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ह द
िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS
FYBA Marathi (Compulsory) Syllabus Semester I

Course code

Nomenclature

Credits

RJAUMARC101

िराठी अवििायय

२

Topics
१. िडीिधारी िाणसे
२. व्याि ाररक िराठी

FYBA Marathi (Compulsory) Syllabus Semester II

Course code

Nomenclature

Credits

RJAUMARC201

िराठी अवििायय

२

Topics
१.‘िापास िुिािंची गोष्ट’
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२. व्याि ाररक िराठी
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ह द
िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)
F.Y.B.A.
MARATHI - Compulsory
प्रथि िर्य किा शाखा
िराठी अवििायय

प्रथि िर्य बी. ए. िराठी अवििायय या विर्यासाठी २०१८- २०१९, या शैक्षवणक िर्ायपासूि िेििेिा
अभ्यासक्रि :प्रथि िर्य बी. ए. िराठी अवििायय या अभ्यासक्रिात दोि ििीि पाठ्यपुस्तकािंचा तसेच व्याि ाररक
िराठीच्या घटकविर्यािंचा सिािेश करण्यात आिा आ .े या अभ्यासक्रिाची श्रेयािंकि पद्धतीिुसार
रचिा करण्यात आिी आ .े िरीि अभ्यासक्रि दोि सत्ािंत विभागिेिा असूि, िेििेल्या विवशष्ट
तावसकािंिध्ये तो वशकवििा जाणे आिश्यक आ .े तसेच त्याच्या चाचणी परीक्षा घेणे आिश्यक आ .े

अभ्यासपवत्के ची उद्दिष्टे :
१.साव त्यकृ तींचे िाचि आवण आस्िाद या प्रद्दक्रयािंची तोंडओळख करूि देणे.
२.शुद्धिेखिकौशल्य,िृत्त-िृत्तािंतिेखि, इवतिृत्तिेखि,जाव रातिेखि इत्यादी िेखिकौशल्यािंचा
विकास करणे.
३.भावर्क िेखिकौशल्यािंचे उपयोजि करता येण्याजोग्या पत्काररता, जाव रात,प्रसारिाध्यिे,
प्रकाशि अशा क्षेत्ािंचा पररचय करूि देण.े
४.साव त्याविर्यी विद्यार्थयाांची अवभरूची विकवसत करणे.
अभ्यासपवत्के ची विष्पत्ती:
१. विद्यार्थयाांिा साव त्य िाचिाची आिड वििायण ोणे आवण साव त्यकृ तींच्या सौंदयायचा आस्िाद
घ्यायिा वशकणे.
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२.विद्यार्थयाांिा स्ितःची िेखिकौशल्ये आवण सजयिशीितेचा शोध िागणे ि त्या क्षितािंचा विकास
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ह द
िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

SEM - I (RJAUMARC101)
सत्- १ तावसका -६०श्रेयािंकिे - ०२
घटक- १िडीिधारी िाणसे, िेवखका शािंता शेळके , सुरेश एजन्सीज, (िेख पव िा – ‘िव िी’ ा
िेख िगळू ि उियररत द ा िेख ) -- (२० तावसका) श्रेयािंकि -१गुण ३०
घटक- २ व्याि ाररक िराठी – (४ घटकविर्य) – (२० तावसका)- श्रेयािंकि १ गुण ३०
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व्याि ाररक िराठी या विर्यासाठी घटकविर्य १.िराठी िेखिाचे वियि ि विरािवचन् .े
२.ितयिािपत्ासाठी िृत्तिेखि.
३.िृत्तािंतिेखि.
४.अजयिेखि.
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ह द
िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

F.Y.B.A.
MARATHI - Compulsory
प्रथि िर्य किा शाखा
िराठी अवििायय
SEM - I (RJAUMARC101)

प्रथि सत्ािंत परीक्षा – गुण ६०
िरीि अभ्यासपवत्के चे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपवत्के चे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १ -- घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्न – गुण १०.
प्रश्न २ – घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्न – गुण १०
प्रश्न ३ – घटक क्र. १ िर आधाररत चार पैकी दोि रटपा – गुण १०
प्रश्न ४ – िराठी िेखिाचे वियि ि विरािवचन् े या उपघटकािर आधाररत अिंतगयत पयाययािंस २ प्रश्न गुण ८
प्रश्न ५- ितयिािपत्ासाठी िृत्तिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस एक प्रश्न - गुण ७
प्रश्न ६ – िृत्तािंतिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस एक प्रश्न - गुण ८
प्रश्न ७ –अजयिख
े ि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस एक प्रश्न - गुण ७
अिंतगयत िूल्यिापि – गुण ४०
श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णूि प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोि चाचणी परीक्षा ोतीि. या
चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे –
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चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २०
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

SEM - II (RJAUMARC201)
सत् -२ तावसका -६० श्रेयािंकिे – ०२
घटक-१ ‘िापास िुिािंची गोष्ट’–ऋतुरिंग प्रकाशि, सिंपा. अरुण शेिते. (पुढीि व्यक्तींचे आत्िकथिात्िक
िेखि अभ्यासाथय िेििे आ -े ि. गािंधी, कु सुिाग्रज, दया पिार, िा. सी. फडके , सी. रािचिंद्र, शािंता
शेळके , सुशीिकु िार हशिंदे, चिंद्रशेखर धिायवधकारी)- (२० तावसका) श्रेयािंकि -१ गुण ३०
घटक- २ व्याि ाररक िराठी – (४ घटकविर्य) – (२० तावसका)श्रेयािंकि -१गुण ३०
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१.उताऱ्याचे आकिि
२.ितयिािपत्ासाठी जाव रातिेखि
३.सारािंशिेखि
४.विबिंधिेखि

6

ह द
िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

F.Y.B.A.
MARATHI - Compulsory
प्रथि िर्य किा शाखा
िराठी अवििायय
SEM - II (RJAUMARC201)
वद्वतीय सत्ािंत परीक्षा – गुण ६०
िरीि अभ्यासपवत्के चे वद्वतीय सत्ान्त प्रश्नपवत्के चे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १ -- घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्न – गुण १०.
प्रश्न २ – घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्न – गुण १०
प्रश्न ३ – घटक क्र. १ िर आधाररत चार पैकी दोि रटपा – गुण १०
प्रश्न ४– उताऱ्याचे आकिि या उपघटकािर आधाररत अिंतगयत पयाययािंस एक प्रश्न .– गुण ८
प्रश्न ५–ितयिािपत्ासाठी जाव रातिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस एक प्रश्न.– गुण ७
प्रश्न ६ – सारािंशिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस एक प्रश्न .– गुण५
प्रश्न ७ – विबिंधिेखि या उपघटकािर चार विर्यािंपैकी एका विर्यािर विबिंध विव णे.– गुण १०
अिंतगयत िूल्यिापि – गुण ४०
श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णूि प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोि चाचणी परीक्षा ोतीि.या
चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे –
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चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २०
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

सिंदभायसाठी पुस्तके –
१) िवित गद्याचे तावविक स्िरूप आवण िघुविबिंधाचा इवत ास –आििंद यादि
२) िवित गद्य ते िुक्त गद्य – वि. शिं. चौघुि,े
३) िराठी िाङ्मयाचा इवत ास, खिंड ६, भाग २, सिंपादक- गो. ि. कु ळकणी ि ि.द्दद. कु ळकणी,
साव त्य पररर्द, पुण.े
४) िराठीिाङ्मयकोश-खिंड ४, ( सिीक्षा-सिंज्ञा), सिन्ियक सिंपादक- डॉ. विजया राजाध्यक्ष,
ि ाराष्ट्र राज्य साव त्य सिंस्कृ ती ििंडळ, िुिंबई, २००२.
५) िाङ्मयीि सिंज्ञा-सिंकल्पिा कोश- प्रभा गणोरकर, िसिंत आबाजी ड ाके ि इतर(सिंपा), पॉप्युिर
प्रकाशि, िुिंबई, २००१.
६) व्याि ाररक िराठी,ि. रा.िवसराबादकर, फडके प्रकाशि, कोल् ापूर
७) व्याि ाररक िराठी अध्यापिाच्या द्ददशा, डॉ. िसिंत शेकडे (सिंपा.)ऋतू प्रकाशि, अ िदिगर,
२०१२
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