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Course Code: F.Y.B.A  

Course Title: Optional Marathi (RUAMAR) 

Academic year 2019-20 

 

 

Learning Objectives:  

प्रथम वषष बी. ए.मराठी ऐच्छिक या अभ्यासक्रमात प्रथम सत्रात दोन नाट्यकृती व दसुऱ्या सत्रात 

च्नवडक कच्वताांचा समावेश करण्यात आला आह.े मराठी साच्हत्याची च्वशेष अभ्यासच्वषय म्हणून च्नवड 

करणाऱ्या च्वद्यार्थयाांना नाटक आच्ण कच्वता या दोन प्रमुख वाङ्मयप्रकाराांची सैद्ाांच्तक ओळख व्हावी तसेच 

त्यातील काही च्नवडक साच्हत्यकृतींछया अभ्यासातून या वाङ्मयप्रकाराांचा रूपबांध अच्धक सुस्पष्ट व्हावा हा या 

अभ्यासक्रमाचा हते ूआह.े 

 

Learning Outcomes:  

च्वद्यार्थयाांना मराठी साच्हत्यातीन नाटक आच्ण कच्वता या प्रमुख वाङ्मयप्रकाराांची सैद्ाांच्तक ओळख होत.े या 

दोन प्रकाराांतगषत नेमलेल्या साच्हत्यकृतींछया प्रकारलक्ष्यी अभ्यासातून वाङ्मयप्रकाराची सांकल्पना अच्धक सुस्पष्ट 

होत.े त्या वाङ्मयप्रकारामध्ये अच्धकाच्धक वाचन करण्याची पे्ररणा च्मळते.  

   

 

 

 

 

 

 

 



Detail Syllabus 

SEMESTER I 

Course Code Title Credits 

RUAMAR101 OPTIONAL MARATHI 03 

घटक १ ‘नाटक’या साच्हत्यप्रकाराचा सैद्ाच्ततक पररचय –  

साच्हत्यप्रकाराची सांकल्पना, घटक, प्रकार, नाटक:एक 

सांच्मश्र कला, मराठी नाटकाछया इच्तहासातील महत्त्वाचे 

टप्प.े   

20 lectures 

घटक २ ‘जाांभूळ आख्यान’, सुरेश च्चखल,े लोकवाङ्मय गृह 
20 lectures 

घटक३ ‘राच्हल ेदरू घर माझे,’ शफाअत खान, शब्दालय प्रकाशन 
20 lectures 

 

References: 

1) मराठी रांगभूमी  मराठी नाटक – घटना आच्ण परांपरा. (डॉ. अ. ना. भालरेाव स्मृच्तग्रांथ)-

सांपादक –के. नारायण काळे, वा. ल. कुळकणी, वा. रा. ढवळे, मुांबई मराठी साच्हत्य 

सांघ, मुांबई, १९७१. 

2) साच्हत्य  अध्यापन आच्ण प्रकार – ( वा. ल. कुळकणी गौरव ग्रांथ)- सांपादक – श्री. पु. 

भागवत, सुधीर रसाळ, मांगेश पाडगावकर, च्शल्पा तेंडुलकर, अांजली कीतषने, -पॉप्युलर 

प्रकाशन आच्ण मौज प्रकाशन, मुांबई, १९८७ 

3) भारतीय प्रयोगकलाांचा पररचय व इच्तहास-नाट्य, राजीव नाईक, प्रवीण भोळे, 

लोकवाड्.मय गृह, मुांबई,२०१० 



4) साच्हत्य-समीक्षा – (च्व. वा. च्शरवाडकर गौरव ग्रांथ) –सांपाददत – सावषजच्नक 

वाचनालय, नाच्शक, १९७६. 

5) मराठी वाड् मयकोश-खांड ४, ( समीक्षा-सांज्ञा), समतवयक सांपादक- डॉ. च्वजया   

राजाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साच्हत्य सांस्कृती मांडळ, मुांबई, २००२.  

6) वाड्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश- सांपादक, प्रभा गणोरकर, वसांत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुांबई, २००१. 

 

Detail Syllabus 

 

SEMESTER II 

Course Code Title Credits 

RUAMAR 102 OPTIONAL MARATHI 03 

घटक १ कच्वता या साच्हत्यप्रकाराचा सैद्ाांच्तक पररचय - सांकल्पना, घटक, 

भावकाव्य आच्ण गीत फरक, कच्वतेची भाषा, मराठी कच्वतेछया 

इच्तहासातील महत्त्वाचे टप्पे 

 

20 lectures 

घटक २ पाच कवींछया प्रत्येकी तीन कच्वताांचा अभ्यास 

 

१) बच्हणाबाई चौधरी 

‘बच्हणाबाईंचीं गाणी’ या सांग्रहातील (परचरेु प्रकाशन) 

१. सांसार      २. मन     ३. च्हरीताचां दनेां घेनां  

 

२)केशवसतु  

समग्र केशवसतु - सांपादक प्रा. भ. श्री. पांच्डत (व्हीनस प्रकाशन) 

१. फुलपाखरू    २. आम्ही कोण?    ३. नवा च्शपाई  

20 lectures 



     

३) बा.सी. मढेकर 

मढेकराांची कच्वता - बाळ सीताराम मढेकर (मौज प्रकाशन)  

१.दकतीतरी ददवसात... 

२. सकाळी उठोनी चहा-कॉफी प्यावी 

३. अजून येतो वास फुलाांना  

 

४) इांददरा सांत  

मणृ्मयी - इांददरा सांत (सचु्वचार प्रकाशन मांडळ) 

१. मध्यमवगी गागी     २. मृण्मयी    ३. मेंदी  

 

५) मांगशे पाडगावकर 

१. ददवस तुझ ेह ेफुलायाचे (तुझ ेगीत गाण्यासाठी, मौज प्रकाशन) 

२. मी फूल तृणातील इवले (च्जप्सी,पॉप्युलर प्रकाशन) 

३.रात्रभर आपण चालत आहोत (भटके पक्षी,मौज प्रकाशन) 

 

घटक३ 

 

पाच कवींछया प्रत्येकी तीन कच्वताांचा अभ्यास 

१) मच्लका अमर शेख  

महानगर (डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर प्रबोच्धनी) 

१. महानगर १४     २. महानगर १८    ३. महानगर २३  

 

२) नारायण सवु े 

१. ऐसा गा मी ब्रह्म (ऐसा गा मी ब्रह्म, पॉप्युलर प्रकाशन)  

२. सत्य (माझे च्वद्यापीठ, पॉप्युलर प्रकाशन) 

३. माझी आई (ऐसा गा मी ब्रह्म, पॉप्युलर प्रकाशन) 

 

३) अनरुाधा पाटील- 

१. म्हणतात उमटत नाहीत (ददवसेंददवस) 

२. आठवणी येतात (ददगांत)  

३. गवताछया वाळलेल्या मुळाांसारखीच (तरीही)  

 

 
20 lectures 



४) अरुण काळे 

नांतर आलेले लोक (लोकवाड्मयगृह) 

१. नांतर आलेले लोक 

२. तू मदरबोडष माझ्या सांगणकाचा  

३. पे्रमाचां होऊ द्याना जागच्तकीकरण   

 

५) इांद्रच्जत भालरेाव 

१. कच्वता क्र. १ (पीकपाणी, मेहता पच्ब्लकेशन) 

२. कच्वता क्र. २७ ( दरू राच्हला गाव, प्रच्तभास प्रकाशन) 

३. कच्वता क्र. १ ( टाहो, प्रच्तभास प्रकाशन)  

References: 

1) आधचु्नक मराठी काव्य  उद्गम, च्वकास आच्ण भच्वतव्य – दद. के. बेडकेर, नागपरू च्वद्यापीठ, नागपरू, 

१९६९ 

2) काही मराठी कवी जाच्णवा आच्ण शलैी – सधुीर रसाळ,जनशक्ती वाचक चळवळ, औरांगाबाद, ततृीय 

आवतृ्ती, २०११ 

3) स्वातांत्र्योत्तर मराठी कच्वता – सांपादक डॉ. सषुमा करोगल ,प्रच्तमा प्रकाशन, पुण,े १९९९. 

4) कच्वतचे्वषयी – वसांत आबाजी डहाके, स्वरूप प्रकाशन, औरांगाबाद,१९९९. 

5) कच्वता  सांकल्पना, च्नर्ममती आच्ण समीक्षा – वसांत पाटणकर, मुांबई च्वद्यापीठ आच्ण अनभुव प्रकाशन, 

मुांबई, १९९५. 

6) कच्वतचेा शोध – वसांत पाटणकर, मौज प्रकाशन, मुांबई, २०११ 

7) मराठी वाड् मयकोश-खांड ४ ( समीक्षा-सांज्ञा), समतवयक सांपादक- डॉ. च्वजया राजाध्यक्ष, महाराष्ट्र 

राज्य साच्हत्य सांस्कृती मांडळ, मुांबई, २००२. 

8)  वाड्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश- सांपादक, प्रभा गणोरकर, वसांत आबाजी डहाके व इतर, पॉप्यलुर 

प्रकाशन, मुांबई, २००१. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITY OF ASSESSMENT  

Theory Examination Pattern: 

A) Internal Assessment - 40% :40 marks.  

 

Sr No Evaluation type Marks 

1 
Internal Class Test with Objective type questions 

and Short Notes 

 20 

2 
One Assignment (Written/Group Performance/PPT ) 20 

 

B) External examination - 60 % 

     Semester End Theory Assessment - 60 marks (FOR BOTH SEM I & II) 

 Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 

 Paper Pattern: 

1. There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each unit there will 

be 1 question of 15 marks and 1 short note of 5 marks. 

2. All questions shall be compulsory with internal choice.  

 

Optional Marathi (Sem I & II ) (RUAMAR 101 & RUAMAR 201)  

 

Questions Options Marks Questions on 

Q.1) Any 1out of 2 15 Unit I 

Q.2) Any 1out of 2 15 Unit II 

Q.3) Any 1out of 2 15 Unit III 

Q.4. A) 

       B) 

      C) 

Any 1 out of 2 

Any 1 out of 2 

Any 1 out of 2 

05 

05 

05 

Unit I 

Unit II 

Unit III 

 

 



 

 Overall Examination and Marks Distribution Pattern 

Semester- I & II 

 

Course 101  102  Grand 

 Total 

 Internal  External  Total  Internal  External  Total   

Theory  40  60  100  40  60  100   200 

 


