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COURSE CODE UNIT TITLE Credits Lec / Week 

RUAMAR301 03 कादंबरी : एक वाङ्मयप्रकार (मराठी १) 03 03 

RUAMAR302 03 भाषा आणण भाषाभ्यास (मराठी २) 03 03 

 

COURSE CODE UNIT TITLE Credits Lec / Week 

RUAMAR401 03 आत्मकथन : एक वाङ्मयप्रकार (मराठी 

१) 

03 03 

RUAMAR402 03 मराठीच्या बोऱ ींचा अभ्यास  

(माऱवणी बोऱ ) (मराठी २) 

03 03 

 



Course Code: S.Y.B.A  

Course Title: Marathi I (Sem III & IV)  

(RUAMAR301 & RUAMAR401) 

Academic year 2019-20 

 

 

Learning Objectives:  

णितीय वषष बी.ए. (मराठी) अभ्यासपणिका क्र. १ च्या अभ्यासक्रमात णतसऱ्या सिात कादबंरी या 

साणहत्यप्रकाराचा सैद्ांणतक पररचय व दोन कादबंऱ्या यांचा समावेश आह.े चौथ्या सिात आत्मकथन या 

साणहत्यप्रकाराची ठळक वैणशष्ट्ये व दोन आत्मकथन े यांचा समावेश करण्यात आलेला आह.े कादबंरी या 

मराठीतल्या प्रमुख वाङ्मयप्रकाराचा आणण आत्मकथन या वैणशष्ट्यपूणष प्रकाराचा सैद्ांणतक पररचय 

णवद्याथ्याांना होऊन नेमलेल्या कलाकृतींच्या आधारे या वाङ्मयप्रकारांणवषयीच्या त्यांच्या जाणीवा समृद् 

व्हाव्यात हा या अभ्यासक्रमामागील उद्दशे आह.े 

 

Learning Outcomes:  

णवद्याथ्याांना मराठी साणहत्यातीन  कादबंरी आणण आत्मकथन या प्रमुख वाङ्मयप्रकारांची सैद्ांणतक ओळख होत.े 

या दोन प्रकारांतगषत नेमलेल्या साणहत्यकृतींच्या प्रकारलक्ष्यी अभ्यासातून वाङ्मयप्रकाराची संकल्पना अणधक 

सुस्पष्ट होते. त्या वाङ्मयप्रकारामध्ये अणधकाणधक वाचन करण्याची पे्ररणा णमळते 

 

 

 

 

 

 

 



Detail Syllabus 

 

SEMESTER _III__ 

Course Code Title Credits 

RUAMAR301 कादींबर  : एक वाङ्मयप्रकार 03 

घटक १ कादबंरी या साणहत्यप्रकाराची सैद्ांणतक मांडणी -  

साणहत्यप्रकाराची संकल्पना, घटक, रचना, प्रकार, 

वगीकरण, मराठी कादबंरीच्या इणतहासातील ठळक टप्पे  

    

15 lectures 

घटक २ ‘थँक यू णमस्टर ग्लाड’,अणनल बवे, पॉप्युलर प्रकाशन  
15 lectures 

घटक३ ‘ददवे गेलेल ेददवस’, रंगनाथ पठारे, शब्दालय प्रकाशन  15 lectures 

 

References: 

1) कादंबरीणवषयी – डॉ. हररश्चदं्र थोरात, पद्मगधंा प्रकाशन, पणु,े २००६. 

2) कादंबरी – एक साणहत्यप्रकार – डॉ. हररश्चदं्र थोरात, शब्द पणब्लकेशन्स, मुबंई, २०१०. 

3) १९६० नंतरची मराठी कादंबरी – डॉ. णवलास खोल े

4) मराठी वाङ्मयकोश, खडं ४ – समन्वयक सपंादक डॉ. णवजया राजाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 

साणहत्य ससं्कृती मडंळ, मुबंई, २००२ 

5) वाङ्मयीन सजं्ञा – सकंल्पना कोश – सपंादक प्रभा गणोरकर, वसतं आबाजी डहाके व 

इतर, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुबंई – २००१. 

6) प्रदणक्षणा, खडं १ आणण २ – कॉणन्टनने्टल प्रकाशन  

 

 

 

 



Detail Syllabus 

 

SEMESTER _IV__ 

Course Code Title Credits 

RUAMAR401 आत्मकथन : एक वाङ्मयप्रकार 03 

घटक १ ‘आत्मकथन’ या साणहत्यप्रकाराची ठळक वैणशष्ट्य,े इणतहास 
15 lectures 

घटक २ ‘मन में ह ैणवश्वास’, णवश्वास नांगरे पाटील, राजहसं प्रकाशन 
15 lectures 

घटक३  ‘जसं घडल ंतसं’,नीलम माणगावे, शणशदकरण पणब्लकेशन 
15 lectures 

 

References: 

1) साणहत्य अध्यापन आणण प्रकार – सपंादक प्रा. श्री. प.ु भागवत 

2) मराठी वाङ्मयकोश, खडं ४ – समन्वयक सपंादक डॉ. णवजया राजाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 

साणहत्य ससं्कृती मडंळ, मुबंई, २००२ 

3) वाङ्मयीन सजं्ञा – सकंल्पना कोश – सपंादक प्रभा गणोरकर, वसतं आबाजी डहाके व 

इतर, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुबंई – २००१. 

4) प्रदणक्षणा, खडं १ आणण २ – कॉणन्टनने्टल प्रकाशन 

5) चररि – आत्मचररि - अ.म. जोशी 

6) चररि – आत्मचररि -  सदा कऱ्हाड े

7) दणलत आत्मकथन – गंगाधर पानतावण े

 

 

 

 

 

 



Course Code: S.Y.B.A  

Course Title: Marathi II (Sem III & IV)  

(RUAMAR302 & RUAMAR402) 

Academic year 2019-20 
 

 

Learning Objectives:  

णितीय वषष बी.ए. (मराठी) अभ्यासपणिका क्र. २ च्या अभ्यासक्रमात णतसऱ्या सिात भाषा आणण 

भाषाभ्यास या शीषषकाखाली भाषाणवज्ञान या ज्ञानशाखेचा पररचयात्मक अभ्यास नमेला आह.े भाषेचा केवळ 

‘भाषा’ या दषृ्टीने अभ्यास कसा करता येऊ शकतो याची जाणीव णवद्याथ्याांमध्ये णवकणसत करणे हा या 

अभ्यासक्रमाचा हते ूआह.े भाषाणवज्ञान हा णवषय सतत वाढता आणण बदलता आह.े भाषांतर, कोशणनर्ममती, 

भाषाणनयोजन, शैलीणवज्ञान, वाणीणचदकत्सा, संगणक णवद्या, भाषा अध्यापन इ. अनेक क्षेिांमध्ये आज 

भाषाणवज्ञानाचा वापर होतो आह.े आधुणनक काळात महत्त्वाच्या ठरलेल्या या ज्ञानशाखेतील भाषा म्हणज े

काय, भाषेची वैणशष्ट्ये, भाषा आणण समाज - संस्कृती आंतरसंबंध, भाषाणवज्ञानाची मूलतत्त्वे, 

भाषाणवज्ञानाच्या णवणवध ज्ञानशाखा यांची माणहती णवद्याथ्याांना व्हावी असा प्रयत्न या अभ्यासक्रमािारे आह.े  

भाषाणवज्ञानाच्या णवकासामुळे भाषेबद्दलचे चचतन जसे वाढले तस ेबोलींबद्दलचे गैरसमज दरू होऊन 

बोलींच्या अभ्यासाला जगभरात चालना णमळते आह.े आज णनरणनराळ्या बोलींची वणषनात्मक व्याकरणे 

उपलब्ध होऊ लागली आहते. बोली भाषा या मानवाच्या शेकडो वषाांच्या प्रवासातून आणण दनैंददन 

व्यवहारातून णवकणसत झालेल्या असतात. तसेच त्या णवणशष्ट समाजाची आणण प्रदशेाची अणभव्यक्तीही असतात 

असे आज मानले जात.े बोली भाषेतील शब्द ह े इतर भाषांमधून घेतलेल े नसतात. तर शेकडो वषाांच्या 

वापरातून णवकणसत झालेले मूळ शब्द असतात. वैणशष्ट्यपूणष शब्द, वाक्प्प्रचार, म्हणी, लोककथा, लोकगीत े

यांचा खणजनाच बोली भाषांकड े असतो. नव्यान े मुख्य प्रवाहात येऊ लागलेल्या णवणवध समाज गटातील 

साणहणत्यक आपल्या बोलीभाषेतून अणभव्यक्ती करत आहते. या नव्या वाङ्मयप्रवाहाणवषयी आपण स्वागतशील 

असणे आवश्यक आह.े हा सवष णवचार मनात ठेवून मराठीच्या ‘मालवणी’ या वैणशष्ट्यपूणष बोलीचा 

पररचयात्मक अभ्यास चौथ्या सिात नेमण्यात आला आह.े तसचे मालवणी कणवता, ‘चाकरमानी’ ह ेमालवणी 

नाटक उपयोणजत बोली अभ्यासासाठी नेमण्यात आले आह.े   

 

Learning Outcomes:  

णवद्याथ्याांची भाषबेद्दलची णजज्ञासा जागतृ होत.े बणुद्वादी दणृष्टकोणातनू भाषबेद्दल णवचार करण,े 

भाषणेवषयीच्या गरैसमजतूी दरू होऊन भाषबेद्दलचा णवशुद् दणृष्टकोण णनमाषण होण,े एखाद्या भाषचेा अभ्यास 

कसा करावा याची ददशा णवद्याथ्याांना णमळण ेह ेया अभ्यासक्रमािारे साध्य होत.े तसचे आधणुनक काळात अनके 

क्षिेामंध्य ेमहत्त्वाच्या ठरत असलले्या भाषाणवज्ञान या ज्ञानशाखचे्या पढुील अभ्यासाच्या दषृ्टीन े णवद्याथ्याांची 



पाश्वषभमूी तयार होत.े तसचे बोलींणवषयीची रास्त समजतू णनमाषण होऊन बोलींचा अभ्यास करताना आवश्यक 

असणाऱ्या ताणंिक ज्ञानाची दकमान तोंडओळख णवद्याथ्याांना होत.े णवद्याथ्याांमध्य े णवणवध बोलींणवषयी आणण 

सबंणंधत ससं्कृतीणवषयी कुतहूल णनमाषण होत.े    



Detail Syllabus 

MARATHI II 

SEMESTER _III__ 

Course Code Title Credits 

RUAMAR302 भाषा आणण भाषाभ्यास 03 

घटक १ (अ) मानवी भाषचे ेस्वरूप  

मानवी आणण मानवतेर संपे्रषण, मानवांचे भाणषक व भाषेतर संपे्रषण, 

मानवी भाषेची लक्षणे ककवा स्वरूपणवशेष (ध्वन्यात्मकता, 

णचन्हात्मकता, यादणृच्िकता, सजषनशीलता, प्रत्यक्षातीतता, 

सामाणजकता, पररवजषनशीलता इ.), मानवी भाषेच्या व्याख्या.  

(आ) भाषचेी णवणवध काय े– रोमान याकबसनच ेसंपे्रषणाचे नमुनारूप 

व ६ भाणषक काये (णनदशेात्म, आणवष्ट्कारात्म, पररणामणनष्ठ, 

सौंदयाषत्म, संपकष णनष्ठ, अणतभाषात्म) 

15 lectures 

घटक २  (अ) भाषा, समाज आणण ससं्कृती 

भाषा – एक सांस्कृणतक संणचत, सांस्कृणतक जडणघडणीचे - संक्रमणाच े

माध्यम, एडवडष सपीर - बेंजामीन वोर्ष  यांचा भाणषक 

सापेक्षतावादाचा अभ्युपगम भाषेकड े पाहण्याचा 

समाजभाषावैज्ञाणनक दणृष्टकोण, समाजातील भाषावैणवध्य आणण 

भाषेचा बहुणजनसीपणा, भाणषक – सांस्कृणतक णवणवधता परस्परसंबंध 

(आ) भाषचेा णवकास आणण ऱ्हास – सकंल्पनाणवचार 

जागणतकीकरण आणण भाणषक – सांस्कृणतक णवणवधता – पररणाम, 

भाणषक ध्रुवीकरणाच ेधोके, भाषेच्या ‘णवकासा’ची संकल्पना, भाषेच्या 

प्रगतीचे णनकष ककवा मापदडं, भाणषक ऱ्हासाची संकल्पना, भाणषक 

ऱ्हासाच्या णवणवध अवस्था ककवा टप्पे, भाणषक ऱ्हासाची कारणे, 

भाषाणनयोजन आणण भाषेचा णवकास 

15 lectures 

घटक३ (अ) भाषा, प्रमाण भाषा आणण बोली – सकंल्पना णवचार 

‘प्रमाण भाषा’ म्हणज ेकाय, प्रमाण भाषेची आवश्यकता, प्रमाण भाषा 

व बोली यांच्यातील संबंध, त्यांचे वापरक्षेि, बोलीवैणवध्य – उपबोली, 

स्थाणनक बोली – प्रादणेशक बोली – जाणतणनष्ठ बोली – सामाणजक 

बोली इ., बोलींणवषयीच े गैरसमज (शुद्ाशुद्ता, शे्रष्ठकणनष्ठता, 

अंगभूत क्षमता इ.) व तथ्य,े मराठीच्या णवणवध बोली 

15 lectures 



(आ) बोलींच्या अभ्यासाची गरज व महत्त्व 

बोलीणवज्ञान (Dialectology), बोलींच्या अभ्यासाची ददशा, बोलींचा 

णवगमनात्मक अभ्यास, सामाणजक – सांस्कृणतक अभ्यास, बोलींच्या 

अभ्यासाची साधन,े क्षेिीय कायष (Field Work), बोलींची व्याकरणे 

व कोशरचना यांचे महत्त्व, बोलींसमोरील आव्हान ेव त्यांचे जतन व 

संवधषन यांसाठी करावयाच्या प्रयत्नांची ददशा 
 

References: 

1) सलुभ भाषाणवज्ञान – डॉ. द. दद. पुडं े

2) मराठीचा भाणषक अभ्यास – डॉ. म.ु श्री. कानड े

3) सामाणजक भाषाणवज्ञान – डॉ. रमशे धोंगड े

4) समाजभाषाणवज्ञान – डॉ. रमशे वरखडे े

5) समाजभाषाणवज्ञान – डॉ. जयश्री पाटणकर 

6) भाषा, समाज आणण ससं्कृती – सोनाली दशेपाडं े– गजुर 

 

 

 

 

 

 

 



Detail Syllabus 

MARATHI II 

SEMESTER _IV__ 

Course Code Title Credits 

RUAMAR402 मराठीच्या बोऱ ींचा अभ्यास  (माऱवणी बोऱ )  3 

घटक १  मालवणी बोलीची वैणशष्ट्ये – व्युत्पत्ती आणण णवकास, 

व्याकरणणक वैणशष्ट्ये, उच्चार प्रदक्रया – म्हणी, वाक्प्प्रचार, 

शब्दसंग्रह इ. 

 

 मालवणी लोकसंस्कृती, मालवणी बोलीचे प्रभाव क्षेि, 

मालवणी साणहत्याचा इणतहास 

 

15 lectures 

घटक २ मालवणी बोलीतील नाटक :  

चाकरमानी – सुंदर तळाशीकर, मॅजेस्टीक प्रकाशन – आशय, 

पािणचिण, अवकाश, संवादभाषा, बोली वैणशष्ट ेइ.  

 

15 lectures 

घटक३ मालवणी बोलीतील कणवताचंा अभ्यास 

 

 ठेव णझला घराची आठव रे,  चल चेडवा पडावात्सून 

आगबोटीत – णवठ्ठल कृष्ट्ण नेरूरकर 

 आझान माझान, आराड गे बेडके सांन जांवद े– वसंत सावतं 

 व्हनीबया जुन्यार दी गे, बाळगो आणण मालग्या – महशे 

केळुसकर 

 वाडवाळ, झेटलीमन – नारायण परब 

 नया घराचो पावो खनताना, वारूळ – प्रवीण बांदकेर 

 वांगड, शबय – सई लळीत 

 नाम ूकुळकार, मालवण मेवो – अणवनाश बापट 

 जिा, पावस इलो पावस – दादा मडकईकर 

15 lectures 



 खेळे, भातलय – नामदवे गवळी 

 शेताभातातलो णशरवान, ताबंेट पसरलेल्या माटवात –  अजय 

कांडर 

 दयाष राजा, माय – रुजाररओ चपटो 

 तावडन आजी, गटारी – सुनदंा कांबळे 

 

References: 

1. चहदोळा – डॉ. णसणसणलया कावाषलो, मुद्रा प्रकाशन, णवरार  

2. भारतीय भाषाचं ेलोकसवके्षण: सवके्षण माणलका मखु्य सपंादक – डॉ. गणशे दवेी, महाराष्ट्र 

खंड संपादन : अरुण जाखडी, पद्मगधंा प्रकाशन, २०१३ 

3. सलुभ भाषाणवज्ञान – द. दद. पुंड े

          4.मालवणीतल्या वाटा – डॉ. गोचवद काजरेकर आणण इतर  



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 

 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 on each unit. 

2. All questions shall be compulsory with internal choice.   

 

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- III  

 

Course 301  302  Grand 

 Total 

 Internal  External  Total  Internal  External  Total   

Theory  40  60  100  40  60  100   200 

 

 

 

Semester IV 

Course 401  402  Grand 

 Total 

 Internal  External  Total  Internal  External  Total   

Theory  40  60  100  40  60  100   200 

 

 

 


