १५. 
Q� २ – ‘मनमे है िव�ास’  या आPमकथनावर पया5य देऊन एक Q� – गुण १५. 
Q� ३ – ‘जसं घडलं तसं’ या आPमकथनावर पया5य देऊन एक Q� – गुण १५. 
Q� ४ –  QPयेक गटातील एकेक टीप िलहा (अंतग5त पया5यांसह) – गुण १५. 

१) आPमकथनाचा सैTाि�तक पUरचय  
२) ‘मनमे है िव�ास’  
३) ‘जसं घडलं तसं’ 

 
अंतग5त मeूयमापन – गुण ४० 
`ेयांकन �वoथेचा एक आवiयक भाग �हणून दोन चाचणी परीvा घेतeया जातील. चाचणी परीvेचा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलQमाणे – 
 चाचणी परीvा १ 
    १.वoतुिनu Q� -१० गुण 
    २. लघुwरी Q�  -१० गुण  
चाचणी परीvा २ 
१.वoतुिनu Q� -१० गुण 
२. लघुwरी Q�  -१० गुण 
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सदंभ5�थं- 
१. मराठी वाङ् मयाचा इितहास – खंड ५, भाग -१, रा. `ी. जोग (संपा.), म. सा. प., पुणे, १९७३ 
२. कादंबरीिवषयी, हUर�ं� थोरात, प�गंधा, पुणे, २००६ 
३. कादंबरी –एक सािहPयQकार, हUर�ं� थोरात, श�द पि�लकेश�स, मुंबई, २०१० 
४. टीकाoवयंवर, भालचं� नेमाडे,  साकेत, औरंगाबाद, १९९० 
५. सािहPय अ¢यापन आिण Qकार  ( वा. ल. कुळकण£ गौरव �ंथ) , `ी. पु., सुधीर रसाळ, मंगेश 
     पाडगावकर, िशeपा त�डुलकर, अंजली क¤त5न(ेसंपा.), पॉ�युलर Qकाशन आिण मौज Qकाशन,  
     मुंबई, १९८७ 
६.राजा¢यv, िवजया व इतर (संपा.), मराठी वाङ् मयकोश खंड -४, (समीvा सं¦ा), महारा§ रा¨य  
   सािहPय संoकृती मंडळ, मुंबई, २००२    
७.गणोरकर, Qभा, वसंत आबाजी डहाके व इतर (संपा.) वाङ् मयीन सं¦ा-संकeपना कोश, पॉ�युलर,  
   मुंबई, २००१ 

----------------------------------------------------------------------------- 
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SYBA 

MARATHI PAPER NO. III 
िFदतीय वष5, कला शाखा 

मराठी अ@यासपिCका D. ३ 
 
िFदतीय वष5, कला(मराठी)अ@यासपिCका D.३Lया अ@यासDमातील ितस-या व चौ[या सCासाठी 
मुंबई िवापीठाLया अ@यासमंडळाने एकूण चार न�ा अ@यासपिCका –३०१ “भाषा आिण 
भाषा@यास”, ४०१ “मराठीLया बोलीचा अ@यास: आगरी बोली”, ४०२“मराठीLया बोलीचा अ@यास: 
मालवणी बोली”, ४०३ “मराठीLया बोलीचा अ@यास: वाडवळी बोली” नेम_यात आeया आहेत.यापैक¤ 
ितसMया सCासाठी अ@यासपिCका D. “३०१ भाषा आिण भाषा@यास” ही सव5 महािवालयांसाठी 
अिनवाय5 आह े . सC चार साठी महािवालयांना ४०१ मराठीLया बोलीचा अ@यास: आगरी बोली; 
४०२ मराठीLया बोलीचा अ@यास: मालवणी बोली ±कंवा ४०३ मराठीLया बोलीचा अ@यास: 
वाडवळी बोली या तीन अ@यासपिCकांपैक¤ कोणPयाही एकाच अ@यासपिCकेची िनवड करावी लागेल.  
चौ[या सCासाठी तीन पया5यी oवpपाLया अ@यासपिCकापंैक¤ रामिनरंजन झुनझुनवाला 
महािवालयाLया अ@यासमंडळाने ४०२“मराठीLया बोलीचा अ@यास: मालवणी बोली” ही 
अ@यासपिCका िनवडली आहे. आगामी तीन वषा³साठी ही अ@यासपिCका अ@यासDमात असेल. या 
अ@यासDमाची `ेयांकन पTतीनुसार रचना कर_यात आली आहे. वरील अ@यासDम दोन सCांत 
िवभागलेला असून, नेमलेeया िविश^ तािसकांम¢ये तो िशकिवला जाणे आवiयक आहे.संबंिधत 
महािवालयाLया यापूव£ िनधा5Uरत व मा�य झालेeया तािसकांम¢ये कोणPयाही Qकारची वाढ करता 
येणार नाही. 
 

अ@यासपिCकेची उkl^:े 

१.भाषािव¦ान,सामािजक भाषािव¦ान आिण बोलीिव¦ानाLया मूलत´वांची ओळख. 
२.मालवणी बोलीचा भाषावै¦ािनक दिृ^कोणातून पUरचय, मालवणी सािहPयकृतtLया आधारे 
   भाषा व भाषेशी िनगडीत  सांoकृितक पUरचय. 
अ@यासपिCकेची िनqपwी: 

१.भाषा व बोली या िवषयीLया शा¶ीय दिृ^कोणाचा पUरचय होणे. 
२.सािहPयातून सामािजक पUरिoथतीचे भान िनमा5ण होणे. 
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SEM III (RJAMARSIII03) 
सC - ३  तािसका -४५  `येाकंन े-३  
भाषा आिण भाषा@यास 
घटक १  (तािसका- १५) `ेयांकन १ 
          (अ) मानवी भाषेच ेoवpप◌ः 

      संQेषण – मानवी आिण मानवेतरांच,े मानवांचे भािषक व भाषेतर संQेषण, मानवी 
      भाषेची लvणे  ±कंवा oवpप िवशेष ( ¢व�याPमकता, िच�हाPमकता, यादिृLछकता, 
      सज5नशीलता,QPयvातीतता, सामािजकता,पUरवज5नशीलता इ.) मानवी भाषेLया 
      �ाºया  
(आ) भाषेची िविवध काय� – रोमान याकबसनचे संQेषणाच ेनमुनाpप व ६ भािषक काय�  
      (िनद�शाPम, आिवqकाराPम, पUरणामिनu, स»दया5Pम, संपक5 िनu, अितभाषाPम).  

 
घटक २ (तािसका- १५ ) `ेयांकन १ 

(अ)भाषा, समाज आिण संoकृती  
भाषा – एक सांoकृितक संिचत, सांoकृितक जडणघडणीच,े संDमणाच ेमा¢यम, एडवड5 
सपीर-ब�जामीन वोफ5  यांचा भािषक सापेvतावादाचा अ@युपगम , भाषेकडे पाह_याचा 
समाज भाषावै¦ािनक दिृ^कोण, समाजातील भाषावैिव¢य आिण भाषेचा ब½िजनसीपणा, 
भािषक-सांoकृितक िविवधता परoपरसंबंध . 

         (आ) भाषेचा िवकास आिण Mहास – संकeपनािवचार  

      जागितक¤करण आिण भािषक-सांoकृितक िविवधता- पUरणाम, भािषक ¾ुवीकरणाच े
      धोके, भाषेLया ‘िवकासा’ची संकeपना, भाषेLया Qगतीच ेिनकष ±कंवा मापदंड, 
      भािषक ऱ्हासाची संकeपना, भािषक ऱ्हासाLया िविवध अवoथा ±कंवा ट�प,े भािषक 
      ऱ्हासाची कारणे, भाषािनयोजन आिण भाषेचा िवकास . 

 
घटक ३ (तािसका- १५ )  `ेयांकन १ 
          (अ)भाषा, Qमाण भाषा आिण बोली- संकeपना िवचार  
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‘Qमाण भाषा’ �हणजे काय, Qमाण भाषेची आवiयकता, Qमाण भाषा व बोली यांLयातील 
संबंध, Pयांच ेवापरvेC, बोलीवैिव¢य- उपबोली, oथािनक बोली-Qादेिशक बोली- 
जाितिनu बोली-सामािजक बोली इ., बोलtिवषयीचे गैरसमज (शुTाशुTता, `ेuकिनuता, 
अंगभूत vमता इ.) व त[ये, मराठीLया िविवध बोली.  

 

(आ) बोलtLया अ@यासाची गरज व मह´व  
       बोलीिव¦ान (Dialectology), बोलtLया अ@यासाची kदशा – बोलtचा िवगमनाPमक 
       अ@यास, सामािजक-सांoकृितक अ@यास, बोलtLया अ@यासाची साधने, vेCीय काय5  
       (Field Work), बोलtची �ाकरणे व कोशरचना यांच ेमह´व, बोलtसमोरील आFहाने 
        व Pयांच ेजतन व संवध5न यांसाठी करावयाLया QयÏांची kदशा. 

 
ततृीय सCातं पर◌ीvचे ेoवpप 
 Q� D. १ घटक १ वर अंतग5त पया5यासह एक Q� - गुण १५ 
 Q� D. २ घटक २ वर अंतग5त पया5यासह एक Q� - गुण १५ 
 Q� D. ३ घटक ३ वर अंतग5त पया5यासह एक Q� - गुण १५ 
 Q� D. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतग5त पया5यासह तीन Uटपा- गुण १५ 
 
अंतग5त मeूयमापन – गुण ४० 
`ेयांकन �वoथेचा एक आवiयक भाग �हणून दोन चाचणी परीvा घेतeया जातील. चाचणी परीvेचा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलQमाणे – 
 चाचणी परीvा १ 
    १.वoतुिनu Q� -१० गुण 
    २. लघुwरी Q�  -१० गुण 
चाचणी परीvा २ 
    १.वoतुिनu Q� -१० गुण 
    २. लघुwरी Q�  -१० गुण 
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SEM - IV(RJAMARSIV03) 
मराठीLया बोलtचा अ@यास: मालवणी बोली 
सC – ४  तािसका- ४५  `येाकंन े३ 

घटक १:  (तािसका १५ ) `ेयांकन १ 
अ) मालवणी बोलीची वैिशqrे- �ुPपwी आिण िवकास, �ाकरिणक वैिशqrे, उÐार  

QkDया-�हणी, वाÑQचार, श�दसं�ह इ. 
  आ) मालवणी लोकसंoकृती, मालवणी बोलीचे Qभाव vेC, मालवणी सािहPयाचा इितहास 

 
घटक २: ( तािसका १५) `ेयांकन १ 
 नाटक: चाकरमानी- संुदर तळाशीकर, मॅजेoटीक Qकाशन- आशय, पाCिचCण, अवकाश, 

संवादभाषा, बोली वैिश^◌्ये इ.  
घटक ३: ( तािसका १५) `ेयांकन १ 
 मालवणी बोलीतील किवतांचा अ@यास 

१) ठेय घराची आठव ,  चेडवाक िनरोप- िवÓल कृqण नेpरकर 
२) आझन-माझन, सांजगाणा - वसंत सावंत 
३) Fहनीबाय जु�यार दी गे, बाळगो आिण माल�या - महेश केळुसकर 
४) वाढवाळ, झेटलीमन- नारायण परब 
५) नया घराचो पावो खनताना, वाpळ- Qवीण बांदेकर 
६) वांगड, शबय- सई लळीत 
७) नाम◌ो कुळकार, मालवण◌ी मेवो- अिवनाश बापट 
८) ज◌ाCा, िमरग- दादा मडकईकर 
९) खेळे, भात◌ालय- नामदेव गवळी 
१०) शेताभातातलो िशरवान, तांबेट पसरलेeया मा◌ंडवात- अजय कांडर 
११) दया5राजा, माझी माय- ÔजाUरओ Õपंटो 
१२) ...आिण तावडन आजी उठली , गटारी- सुनंदा कांबळे 
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चतुथ5 सCातं परीvचे ेoवpप 

Q� D. १ घटक १ वर अंतग5त पया5यासह एक Q� -गुण १५ 
 Q� D. २ घटक २ वर अंतग5त पया5यासह एक Q� -गुण १५ 
 Q� D. ३ घटक ३ वर अंतग5त पया5यासह एक Q� -गुण १५ 
 Q� D. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतग5त पया5यासह तीन Uटपा -गुण १५ 
अंतग5त मeूयमापन – गुण ४० 
`ेयांकन �वoथेचा एक आवiयक भाग �हणून दोन चाचणी परीvा घेतeया जातील. चाचणी परीvेचा 
तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलQमाणे – 
 चाचणी परीvा १ 
    १.वoतुिनu Q� -१० गुण 
    २. लघुwरी Q�  -१० गुण 
चाचणी परीvा २ 
    १.वoतुिनu Q� -१० गुण 
    २. लघुwरी Q�  -१० गुण 
 

सदंभ5�थं : 

१.आधुिनक भाषािव¦ान: िसTांत आिण उपयोजन, िमÕलंद मालशे,लोकवाÖयगृह ,मुंबई,१९९५. 
२. भाषािव¦ान: वण5नाPमक आिण ऐितहािसक ,स.गं. मालशे आिण इतर, प�गंधा Qकाशन, 

पुणे,२०१०. 
३. आधुिनक भाषािव¦ान ( संरचनावादी आिण सामा�य ), (संपा.) कeयाण काळे आिण अंजली 

सोमण, Qितमा Qकाशन , पुणे, १९९९. 
४.सामािजक भाषािव¦ान, (संपा.)रमेश धØगडे, kदलीपराज Qकाशन ,२००६. 
५. सामािजक भाषािव¦ान:कvा आिण अ@यास, (संपा.) जय`ी पाटणकर, ससंदभ5 

Qकाशन,नािशक,२००५. 
६.भाषा आिण भूगोल, ना.गो.कालेलकर,मौज Qकाशन, मुंबई,२०००. 
७. कोकणातील कृिषसंoकृती आिण लोकगीते, दया5 Qकाशन,  पुणे,२०१४. 
८. मराठी वाÖयकोश, (संपा.)जया दडकर आिण इतर,ग.रा. भटकळ फाऊंडेशन, मुंबई,२०१३.  
९.भारतीय भाषांच ेलोकसव�vण: सव�vण मािलका मुºय संपादक- डॉ. गणेश देवी, महारा§ 
   खंड संपादन: अÔण जाखडी, प�गंधा Qकाशन, २०१३. 
 १०भाषा आिण जीवन –Cैमािसक ,मराठी अ@यास पUरषद पिCका,पुणे. 
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