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DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS 

FYBA Marathi (Ancillary)-I Syllabus Semester I 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMARA101 िराठी ऐच्छिक-I 

 

३ १कविता या साह त्यप्रकाराचा  

 सैद््ािंततक पररचय 

२. ‘१०० कविता’ सिंग्र ातीि िीस 

  तििडक कविता 

३. ‘१०० कविता’ सिंग्र ातीि  

    िीस तििडक कविता 
 

FYBA Marathi (Compulsory) Syllabus Semester II 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMARA201 िराठी ऐच्छिक-I ३ १ िाटक या साह त्यप्रकाराचा  
सैद््ािंततक पररचय 

२. ‘कििा’ विजय 
तेंडुिकरमिखित िाटक 

३. ‘साटिंिोटिं’ रत्िाकर 
ितकरीमिखित िाटक  

 

 

 

 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त)  
F.Y.B.A. Marathi (Ancillary) Syllabus Semester I & II  

 

P
ag

e3
 

 

 

F.Y.B.A. 

प्रथम वर्ष 

 कला शाखा 

 

मराठी ( ऐच्छिक)-I 

MARATHI (ANC) Paper -I   

 प्रथि िर्ष बी. ए. िराठी ऐच्छिक या विर्यासाठी २०१८- २०१९ या शैक्षखिक 
िर्ाषपासूि  िेििेिा अभ्यासक्रि:- 

प्रथि िर्ष बी. ए.िराठी ऐच्छिक या अभ्यासक्रिात प्रथि सत्रात दोि 
िाट्यकृती ि दसु-या सत्रात तििडक कवितािंचा सिािेश करण्यात आिा 
आ े. या अभ्यासक्रिाची शे्रयािंकि पद््तीिुसार रचिा करण्यात आिी आ े. 
िरीि अभ्यासक्रि दोि सत्रािंत विभागिेिा असूि, िेििेल्या विमशष्ट 
तामसकािंिध्ये तो मशकवििा जािे ,तसेच त्याछया चाचिी परीक्षा घेि े
आिश्यक आ े. 

अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. िाटक आखि कविता या साह त्यप्रकाराछया स्िरूपिैमशष्ट्यािंचा पररचय 

करूि देिे. 
२. प्रकारतिष्ठ सिीक्षेची तोंडओळि करूि देिे आखि साह त्यकृतीचे 

विश्िेर्ि करण्यास विद्यार्थयाांिा  प्रोत्सा ि देिे. 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. िाटक ि कविता या साह त्यप्रकारािंचे िेगळेपि मशकिे. 
२. विमशष्ट दृच्ष्टकोिातूि साह त्यकृतीची  प्राथमिक पातळीिर 

सिीक्षा करायिा मशकिे. 
३. सािाच्जकदृष्ट्या सिंिेदिशीि बििे.  
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सि- १ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

 मराठी ( ऐच्छिक)-I Paper Code: RJAUMARA101 
४५ ०३ 

घटक- १ १५ ०१ 

 ‘कववता’ या सादहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पररचय.   

अ.कविता या साह त्यप्रकाराची सिंकल्पिा, कवितेची भार्ा 

आ.कवितेछया व्याख्या,भािकाव्य आखि गीत यािंतीि फरक      
 

  

घटक- २      १५ ०१ 

१०० कविता’  (तििड - कुसुिाग्रज) , अिुभि प्रकाशि              

या सिंग्र ातीि कविता क्र.१,४,७,९,१५,१६, १७, २०, २७, ३६, ३७, ४१, ४४, 
४७, ५३,५७, ६१,६४,६५,६७  

  

घटक -३ १५ ०१ 

१०० कविता’  (तििड - कुसुिाग्रज) , अिुभि प्रकाशि              

या सिंग्र ातीि कविता क्र. ७०, ७२, ७४,७५,७६,८०,८१,८२,८४,८५,८८,९०, ९१, 
९२,९३, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १०० 
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F.Y.B.A. 
MARATHI(ANC) - I  

प्रथम वर्ष कला शाखा 
मराठी अनिवायष 

SEM - I (RJAUMARA101) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािाि्ीची ६० गुिािंची सत्रािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंछया दोि अिंतगषत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्रािंत परीक्षा उत्तीिष  ोण्यासाठी ककिाि ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सत्रािंत परीक्षेिा बसण्यास पात्र ठरण्यासाठी दोिपैकी ककिाि एक अिंतगषत परीक्षा देिे 

अतििायष आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विर्ि-विर्ि सि-सि पॅटिष अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांछया सोबत विचारवितिियािे घेतिेिा विभागप्रिुिािंचा तििषय अिंतति ि 

बिं्िकारक रा ीि. 
 
 
प्रथम सिांत परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्रकेचे प्रथि सत्रान्त प्रश्िपबत्रकेचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्ि १– कविता या साह त्यप्रकाराचा सैद््ाच्न्तक पररचय)पयाषयास (एक प्रश्ि – गुि १५. 
प्रश्ि २ – घटक २ ि्ीि कवितािंिर आ्ाररत पयाषय देऊि एक प्रश्ि – गुि १५. 
प्रश्ि ३ – घटक ३ ि्ीि कवितािंिर आ्ाररत पयाषय देऊि एक प्रश्ि – गुि १५. 
प्रश्ि ४- प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा. (यािंस अिंतगषत पयाष) - गुि १५. 

१(कवितेचा सैद््ाच्न्तक पररचय. 
२(घटक २ ि्ीि कविता 
३(घटक ३ ि्ीि कविता 

 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूि प्रत्येकी २० गुिािंछया दोि चाचिी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा /प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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सि- २ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

 मराठी ( ऐच्छिक)-I Paper Code: RJAUMARA201 
४५ ०३ 

घटक- १ १५ ०१ 

‘िाटक’ या सादहत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पररचय.   

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

आ.िाटकाचे ि त्त्िाचे चार प्रकार(शोकाच्त्िका ि सुिाच्त्िका,अततिाट्य,प्र सि) 

 

  

घटक- २      १५ ०१ 

‘कििा’, विजय तेंडुिकर, िीळकिं ठ प्रकाशि   

घटक -३ १५ ०१ 

‘साटिंिोटिं’ रत्िाकर ितकरी, िॅजेच्स्टक प्रकाशि   
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F.Y.B.A. 

MARATHI(ANC) - I 

प्रथम वर्ष कला शाखा 
मराठी ऐच्छिक-I 

SEM - I (RJAUMARA201) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािाि्ीची ६० गुिािंची सत्रािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंछया दोि अिंतगषत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्रािंत परीक्षा उत्तीिष  ोण्यासाठी ककिाि ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सत्रािंत परीक्षेिा बसण्यास पात्र ठरण्यासाठी दोिपैकी ककिाि एक अिंतगषत परीक्षा देिे 

अतििायष आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विर्ि-विर्ि सि-सि पॅटिष अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांछया सोबत विचारवितिियािे घेतिेिा विभागप्रिुिािंचा तििषय अिंतति ि 

बिं्िकारक रा ीि. 
 
द्ववतीय सिातत परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्रकेछया सत्रान्त प्रश्िपबत्रकेचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्ि १-‘िाटक’ या साह त्यप्रकाराचा सैद््ाच्न्तक पररचय यािर पयाषय देऊि एक प्रश्ि  
         – गुि१५. 
प्रश्ि २- ‘कििा’ या िाटकािर पयाषय देऊि एक प्रश्ि – गुि १५. 

प्रश्ि ३ –‘साटिंिोटिं’ या िाटकािर पयाषय देऊि एक प्रश्ि – गुि १५. 
प्रश्ि ४ –प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा. )अिंतगषत पयाषयािंस ( – गुि १५. 

१( िाटकाचा सैद््ाच्न्तक पररचय  
२( ‘कििा’ 
३( ‘साटिंिोटिं’ 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूिप्रत्येकी २० गुिािंछया दोि चाचिी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

 चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. –गुि २० 
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संिर्ाांसाठी पुस्तकांची यािी – 

१(  िराठी रिंगभूिी , िराठी िाटक – घटिा आखि परिंपरा. ) डॉ. अ. िा. 
भािेरािस्ितृतग्रिंथ), के. िारायि काळे, िा. ि. कुळकिी, िा. रा. ढिळे(सिंपा), िुिंबई 
िराठी साह त्य सिंघ, िुिंबई, १९७१. 

२(  साह त्य : अध्यापि आखि प्रकार – ) िा. ि. कुळकिी गौरि ग्रिंथ(- सिंपादक – श्री. पु. 
भागित, सु्ीर रसाळ, ििंगेश पाडगािकर, मशल्पा तेंडुिकर, अिंजिी कीतषिे, पॉप्युिर 
प्रकाशि आखि िौज प्रकाशि, िुिंबई, १९८७ 

३(    भारतीय प्रयोगकिािंचा पररचय ि इतत ास-िाट्य,राजीि िाईक,प्रिीि भोळे, 

        िोकिाड्.िय ग ृ,िुिंबई,२०१० 

४(  साह त्य-सिीक्षा –)वि. िा. मशरिाडकर गौरि ग्रिंथ( –सिंपाहदत – सािषजतिक िाचिािय, 

         िामसक, १९७६. 

५(  आ्ुतिक िराठी काव्य : उद्गि, विकास आखि भवितव्य ,हद. के. बेडेकर, िागपुर 
विद्यापीठ, 

         िागपूर, १९६९ 

६( का ी िराठी किी: जाखििा आखि शैिी, सु्ीर रसाळ,जिशक्ती िाचक चळिळ, 
औरिंगाबाद, ततृीय आितृ्ती, २०११ 

७(  स्िातिंत्र्योत्तर िराठी कविता, डॉ. सुर्िा करोगि(सिंपा),प्रततिा प्रकाशि, पुिे, १९९९. 

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

९( कविता : सिंकल्पिा, तिमिषती आखि सिीक्षा ,िसिंत पाटिकर, िुिंबई विद्यापीठ आखि 
अिुभि प्रकाशि, िुिंबई, १९९५. 

१०(  कवितेचा शो् , िसिंत पाटिकर, िौज प्रकाशि, िुिंबई, २०११ 

११(  िराठी िाङ्ियकोश-ििंड ४, ) सिीक्षा-सिंज्ञा(, सिन्ियक सिंपादक- डॉ. विजया 
राजाध्यक्ष, ि ाराष्र राज्य साह त्य सिंस्कृती ििंडळ, िुिंबई, २००२.  

१२(  िाड्ियीि सिंज्ञा-सिंकल्पिा कोश- सिंपादक, प्रभा गिोरकर, िसिंत आबाजी ड ाके ि 
इतर, पॉप्युिर प्रकाशि, िुिंबई, २००१. 

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


