


Copy to :-  

          1.  The Deputy Registrar, Academic Authorities Meetings and Services     
     (AAMS), 

        2.   The Deputy Registrar, College Affiliations & Development  

             Department (CAD), 
3.  The Deputy Registrar, (Admissions, Enrolment, Eligibility and 

     Migration Department (AEM), 
4.  The Deputy Registrar, Research Administration & Promotion Cell  
      (RAPC),  

5.  The Deputy Registrar, Executive Authorities Section (EA), 
        6.  The Deputy Registrar, PRO, Fort, (Publication Section), 
        7.  The Deputy Registrar, (Special Cell),  

        8.  The Deputy Registrar, Fort/ Vidyanagari  Administration Department     
             (FAD) (VAD), Record Section, 

        9.  The Director, Institute of Distance and Open Learning (IDOL Admin),   
             Vidyanagari, 

       

They are requested to treat this as action taken report on the concerned 

resolution adopted by the Academic Council referred to in the above circular 

and that on separate Action Taken Report will be sent in this connection.  

 

1. P.A to Hon’ble Vice-Chancellor, 

2. P.A Pro-Vice-Chancellor, 
3. P.A to Registrar, 
4. All Deans of all  Faculties, 

5. P.A to Finance & Account Officers, (F.& A.O), 
6. P.A to Director, Board of Examinations and Evaluation, 
7. P.A to Director, Innovation, Incubation and Linkages, 

8. P.A to Director, Board of Lifelong Learning and Extension (BLLE),  
9. The Director, Dept. of Information and Communication Technology   

(DICT) (CCF & UCC), Vidyanagari, 
10.  The Director of Board of Student Development, 
11.  The Director, Department of Students Walfare (DSD), 

12.  All Deputy Registrar, Examination House, 
13. The Deputy Registrars, Finance & Accounts Section,  
14. The Assistant Registrar, Administrative sub-Campus Thane, 

15. The Assistant Registrar, School of Engg. &  Applied Sciences,  Kalyan, 
16.  The Assistant Registrar, Ratnagiri sub-centre, Ratnagiri, 

17. The Assistant Registrar, Constituent Colleges Unit, 
18. BUCTU, 
19. The Receptionist, 

20. The Telephone Operator, 
21. The Secretary MUASA 

 
for information. 

 

 



AC-17/05/2022  

Item No- 5.29 (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF MUMBAI 

 

 

Revised Syllabus for F.Y.B.A  Marathi 

(Ancillary And Compulsory ) 

Semester  - I And II 

( Choice Based Credit System) 

 (With effect from the academic year  2022-23) 

 

 



 

UNIVERSITY OF MUMBAI 

 

Syllabus for Approval 

Sr 
No. 

Heading  Particular 

1 Title of the Course F.Y.B.A (Marathi)  Ancillary 
And Compulsory 

2 Eligibility for Admission  Candidates with at least 50% 
marks in the senior 
secondary +2 or its 
equivalent 

3 Passing Marks 
 

40% 

4 Ordinances / Regulation (if any) No. of 
Years/Semester 
 

 

5 No. of Years / Semester  Sem-I and II (CBCS)  

6 Level U.G 
 

7 Pattern Semester  
 

8 Status Revised Syllabus  
 

9 To be implemented form Academic Year From Academic Year 2022-23 
 

 

 

Name & Signature Of BOS Chairperson  :                                               Dr. Vandana Mahajan 

 

Name & Signature Of Dean :                                                                     Dr. Rajesh Kharat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FYBA MAR(ANC) 

(To be implemented from 2022-23) 

SEM-1 (UMAR 101) 

SEM2 (UMAR 201) 

 

प्रथम वर्ष बी.ए. मराठी ऐच्छिक (प्रत्येक सत्रात ३ शे्रयाांकने ) 

प्रथम वषष बी.ए. मराठी या ऐच्छिक या च्वषयासाठी २०२२-२३ या शैक्षच्णक वषाषपासनू नेमलेला 

अभ्यासक्रम प्रथम वषष बी.ए. मराठी ऐच्छिक अभ्यासक्रमात प्रथम सत्रात दोन नाटयकृती व दसुऱ्या सत्रात दोन लच्लत 

गद्याचा समावशे करण्यात आला आह.े या अभ्यासक्रमाची श्रेयाांकन पद्धतीनसुार रचना करण्यात आली आह.े वरील 

अभ्यासक्रम दोन सत्रात च्वभागलेला असनू, नेमलेल्या च्वच्शष्ट ताच्सकामध्ये तो च्शकवला जाण ेआवश्यक आह.े 

 

अभ्यासपच्त्रकेचे उच्िष््टये -  

           मराठी साच्हत्याचा पररचय करून दते असताना साच्हत्याछया अभ्यासाकडे वळणाऱ्या च्वद्यार्थयाांना च्वच्शष्ट 

वाङ्मय प्रकारच े ज्ञान च्मळवनू दणे े व साच्हत्य प्रकाराचे आकलन करून दणे.े ह े प्रमखु उच्िष््टय या अभ्यासपच्त्रकेच े

आह.े मराठीतील नाटक आच्ण लच्लतगद्य या साच्हत्यप्रकाराांचा पररचय करून दणे.े 

 

सत्र – पच्िले - एकूण व्याख्याने – ४५, शे्रयाांकने- ०३  

घटक १ - नाटक या साच्हत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पररचय (४८ च्मच्नटाांछया १५ ताच्सका) श्रेयाांकन- १ 

नाटक या साच्हत्यप्रकाराची सांकल्पना, नाटक या साच्हत्य प्रकाराचे घटक,  

नाटकाचे महत्त्वाचे दोन प्रकार (शोकाच्त्मका व सखुाच्त्मका), नाटक एक सांच्मश्र कला, मराठी 



नाटकाछया इच्तहासातील महत्त्वाचे टप्पे. 

 

घटक २ - दवेभाबळी – प्राजक्त दशेमखु,पॉप्यलु रप्रकाशन, (४८ च्मच्नटाांछया १५ ताच्सका) श्रेयाांकन १  

 

घटक ३ – माझां घर – जयांत पवार, शब्दालय प्रकाशन, (४८ च्मच्नटाांछया १५ताच्सका) श्रेयाांकन १  

प्रथम सत्रान्त परीक्षा -          गुण १००  

वरील अभ्यासपच्त्रकेचे सत्रातत प्रश्नपच्त्रकेचे स्वरूप पढुीलप्रमाण ेठरच्वण्यात आले आह.े 

प्रथम वर्ष बी.ए. मराठी (ऐच्छिक) 

 

प्रश्न १- 'नाटक' या साच्हत्यप्रकाराचा सैद्धाच्ततक पररचय यावर अांतगषत पयाषय दऊेन एक प्रश्न   गणु २०. 

प्रश्न २ - दवेभाबळी या नाटकावर अांतगषत पयाषय दऊेन एक प्रश्न      गणु २०. 

प्रश्न ३ माझां घर या नाटकावर अांतगषत पयाषय दऊेन एक प्रश्न       गणु २०.  

प्रश्न ४ प्रत्येक गटातील एकेक टीप च्लहा (अांतगषत पयाषयासह)       गणु ३०. 

१) नाटकाचा सैद्धाच्ततक पररचय 

२) दवेभाबळी या नाटकावर च्टपा  

३) माझां घर या नाटकावर च्टपा 

प्रश्न ५- अभ्यासपच्त्रकेतील घटक २ व ३ वर आधाररत वस्तुच्नष्ठ प्रश्न प्रत्येक घटकावर ४ असे एकूण ८ 

वस्तचु्नष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न च्वचारले जातील परीक्षाथथ ांनी त्यापैकीकोणतेही ५ प्रश्न सोडवायचे आहते. प्रत्येक 

योग्य उत्तरास २ गणु असे एकूण गणु १०  

  



प्रथम वर्ष बी.ए. मराठी (ऐच्छिक) 

सत्र दुसरे - एकूण व्याख्याने ४५, शे्रयाांकने - ०३ 

घटक १- लच्लतगद्य या साच्हत्यप्रकाराचा सैद्धाांच्तक पररचय (१५ ताच्सका) श्रेयाांकन - १ 

  या साच्हत्यप्रकाराची सांकल्पना, लच्लतगद्य या साच्हत्य प्रकाराचे च्वच्वध घटक व 

  च्वच्वध प्रकार आच्ण मराठीतील लच्लतगद्याचा इच्तहास याचा पररचय करण.े 

 

घटक २- इरावती कवे – पररपचू्तष 

 

घटक ३- ग्रेस – चचषबेल 

 

दुसरी सत्रान्त परीक्षा                   गुण १०० 

            वरील अभ्यासपच्त्रकेचे सत्राांत प्रश्नपच्त्रकेचे स्वरूप पढुीलप्रमाण ेठरच्वण्यात आले आह.े  

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐच्छिक) 

प्रश्न १ – घटक १ वर अांतगषत पयाषयासह एक प्रश्न        गणु २० 

प्रश्न २ - घटक २ मधील लच्लतगद्यावर अांतगषत पयाषय दऊेन एक प्रश्न      गणु २० 

प्रश्न ३ - घटक ३ मधील लच्लतगद्यावर अांतगषत पयाषय दऊेन एक प्रश्न      गणु२० 

प्रश्न ४ - प्रत्येक गटातील एकेक टीप च्लहा - (अांतगषत पयाषयाांसह)      गणु ३० 

१) लच्लतगद्याचा सैद्धाच्ततक पररचय 

२) घटक २ मधील लच्लतगद्य 

३) घटक ३ मधील लच्लतगद्य 

प्रश्न ५ - अभ्यासपच्त्रकेतील घटक २ व ३ वर आधाररत वस्तुच्नष्ठ प्रश्न प्रत्येक घटकावर ४ असे एकूण ८ 

वस्तचु्नष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न च्वचारले जातील परीक्षाथथनी त्यापैकी कोणतेही ५ प्रश्न सोडवायचे आहते. प्रत्येक 

योग्य उत्तरास २ गणु असे एकूण गणु १०. 

 

 

 



FYBA-MAR- Comp 

(To be implemented from 2022-23) 

SEM-1 (UAMAR 1C1) 

प्रथम वर्ष बी.ए. मराठी अच्नवायष 

प्रथम वषष बी.ए मराठी अच्नवायष या च्वषयासाठी २०२२-२३ या शकै्षच्णक वषाषपासनू नेमलेला अभ्यासक्रम 

सत्र – पच्िले - एकूण व्याख्याने - ४० शे्रयाांकने- ०२       गुण ५० 

घटक १- च्नवडक कथाांचा अभ्यास 

१) रत्नाकर मतकरी  

२) योगीराज वाघमारे  

३) लक्ष्मण माने  

४) भारत सासणे 

५) उषाच्करणआत्राम 

६) जयांत पवार  

७) अशोक कौच्तक कोळी  

८) च्शल्पा काांबळे  

९) रच्िक सरूज 

१०) बबन पोतदार  

११) प्रणव सखदवे 

१२) च्ववके कुडू 

(कथाांची नाव ेनांतर कळच्वण्यात येतील.)  

घटक - २ व्यावहाररक मराठी - (घटकच्वषय) - (२० ताच्सका) - श्रेयाांकन १     गणु ५० 

व्यावहाररक मराठी या च्वषयासाठी घटकच्वषय 

१) मराठी लेखनाचे च्नयम व च्वरामच्चतह े

 २) वतषमानपत्रासाठी वतृ्तलेखन 

 ३) वतृ्ताांतलेखन 

 ४) अजषलेखन 

 ५)भाषाांतर (इांग्रजीतनू मराठीत) 

 

सत्राांत परीक्षा 

प्रथम सत्रान्त परीक्षा                    गुण १०० 

           वरील अभ्यासपच्त्रकेचे सत्राांत प्रश्नपच्त्रकेचे स्वरूप पढुीलप्रमाण ेठरच्वण्यात आले आह.े 

प्रथम वर्ष बी.ए. मराठी (अच्नवायष) 



प्रश्न १- घटक १ वर आधाररत अांतगषत पयाषय दऊेन एक प्रश्न       गणु २०. 

प्रश्न २ -घटक १ वर आधाररत अांतगषतप याषय दऊेन एक प्रश्न       गणु २०. 

प्रश्न ३ -घटक १ वर आधाररत चार पैकी दोन च्टपा        गणु १०. 

प्रश्न ४- मराठी लेखनाचे च्नयम व च्वरामच्चतह ेया उपघटकावर आधाररत अांतगषत पयाषयासह  

प्रत्येकी ५ गणुाांचे २ प्रश्न एकूण         गणु १०. 

प्रश्न ५ - वतषमानपत्रासाठी वतृ्तलेखन या उपघटकावर अांतगषत पयाषयासह १ प्रश्न     गणु १० 

प्रश्न ६- वतृ्ताांतलेखन या उपघटकावर अांतगषत पयाषयाांसह १ प्रश्न       गणु १० 

प्रश्न ७- अजषलेखन या उपघटकावर अांतगषत पयाषयाांसह १ प्रश्न       गणु १०  

प्रश्न८- भाषाांतर (इांग्रजीतनू मराठीत) या उपघटकावर अांतगषत पयाषयासह १ प्रश्न     गणु १०  

 

सांदभष सचूी  

१) कथा : सांकल्पना आच्ण समीक्षा - सधुा जोशी  

२) मराठी कथामलू्य आच्ण ऱ्हास – जी. के. ऐनापरेु  

३) रा. रां. बोराडे याांची कथा शोध आच्ण समीक्षा - व् यांकटी पावडे  

४) मराठीतील कथनरूपे – वसांत आबाजी डहाके  

५) कथनात्म साच्हत्य आच्ण समीक्षा - हररश्चांद्र थोरात  

६) च्ियाांचे कथालेखन नवी दृष्टी, नवी शलैी – डॉ. मांगला वरखेडे  

७) मराठी कथा च्वसाव ेशतक – सांपा. के. ज. परुोच्हत 

 

 

 

 

  



SEM- 2 (UAMAR 2C1) 

सत्र – दुसरे - एकूण व्याख्याने ४०, शे्रयाांक– ०२ 

वरील अभ्यासपच्त्रकेचे प्रथम सत्राततप्रश्नपच्त्रकेचे स्वरूप पढुीलप्रमाण ेठरच्वण्यात आले आह.े 

घटक १ च्नवडक कच्वताांचा अभ्यास (२० ताच्सका) श्रेयाांकन १      गणु ५० 

१) आसावरी काकडे  

२) च्सच्सच्लया काव्हाषलो 

३) च्कशोर कदम 

४) भगवान च्नळे 

५) नीरजा  

६) योच्गनी राऊळ 

७) िाया कोरेगावकर 

८) आय. ए. पवार  

९) वभैव सोनारकर 

१०) वीरधवल परब 

११) अजीम नवाज राही 

१२) नीलकां ठ शरेे  

१३) महेंद्र गायकवाड  

१४) मच्छिांद्र चोरमारे 

१५) प्रच्तभा सराि  

१६) सांजय बोरुडे 

१७) सांजय बालघाटे 

१८) च्पताांबर कोडापे 

१९) हबीब भांडारे  

२०) योजना यादव  

२१) च्वनायक पवार  

२२) मघेराज मशे्राम 

२३) अच्नल साबळे 

२४) नामदवे कोळी 

२५) हमेांत सोनकाांबळे 

( कच्वता नांतर कळच्वण्यात येतील.)  

 

घटक - २ व्यावहाररक मराठी - (४ घटकच्वषय) - (२० ताच्सका) - श्रेयाांकन १ 



१) इच्तवतृ्तलेखन 

२) वतषमान पत्रासाठी जाच्हरातलेखन 

३) उताऱ्यावरील प्रश्न 

४) साराांशलेखन 

५) च्नबांधलेखन 

 

प्रश्न १- घटक क्र. १ वर आधाररत पयाषय दऊेन एक प्रश्न       गणु २०. 

प्रश्न २- घटक क्र. १ वर आधाररत पयाषय दऊेन एक प्रश्न       गणु २०. 

प्रश्न ३- घटक क्र. १ वर आधाररत चार पैकी दोन च्टपा       गणु १०. 
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