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PROGRAM OUTCOMES 

 

PO 

PO Description 

A student completing Bachelor’s Degree in Arts program will be 

able to: 

PO 1 

Demonstrate understanding and skills of application of knowledge of 

historical and contemporary issues in the social and linguistic settings 

with a transdisciplinary perspective to make an informed judgement. 

PO 2 

Analyse and evaluate theories of individual and social behaviour in the 

familiar contexts and extrapolate to unfamiliar contexts in order to 

resolve contemporary issues. 

PO 3 

Effectively and ethically use concepts, vocabularies, methods and 

modern technologies in human sciences to make meaningful 

contribution in creation of information and its effective dissemination. 

PO 4 

Explore critical issues, ideas, phenomena and debates to define 

problems or to formulate hypotheses; as well as analyze evidences to 

formulate an opinion, identify strategies, evaluate outcomes, draw 

conclusions and/or develop and implement solutions. 

PO 5 

Demonstrate oral and written proficiency to analyse and synthesise 

information   and apply a set of cognitive, affective, and behavioral 

skills to work individually and with diverse groups to foster personal 

growth and better appreciate the diverse social world in which we live. 

PO 6 

Develop a clear understanding of social institutional structures, systems, 

procedures, and policies existing across cultures, and interpret, compare 

and contrast ideas in diverse social- cultural contexts, to engage 

reasonably with diverse groups. 

PO 7 

React thoughtfully with emotional and moral competence to forms of 

expressive direct action and apply social strategies toward eradicating 

threats to a democratic society and a healthy planet.  

PO 8 

Articulate and apply values, principles, and ideals to the current societal 

challenges by integrating management and leadership skills to enhance 

the quality of life in the civic community through actions that enrich 

individual lives and benefit the community. 

PO 9 

Recognize and appreciate the diversity of human experience and 

thought, and apply intellect and creativity to contemporary scenario, to 

promote individual growth by practicing lifelong learning. 
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PROGRAM SPECIFIC OUTCOMES 

PSO Description 

A student completing Bachelor’s Degree in B.A. program 

in the subject of Marathi will be able to: 

PSO 1 Acquire and apply conceptual knowledge of Marathi Literature, 

Linguistics, Forms of various Literatures and the co-relation of culture 

& society with Literature and Language.   

PSO 2 Comprehend and research various social, political, economical, 

environmental related issues through literature. 

PSO 3 
Gain critical insights and address issues in cross-culture and diversity, 

social responsibility and ethics and prepare for global excellence.  

PSO 4 To practical life situation by using the wisdom learn from literature, 

can inculcate modern value system. 

PSO 5 Critically investigate the problems of society and learn to resolve them 

through the literature point of view.  

PSO 6 Acquire the ability to abstract thinking & learn to apply the knowledge 

& value learnt through Literature. Can adopt scientific tempore.   

PSO 7 Can explore it’s creative skills and create a masterpiece of any literary 

form. Plus we will learn the critical evaluative ability.  

PSO 8 This course provides them the ability to think uniquely to appreciate 

with good taste, learn different soft skills. They can improve their 

employability with it.  
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PROGRAM OUTLINE 

YEAR SEMESTER 
COURSE 

CODE 
COURSE TITLE CREDITS 

FYBA I RUACMR101 
Compulsory Marathi 

अननवायय मराठी 
2 

FYBA II RUACMR201 
Compulsory Marathi 

अननवायय मराठी 
2 

FYBA I RUAMAR101 
Optional Marathi 

ऐनछिक मराठी 
3 

FYBA II RUAMAR201 
Optional Marathi 

ऐनछिक मराठी 
3 

SYBA III RUAMAR301 
कादबंरी : एक वाङ्मयप्रकार 

(मराठी १) 
3 

SYBA III RUAMAR302 
भाषा आनण भाषाभ्यास  

(मराठी २) 
3 

SYBA IV RUAMAR401 
आत्मकथन : एक वाङ्मयप्रकार 

(मराठी १) 
3 

SYBA IV RUAMAR402 
मराठीछया बोलींचा अभ्यास  

(मालवणी बोली) (मराठी २) 
3 

TYBA V RUAMAR501 
मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाचा 

इनतहास 
4 

TYBA V RUAMAR502 
भारतीय आनण पाश्चात्य 

सानहत्यशास्त्र 
4 

TYBA V RUAMAR503 सानहत्य आनण समाज 3 ½ 

TYBA V RUAMAR504 
भाषानवज्ञान आनण मराठी 

व्याकरण 
4 

TYBA V RUAMAR505 आधनुनक मराठी सानहत्य 4 

TYBA V RUAMAR506 व्यवसायानभमखु मराठी 3 ½ 

TYBA VI RUAMAR601 
मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाचा 

इनतहास 
4 

TYBA VI RUAMAR602 
भारतीय आनण पाश्चात्य 

सानहत्यशास्त्र 
4 

TYBA VI RUAMAR603 सानहत्य आनण समाज 3 ½ 

TYBA VI RUAMAR604 
भाषानवज्ञान आनण मराठी 

व्याकरण 
4 
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TYBA VI RUAMAR605 आधनुनक मराठी सानहत्य 4 

TYBA VI RUAMAR606 व्यवसायानभमखु मराठी 3 ½ 

TOTAL 68 
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Course Code: RUACMR101 & RUACMR102 

Course Title: COMPULSORY MARATHI 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 नवनवध भाषांमधून शालेय नशक्षण घेतलेल्या नवद्यार्थयाांना मराठी भाषेतून वाचन 

करण्याची गोडी ननमायण होत.े 

CO 2 त्याप्रकारच ेसजयनशील लेखन आपणही कराव ेअसे वाटू लागते. 

CO 3 तसेच राजभाषा या दषृ्टीने मराठी भाषेतून प्रशासकीय, कायायलयीन स्वरूपाचा 

औपचाररक व्यवहार आपण प्रसंगी करू शकतो असा आत्मनवश्वास नवद्यार्थयाांमध्य े

ननमायण होतो. 

CO 4 मराठी लेखनाच े ननयम व नवरामनचन्ह,े भाषातंर, वृत्ांतलेखन, वतयमानपत्रासाठी 

वृत्लेखन, इनतवृत् लेखन, जानहरात लेखन, अजयलेखन 

सारांश लेखन या कौशल्यांचा नवकास होतो. 

CO 5 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाचे उपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER I 

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUACMR101 2 COMPULSORY MARATHI 02 

 घटक 

१ 
 वडीलधारी माणस,े लेनखका शांता शेळके, सुरेश 

एजन्सीज. पुढील व्यनिनचत्रणात्मक लखे अभ्यासाथय 

नेमल े आहते - गुरुवयय माटे, जोग सर, साहबे, मामा 

वरेरकर, वसंत पवार, दगुायबाई, कोठावळे, लताबाई 

    

20 

lectures 

 घटक 

२ 
व्यावहाररक मराठी घटकनवषय -   

 मराठी लखेनाचे ननयम व नवरामनचन्ह.े 

 भाषांतर  

 वृत्ांतलेखन 

 वतयमानपत्रासाठी वृत्लखेन 

20 

lectures 

 

DETAILED SYLLABUS – SEMESTER II 

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUACMR201 2 COMPULSORY MARATHI 02 

 घटक 

१ 
 ‘नापास मुलांची गोष्ट’– ऋतुरंग प्रकाशन, संपा. अरुण 

शेवते. पुढील व्यिींचे आत्मकथनात्मक लेखन 

अभ्यासाथय नेमल े आहते - म. गांधी, रामानुजम्, ना. 

सी. फडके, सी. रामचंद्र, यशवंतराव गडाख, 

सुशीलकुमार शशदे, चंद्रशेखर धमायनधकारी, वाय्. सी. 

पवार 
    

20 

lectures 

 घटक 

२ 
व्यावहाररक मराठी घटकनवषय -   

 इनतवृत् लखेन 

 जानहरात लेखन  

 अजयलेखन 

 सारांश लेखन 

20 

lectures 
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References (Common Reference Books For Sem 1 & 2):  

1) लनलत गद्याचे तानववक स्वरूप आनण लघुननबंधाचा इनतहास –आनंद यादव 

2) लनलत गद्य ते मुि गद्य – नव. शं. चौघुल े 

3) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास, खंड ६, भाग २, संपादक- गो. म. कुळकणी व व.दद. कुळकणी, 

सानहत्य पररषद, पुणे. 

4) मराठी वाङ्मयकोश-खंड ४, ( समीक्षा-संज्ञा), समन्वयक संपादक- डॉ. नवजया महाराष्ट्र राज्य 

सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२. 

5) वाङ्मयीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००१. 

6) ननसराबादकर, ल. रा.; व्यावहाररक मराठी, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर 

7) डॉ. शेकड े वसंत (संपा.), व्यावहाररक मराठी अध्यापनाछया ददशा, ऋतू प्रकाशन, 

अहमदनगर, २०१२ 

8) व्यावहाररक मराठी – डॉ. प्रकाश परब 

 

Modality of Assessment 

Theory Examination Pattern:  

A) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 
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B) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 
1. Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each 

unit there will be 2 questions. 

 All questions shall be compulsory with internal choice within 

some questions. 

 

Paper Pattern: Compulsory Marathi (Sem I) (RUACMR101) 

Questio
n 

Options Marks Questions 
Based on 

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

 Q.2 Any 3out of 5 15 

Q.3)A) Single question,No 

internal choice  

08 

Unit II 
Q.3)B) Single question,No 

internal choice  

07 

Q.4)A) Any 1out of 2 08 

Q.4)B) Any 1out of 2 07 

 TOTAL 60  

 

Paper Pattern: Compulsory Marathi (Sem II) (RUACMR102) 

Questio
n 

Options Marks Questions 
Based on 

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

 Q.2 Any 3out of 5 15 

Q.3)A) Any 1out of 2 08 

Unit II 
Q.3)B) Any 1out of 2 07 

Q.4)A) Any 1out of 2 08 

Q.4)B) Single question,No 07 
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internal choice  

 TOTAL 60  

 

 

Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

   

Semester I & II  

Course 10
1 

 10
2 

 Gran
d 
Tota
l 

 Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

 

Theory 40 60 100 40 60 100      200 

 

-----------------  
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Course Code: RUAMAR101 & RUAMAR102 

Course Title: OPTIONAL MARATHI 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 नवद्यार्थयाांना मराठी सानहत्यातीन नाटक आनण कनवता या प्रमुख वाङ्मयप्रकारांची 

सैद्ांनतक ओळख होत.े 

CO 2 या दोन प्रकारांतगयत नेमलेल्या सानहत्यकृतींछया प्रकारलक्ष्यी अभ्यासातनू 

वाङ्मयप्रकाराची संकल्पना अनधक सुस्पष्ट होत.े 

CO 3 त्या वाङ्मयप्रकारामध्ये अनधकानधक वाचन करण्याची पे्ररणा नमळते. 

CO 4 नाटक या सानहत्यप्रकाराचे स्वरूप, व्याख्या, प्रकार, ठळक टप्पे, महववाचे नाटककार 

यांचा पररचय होतो.  

CO 5 तसेच कनवता या सानहत्यप्रकाराचे स्वरूप, व्याख्या, प्रकार, ठळक टप्पे, महववाचे 

कवी आनण कवनयत्री यांचा पररचय होतो. 

CO 6 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER I 

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR101 3 OPTIONAL MARATHI 03 

 घटक 

१ 
‘नाटक’या सानहत्यप्रकाराचा सैद्ानन्तक पररचय –  

सानहत्यप्रकाराची संकल्पना, घटक, प्रकार, नाटक:एक 

संनमश्र कला, मराठी नाटकाछया इनतहासातील 

महववाचे टप्प.े   

15 

lectures 

 घटक 

२ 
‘डॉक्टर तुम्हीसदु्ा’, अनजत दळवी, पॉप्युलर प्रकाशन 15 

lectures 

 घटक 

३ 
‘रानहल े दरू घर माझ,े’ शफाअत खान, शब्दालय 

प्रकाशन 

15 

lectures 

 

References: 

1) मराठी रंगभूमी  मराठी नाटक – घटना आनण परंपरा. (डॉ. अ. ना. भालेराव स्मृनतगं्रथ)-

संपादक –के. नारायण काळे, वा. ल. कुळकणी, वा. रा. ढवळे, मुंबई मराठी सानहत्य संघ, 

मुंबई, १९७१. 

2) सानहत्य  अध्यापन आनण प्रकार – ( वा. ल. कुळकणी गौरव गं्रथ)- संपादक – श्री. पु. 

भागवत, सुधीर रसाळ, मंगेश पाडगावकर, नशल्पा तेंडुलकर, अंजली कीतयने, -पॉप्युलर 

प्रकाशन आनण मौज प्रकाशन, मुंबई, १९८७ 

3) भारतीय प्रयोगकलांचा पररचय व इनतहास-नाट्य, राजीव नाईक, प्रवीण भोळे, 

लोकवाड्.मय गृह, मुंबई,२०१० 

4) सानहत्य-समीक्षा – (नव. वा. नशरवाडकर गौरव गं्रथ) –संपाददत – सावयजननक वाचनालय, 

नानशक, १९७६. 
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5) मराठी वाड् मयकोश-खडं ४, ( समीक्षा-संज्ञा), समन्वयक संपादक- डॉ. नवजया   राजाध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२.  

6) वाड्मयीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००१. 

DETAILED SYLLABUS – SEMESTER II 

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR201 3 OPTIONAL MARATHI 03 

 घटक 

१ 

कनवता या सानहत्यप्रकाराचा सैद्ांनतक पररचय - 

संकल्पना, घटक, भावकाव्य आनण गीत फरक, कनवतेची 

भाषा, मराठी कनवतेछया इनतहासातील महववाचे टप्प े

 

15 
lectures 

 घटक 

२ 

पाच कवींछया प्रत्येकी तीन कनवतांचा अभ्यास 

 

१) बनहणाबाई चौधरी 

‘बनहणाबाईंचीं गाणी’ या सगं्रहातील (परचरेु प्रकाशन) 

१. संसार      २. मन     ३. नहरीताचं दनंे घेन ं 

 

२)केशवसतु  

समग्र केशवसतु - सपंादक प्रा. भ. श्री. पनंडत (व्हीनस 

प्रकाशन) 

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

     

३) बा.सी. मढेकर 

मढेकराचंी कनवता - बाळ सीताराम मढेकर (मौज 

प्रकाशन)  

१.दकतीतरी ददवसात... 

15 
lectures 
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२. सकाळी उठोनी चहा-कॉफी प्यावी 

३. अजून येतो वास फुलानंा  

 

४) इंददरा सतं  

मणृ्मयी - इंददरा सतं (सनुवचार प्रकाशन मडंळ) 

१. मध्यमवगी गागी     २. मृण्मयी    ३. मेंदी  

 

५) मगंशे पाडगावकर 

१. ददवस तुझ ेह ेफुलायाचे (तुझे गीत गाण्यासाठी, मौज 

प्रकाशन) 

२. मी फूल तृणातील इवल े(नजप्सी,पॉप्युलर प्रकाशन) 

३.रात्रभर आपण चालत आहोत (भटके पक्षी,मौज 

प्रकाशन) 

  

घटक 

३ 

 

पाच कवींछया प्रत्येकी तीन कनवतांचा अभ्यास 

१) मनलका अमर शखे  

महानगर (डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर प्रबोनधनी) 

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 नवद्यापीठ, पॉप्युलर प्रकाशन) 

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

 

३) अनरुाधा पाटील- 

१. म्हणतात उमटत नाहीत (ददवसेंददवस) 

२. आठवणी येतात (ददगंत)  

 
15 
lectures 
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३. गवताछया वाळलेल्या मुळांसारखीच (तरीही)  

 

४) अरुण काळे 

नंतर आलले ेलोक (लोकवाड्मयगृह) 

१. नंतर आलेल ेलोक 

२. तू मदरबोडय माझ्या सगंणकाचा  

३. प्रेमाचं होऊ द्याना जागनतकीकरण   

 

५) इंद्रनजत भालरेाव 

१. कनवता क्र. १ (पीकपाणी, मेहता पनब्लकेशन) 

२. कनवता क्र. २७ ( दरू रानहला गाव, प्रनतभास 

प्रकाशन) 

३. कनवता क्र. १ ( टाहो, प्रनतभास प्रकाशन)  

 

References: 

1) आधुननक मराठी काव्य  उद्गम, नवकास आनण भनवतव्य – दद. के. बेडकेर, नागपूर नवद्यापीठ, 

नागपूर, १९६९ 

2) काही मराठी कवी जानणवा आनण शैली – सुधीर रसाळ,जनशिी वाचक चळवळ, 

औरंगाबाद, तृतीय आवृत्ी, २०११ 

3) स्वातंत्र्योत्र मराठी कनवता – संपादक डॉ. सुषमा करोगल ,प्रनतमा प्रकाशन, पुण,े १९९९. 

4) कनवतेनवषयी – वसंत आबाजी डहाके, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद,१९९९. 

5) कनवता  संकल्पना, ननर्ममती आनण समीक्षा – वसंत पाटणकर, मुंबई नवद्यापीठ आनण अनुभव 

प्रकाशन, मुंबई, १९९५. 

6) कनवतेचा शोध – वसंत पाटणकर, मौज प्रकाशन, मुंबई, २०११ 

7) मराठी वाड् मयकोश-खडं ४ ( समीक्षा-संज्ञा), समन्वयक संपादक- डॉ. नवजया राजाध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२. 

8) वाड्मयीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००१.  
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Modality of Assessment 

Theory Examination Pattern:  

C) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

D) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 

१) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 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. 

 All questions shall be compulsory with internal choice. 

 

Paper Pattern:  

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

Questio
n 

Options Marks Questions 
Based 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 

 TOTAL 60  
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Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

   

Semester I & II  

Course 10
1 

 10
2 

 Gran
d 
Tota
l 

 Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

 

Theory 40 60 100 40 60 100      200 

 

----------------- 
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Course Code: S.Y.B.A  

Course Title: Marathi I (Sem III & IV)  

(RUAMAR301 & RUAMAR401) 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 नवद्यार्थयाांना मराठी सानहत्यातीन  कादबंरी आनण आत्मकथन या प्रमुख 

वाङ्मयप्रकारांची सैद्ांनतक ओळख होत.े 

CO 2 या दोन प्रकारांतगयत नेमलेल्या सानहत्यकृतींछया प्रकारलक्ष्यी अभ्यासातनू 

वाङ्मयप्रकाराची संकल्पना अनधक सुस्पष्ट होत.े 

CO 3 त्या वाङ्मयप्रकारामध्ये अनधकानधक वाचन करण्याची पे्ररणा नमळते. 

CO 4 कादबंरी आनण आत्मकथन या सानहत्यप्रकाराचे स्वरूप, व्याख्या, प्रकार, ठळक टप्पे, 

महववाचे कादबंरीकार आनण आत्मकथनकार यांचा पररचय होतो.  

CO 5 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER III 

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR301 3 कादंबरी : एक वाङ्मयप्रकार 03 

 घटक 

१ 

कादबंरी या सानहत्यप्रकाराची सैद्ांनतक मांडणी 

-  

सानहत्यप्रकाराची संकल्पना, घटक, रचना, 

प्रकार, वगीकरण, मराठी कादबंरीछया 

इनतहासातील ठळक टप्प े 
    

15 

lectures 

 घटक 

२ 
‘थँक यू नमस्टर ग्लाड’,अननल बवे, पॉप्युलर 

प्रकाशन  

15 

lectures 

 घटक३ ‘ददवे गेलेल े ददवस’, रंगनाथ पठारे, शब्दालय 

प्रकाशन  

15 

lectures 

 
References: 

1) कादबंरीनवषयी – डॉ. हररश्चंद्र थोरात, पद्मगंधा प्रकाशन, पुण,े २००६. 

2) कादबंरी – एक सानहत्यप्रकार – डॉ. हररश्चंद्र थोरात, शब्द पनब्लकेशन्स, मुंबई, २०१०. 

3) १९६० नंतरची मराठी कादबंरी – डॉ. नवलास खोल े

4) मराठी वाङ्मयकोश, खंड ४ – समन्वयक संपादक डॉ. नवजया राजाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 

सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२ 

5) वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश – संपादक प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई – २००१. 

6) प्रदनक्षणा, खंड १ आनण २ – कॉनन्टनेन्टल प्रकाशन 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER IV  

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR401 3 आत्मकथन : एक वाङ्मयप्रकार 03 

 घटक 

१ 
‘आत्मकथन’ या सानहत्यप्रकाराची ठळक 

वैनशष्ट्ट्य,े इनतहास 

15 

lectures 

 घटक 

२ 
‘मन में ह ै नवश्वास’, नवश्वास नांगरे पाटील, 

राजहसं प्रकाशन 

15 

lectures 

 घटक३  ‘जसं घडल ं तस’ं,नीलम माणगावे, शनशदकरण 

पनब्लकेशन 

15 

lectures 

 

References: 

1) सानहत्य अध्यापन आनण प्रकार – संपादक प्रा. श्री. पु. भागवत 

2) मराठी वाङ्मयकोश, खंड ४ – समन्वयक संपादक डॉ. नवजया राजाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 

सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२ 

3) वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश – संपादक प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई – २००१. 

4) प्रदनक्षणा, खंड १ आनण २ – कॉनन्टनेन्टल प्रकाशन 

5) चररत्र – आत्मचररत्र - अ.म. जोशी 

6) चररत्र – आत्मचररत्र -  सदा कऱ्हाड े

7) दनलत आत्मकथन – गंगाधर पानतावणे 
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Course Code: S.Y.B.A 

Course Title: Marathi II (Sem III & IV) 

(RUAMAR302 & RUAMAR402) 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 नवद्यार्थयाांची भाषेबद्दलची नजज्ञासा जागृत होत.े 

CO 2 बुनद्वादी आनण वैज्ञाननक दनृष्टकोणातून भाषेबद्दल नवचार करणे, भाषेनवषयीछया 

गैरसमजूती दरू होऊन भाषेबद्दलचा नवशुद् दनृष्टकोण ननमायण होणे, एखाद्या भाषेचा 

अभ्यास कसा करावा याची ददशा नवद्यार्थयाांना नमळणे ह ेया अभ्यासक्रमाद्वारे साध्य 

होत.े 

CO 3 तसेच आधुननक काळात अनके क्षेत्रांमध्ये महववाछया ठरत असलेल्या भाषानवज्ञान या 

ज्ञानशाखेछया पुढील अभ्यासाछया दषृ्टीने नवद्यार्थयाांची पाश्वयभूमी तयार होत.े 

CO 4 तसेच बोलींनवषयीची रास्त समजूत ननमायण होऊन बोलींचा अभ्यास करताना 

आवश्यक असणाऱ्या तांनत्रक ज्ञानाची दकमान तोंडओळख नवद्यार्थयाांना होते. 

CO 5 नवद्यार्थयाांमध्य ेनवनवध बोलींनवषयी आनण संबंनधत संस्कृतीनवषयी कुतहूल ननमायण 

होत.े 

CO 6 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER III 

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR302 3 भाषा आणि भाषाभ्यास 03 

 घटक 

१ 
(अ) मानवी भाषचे ेस्वरूप  

मानवी आनण मानवेतर संप्रेषण, मानवांचे 

भानषक व भाषेतर सपं्रेषण, मानवी भाषेची 

लक्षण े ककवा स्वरूपनवशेष (ध्वन्यात्मकता, 

नचन्हात्मकता, यादनृछिकता, सजयनशीलता, 

प्रत्यक्षातीतता, सामानजकता, पररवजयनशीलता 

इ.), मानवी भाषेछया व्याख्या.  

(आ) भाषचेी नवनवध काय े– रोमान याकबसनचे 

संप्रेषणाचे नमुनारूप व ६ भानषक काय े

(ननदशेात्म, आनवष्ट्कारात्म, पररणामननष्ठ, 

सौंदयायत्म, संपकय ननष्ठ, अनतभाषात्म) 

15 
lectures 

 घटक 

२ 
 (अ) भाषा, समाज आनण ससं्कृती 

भाषा – एक सांस्कृनतक संनचत, सांस्कृनतक 

जडणघडणीचे - संक्रमणाचे माध्यम, एडवडय 

सपीर - बेंजामीन वोफय  यांचा भानषक 

सापेक्षतावादाचा अभ्युपगम भाषेकड ेपाहण्याचा 

समाजभाषावैज्ञाननक दनृष्टकोण, समाजातील 

भाषावैनवध्य आनण भाषेचा बहुनजनसीपणा, 

भानषक – सांस्कृनतक नवनवधता परस्परसंबंध 

(आ) भाषचेा नवकास आनण ऱ्हास – 

सकंल्पनानवचार 

जागनतकीकरण आनण भानषक – सांस्कृनतक 

नवनवधता – पररणाम, भानषक ध्रुवीकरणाचे 

धोके, भाषेछया ‘नवकासा’ची संकल्पना, भाषेछया 

प्रगतीचे ननकष ककवा मापदडं, भानषक ऱ्हासाची 

15 
lectures 
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संकल्पना, भानषक ऱ्हासाछया नवनवध अवस्था 

ककवा टप्प,े भानषक ऱ्हासाची कारणे, 

भाषाननयोजन आनण भाषेचा नवकास 
 घटक३ (अ) भाषा, प्रमाण भाषा आनण बोली – 

सकंल्पना नवचार 

‘प्रमाण भाषा’ म्हणजे काय, प्रमाण भाषेची 

आवश्यकता, प्रमाण भाषा व बोली यांछयातील 

संबंध, त्यांचे वापरक्षेत्र, बोलीवैनवध्य – 

उपबोली, स्थाननक बोली – प्रादनेशक बोली – 

जानतननष्ठ बोली – सामानजक बोली इ., 

बोलींनवषयीचे गैरसमज (शुद्ाशुद्ता, 

श्रेष्ठकननष्ठता, अंगभूत क्षमता इ.) व तर्थये, 

मराठीछया नवनवध बोली 

(आ) बोलींछया अभ्यासाची गरज व महवव 

बोलीनवज्ञान (Dialectology), बोलींछया 

अभ्यासाची ददशा, बोलींचा नवगमनात्मक 

अभ्यास, सामानजक – सांस्कृनतक अभ्यास, 

बोलींछया अभ्यासाची साधने, क्षेत्रीय कायय 

(Field Work), बोलींची व्याकरणे व 

कोशरचना यांचे महवव, बोलींसमोरील आव्हाने 

व त्यांचे जतन व संवधयन यांसाठी करावयाछया 

प्रयत्ांची ददशा 

15 
lectures 

 
References: 

1) सुलभ भाषानवज्ञान – डॉ. द. दद. पुंड े

2) मराठीचा भानषक अभ्यास – डॉ. मु. श्री. कानड े

3) सामानजक भाषानवज्ञान – डॉ. रमेश धोंगड े

4) समाजभाषानवज्ञान – डॉ. रमेश वरखेड े
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5) समाजभाषानवज्ञान – डॉ. जयश्री पाटणकर 

6) भाषा, समाज आनण संस्कृती – सोनाली दशेपांड े– गुजर 

 

DETAILED SYLLABUS – SEMESTER IV 

 

Course 

Code/ Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR402 3 मराठीच्या बोऱींचा अभ्यास   

(माऱविी बोऱी) 

03 

 घटक 

१ 
 मालवणी बोलीची वैनशष्ट्ट्य े – वु्यत्पत्ी 

आनण नवकास, व्याकरनणक वैनशष्ट्ट्य,े 

उच्चार प्रदक्रया – म्हणी, वाक्प्रचार, 

शब्दसंग्रह इ. 

 

 मालवणी लोकसंस्कृती, मालवणी 

बोलीचे प्रभाव क्षेत्र, मालवणी 

सानहत्याचा इनतहास 

 

15 

lectures 

 घटक 

२ 
मालवणी बोलीतील नाटक :  

चाकरमानी – सुंदर तळाशीकर, 

मॅजेस्टीक प्रकाशन – आशय, पात्रनचत्रण, 

अवकाश, संवादभाषा, बोली वैनशष्ट ेइ.  

 

15 

lectures 

 घटक३ मालवणी बोलीतील कनवतांचा अभ्यास 

 

 ठेव नझला घराची आठव रे,  चल चेडवा 

पडावात्सून आगबोटीत – नवठ्ठल कृष्ट्ण 

नेरूरकर 

15 

lectures 
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 आझान माझान, आराड गे बेडके सांन 

जांवदे – वसंत सावंत 

 व्हनीबया जुन्यार दी गे, बाळगो आनण 

मालग्या – महशे केळुसकर 

 वाडवाळ, झेटलीमन – नारायण परब 

 नया घराचो पावो खनताना, वारूळ – 

प्रवीण बांदकेर 

 वांगड, शबय – सई लळीत 

 नामू कुळकार, मालवण मेवो – अनवनाश 

बापट 

 जत्रा, पावस इलो पावस – दादा 

मडकईकर 

 खेळे, भातलय – नामदवे गवळी 

 शेताभातातलो नशरवान, तांबेट 

पसरलेल्या माटवात –  अजय कांडर 

 दयाय राजा, माय – रुजाररओ शपटो 

 तावडन आजी, गटारी – सुनंदा कांबळे 

 

References: 

1. शहदोळा – डॉ. नसनसनलया कावायलो, मुद्रा प्रकाशन, नवरार  

2. भारतीय भाषांचे लोकसवेक्षण: सवके्षण मानलका मुख्य संपादक – डॉ. गणेश दवेी, महाराष्ट्र खंड 

संपादन : अरुण जाखडी, पद्मगंधा प्रकाशन, २०१३ 

3. सुलभ भाषानवज्ञान – द. दद. पुंड े         

4.मालवणीतल्या वाटा – डॉ. गोशवद काजरेकर आनण इतर 
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Modality of Assessment 

Theory Examination Pattern:  

E) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

F) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 

२) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 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. 

 All questions shall be compulsory with internal choice. 

 

Paper Pattern:  

S.Y.B.A. Marathi (Sem III & IV)  

(RUAMAR 301 & RUAMAR 401) (RUAMAR 302 & RUAMAR 402) 

Questio
n 

Options Marks Questions 
Based 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 

 TOTAL 60  
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Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

   

Semester III  

Course 30
1 

 30
2 

 Grand 
Total 

 Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

 

Theory 40 60 100 40 60 100      200 

 

Semester IV 

 

Course 40
1 

 40
2 

 Grand 
Total 

 Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

Intern
al 

Extern
al 

Tot
al 

 

Theory 40 60 100 40 60 100      200 

 

----------------- 
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Course Code: T.Y.B.A  

Course Title: Marathi I (RUAMAR 501 & RUAMAR 601) 

मध्ययगुीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 आधुननक मराठी वाङ्मयामाग ेउभी असलेली मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाची समृद् 

परंपरा नवद्यार्थयाांना समजते. 

CO 2 मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयातील संत (नवनवध पंथीय वाङ्मय) – पंत – तंत या ठळक 

वाङ्मयीन प्रवृत्ी पररनचत होतात. 

CO 3 इस्लाम धर्ममयांनी आनण निस्ती धर्ममयांनी त्या काळात ननमायण केलेल्या 

सानहत्यकृतींचा पररचय होतो. तसचे त्यामागील सांस्कृनतक – राजकीय – सामानजक 

कारणांची उकल होत.े  

CO 4 बखर सानहत्याच ेस्वरूप – प्रकार आनण वैनशष्ट्टे्य यांचा पररचय होतो.   

CO 5 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. मध्ययुगीन नवनवध कलाप्रकारांचे सादरीकरण दखेील प्रकल्पांतगयत नवद्याथी करू 

शकतात.  

 

  



RAMNARAIN RUIA AUTONOMOUS COLLEGE, SYLLABUS FOR MARATHI 2020-2021    

28 

 

DETAILED SYLLABUS – SEMESTER V 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR501 4 मध्ययगुीन मराठी वाङ्मयाचा इनतहास 04 

 घटक 

१ 

मराठी सानहत्याची सरुुवात व महानुभावीय 

वाङ्मय.  

 

अ.मराठी सानहत्याची सुरुवात – मराठी : 

दशेीभाषा म्हणून ८वे, ९वे शतक पररचय, 

मराठीतील आद्यगं्रथ चचाय, नशलालेख, ताम्रपट 

यावरील मराठी लखेन – थोडक्यात पररचय. 

 

ब. महानुभाव संप्रदायाची ठळक वैनशष्ट्ट्य े: द्वतैी 

तववज्ञान, पंचकृष्ट्ण, चक्रधरांचे व्यनिमवव, 

मराठीचा स्वीकार व आग्रह, सांकेनतक 

नलपी.महानुभाव वाङ्मय : चररत्रग्रंथ, 

तववज्ञानगं्रथ, सातीगं्रथ, स्फुट गद्य – पद्य – 

धवळे, टीकागं्रथ, व्याकरणग्रंथ 

15 

lectures 

 घटक 

२ 
वारकरी पंनथयांचे वाङ्मय – १  

 

अ.यादवकालीन महाराष्ट्रात वारकरी पंथाची 

प्रस्थापना, पंढरीचा भनिसंप्रदाय हा 

महाराष्ट्रातील प्रमुख संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय 

म्हणून तेराव्या शतकात धार्ममक, सामानजक व 

सानहनत्यकदषृ्ट्ट्या प्रभावी. 

 

ब. ज्ञानदवे – नामदवे व त्यांछया प्रभावळीतील 

इतरांचे वाङ्मय 

15 

lectures 

 

 घटक वारकरी पंनथयांचे वाङ्मय – २  15 
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३  

अ.बहमनी राजवट, एकनाथकालीन महाराष्ट्र, 

तमोयुग. एकनाथ, एकनाथपंचक यांचे वाङ्मय 

 

ब. नशवकालीन महाराष्ट्र – स्वराज्यप्रेरणा. 

तुकाराम, तुकारामाचे नशष्ट्य यांचे वाङ्मय. 

lectures 

 घटक 

४ 

पंनडती काव्य  

 

अ. पंनडती काव्याची स्वरूपवैनशष्ट्ट्य,े पंनडती 

काव्याचे गुणदोषचचाय 

 

ब. पंनडत कवी – मुिेश्वर, मोरोपंत, 

रघुनाथपंनडत, सामराज, ननरंजनमाधव, 

वामनपंनडत, नागेश, नवठ्ठल. 

15 

lectures 

 
DETAILED SYLLABUS – SEMESTER VI 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR601 4 मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाचा इनतहास 04 

 घटक 

१ 

शानहरी वाङ्मय 

अ. लावणी, पोवाडे या काव्यप्रकारांची 

स्वरूपवैनशष्ट्ट्य े

ब. काही लावणीकार – होनाजी बाळा, 

रामजोशी, प्रभाकर, अनंतफंदी, परशराम. या 

शानहरांचा व त्यांछया सानहत्याचा पररचय.  

15 

lectures 

 घटक 

२ 

महानुभाव व वारकरी यांखेरीज इतर पंनथयांचे 

वाङ्मय  

अ. नाथ, दत् या पंथातील वाङ्मयाचे स्वरूप 

ब. समथय, शलगायत या पंथातील वाङ्मयाचे 

स्वरूप 

15 

lectures 

 घटक शहद ू धमायखेरीज इतर धर्ममयांनी केललेी 15 
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३ वाङ्मयननर्ममती 

निस्ती धर्ममयांनी केललेी वाङ्मयननर्ममती  

(निस्ती – फादर स्टीफन्स, कु्रऑ सालंदाज 

(फादर कु्रआ), 

पाद्री अल्मैद) 

इस्लामी धर्ममयांनी केललेी वाङ्मयननर्ममती 

(इस्लामी – मुंतोजी (मृत्युंजय), हुसेन अंबरखान, 

शेख महमंद, शहामुनी) 

lectures 

 घटक 

४ 

बखर गद्याची स्वरूपवैनशष्ट्ट्य े 

अ. बखरी – नशवपूवयकालीन – मनहकावतीची 

उफय  माहीमची बखर, राक्षसतागडीची लढाई 

बखरी – नशवकालीन – नशवित्रपतींचे चररत्र – 

कृष्ट्णाजी अनंत सभासद, नचत्रगुप्तनवरनचत 

नशवाजी महाराजांची बखर, श्री. 

नशवित्रपतींची ९१ कलमी बखर – दत्ो नत्रमल 

वाकेननस, मल्हार रामराव नचटणीसनवरनचत श्री 

नशव ित्रपतींचे सप्तप्रकरणात्मक चररत्र. 

ब. बखरी – पेशवेकालीन – नाना फडणनवसाचे 

आत्मचररत्र, श्रीरामदासस्वामीचे  चररत्राची 

बखर उफय  हनुमंतस्वामीची बखर, पेशव्यांची 

बखर – कृष्ट्णाजी नवनायक सोहनी, पानणपतची 

बखर – रघुनाथ यादव, भाऊसाहबेांची बखर – 

कृष्ट्णाजी शामराव, खर्ड्ायछया स्वारीची बखर.  

15 

lectures 

 

References (Common Reference Books For Sem V & VI):  

1) जोग, रा. श्री. व इतर (संपा.) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास – खंड ३, महाराष्ट्र सानहत्य 

पररषद, पुण,े प. आ., १९७३. 

2) तुळपुळे, शं. गो., पाच सतंकवी, सुनवचार प्रकाशन मंडळ, पुण,े १९८४, (नत.आ.) 
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3) तुळपुळे, शं. गो. व इतर (संपा.) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास – खंड १, महाराष्ट्र सानहत्य 

पररषद, पुण,े प.आ., १९८४. 

4) मालश,े स.ं गं. व इतर (संपा.) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास – खंड २ भाग १ व २, महाराष्ट्र 

सानहत्य पररषद, पुणे, प.आ., १९८२. 

5) भावे, नव. ल. महाराष्ट्रसारस्वत, पॉप्युलर, मुंबई, आ. ५वी, १९६३. 

6) धोंड, म. वा., (संपा.) मऱ्हाटी लावणी, मौज, मुंबई, १९५६. 

7) शेणोलीकर, ह. श्री., प्राचीन मराठी वाङ्मयाचे स्वरूप, मोघे प्रकाशन, कोल्हापूर, १९७१. 

8) सहस्त्रबुद्,े म. ना., मराठी शानहरी वाङ्मय, ठोकळ, पुण,े १९६१. 

9) सरदार, गं.बा., संत सानहत्याची सामानजक फलश्रुती, म. सा. प., पुण,े १९७०, (नत.आ.) 

10) र. नव. हरेवाडकर, मराठी बखर 

 

Modality of Assessment 

Theory Examination Pattern:  

G) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

H) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 

३) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each 

unit there will be ONE questions. 

 All questions shall be compulsory with internal choice. 
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Paper Pattern:  

Marathi Paper I (Sem V & VI ) (RUAMAR501 & RUAMAR 601) 

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 Any 1out of 
2 

15 Unit IV 

 

Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

 

Semester V Theory Exam 

Course 501 502 503 504 505 506 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Semester VI Theory Exam 

Course 601 602 603 604 605 606 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Course Code: T.Y.B.A  

Course Title: Marathi II (RUAMAR 502 & RUAMAR602) 

भारिीय आणि ऩाश्चात्य साहहत्यशास्त्र 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 मराठी सानहत्य परंपरेचे प्राचीन – मध्ययुगीन संस्कृत सानहत्यपरंपरेशी आनण 

पाश्चात्य सानहत्यपरंपरेशी असलेले नात ेनवद्यार्थयाांना पररनचत होत.े 

CO 2 ठळक सानहत्यशास्त्रीय संकल्पनांनवषयी त्यांना स्पष्टता येते. पुढील समीक्षात्मक 

वाटचालीचा पाया तयार होतो. 

CO 3 सानहत्याचे स्वरूप आनण व्याख्या यांचा पररचय होतो. 

CO 4 सानहत्यभाषेच ेस्वरूप आनण नतचे कायय सनवस्तर समजत.े 

CO 5 सानहत्याची ननर्ममती प्रदक्रया आनण सानहत्याचा प्रयोजन नवचार उलगडतो.  

CO 6 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER V 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR502 4 भारतीय सानहत्यशास्त्र 04 

 घटक 

१ 
भारतीय सानहत्यशास्त्र : सानहत्याचे स्वरूप 

(काव्यलक्षण चचाय)  

1. अलंकारनवचार, वक्रोनिनवचार 

2. रीनतनवचार, ध्वनननवचार, 

औनचत्यनवचार 

15 

lectures 

 घटक 

२ 
भारतीय सानहत्यशास्त्र : रसचचाय  

1. भरतमुनींचे रससूत्र 

2. अनभनवगुप्ताचा रसनसद्ांत 

15 

lectures 

 

 घटक 

३ 
भारतीय सानहत्यशास्त्र : सानहत्यभाषेचे स्वरूप 

व कायय 

1. शब्दशिी : अनभधा, लक्षणा व 

वं्यजना 

2. वृत्, िंद, मुििंद 

15 

lectures 

 घटक 

४ 
भारतीय सानहत्यशास्त्र : ननर्ममनतप्रदक्रया व 

प्रयोजननवचार 

1. सानहत्यननर्ममतीमागील कारणे : प्रनतभा, 

वु्यत्पत्ी व अभ्यास 

2. सानहत्याची प्रयोजने : भरत ते 

अनभनवगुप्त  

15 

lectures 

 
DETAILED SYLLABUS – SEMESTER VI 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR602 4 पाश्चात्य सानहत्यशास्त्र 04 
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 घटक 

१ 
पाश्चावय सानहत्यनवचार : सानहत्याचे स्वरूप  

1. अनुकृनतनसद्ान्त : प्लेटो व 

अररस्टॉटल 

2. पाश्चावयांनी केलेल्या काव्यव्याख्या : 

वडयस्वथय, कोलररज, कोटयहॉप, एडगर 

अलन पो, अनोल्ड 

15 

lectures 

 घटक 

२ 
 पाश्चावय सानहत्यनवचार : सानहत्याची भाषा  

1. रूपक, प्रतीक व प्रनतमा 

2. अनेकाथयता, ननयमोल्लंघन, 

अपररनचतीकरण 

15 

lectures 

 घटक 

३ 
पाश्चावय सानहत्यनवचार : सानहत्याची 

ननर्ममनतप्रदक्रया व प्रयोजननवचार 

1. कोलररजचा कल्पनाशिीचा व 

चमत्कृतीशिीचा नसद्ान्त 

2. आत्मानवष्ट्कार, जीवनभाष्ट्य, 

सामानजक बांनधलकी (माक्सयवादी 

नवचारासह) – ही प्रयोजने 

15 

lectures 

 घटक 

४  
पाश्चावय सानहत्यनवचार : सानहत्याचा आस्वाद  

1. अररस्टॉटलचा कॅथार्मससचा नसद्ान्त 

2. ररचडयसचा प्रेरणासंतुलनाचा नसद्ान्त  

15 

lectures 

 

References (Common Reference Books For Sem V & VI):  

1) कंगल,े र. पं., प्राचीन काव्यशास्त्र, मौज प्रकाशन, मुंबई, १९७४ 

2) कंगल,े र. पं., (संपा.) रस – भाव – नवचार, महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

१९७३ 

3) करंदीकर, गो. नव., (भाषांतर) अररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र, मौज, मुंबई, १९७८ 

4) कुलकणी, वा. ल., सानहतय स्वरूप आनण समीक्षा, पॉप्युलर, मुंबई, १९७५ 

5) गाडगीळ, स. रा., काव्यशास्त्रप्रदीप, व्हीनस, पुण,े (सहावी आवृत्ी), २००३ 
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6) दशेपांड,े ग. त्र्यं., भारतीय सानहत्यशास्त्र, पॉप्युलर, मुंबई, (नत. आ.), १९८० 

7) नेमाड,े भालचंद्र, सानहत्याची भाषा, साकेत, औरंगाबाद, १९८७ 

8) पाटणकर, रा. भा., सौंदययमीमांसा, मौज, मुंबई, (नत. आ.), २००४ 

9) पाटणकर, वसंत, सानहत्यशास्त्र : स्वरूप आनण समस्या, पद्मगंधा, पुण,े २००६ 

10) पाटील, गंगाधर, समीक्षेची नवी रूप,े मॅजेनस्टक, मुंबई, १९८१ 

11) धायगुड ेसुरेश, पाश्चात्य सानहत्यशास्त्र 

12) बेडकेर, दद. के., सानहत्यनवचार, पॉप्युलर, मुंबई, १९७५  

     13) रसाळ, सुधीर, कनवता आनण प्रनतमा, मौज, मुंबई, १९८२  

     14) गणोरकर, प्रभा, डहाके वसंत आबाजी व इतर, (संपा.), वाङ्मयीन संज्ञा संकल्पना  

कोश, ग. रा. भटकळ फाऊंडशेन, मुंबई, २००१ 

     15) राजाध्यक्ष, नवजया व इतर, (संपा.), मराठी वाङ्मयकोश, खंड ४, (समीक्षा संज्ञा),    

 महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२ 

 

Modality of Assessment  

Theory Examination Pattern:  

I) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

J) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 

10) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each 

unit there will be ONE questions. 

 All questions shall be compulsory with internal choice. 
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Paper Pattern:  

Marathi Paper II (Sem V & VI ) (RUAMAR502 & RUAMAR 602) 

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 Any 1out of 
2 

15 Unit IV 

 

Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

 

Semester V Theory Exam 

Course 501 502 503 504 505 506 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Semester VI Theory Exam 

Course 601 602 603 604 605 606 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

----------------- 
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Course Code: T.Y.B.A  

Course Title: Marathi III (RUAMAR 503 & RUMAR 603) 

साहहत्य आणि समाज 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 या नवषयपनत्रकेतून सानहत्याकड ेपाहण्याछया लौदककतावादी समीक्षापद्तीचा प्रत्यय 

नवद्यार्थयाांना येतो. 

CO 2 सानहत्यननर्ममती ही गोष्ट दकती व्यानमश्र आह,े त्याचे सानहनत्यकाशी, समाजाशी आनण 

रनसकाशी नात ेकस ेगंुतागुंतीचे असत ेह ेत्यांना उलगडते. तत्कालीन जगण्याचे नवनवध 

प्रश्न सानहत्यातून कसे हाताळले जातात याचे भान नवद्यार्थयाांमध्ये रुजवता येते.  

CO 3 स्त्रीवादी, महानगरीय, ग्रामीण आनण दनलत या नव्या वाङ्मयप्रवाहात ननमायण 

होणाऱ्या कलाकृतींनवषयी स्वागतशील दनृष्टकोण नवद्यार्थयाांमध्ये नवकनसत होतो. 

CO 4 सानहत्याची समाजावर पररणाम करण्याची क्षमता नवद्यार्थयाांना प्रत्ययास यतेे आनण 

या तऱ्हचेे सजयनशील लेखन करण्याची प्रेरणा उत्पन्न होऊ शकते.  

CO 5 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER V 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR503 3 सानहत्य आनण समाज 3.5 

 घटक 

१ 
सानहत्य – समाज अन्योन्यसंबंध  

अ. सानहत्य, समाज, संस्कृती या संकल्पना व 

त्यांछया परस्परसंबधंाचे स्वरूप 

ब. सानहत्य – समाज सबंंध – तेन, माक्सय यांचे 

नसद्ांत, माक्सयवादी समीक्षापद्ती – ररफ्लेक्शन 

मॉडले, ननगेरटव्ह नॉलजे मॉडले, लँग्वेज सेंटडय 

मॉडले 

15 

lectures 

 घटक 

२ 

स्त्रीवादी जानणवेचे सानहत्य  

अ. स्त्रीवादी सानहत्याची संकल्पना व 

मराठीतील परंपरा 

ब. सोनाटा, महशे एलकंुचवार यांछया नाटकाचे 

स्त्रीवादी वाचन व अभ्यास 

15 

lectures 

 

 घटक 

३ 

महानगरी जानणवेचे सानहत्य 

अ. महानगरी जानणवेछया सानहत्याची संकल्पना 

आनण मराठीतील परंपरा 

ब. ‘प्रनतबद्’, वसंत आबाजी डहाके यांछया 

कादबंरीचा अभ्यास 

15 

lectures 

 

DETAILED SYLLABUS – SEMESTER VI 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR603 3 सानहत्य आनण समाज 3.5 

 घटक 

१ 

सामानजक नस्थत्यंतरे आनण मराठी सानहत्य  

अ. महाराष्ट्रातील सामानजक नस्थत्यंतरे व मराठी 

15 

lectures 
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सानहत्य – मागोवा 

ब. सानहत्य – समाज संबंध – रा. ग. जाधव 

आनण दद. के. बेडकेर यांछया लेखाआधारे 

१. ‘हनस्तदतंी मनोऱ्याबाहरे’ – ‘ननवडक 

समीक्षा’ रा. ग. जाधव 

२. ‘मराठी वाङ्मयाची सामानजक पाश्वयभूमी’, 

‘सानहत्यनवचार’ – दद. के. बेडकेर 

 घटक 

२ 

 ग्रामीण सानहत्य 

अ. ग्रामीण सानहत्य – संकल्पना व मराठीतील 

परंपरा 

ब. ‘कापूसकाळ’ – कैलास दौंड यांची कादबंरी 

15 

lectures 

 घटक 

३ 

 दनलत सानहत्य  

अ. दनलत सानहत्य सकंल्पना व मराठीतील 

परंपरा 

ब. ‘दफयायद’ – नहरा बनसोड ेयांचा काव्यसंग्रह 

15 

lectures 

 

References (Common Reference Books For Sem V & VI):  

1) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास – खंड ५, भाग १ – संपादक – रा. श्री. जोग, म. सा. पररषद, 

पुण,े १९७३ 

2) कादबंरीनवषयी – हररश्चंद्र थोरात, पद्मगंधा प्रकाशन, पुण,े २००६ 

3) टीकास्वयंवर – भालचंद्र नेमाड,े साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, १९९० 

4) कादबंरी – एक सानहत्यप्रकार – हररश्चंद्र थोरात, शब्द पनब्लकेशन्स, मुंबई, २०१० 

5) मराठी वाङ्मयकोश, - खंड ४ (समीक्षा संज्ञा) समन्वयक संपादक – डॉ. नवजया राजाध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२ 

6) वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश – संपादक, प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई २००१ 

7) ग्रामीण सानहत्य : स्वरूप आनण समस्या – आनंद यादव, मेहता पनब्लशशग हाऊस, १९७९ 

8) ग्रामीणता – सानहत्य आनण वास्तव – आनंद यादव, मेहता पनब्लशशग हाऊस, १९८१ 
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9) धार आनण काठ – नरहर कुरंुदकर, १९७१ 

10) दनलत सानहत्य – प्रवाह व प्रनतदक्रया – गो. म. कुळकणी, प्रनतमा प्रकाशन, पुण े१९८६ 

     11) ननळी पहाट – रा. ग. जाधव, प्राज्ञपाठशाळा, वाई, १९७८ 

      12) दनलत सानहत्य – एक शचतन – अजूयन डांगळे (संपा.), महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण    

            संस्कृती आनण मंडळ, मुंबई , १९७८ 

      13) दनलत सानहत्य – वेदना आनण नवद्रोह – भालचंद३ फडके, श्रीनवद्या प्रकाशन, पुण,े १९७७   

            (प्र. आ.), १९८९ (द.ु आ.) 

      14) दनलत सानहत्याची नस्थनतगती – केशव मेश्राम व इतर (संपा.), मराठी नवभाग, मुंबई  

            नवद्यापीठ आनण अनुभव पनब्लकेशन्स, मुंबई, १९९७ 

      15) स्त्रीवादी समीक्षा – सैद्ानन्तक चौकट – डॉ. नमशलद मालश,े श्रीवाणी, ऑक्टोबर १९९३ 

      16) स्त्रीवादी सानहत्य समीक्षा – स्वरूप आनण व्याप्ती – वसंत आबाजी डहाके, श्रीवाणी   –  

           ऑक्टोबर, १९९३ 

      17) स्त्रीवादी सानहत्य आनण समीक्षा नवशेषांक – अनुषु्टभ, सप्टें. – ऑक्टो. १९९६ 

      18) स्त्रीवादी समीक्षा – स्वरूप आनण उपयोजन – ददलीपराज प्रकाशन, पुण,े १९९३ 

      19) समाज आनण सानहत्य, सदा कऱ्हाड,े लोकवाङ्मयगृह, १९९९ 

       20) ककबहुना, रशवद्र ककबहुने, लोकवाङ्मयगृह 

       21) सानहत्य आनण समाज, संपा. नागनाथ कोत्ापल्ल े(गो. मा. पवार गौरवगं्रथ) प्रनतमा  

             प्रकाशन, २००७ 

       22) समीक्षेतील नव्या संकल्पना, सपंा. मनोहर जाधव, स्वरूप प्रकाशन, २००१ 

       23) मराठी नाटकांतील स्त्रीप्रनतमा, मुिा मनोहर, सुगावा प्रकाशन, १९८८ 

        24) मराठी नाट्यपरंपरा – शोध आनण आस्वाद, तारा भवाळकर, मेहता पनब्लशशग, १९९५ 

        25) सामानजक नाटक – स्वरूपनवचार, प्रकाश मेदककर, सानहत्यसवेा, १९९१ 

        26) दनलत सानहत्य – वेदना आनण नवद्रोह, भालचंद्र फडके, श्रीनवद्या प्रकाशन, १९८९ 

        27) ग्रामीण सानहत्य चळवळ आनण आम्ही, वासुदवे मुलाटे, स्वरूप प्रकाशन, २००५ 

        28) स्त्रीप्रश्नाची वाटचाल, संपा. नवद्युत भागवत, प्रनतमा प्रकाशन, २००४ 

        29) ग्रामीण कथा – स्वरूप आनण नवकास, वासुदवे मुलाटे, स्वरूप प्रकाशन, २००५ 

        30) मराठी भाषा आनण सानहत्य, संपा. नव. भा. दशेपांड,े स्नेहल तावरे, मेहता पनब्लशशग,  

            १९९० 

        31) मराठीतील ठळक वाङ्मयीन प्रवाह – डॉ. वसंत शेकड,े प्रा. वसतं भोसल,े प्रा.बाळासाहबे  
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          लाहोर, डॉ. संजय नगरकर, डॉ. ज्ञानेश्वर वाल्हकेर, नवनरेंद्र प्रकाशन, अहमदनगर, २०१० 

        32) कादबंरी – सार आनण नवस्तार, महेंद्र कदम, अक्षरदीप प्रकाशन, २००७ 

        33) स्त्रीवादी समीक्षा – संकल्पना व उपयोजन, संपा. मंगला वरखडे,े का. स. वाणी प्रगत  

              अध्ययन कें द्र,१९९९ 

        34) स्त्रीवादी समीक्षा – स्वरूप व उपयोजन, अनश्वनी धोंगड,े ददलीपराज प्रकाशन, १९९३ 

        35) भारतीय संदभायतून स्त्रीवाद, शोभा नाईक, लोकवाङ्मयगृह, २००७ 

        36) स्वागत – कैलास दौंड, लनलत, माचय २०१५ 

        37) दनलत सानहत्याची नस्थतीगती, संपा. केशव मेश्राम, उषा दशेमुख, मुंबई नवद्यापीठ,  

             अनुभव प्रकाशन, १९९७ 

        38) दनलत सानहत्य – प्रवाह आनण प्रनतदक्रया, गो. म. कुळकणी, मेहता पनब्लशशग, १९९७ 

        39) ननळी नक्षनतजे, रा. ग. जाधव, अमेय प्रकाशन, १९८२ 

        40) नक्षतीजावरील शलाका, शारदा साठे, गं्रथाली प्रकाशन, २००४ 

        41) मालशे, नमशलद, आधुननक भाषानवज्ञान : नसद्ान्त आनण उपयोजन, लोकवाङ्मयगृह,  

              मुंबई, १९९५ 

        42) रसाळ, सुधीर, कनवता आनण प्रनतमा, मौज, मुंबई, १९८२  

        43) गणोरकर, प्रभा, डहाके वसंत आबाजी व इतर, (संपा.), वाङ्मयीन संज्ञा संकल्पना कोश,  

              ग. रा. भटकळ फाऊंडशेन, मुंबई, २००१ 

        44) राजाध्यक्ष, नवजया व इतर, (संपा.), मराठी वाङ्मयकोश, खंड ४, (समीक्षा संज्ञा),  

              महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२ 

 
Modality of Assessment  

Theory Examination Pattern:  

K) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

L) External Examination- 60%- 60 Marks 
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Semester End Theory Examination: 60 marks 

11) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each 

unit there will be 1 questions of 15 marks and 1 short note of 5 

marks. 

 All questions shall be compulsory with internal choice. 

 

Paper Pattern:  

Marathi Paper III (Sem V & VI ) (RUAMAR503 & RUAMAR 603) 

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 1out of 
2 
Any 1 out 
of 2 
Any 1 out 
of 2 

05 
05 
05 

Unit I 
Unit II 
Unit III 

Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

 

Semester V Theory Exam 

Course 501 502 503 504 505 506 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Semester VI Theory Exam 

Course 601 602 603 604 605 606 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

----------------- 
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Course Code: T.Y.B.A  

Course Title: Marathi IV (RUAMAR 504 & RUMAR 604) 

भाषाववज्ञान आणि मराठी व्याकरि 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 नवद्यार्थयाांना भाषेकड ेवैज्ञाननक दनृष्टकोणाने पाहण्याचे महत्व कळत.े 

CO 2 भाषेचा केवळ भाषालक्ष्यी अभ्यास कसा करता येतो याचा, तसचे भाषाभ्यासाची 

नवनवध क्षेत्रांचा पररचय होतो. 

CO 3 भाषानवषयक आनण भाषाभ्यासनवषयक गैरसमजूती दरू होतात. 

CO 4 मराठी भाषेछया व्याकरणानवषयी सुस्पष्टता येते. 

CO 5 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER V 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR504 4 भाषानवज्ञान आनण मराठी व्याकरण 04 

 घटक 

१ 
भाषाशास्त्राछया नवनवध शाखा – ऐनतहानसक 

आनण वणयनात्मक 

15 

lectures 

 घटक 

२ 

स्वननवचार 15 

lectures 

 

 घटक 

३ 

शब्दांचे वगीकरण (पारंपररक आनण आधुननक) 15 

lectures 

 घटक 

४  

नवकरणनवचार 15 

lectures 

 
 

References:  

1) काळे, कल्याण व इतर (संपा.), आधुननक भाषानवज्ञान (संरचनावादी, सामान्य आनण 

सामानजक), प्रनतमा, पुण,े (द.ु आ.), २००३. 

2) काळे, कल्याण व इतर (संपा.), वणयनात्मक भाषानवज्ञान : स्वरूप आनण पद्ती, गोखल े

एज्युकेशन सोसायटी, नानशक, १९८२ 

3) गजेंद्रगडकर, श्री. न., भाषा आनण भाषाशास्त्र, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, (द.ु आ.), १९७९ 

4) गोनवलकर, लीला, वणयनात्मक भाषानवज्ञान, आरती, डोंनबवली, १९९२ 

5) धोंगड,े रमेश, सामानजक भाषानवज्ञान, ददलीपराज, पुण,े २०१२ 

6) पुंड,े द. दद., सुलभ भाषानवज्ञान, स्नेहवधयन प्रकाशन, पुण,े २००५ 

7) मालश,े स. गं. व इतर (संपा.), भाषानवज्ञान : ऐनतहानसक व वणयनात्मक, पद्मगंधा प्रकाशन, 

पुण,े २००५ (नत. आ.) 

8) मालश,े स. गं. व इतर (संपा.), भाषानवज्ञानपररचय, पद्मगंधा प्रकाशन, पुण,े २००५ (द.ु 

आ.) 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER VI 
 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR604 4 भाषानवज्ञान आनण मराठी व्याकरण 04 

 घटक 

१ 

स्वननमनवन्यास 15 

lectures 

 घटक 

२ 

रुनपमनवन्यास 15 

lectures 

 घटक 

३ 

शब्दघटना 15 

lectures 

 घटक 

४  

प्रयोगनवचार 15 

lectures 

 
References : 

1) मराठी व्याकरण – मोरो केशव दामले 

2) मराठी व्याकरणनववेक – मा. ना. आचायय 

3) मराठी व्याकरण – डॉ. प्रकाश परब 

4) मराठी व्याकरण स्वरूप आनण समस्या - श्री. न. गजेंद्रगडकर  

5) मराठी व्याकरण वाद आनण प्रवाद – कृ. श्री. अजुयनवाडकर 



RAMNARAIN RUIA AUTONOMOUS COLLEGE, SYLLABUS FOR MARATHI 2020-2021    

49 

 

Modality of Assessment  

Theory Examination Pattern:  

M) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

N) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 

12) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each 

unit there will be ONE questions. 

 All questions shall be compulsory with internal choice. 

 

Paper Pattern:  

Marathi Paper II (Sem V & VI ) (RUAMAR502 & RUAMAR 602) 

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 Any 1out of 
2 

15 Unit IV 
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Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

 

Semester V Theory Exam 

Course 501 502 503 504 505 506 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Semester VI Theory Exam 

Course 601 602 603 604 605 606 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

-----------------  
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Course Code: T.Y.B.A  

Course Title: Marathi V (RUAMAR505 & RUAMAR605) 

आधतुनक मराठी साहहत्य 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 आधुननक मराठी सानहत्यानवषयी नवद्यार्थयाांच ेभान वाढते. 

CO 2 प्राचीन आनण मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयापेक्षा आधुननक सानहत्यातील आशयाचे आनण 

अनभव्यिीचे ननराळेपण नवद्यार्थयाांछया लक्षात येते. 

CO 3 सानहत्याछया नवकासप्रदक्रयेनवषयी सजगता ननमायण होत.े 

CO 4 आधुननक कथा, कादबंरी, कनवता आनण नाटक याचंे प्रानतनननधक स्वरूप पररनचत 

होऊन त्या तऱ्हछेया सजयनशील लेखनाची उमेद ननमायण होते.  

CO 5 या अभ्यासपनत्रकेत नशकवल्या गेलेल्या तानत्वक भागाच ेउपयोजन प्रकल्पांतगयत 

नवद्यार्थयायला करता येते आनण त्यामुळे त्याची नवषयाची समज दढृ होण्यास मदत 

होते. 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER V 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR505 4 आधुननक मराठी सानहत्य 04 

 घटक 

१ व  

घटक 

२ 

ग्लाननभयवती भारत – अरूण साध,ू कथासंग्रह 

(कथांची आशयसूत्र ेव कथांचे रूपबंध यांसह) 

30 

lectures 

 घटक 

३ व  

 घटक 

४ 

राहीछया स्वप्ांचा उलगडा – भारत सासण,े 

कादबंरी (आशयसूत्र व कादबंरीचा रूपबंध 

यांसह) 

30 

lectures 

 

 

DETAILED SYLLABUS – SEMESTER VI 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR605 4 आधुननक मराठी सानहत्य 04 

 घटक 

१ व 

घटक२ 

आधनुनक मराठी कनवता: 

स्त्रीगणेशा – नीरजा 

30 
lectures 

 घटक 

३ व 

घटक 

४  

 आधुननक मराठी नाटक:  

ढोलताशे – चं.प्र.दशेपांड े

30 
lectures 

 

References (Common Reference Books For Sem V & VI):  

1) कनवतेचा शोध, वसंत पाटणकर, मौज प्रकाशन, २०११ 

2) ननरीक्षा, मीना जोशी, सुपणय प्रकाशन, १९७८ 

3) वाङ्मयीन संदभय आनण अवलोकरन, सोमनाथ कोमरपंत, नमत्र प्रकाशन, १९९२ 

4) प्रमेय आनण प्रबंध, प्रल्हाद वडरे, गोमंतक मराठी अकादमी, १९९७ 

5) नक्षनतजरंग, सोमनाथ कोमरपंत, नमत्र प्रकाशन, १९९३ 
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6) सानहत्य प्रत्यय, भा.ल.भोळे, स्वरूप प्रकाशन, २००१ 

7) खडक आनण पाणी, गंगाधर गाडगीळ, उत्कषय प्रकाशन, १९०६ 

8) ननवडक समीक्षा, रा.ग.जाधव, पद्मगंधा प्रकाशन, २००६ 

9) सानहत्य ननर्ममती व समीक्षा, दद. के. बेडकेर, लोकवाङ्मयगृह, २००८ 

10) लनलत कनवता नवशेषांक, फेब्रुवारी, २०१३ 

11) आशय आनण आनवष्ट्कार, प्रल्हाद वडरे, मेहता पनब्लशशग, १९८८ 

    12) सामानजक नाटक – स्वरूपनवचार, प्रकाश मेदककर, सानहत्यसेवा प्रकाशन, १९९१ 

      13) रंग नाटकाचे, पुष्ट्पा भावे, राजहसं प्रकाशन, २०१२ 

    14) आधुननक नाट्यनवचार, अनंत दशेमुख, पुष्ट्प प्रकाशन, १९९३ 

    15) मला ददसललेी नाटके, धों.नव.दशेपांड,े रनवराज प्रकाशन, १९८९ 

    16) पंचमवेध, माधव मनोहर, अक्षर प्रकाशन, १९९८ 

    17) नाटकी ननबंध, गो.पु.दशेपांड,े लोकवाङ्मयगृह, १९९५ 

    18) समीक्षेतील नव्या संकल्पना, संपा. मनोहर जाधव, स्वरूप प्रकाशन, २००१ 

    19) सानहत्य आनण समाज, गो.मा.पवार गौरवगं्रथ, संपा. नागनाथ कोत्ापल्ल,े प्रनतमा   

          प्रकाशन, २००७ 

    20) ककबहुना, रशवद्र ककबहुने, लोकवाङ्मयगृह, २०१० 

    21) वाटा आनण मुक्काम, भारत सासण ेव अन्य, मौज प्रकाशन, २००९ 

    22) कथा युगभानाची, संपा. मीना गोखल,े गं्रथाली, २०१५ 

    23) ननवडक भारत सासण,े संपा. प्रदीप कर्मणक, चंद्रकांत भोंजाळ, लोकवाङ्मयगृह, २०१३ 

    24) भारत सासण ेनावाचे बेट, महाराष्ट्र टाईम्स, १० ऑगस्ट २०१४ 

    25) लनलत नाटक नवशेषांक, ऑक्टोबर २०१३ 

    26) लनलत कादंबरी नवशषेाकं, नोव्हेंबर २०१३ 
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Modality of Assessment  

Theory Examination Pattern:  

O) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

P) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 

13) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each 

unit there will be 1 question of 15 marks and 2 short notes of 7.5 

marks. 

 All questions shall be compulsory with internal choice. 

 

Paper Pattern:  

Marathi Paper V (Sem V & VI ) (RUAMAR505 & RUAMAR 605) 

Questions Options Marks Questions on 

Q.1 Any 1out of 

2 

15 Unit I 

Q.2 Any 2out of 

4 

15 Unit I 

Q.3 Any 1out of 
2 

15 Unit II 

Q.4  Any 2out of 
4 

15 Unit II 
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Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

 

Semester V Theory Exam 

Course 501 502 503 504 505 506 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Semester VI Theory Exam 

Course 601 602 603 604 605 606 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

-----------------  
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Course Code: T.Y.B.A  

Course Title: Marathi VI (RUAMAR 506 & RUAMAR 606) 

व्यवसायाभभमखु मराठी 

Academic year 2020-21 

 
COURSE OUTCOMES: 

COURSE 

OUTCOME 

DESCRIPTION 

CO 1 या नवषयपनत्रकेद्वारे नवनवध भानषक कौशल्यांचा नवद्यार्थयाांना पररचय आनण सराव 

झाल्यामुळे मराठीतील अनेक काययक्षेत्रांची मानहती नवद्यार्थयाांना होऊन आपल्या 

माननसक कलानुसार त्या क्षते्रात आत्मननभयर होण्यासाठी त्यांना चालना नमळते. 

CO 2 भाषांतराचा सैद्ांनतक पररचय होऊन अनुवाद, रुपांतरण आनण अवायनचनीकरण 

यांछया स्वरूप-भेदांचा पररचय होतो. 

CO 3 मध्ययुगीन मराठीचे अवायनचनीकरण करण्याची संधी नमळते. शहदी – इंग्रजी उतारा 

भाषांतररत करण्याचा अनभुव घेता येतो. 

CO 5 मुलाखत कशी घ्यावी याचा तानत्वक पररचय होऊन मुदद्रतशोधनाचे कौशल्य 

आत्मसात करता यतेे.  

CO 6 वाङ्मयीन ननबंधाची संकल्पना स्पष्ट होऊन त्याप्रकारचा ननबंध नलनहण्याचा 

आत्मनवश्वास नमळतो. 

CO 7 गं्रथपरीक्षण, नाट्य परीक्षण आनण नचत्रपट परीक्षण अशा व्यवसायाधाररत 

कौशल्यांचा पररचय प्राप्त होऊन प्रकल्पांतगयत त्याचे प्रत्यक्ष उपयोजन करण्याची संधी 

नमळते.  
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER V 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR506 4 व्यवसायानभमखु मराठी 3.5 

 घटक 

१ 
भाषांतर – सैद्ानन्तक नवचार 

१. भाषांतर, अनुवाद, रूपांतर, अवायचीनीकरण 

या स्वरूपभेदांची चचाय 

२. लनलत सानहत्याचे भाषांतर – सांस्कृनतक 

भेदांछया संदभाांचे महवव 

 

10 

lectures 

 घटक 

२ 

मध्ययुगीन मराठीचे प्रमाण मराठीत प्रत्यक्ष 

भाषांतर 

10 

lectures 

 

 घटक 

३ 

उताऱ्याचे मराठीत प्रत्यक्ष भाषांतर  

 

10 

lectures 

 घटक 

४ 

मुलाखत आनण मुदद्रतशोधन 

१. मुलाखतीची पूवयतयारी आनण नवनवध 

माध्यमांसाठी मुलाखत लेखन (आकाशवाणी, 

दरूनचत्रवाणी, वतयमानपत्र, ननयतकानलक, प्रकट 

मुलाखत इ.) 

२. मुदद्रतशोधन कस े करावे, खुणांचा पररचय 

आनण सराव  

10 

lectures 
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DETAILED SYLLABUS – SEMESTER VI 

 

Course Code/ 

Unit 

Unit Course/ Unit Title Credits/ 

Lectures 

RUAMAR606 4 व्यवसायानभमुख मराठी 3.5 

 घटक 

१ 

वाङ्मयीन ननबंधाचे लेखन  15 

lectures 

 घटक 

२ 

गं्रथपरीक्षण सैद्ांनतक मांडणी 15 

lectures 

 घटक 

३ 

नेमलेल्या कलाकृतींचे प्रत्यक्ष परीक्षण  

1. इंधन 

2. अंधाराछया पारंब्या 

5 

lectures 

 घटक 

४ 

नेमलेल्या नचत्रपट आनण नाट्यकृतींचे प्रत्यक्ष 

परीक्षण 

1. सामना 

2. घाशीराम कोतवाल  

10 

lectures 

 

References (Common Reference Books For Sem V & VI):  

1) ननसराबादकर, ल. रा., व्यावहाररक मराठी, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर 

2) डॉ. शेकड,े सुभाष, व्यावहाररक मराठी अध्यापनाछया ददशा, ऋतू प्रकाशन, अहमदनगर, 

२०१२ 

3) डॉ. प्रकाश परब, व्यावहाररक मराठी 

4) डॉ. सदा कऱ्हाड,े भाषांतर 

5) रा. ग. जाधव, वाङ्मयीन ननबंध 

6) डॉ. केतकी मोडक आनण इतर, उपयोनजत मराठी 

अंजली सोमण, भाषांतर मीमांसा 
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Modality of Assessment  

Theory Examination Pattern:  

Q) Internal Assessment- 40%- 40 Marks 

Sr No Evaluation type Mar
ks 

1 Internal Class Test with Objective type questions 
and Short Notes 

20 

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

 TOTAL 40 

 

R) External Examination- 60%- 60 Marks 
Semester End Theory Examination: 60 marks 

14) Duration - These examinations shall be of __2___ hours duration. 
2. Paper Pattern: 

 There shall be __4__ questions each of _15__marks. On each 

unit there will be 1 question of 15 marks. 

 All questions shall be compulsory. Internal choice within some 

questions. 

Paper Pattern:  

MARATHI VI (SEM V) (RUAMAR506) 

Questions Options Marks Questions on 

Q.1 Any 1out of 

2 

15 Unit I 

Q.2 Any 2out of 

3 

15 Unit II 

Q.3 Any 2out of 
3 

15 Unit III 

Q.4 A)  
     

 B) 
   

Any 1out of 
2 
 
Single 
question, 
no internal 
choice 

08 
 

07 
 

 
 

Unit IV 
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MARATHI VI (SEM VI) (RUAMAR 606) 

Questions Options Marks Questions on 

Q.1 Any 1out of 

4 

15 Unit I 

Q.2 Any 1out of 

2 

15 Unit II 

Q.3 Any 1out of 
2 

15 Unit III 

Q.4 Any 1out of 
2 

15 Unit IV 

 

 

Overall Examination & Marks Distribution Pattern 

 

Semester V Theory Exam 

Course 501 502 503 504 505 506 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Semester VI Theory Exam 

Course 601 602 603 604 605 606 Grand 

Total 

Internal 40 40 40 40 40 40  

600 External 60 60 60 60 60 60 

Total 100 100 100 100 100 100 

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


