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SYBA  Marathi UAMAR31 SEM III 
द्वितीय वषष कला मराठी अभ्यासपद्विका UAMAR31 मराठी कादबंरी या द्ववषयांतगषत 

तृतीय सिात एकूण घटक 3 (घटक 3 ककवा 4)  
श्रयेाकंने 3 ताद्वसका 45  

घटक 1. कादबंरी या साद्वहत्यप्रकाराचा सदै्ांद्वतक पररचय 15 श्रयेाकंने 1 

घटक 2. ’रारंगढागं’ प्रभाकर पेंढारकर 15 श्रयेाकंने 1 

घटक 3. ‘राघववळे’ नामदवे काबंळे ककवा घटक 4 यापकैी एकाची द्ववद्यार्थयाांनी द्वनवड 

करावी. 15 श्रयेाकंन े1 

घटक 4. ‘उगम’ मोद्वनका गजेंद्रगडकर    15 श्रयेाकंने 1 

द्वितीय वषष कलाच्या मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR31 च े अतंगषत 

मलू्यमापन तृतीय सि 30 गणु वेळ 1 तास  

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गणु  
1 चाचणी दोन्ही सिातं द्वतन्ही घटकावंर आधाररत वस्तदु्वनष्ठ प्रश्न वा 

टीपा  

10  

2   गहृपाठ/ प्रकल्प सादरीकरण/चचाषसि गटचचाष/अद्वभवाचन/  

मराठी वाङ्मय मडंळ कायषक्रमात सहभाग/द्वजल्हा ते आंतरराष्ट्रीय 

स्तरावरील यशस्वी सहभाग   

10 

3  वगाषतील उपद्वस्थती   10  

 

मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR31 ततृीय सि गणु 70 वळे 2 तास 30 

द्वमद्वनटे  

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गणु  



1 कादंबरी या साद्वहत्यप्रकारावर (ताद्वत्वक वा ऐद्वतहाद्वसक) अतंगषत 

पयाषय असणारा दीघोत्तरी प्रश्न   

20  

2   रारंगढांग’ या कादंबरीवर अतंगषत पयाषय असणारा दीघोत्तरी प्रश्न  

 

20 

3  ‘राघववळे’ या कादबंरीवर अतंगषत पयाषय असणारा दीघोत्तरी प्रश्न  
   

20  

4  ‘उगम’ या कादबंरीवर अतंगषत पयाषय असणारा दीघोत्तरी प्रश्न 

द्ववद्यार्थयाांनी घटक 3 ककवा 4 पकैी द्वनवडलले्या साद्वहत्यकृतीवरील 

प्रश्न सोडवावा.  

20  

5  घटक 3, 4, 5, वर आधाररत 9 प्रश्नापंकैी कोणतहेी पाच प्रश्न 

सोडवावेत. 

10  

सदंभष ग्रथं : 

1. साद्वहत्य अध्यापन आद्वण प्रकार, सपंादक श्री.पु. भागवत आद्वण इतर  

2. आधदु्वनक मराठी वाङ्मयाचा इद्वतहास, खडं 4,5,6 सपंादक रा.श्री.जोग  

3. आधदु्वनक मराठी वाङ्मयाचा इद्वतहास, अ.ना. दशेपाडं े

4. मराठी कादंबरीतील प्राददे्वशकता, डॉ. भास्कर शळेके  

5. मराठी ग्रामीण कादबंरी, डॉ. रववद्र ठाकूर  

6. मराठी कादंबरीचे पद्वहल ेशतक, उषा हस्तक  

7. मराठी कादबंरी : तिं आद्वण स्वरूप, डॉ. मदन कुलकणी  

8. मराठी कादबंरी :वचतन आद्वण समीक्षा, डॉ.चंद्रकातं बांददवडकेर  

9. कादंबरी : सार आद्वण द्ववस्तार, डॉ. महेंद्र कदम  

10.कादंबरीद्ववषयी, हररश्चदं्र थोरात   

 

SYBA  Marathi UAMAR 41 SEM IV 

द्वितीय वषष कला मराठी अभ्यासपद्विका UAMAR41 मराठी आत्मकथन चतथुष सिात 

एकूण घटक 3 (घटक 3 ककवा 4) श्रयेाकंने 3 ताद्वसका 45  

घटक 1. आत्मकथन या साद्वहत्यप्रकाराचा सदै्ादं्वतक पररचय  

घटक 2. –‘धडपडणाऱ्या तरुणाईसाठी ’ सदंीप साळंुखे  

घटक 3. ‘प्रकाशवाटा’ डॉ. प्रकाश आमटे  ककवा घटक 4 यापकैी एकाची द्ववद्यार्थयाांनी 

द्वनवड करावी. 

घटक 4. ‘द्वबराड’ अशोक पवार 



द्वितीय वषष कलाच्या मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR41 च े अतंगषत 

मलू्यमापन चतथुष सि 30 गणु वेळ 1 तास  

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गणु  
1 चाचणी दोन्ही सिातं द्वतन्ही घटकावंर आधाररत वस्तदु्वनष्ठ प्रश्न वा 

टीपा  

10  

2   गहृपाठ/ प्रकल्प सादरीकरण/चचाषसि गटचचाष/अद्वभवाचन/  

मराठी वाङ्मय मडंळ कायषक्रमात सहभाग/द्वजल्हा ते आंतरराष्ट्रीय 

स्तरावरील यशस्वी सहभाग   

10 

3  वगाषतील उपद्वस्थती   10  

 

 

मराठी अभ्यासपद्विका UAMAR41 चतथुष सि गणु 70 वळे 2 तास 30 द्वमद्वनटे  

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गणु  
1 आत्मकथन या साद्वहत्यप्रकारावर अतंगषत पयाषय असणारा दीघोत्तरी 

प्रश्न   

20  

2   ‘धडपडणाऱ्या तरुणाईसाठी’ या आत्मकथनावर आधाररत अतंगषत 

पयाषय असणारा दीघोत्तरी प्रश्न  

 

20 

3  ‘प्रकाशवाटा’ या आत्मकथनावर आधाररत अतंगषत पयाषय असणारा 

दीघोत्तरी प्रश्न  

20  

4  ‘द्वबराड’ या आत्मकथनावर आधाररत अतंगषत पयाषय असणारा 

दीघोत्तरी प्रश्न  

द्ववद्यार्थयाांनी घटक 3 ककवा 4 पकैी द्वनवडलले्या साद्वहत्यकृतीवरील 

प्रश्न सोडवावा.  

20  

5  घटक 3, 4, 5, वर आधाररत 9 प्रश्नापंकैी कोणतहेी पाच प्रश्न 

सोडवावेत. 

10  

सदंभष: 

1. चररि आत्मचररि, अ.म.जोशी  

2. चररि – आत्मचररि, सदा कऱ्हाडे  

3. आत्मचररि मीमासंा, आनदं यादव  

4. मराठीतील आत्मचररि लखेन, उषा हस्तक  

5. मराठी वाङ्मय कोश, खडं 4, सपंादक, द्ववजया राजाध्यक्ष  

6. आत्मचररि, मराठी द्ववश्वकोश, खडं 2  



7. 20 व्या शतकातील मराठी आत्मचररि, उषा हस्तक  

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

------------------------------------SYBA  Marathi 

UAMAR 32 SEM III 

द्वितीय वषष कलाच्या मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR32  
चतथुष सिात एकूण घटक 3 श्रयेाकंने 3 ताद्वसका 45   

घटक 1. मानवी भाषचेे स्वरूप, एकूण व्याख्याने 15 श्रयेाकंन े1  

 घटक 2. अ)भाषा समाज आद्वण ससं्कृती         

आ) भाषचेा द्ववकास आद्वण ऱ्हास-सकंल्पनाद्ववचार  एकूण व्याख्याने 15 श्रयेाकंने 1  

घटक 3.अ) भाषा, प्रमाणभाषा आद्वण बोली- सकंल्पनाद्ववचार: 

आ) बोलींच्या अभ्यासाची गरज व महत्व : एकूण व्याख्याने 15 श्रयेाकंने 1 

 

 

द्वितीय वषष कलाच्या मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR32 तृतीय सिात 

अभ्यासक्रमास नमेलले्या घटकावंर आधाररत अतंगषत मलू्यमापन 30 गणु  

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गणु  
1 चाचणी भाषचेे स्वरूप, लक्षण,े प्रमाणभाषा भाषा व बोली 

स्वरूप, द्वनवडलले्या बोलीतील वाकप्रचार, म्हणी या द्वतन्ही 

घटकावंर आधाररत वस्तुद्वनष्ठ प्रश्न वा टीपा  

10  

2   गहृपाठ/ प्रकल्प सादरीकरण/चचाषसि गटचचाष/अद्वभवाचन/  

मराठी वाङ्मय मडंळ कायषक्रमात सहभाग/द्वजल्हा ते आंतरराष्ट्रीय 

स्तरावरील यशस्वी सहभाग  द्वनवडलले्या बोलीतील म्हणी, 

वाकप्रचार व शब्द सकंलन, काव्य व नाट्यउताऱ्यांचे सादरीकरण 

10 

3  वगाषतील उपद्वस्थती   10  

मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR32 ततृीय सि गणु 70 वळे 2 तास 30 

द्वमद्वनटे 

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गणु  
1 घटक 1. मानवी भाषेचे स्वरूप, दीघोत्तरी प्रश्न वा दोन टीपा 

अतंगषत पयाषयासह यदु्वनट 1 

20  

2   घटक 2. अ)भाषा समाज आद्वण ससं्कृती         

आ) भाषेचा द्ववकास आद्वण ऱ्हास-सकंल्पनाद्ववचार  दीघोत्तरी प्रश्न 

20 



वा दोन टीपा अतंगषत पयाषयासह यदु्वनट 2 

3  घटक 3.अ) भाषा, प्रमाणभाषा आद्वण बोली- सकंल्पनाद्ववचार: 

आ) बोलींच्या अभ्यासाची गरज व महत्व दीघोत्तरी प्रश्न वा दोन 

टीपा अंतगषत पयाषयासह यदु्वनट 3  

20  

4 वरील तीनही यदु्वनटवर आधाररत एका वाक्यातील प्रश्न (8 पकैी 

5 प्रश्न सोडद्ववणे प्रत्यकेी 2 गणु) 

10   

 

सदंभषग्रथं :  

1. सामाद्वजक भाषाद्ववज्ञान डॉ.रमशे धोंगडे  

2. भारतीय भाषांच े लोकसवके्षण: सवके्षण माद्वलका मखु्य सपंादक -डॉ. 

गणशेदवेी महाराष्ट्र खडं सपंादन: अरुण जाखडी पद्मगधंा प्रकाशन, 2013  

द्वितीय वषष कला भाषा आद्वण भाषाभ्यास मराठी अभ्यासपद्विका UAMAR42 

द्ववषयासाठी  

चतथुष सिात सिात एकूण घटक 3 श्रयेाकंन े3 ताद्वसका 45  

मराठीच्या बोलींचा अभ्यास (यामध्य े द्ववद्यार्थयाांनी आगरी, वाडवळी व मालवणी 

यापकैी कोणतीही एक बोली द्वनवडावी. याबाबतचे द्ववश्लषेण सोबत जोडल ेआह.े)   

घटक 1. आगरी बोलीची वैद्वशष्ट्ट्य,े व्यतु्पत्ती आद्वण द्ववकास, व्याकरद्वणक वैद्वशष्ट्ट्य े

उच्चारप्रदक्रया, म्हणी, वाकप्रचार शब्दसगं्रह इत्यादी आ) आगरी लोकससं्कृती, 

आगरी बोलीचे प्रभावक्षिे, आगरी साद्वहत्याचा इद्वतहास एकूण ताद्वसका 15 श्रयेाकंन 
1  

 घटक 2. आगरी बोलीतील द्वनवडक कद्ववताचंा अभ्यास एकूण ताद्वसका 15 

श्रयेाकंन 1  

घटक 3. आगरी बोलीतील द्वनवडक कथाचंा अभ्यास एकूण ताद्वसका 15 श्रयेाकंन 
1  

 

घटक 1. मालवणी बोलीची वदै्वशष्ट्ट्य,े व्युत्पत्ती आद्वण द्ववकास, व्याकरद्वणक 

वदै्वशष्ट्ट्ये उच्चारप्रदक्रया, म्हणी, वाकप्रचार शब्दसगं्रह इत्यादी आ) मालवणी 

लोकससं्कृती, मालवणी बोलीचे प्रभावक्षिे मालवणी साद्वहत्याचा इद्वतहास एकूण 

ताद्वसका 15 श्रयेाकंन 1  

 घटक 2. मालवणी नाटक ‘चाकरमानी’ सुदंर तळाद्वशलकर एकूण ताद्वसका 15 

श्रयेाकंन 1  

घटक 3. मालवणी बोलीतील द्वनवडक कथाचंा अभ्यास एकूण ताद्वसका 15 

श्रयेाकंन 1  



 

घटक 1. वाडवळी बोलीची वदै्वशष्ट्ट्य,े व्युत्पत्ती आद्वण द्ववकास, व्याकरद्वणक 

वदै्वशष्ट्ट्ये उच्चारप्रदक्रया, म्हणी, वाकप्रचार शब्दसगं्रह इत्यादी आ) वाडवळी 

लोकससं्कृती, वाडवळी बोलीचे प्रभावक्षिे, वाडवळी साद्वहत्याचा इद्वतहास एकूण 

ताद्वसका 15 श्रयेाकंन 1  

 घटक 2. वाडवळी कादंबरी ‘कोपात’ रेमडं मच्याडो एकूण ताद्वसका 15 श्रयेाकंन 
1  

घटक 3. वाडवळी बोलीतील द्वनवडक कथाचंा अभ्यास एकूण ताद्वसका 15 श्रयेाकंन 
1  

द्वितीय वषष कलाच्या मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR42 चतथुष सिात 

अभ्यासक्रमास नमेलले्या घटकावंर आधाररत अतंगषत मलू्यमापन 30 गणु वळे 1 तास  

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गणु  
1 चाचणी भाषचेे स्वरूप, लक्षण,े प्रमाणभाषा भाषा व बोली 

स्वरूप, द्वनवडलले्या बोलीतील वाकप्रचार, म्हणी या द्वतन्ही 

घटकावंर आधाररत वस्तुद्वनष्ठ प्रश्न वा टीपा  

10  

2   गहृपाठ/ प्रकल्प सादरीकरण/चचाषसि गटचचाष/अद्वभवाचन/  

मराठी वाङ्मय मडंळ कायषक्रमात सहभाग/द्वजल्हा ते आंतरराष्ट्रीय 

स्तरावरील यशस्वी सहभाग  द्वनवडलले्या बोलीतील म्हणी, 

वाकप्रचार व शब्द सकंलन, काव्य व नाट्यउताऱ्यांचे सादरीकरण 

10 

3  वगाषतील उपद्वस्थती   10  

 

मराठी अभ्यासपद्विका क्रमाकं UAMAR42 चतथुष सि गणु 70 वळे 2 तास 30 

द्वमद्वनटे 

अनु क्र दीघोत्तरी प्रश्न  गणु  
1 घटक 1. आगरी, वाडवळी व मालवणी यापकैी द्वनवडलले्या 

बोलीची वदै्वशष्ट्ट्ये, व्युत्पत्ती आद्वण द्ववकास, व्याकरद्वणक वैद्वशष्ट्ट्य े

उच्चारप्रदक्रया, म्हणी, वाकप्रचार शब्दसगं्रह आ) आगरी 

लोकससं्कृती, आगरी बोलीचे प्रभावक्षिे, आगरी साद्वहत्याचा 

इद्वतहास यावर आधाररत दीघोत्तरी प्रश्न वा दोन टीपा अतंगषत 

पयाषयासह यदु्वनट 1 

20  

2   घटक 2. आगरी, वाडवळी व मालवणी यापकैी द्वनवडलले्या 

बोलीतील द्वनवडक कद्ववता, कथा कादबंरी वा नाटक यावंर 

आधाररत दीघोत्तरी प्रश्न वा दोन टीपा अंतगषत पयाषयासह यदु्वनट 2 

20 



3  आगरी, वाडवळी व मालवणी यापकैी द्वनवडलले्या बोलीतील 

द्वनवडक कद्ववता, कथा कादबंरी वा नाटक यावंर आधाररत 

दीघोत्तरी प्रश्न वा दोन टीपा अंतगषत पयाषयासह युद्वनट 3 

20 

4 आगरी, वाडवळी व मालवणी यापकैी द्वनवडलले्या बोलीतील 

द्वनवडक कद्ववता, कथा, कादबंरी वा नाटक यावंर आधाररत एका 

वाक्यातील प्रश्न (8 पकैी 5 प्रश्न सोडद्ववणे प्रत्यकेी 2 गणु) 

10 
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