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DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS 

 

SYBA Marathi-II & III Syllabus Semester III 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR301 साह त्यप्रकाराचा 

अभ्यास : कादिंबरी 

३ १.‘कादिंबरी’ या साह त्यप्रकाराचा 

सदै्धान्ततक पररचय 

२.‘ थकँ य ूमिस्टर ग्िाड’ ी कादिंबरी 

३.‘सावित्री ’  ी कादिंबरी 

RJAUMAR302 भाषाभ्यास आणि 

भावषक कौशल्ये 

३ १.िाििी भाषचे ेस्िरूप ि काये 

२.भाषा, सिाजआणिसिंस्कृती, विकास 

ि ऱ् ास 

३. ितृ्तपत्रीय पत्रिेखि ि िहुितशोधि 
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SYBA Marathi- II& IIISyllabus Semester IV 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR401 साह त्यप्रकाराचा 

अभ्यास: आत्िकथि 

३ १.‘आत्िकथि’ या साह त्यप्रकाराचा 

सदै्धान्ततक पररचय 

२. ‘िििे  ै विश्िास’  े आत्िकथि 

३. ‘समिधा’  े आत्िकथि 

 

RJAUMAR402 भाषाभ्यास आणि 

भावषक कौशल्ये 

३ १.बोिीिंचा अभ्यास 

२. आकाशिािी आणि दरूदशशि 

यासाठी जाह रातिेखि आणि 

पाररभावषक शब्द 

३.िमित निबिंधिेखि आणि  

जाह रातीच ेभाषािंतर 
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SYBA. 

MAR – PAPER-II 

द्वितीय िर्ष,कलाशाखा 
मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २ 

 

न्ददतीय िषश बी.ए. (िराठी) अभ्यासपत्रत्रका क्र. २ च्या अभ्यासक्रिात नतसऱ्या सत्रात कादिंबरी या 
साह त्याप्रकाराचा सदै्धािंनतक पररचय ि दोि कादिंब-या यािंचा सिािेश आ े. चौथ्या सत्रात 

आत्िकथि या साह त्यप्रकाराची ठळक िमैशष्टये ि दोि आत्िकथि ेयािंचा सिािेश करण्यात 

आिेिा आ े.  या अभ्यासक्रिाची शे्रयािंकि पद्धतीिसुार रचिा करण्यात आिी आ े.   ा 
अभ्यासक्रि दोि सत्रात विभागिा असिू ििेिेल्या विमशष्ट तामसकािंिधे तो मशकििा जािे 

आिश्यक आ े.  

 

अभ्यासपत्रिकेचीउद्दिष्टे: 

१.कादिंबरी आणि आत्िचररत्र या साह त्यप्रकाराच्या स्िरूपिमैशष्टयािंचा पररचय. 

२.कादिंबरी ि आत्िचररत्र या प्रकारातीि साह त्यकृतीिंच्या प्रकारनिष्ठ सिीके्षच्या क्षितािंचा 
विकास 

करिे. 

 

अभ्यासपत्रिकेचीनिष्पत्ती: 
१.कादिंबरी ि आत्िचररत्राच ेविश्िेषि आणि प्रकारनिष्ठ सिीक्षा मशकिे. 

२.विविध साह त्यप्रकारािंच्या िगेळेपिाची जािीि नििाशि  ोिे. 
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SEM-III(RJAUMAR301) 

सि -३ ताससका -४५ शे्रयाांकिे – ०३ 

घटक–१ कादिंबरीीःएक साह त्यप्रकार-पररचय(१५ तामसका)शे्रयािंकि १ 

           कादिंबरी  ा कथिात्िक साह त्यप्रकार त्या दृष्टीि ेत्याच्या घटकािंची िाह ती कथािक, 

            नििेदि,दयन्ततरेखा,भाषा,नििेदिाच े प्रकार,दयन्ततरेखािंच े प्रकार, कादिंबरीची एकूि  

सिंरचिा.     
 

घटक- २ ‘थकँ य ूमिस्टर ग्िाड’,-  कादिंबरी –अनिि बिे ,पॉप्यिुर प्रकाशि(१५ तामसका)शे्रयािंकि 

१ 

 

घटक -३ ‘सावित्री ’,- कादिंबरी –प.ुमश.रेगे, िौज प्रकाशि (१५ तामसका) शे्रयािंकि १ 
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SYBA. 

MAR – PAPER- II 

द्वितीय िर्ष,कलाशाखा 
मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २ 

 

SEM-III(RJAUMAR301) 

 

ततृीय सिान्त परीक्षा – गुण ६० 

िरीि अभ्यासपत्रत्रकेच ेप्रथि सत्रातत प्रश्िपत्रत्रकेच ेस्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

 

प्रश्ि १– ‘कादिंबरी’  या साह त्यप्रकाराचा सदै्धान्ततक पररचय यािर पयाशय देऊि एक प्रश्ि 

            – गुि १५. 

प्रश्ि २ – ‘थकँ य ूमिस्टर ग्िाड’ या कादिंबरीिर पयाशय देऊि एक प्रश्ि – गिु १५. 

प्रश्ि ३ – ‘सावित्री’ या कादिंबरीिर पयाशय देऊि एक प्रश्ि – गिु १५. 

प्रश्ि ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा (अिंतगशत पयाशयािंस ) – गुि १५. 

१) आत्िकथिाचा सदै्धान्ततक पररचय  

२) ‘थकँ य ूमिस्टर ग्िाड’  

३) ‘सावित्री’ 
 

अांतगषत मलू्यमापि – गुण ४० 

शे्रय ांकन वय्वस्थेच  एक आवशय्क भ ग मह्णून पर्त्येकी २० गणु ांच्य  दोन च चणी परीक्ष  
होतील.य  च चणी परीक्ष ांच ेसव्रूप पढुीलपर्म णे – 

 च चणी परीक्ष  / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 

 

 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित  रािनिरिंजि झुिझुििािा ि ाविद्यािय 

7 
 

 

 

 

SEM IV (RJAUMAR401) 

सि -४ चौथे ताससका -४५शे्रयाांकि े-३ 

घटक १: ‘आत्िकथि’ या साह त्यप्रकाराची ठळक िमैशष्टये (१५ तामसका) शे्रयािंकि- १ 

घटक २: ‘िििें  ै विश्िास’- आत्िकथि – विश्िास िािंगरेपाटीि, राज िंसप्रकाशि,(१५ तामसका)  
शे्रयािंकि १ 

घटक ३: ‘समिधा’ - आत्िकथि -  साधिा आिटे,पॉप्यिुर प्रकाशि(१५ तामसका)शे्रयािंकि १ 
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SYBA. 

MAR – PAPER- I 

द्वितीय िर्ष,कलाशाखामराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २ 

SEM IV (RJAUMAR401) 

 

चतुथष सिान्त परीक्षा – गुण ६० 

िरीि अभ्यासपत्रत्रकेच ेप्रथि सत्रातत प्रश्िपत्रत्रकेच ेस्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

 

प्रश्ि १– ‘आत्िकथि’ या साह त्यप्रकाराचा सदै्धान्ततक पररचय यािर पयाशय देऊि एक 

प्रश्ि    – गिु १५. 

प्रश्ि २ – ‘िििे  ै विश्िास’  या आत्िकथिािर पयाशय देऊि एक प्रश्ि – गिु १५. 

प्रश्ि ३ – ‘समिधा’ या आत्िकथिािर पयाशय देऊि एक प्रश्ि – गुि १५. 

प्रश्ि ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा (अिंतगशत पयाशयािंस ) – गुि १५. 

१) आत्िकथिाचा सदै्धान्ततक पररचय  

२) ‘िििे  ै विश्िास’  

३) ‘समिधा’  
 

अांतगषत मलू्यमापि – गुण ४० 

शे्रय ांकन वय्वस्थेच  एक आवशय्क भ ग मह्णून पर्त्येकी २० गणु ांच्य  दोन च चणी परीक्ष  
होतील.य  च चणी परीक्ष ांच ेसव्रूप पढुीलपर्म णे – 

 च चणी परीक्ष  / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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सांिर्षग्रांथ- 

१. िराठी िाङ् ियाचा इनत ास – खिंड ५, भाग -१, रा. श्री.जोग(सिंपा.),ि. सा. प., पिेु, १९७३ 

२. कादिंबरीविषयी,  ररश्चिंिथोरात, पद्िगिंधा, पिेु, २००६ 

३. कादिंबरी –एक साह त्यप्रकार, ररश्चिंिथोरात, शब्द पन्ब्िकेशतस, िुिंबई, २०१० 

४. टीकास्ियिंिर, भािचिंििेिाड,े  साकेत, औरिंगाबाद, १९९० 

५.साह त्यअध्यापि आणि प्रकार  ( िा. ि. कुळकिी गौरि ग्रिंथ) ,श्री. प.ु,सधुीर रसाळ, ििंगेश 

पाडगािकर, मशल्पा तेंडुिकर, अिंजिी कीतशि(ेसिंपा.), पॉप्यिुर प्रकाशि आणि िौज प्रकाशि, 

िुिंबई, १९८७ 

६.राजाध्यक्ष, विजया ि इतर (सिंपा.), िराठी िाङ् ियकोश खिंड -४, (सिीक्षा सिंज्ञा), ि ाराष्र 

राज्य  

साह त्य सिंस्कृती ििंडळ, िुिंबई, २००२ 

७.गिोरकर, प्रभा, िसिंत आबाजी ड ाके ि इतर (सिंपा.) िाङ् ियीि सिंज्ञा-सिंकल्पिा कोश, 

पॉप्यिुर,  
िुिंबई, २००१ 

----------------------------------------------------------------------------- 
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SYBA 

MARATHI PAPER NO. III 

व्दितीय िर्ष,कला शाखा 
मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

र्ार्ाभ्यास आणण र्ावर्क कौशल्ये 

 

न्ददतीय िषश, किा शाखा(िराठी)अभ्यासपत्रत्रका क्र.३च्या अभ्यासक्रिातीि नतस-या िचौथ्या 
सत्रासाठी भाषाभ्यासआणि भावषक कौशल्ये यािंचा सिािेश करण्यात आिा आ े .या 
अभ्यासक्रिाची शे्रयािंकि पद्धतीिसुार रचिा करण्यात आिी आ े. िरीि अभ्यासक्रि दोि 

सत्रािंत विभागिेिा असिू, िेििेल्या विमशष्ट तामसकािंिध्ये तो मशकवििा जािे आिश्यक आ े. 

 

अभ्यासपत्रिकेचीउद्दिष्टे: 

१.भाषाविज्ञाि,सािान्जक भाषाविज्ञाि आणि बोिीविज्ञािाच्या ििूतत्तिािंची ओळख. 

२.ितृ्तपत्रीय पत्रिेखि,िहुितशोधि, जाह रातिखेि,जाह रातीच ेभाषािंतर,िमित िेखि इत्यादी 
   िेखिकौशल्यािंचा विकास करिे. 

३.भावषक िेखिकौशल्यािंच ेउपयोजि करता येण्याजोग्या पत्रकाररता, जाह रात,प्रसारिाध्यिे, 

    प्रकाशि अशा के्षत्रािंचा पररचय करूि देिे. 

 

अभ्यासपत्रिकेचीनिष्पत्ती: 
१.भाषा ि बोिी या विषयीच्या शास्त्रीय दृन्ष्टकोिाचा पररचय  ोिे. 

२.विद्याथ्याांिा स्ितीःची िेखिकौशल्ये आणि सजशिशीितेचा शोध िागिे ि त्या क्षितािंचा 
विकास 

    ोिे. 
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SEM III (RJAUMAR302) 

सि - ३ताससका -४५  शे्रयाांकिे -३ 

घटक१(तामसका- १५)शे्रयािंकि१ 

(अ) िाििी भाषचे ेस्िरूपःीः 
सिंप्रेषि – िाििीआणििाििेतरािंच,े िाििािंचभेावषकिभाषतेरसिंपे्रषि, िाििी 
भाषचेीिक्षिेककिं िास्िरूपविशषे ( ध्ितयात्िकता, चचत ात्िकता, यादृन्च्िकता, 
सजशिशीिता,प्रत्यक्षातीतता, सािान्जकता,पररिजशिशीिताइ.) िाििीभाषचे्या 
दयाख्या 
(आ) भाषचेीविविधकाये – रोिाियाकबसिचसेिंपे्रषिाचिेििुारूपि६भावषककाये 

(निदेशात्ि, आविष्कारात्ि, पररिािनिष्ठ, सौंदयाशत्ि, सिंपकश निष्ठ, अनतभाषात्ि). 

 

घटक२(तामसका- १५ )शे्रयािंकि१ 

(अ)भाषा, सिाज आणिसिंस्कृती 
भाषा – एक सािंस्कृनतकसिंचचत, सािंस्कृनतकजडिघडिीच,े 

सिंक्रििाचिेाध्यि,एडिडशसपीर-बेंजािीििोर्श  यािंचा भावषक सापेक्षतािादाचा 
अभ्यपुगि, भाषकेड ेपा ण्याचा सिाजभाषािजै्ञानिक दृन्ष्टकोि, सिाजातीि 

भाषािवैिध्यआणि भाषचेाब ुन्जिसीपिा, भावषक-सािंस्कृनतक विविधता 
परस्परसिंबिंध. 

         (आ)भाषचेा विकासआणिऱ् ास – सिंकल्पिाविचार 
     जागनतकीकरि आणि भावषक-सािंस्कृनतकविविधता- पररिाि, भावषक ध्रिुीकरिाच े

     धोके, भाषचे्या ‘विकासा’चीसिंकल्पिा, भाषचे्या प्रगतीच ेनिकष ककिं िा िापदिंड, 

     भावषक ऱ ्ासाची सिंकल्पिा, भावषक ऱ ्ासाच्या विविध अिस्था ककिं िा टप्प,े भावषक 

      ऱ ्ासाची कारिे, भाषानियोजि आणि भाषचेा विकास. 

 

घटक३(तामसका- १५ )शे्रयािंकि१ 

(अ)ितृ्तपत्रीय पत्रिेखि  

(आ)िहुितशोधि 
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व्दितीय िर्ष,कला शाखा 
मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

र्ार्ाभ्यास आणण र्ावर्क कौशल्ये 

SEM III (RJAUMAR302) 

 

ततृीय सिाांत परीीके्षच ेस्िरूप 

 प्रश्िक्र. १(अ)घटक१िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्ि- गिु१० 

                      (आ)घटक१िरअिंतगशत पयाशयाःिंस  दोि हटपा-गिु१० 

 प्रश्िक्र. २(अ)घटक२ िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्ि- गिु१० 

                      (आ)घटक२ िरअिंतगशत पयाशयाःिंस  दोि हटपा- गुि१० 

 प्रश्िक्र. ३(अ)ितृ्तपत्रीय पत्रिेखि यािर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्ि- गुि१० 

          (आ)िहुितशोधि यािर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्ि- गुि१० 

  

अांतगषत मलू्यमापि – गुण ४० 

शे्रय ांकन वय्वस्थेच  एक आवशय्क भ ग मह्णून पर्त्येकी २० गणु ांच्य  दोन च चणी परीक्ष  
होतील.य  च चणी परीक्ष ांच ेसव्रूप पढुीलपर्म णे – 

 च चणी परीक्ष  / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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SEM - IV(RJAUMAR402) 

सि – ४  ताससका- ४५  शे्रयाांकिे ३ 

 

घटक१:बोिीिंचा अभ्यास(तामसका१५ ) शे्रयािंकि१ 

          (अ)भाषा, प्रिािभाषा आणि बोिी- सिंकल्पिाविचार 
‘प्रिािभाषा’ म् िजेकाय, प्रिािभाषचेी आिश्यकता, प्रिािभाषा ि बोिी 
यािंच्यातीि सिंबिंध, त्यािंच ेिापरक्षेत्र, बोिीिवैिध्य- उपबोिी, स्थानिकबोिी-
प्रादेमशकबोिी- जानतनिष्ठबोिी-सािान्जक बोिीइ., बोिीिंविषयीच ेगरैसिज 

(शदु्धाशदु्धता, शे्रष्ठकनिष्ठता, अिंगभतू क्षिता इ.) ि तथ्ये, िराठीच्या विविध 

बोिी. 
 

 (आ)बोिीिंच्या  अभ्यासाची गरज ि ि त्तिः े

     बोिीविज्ञाि (Dialectology), बोिीिंच्या अभ्यासाची हदशा – बोिीिंचा विगििात्िक 

     अभ्यास, सािान्जक-सािंस्कृनतक अभ्यास, बोिीिंच्या अभ्यासाची साधि,े के्षत्रीय कायश 
     (Field Work), बोिीिंची दयाकरिे ि कोशरचिा यािंच ेि त्ति, बोिीिंसिोरीिआद ाि े

     ि त्यािंच ेजति ि सिंिधशि यािंसाठी कराियाच्या प्रयत्िािंची हदशा. 
 

घटक२:  (तामसका१५) शे्रयािंकि१ 

             (अ) आकाशिािी आणि दरूदशशि यासाठी जाह रातिखेि. 

             (आ) पाररभावषक शब्द. 

  

घटक३:   (तामसका१५) शे्रयािंकि१ 

(अ)  िमित निबिंधिेखि 

(आ) जाह रातीच ेभाषािंतर  
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व्दितीय िर्ष,कला शाखा 
मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

र्ार्ाभ्यास आणण र्ावर्क कौशल्ये 

 

SEM - IV(RJAUMAR402) 

 

चतुथष सिाांत परीके्षच ेस्िरूप 

प्रश्िक्र. १(अ)घटक१िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्ि- गिु१० 

            (आ)घटक१िरअिंतगशत पयाशयाःिंस  दोि हटपा-गिु१० 

प्रश्िक्र.२(अ)आकाशिािी आणि दरूदशशि यासाठी जाह रातिखेियािर अिंतगशत पयाशयास  

               एक प्रश्ि-गिु१० 

          (आ) पाररभावषक शब्द यािर अिंतगशत पयाशयाःिंस  एक प्रश्ि- गुि १० 

 

प्रश्िक्र. ३(अ) िमित निबिंधिेखि –अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्ि-गिु१० 

            (आ) जाह रातीच ेभाषािंतर- अिंतगशतपयाशयास  एक प्रश्ि -गिु१० 

  

अांतगषत मलू्यमापि – गुण ४० 

शे्रय ांकन वय्वस्थेच  एक आवशय्क भ ग मह्णून पर्त्येकी २० गणु ांच्य  दोन च चणी परीक्ष  
होतील.य  च चणी परीक्ष ांच ेसव्रूप पढुीलपर्म णे – 

 च चणी परीक्ष  / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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