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DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS 

FYBA Marathi (Ancillary)-I Syllabus Semester I 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMARA101 िराठी ऐवछिक-I 

 

३ १.‘िाटक’ या साव त्यप्रकाराचा 

सैद्धावततक पररचय 

२.‘झोपी गेिेिा जागा झािा’  ेिाटक 

३. ‘राव ि ेदरू घर िाझे’   ेिाटक 

 

FYBA Marathi (Compulsory) Syllabus Semester II 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMARA201 िराठी ऐवछिक-I ३ १.कविता या साव त्यप्रकाराचा 

सैद्धावततक पररचय 

२ . बव णाबाई, बा.सी. िर्ढेकर, पद्मा, 

ििंगेश पाडगािकर या चार किींछया 

कवितािंचा अभ्यास 

३. अिुराधा पाटीि,अरूण काळे, 

इिंद्रवजत भािेराि, िीरधिि परब या 

चार किींछया कवितािंचा अभ्यास 
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FYBA 

MARATHI(ANC) Paper- I 

प्रथि िर्ष किा शाखा 

िराठी( ऐवछिक)-I 

 

 

प्रथि िर्ष बी. ए. िराठी ऐवछिक या विर्यासाठी २०१८- २०१९ या शकै्षवणक िर्ाषपासूि  िेििेिा 

अभ्यासक्रि:- 

प्रथि िर्ष बी. ए.िराठी ऐवछिक या अभ्यासक्रिात प्रथि सत्रात दोि िाट्यकृती ि दसु-या सत्रात 

वििडक कवितािंचा सिािेश करण्यात आिा आ .े या अभ्यासक्रिाची श्रेयािंकि पद्धतीिुसार रचिा 

करण्यात आिी आ .े िरीि अभ्यासक्रि दोि सत्रािंत विभागििेा असूि, िेििेल्या विवशष्ट 

तावसकािंिध्ये तो वशकवििा जाणे ,तसेच त्याछया चाचणी परीक्षा घेण ेआिश्यक आ .े 

 

अभ्यासपवत्रकेची  उद्दिष्ट:े 

१. िाटक आवण कविता या साव त्यप्रकाराछया स्िरूपिैवशष्टट्यािंचा पररचय करूि देण.े 

२.प्रकारविष्ठ सिीक्षेची तोंडओळख करूि देण ेआवण साव त्यकृतीचे विश्लेर्ण करण्यास विद्यार्थयाांिा 

प्रोत्सा ि देणे. 

अभ्यासपवत्रकेची  विष्टपत्ती: 

१.िाटक ि कविता या साव त्यप्रकारािंचे िेगळेपण वशकणे. 

२.विवशष्ट दवृष्टकोणातूि साव त्यकृतीची  प्राथविक पातळीिर सिीक्षा करायिा वशकण.े 

३.सािावजकदषृ्टट्या सिंिदेिाशीि बिणे. 
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SEM - I (RJAUMARA101) 

सत्र- १ तावसका  -६० श्रयेािंकि े– ०३ 

घटक१: ‘िाटक’या साव त्यप्रकाराचा सैद्धावततक पररचय. (  १५ तावसका)श्रेयािंकि १ 

               अ.िाटक या साव त्यप्रकाराची सिंकल्पिा, िाटक या साव त्यप्रकाराचे घटक,  

               आ.िाटकाचे ि त्त्िाचे चार प्रकार (शोकावत्िका ि सुखावत्िका,अवतिाट्य,प्र सि)  

घटक२: ‘झोपी गेििेा जागा झािा’,बबि प्रभू,िजेॅवस्टक बुकस्टॉि. (१५ तावसका) श्रेयािंकि १ 

घटक३: ‘राव ि ेदरू घर िाझे,’शफाअत खाि,शब्दािय प्रकाशि (१५ तावसका) श्रेयािंकि १ 
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FYBA 

MARATHI (ANC) Paper- I 

प्रथि िर्ष किा शाखा   

िराठी( ऐवछिक)-I 

 

SEM - I (RJAUMARA101) 

 

प्रथि सत्रातत परीक्षा – गणु ६० 

िरीि अभ्यासपवत्रकेचे प्रथि सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप पुर्ढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ .े 

प्रश्न १–‘िाटक’ या साव त्यप्रकाराचा सैद्धावततक पररचय यािर पयाषय देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २– ‘झोपी गेििेा जागा झािा’ या िाटकािर पयाषय देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –‘राव ि ेदरू घर िाझे’ या िाटकािर पयाषय देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ –प्रत्येक गटातीि एकेक टीप वि ा. (अिंतगषत पयाषयािंस ) – गुण १५. 

१) िाटकाचा सैद्धावततक पररचय  

२) ‘झोपी गेििेा जागा झािा’ 

३) ‘राव ि ेदरू घर िाझे’ 

 

अिंतगषत िलू्यिापि – गणु ४० 

श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णूि प्रत्येकी २० गुणािंछया दोि चाचणी परीक्षा  ोतीि.या 

चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुर्ढीिप्रिाण े– 

 चाचणी परीक्षा /प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. –गुण २० 

 

 

 

 

 

 



ह िंदी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित  रािविरिंजि झुिझुििािा ि ाविद्यािय  (स्िायत्त) 

6 
 

SEM - II (RJAUMARA201) 

सत्र -२ तावसका -६० श्रयेािंकि े– ०३ 

 

घटक-१कविता या साव त्यप्रकाराचा सैद्धािंवतक पररचय-(१५ तावसका)श्रयेािंकि – १ 

              अ.कविता या साव त्यप्रकाराची सिंकल्पिा, कवितेची भार्ा 

             आ.कवितेछया व्याख्या,भािकाव्य आवण गीत यािंतीि फरक 

 

घटक-२या घटकाछया अिंतगषत चार किींछया कवितािंचा अभ्यास िेिििेा आ .े(१५ तावसका) 

श्रेयािंकि – १  

१)बव णाबाई– 

      बव णाबाईंचीं गाणी, बव णाबाई चौधरी, परचुरे प्रकाशि,िुिंबई,१९५२ 

१.सिंसार (प.ृ ०७) 

२.िि 

३.िािूस (प.ृ ६४)    

 

            २) बा.सी. िर्ढकेर– 

                 िर्ढेकरािंची कविता, बाळ सीताराि िर्ढेकर, िौज प्रकाशि,िुिंबई, १९९४  

१.द्दकतीतरी द्ददिसािंत ...(पृ. १०१) 

२.सकाळीं उठोिी | च ा-कॉफी प्यािी (प.ृ २८) 

३.अजूि येतो िास फुिािंिा (पृ. १०२) 

३)पद्मा – 

१. आम् ी कुिीिािंछया कतया (िी ार, िौज प्रकाशि, १९५४,  पृ. २६) 

२.िी इथिी   (स्िप्नजा,िौज प्रकाशि, १९६२, पृ.१२) 

३.आई झाल्यािर (आकाशिेडी) 

 

         ४) ििंगेश पाडगािकर– 

१.द्ददिस तुझे   ेफुिायचे (सिंग्र -तुझे गीत गाण्यासाठी, िौज प्रकाशि, िुिंबई, १९८९, 

पृ.८४) 

२.िी फूि तृणािंवति इििे (सिंग्र - वजप्सी,पॉप्युिर प्रकाशि, िुिंबई, पुििुषद्रण,१९६८, 

पृ.१७) 

३.प्रेि म् णजे प्रेि असतिं (बोिगाणी,िौज प्रकाशि, िुिंबई, २०००, प.ृ ३६) 
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घटक३ - या घटकाछया अिंतगषत चार किींछया कवितािंचा अभ्यास िेििेिा आ .े(१५ तावसका) 

              श्रयेािंकि – १  

१) अिुराधा पाटीि- 

                १.आठिणी येतात येतच रा तात(द्ददगिंत, पृ. १०)  

                २.िाझी अक्षरिं वभजतात (िाळूछया पात्रात िािंडििेा खेळ, प.ृ ३७) 

                ३. गिताछया िाळिेल्या िुळािंसारखी (तरी ी, प.ृ ४१)  

 

२) अरुण काळे – 

      ििंतर आििे ेिोक, िोकिाड्मयगृ , २००६. 

१. ििंतर आििे ेिोक  ( पृ. ६) 

२ .खरिं बोिििं की सख्ख्या आईिा राग येतो ( प.ृ ३२ ) 

३ .प्रेिाचिं  ोऊ द्यािा जागवतकीकरण   (पृ.३९) 

 

३) इिंद्रवजत भािेराि- 

१.िाझ्या कवितेिा यािा (पीकपाणी, िे ताप्रकाशि, २००१, प.ृ९) 

२ .रािाििातल्या उत ातात ात िाळिेल्या ( दरू राव िा गाि, प्रवतभास प्रकाशि, 

२००९, प.ृ ३५) 

३.झाडाझाडािा विचारा ( टा ो, प्रवतभास प्रका., २००८, प.ृ ९) 

 

४) िीरधिि परब- 

    दरसाि दर शेकडा, िोकिाड्मयगृ , दसुरी आिृत्ती, २००९. 

१.जोवतराि फुल्यािंचिं वचत्र   (प.ृ ४) 

२.खूप दरूिर पाहूि ी   ( पृ. २३) 

३. आपिी िाळ कधी परुिी गिेीच िा ी गािकुसात  ( प.ृ ३८) 
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FYBA 

MARATHI (ANC) Paper- I 

प्रथि िर्ष किा 

 शाखा िराठी( ऐवछिक)-I 

 

SEM - II (RJAUMARA201) 

 

वद्वतीय सत्रातत परीक्षा – गणु ६० 

िरीि अभ्यासपवत्रकेछया सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप पुर्ढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ .े 

प्रश्न१–कविता या साव त्यप्रकाराचा सैद्धावततक पररचय(पयाषयास )एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २ –घटक २ िधीि कवितािंिर आधाररत पयाषय देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –घटक ३ िधीि कवितािंिर आधाररत पयाषय देऊि एक प्रश्न – गुण १५ . 

प्रश्न ४ –प्रत्येक गटातीि एकेक टीप वि ा. )अिंतगषत पयाषयािंस ( - गुण १५ . 

१)कवितेचा सदै्धावततक पररचय. 

२)घटक २ िधीि कविता 

३)घटक ३ िधीि कविता 

 

अिंतगषत िलू्यिापि – गणु ४० 

श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णूिप्रत्येकी २० गुणािंछया दोि चाचणी परीक्षा  ोतीि.या 

चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुर्ढीिप्रिाण े– 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. –गुण २० 
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सिंदभाांसाठी पसु्तकािंची यादी – 

१)  िराठी रिंगभूिी , िराठी िाटक – घटिा आवण परिंपरा. ( डॉ. अ. िा. भािरेािस्िृवतग्रिंथ), के. 

िारायण काळे, िा. ि. कुळकणी, िा. रा. र्ढिळे(सिंपा), िुिंबई िराठी साव त्य सिंघ, िुिंबई, 

१९७१. 

२)  साव त्य : अध्यापि आवण प्रकार – ( िा. ि. कुळकणी गौरि ग्रिंथ)- सिंपादक – श्री. प.ु भागित, 

सुधीर रसाळ, ििंगेश पाडगािकर, वशल्पा तेंडुिकर, अिंजिी कीतषिे, पॉप्युिर प्रकाशि आवण 

िौज प्रकाशि, िुिंबई, १९८७ 

३)    भारतीय प्रयोगकिािंचा पररचय ि इवत ास-िाट्य,राजीि िाईक,प्रिीण भोळे, 

        िोकिाड्.िय गृ ,िुिंबई,२०१० 

४)  साव त्य-सिीक्षा –(वि. िा. वशरिाडकर गौरि ग्रिंथ) –सिंपाद्ददत – सािषजविक िाचिािय, 

         िावसक, १९७६. 

५)  आधुविक िराठी काव्य : उद्गि, विकास आवण भवितव्य ,द्दद. के. बेडेकर, िागपुर विद्यापीठ, 

         िागपरू, १९६९ 

६) का ी िराठी किी: जावणिा आवण शिैी, सुधीर रसाळ,जिशक्ती िाचक चळिळ, औरिंगाबाद, 

तृतीय आिृत्ती, २०११ 

७)  स्िातिंत्र्योत्तर िराठी कविता, डॉ. सुर्िा करोगि(सिंपा),प्रवतिा प्रकाशि, पुणे, १९९९. 

८)  कवितेविर्यी ,िसिंत आबाजी ड ाके, स्िरूप प्रकाशि, औरिंगाबाद,१९९९. 

९) कविता : सिंकल्पिा, विर्िषती आवण सिीक्षा ,िसिंत पाटणकर, िुिंबई विद्यापीठ आवण अिुभि 
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