
F.Y.B.A. 

MARATHI - Compulsory 

प्रथम वर्ष कला शाखा 

मराठी अनिवार्ष 

SEM - I (RJAUMARC101) 

 

प्रथम सत्ाांत परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १ -- घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १०. 

प्रश्न २ – घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १० 

प्रश्न ३ – घटक क्र. १  वर आधाररत चार पैकी दोि रटपा – गुण १० 

प्रश्न ४ – मराठी लेखिाचे निर्म व नवरामनचन्ह े र्ा उपघटकावर आधाररत अांतगषत पर्ाषर्ाांसह 

२ प्रश्न - गुण ८ 

प्रश्न ५- वतषमािपत्ासाठी वृत्तलखेि र्ा उपघटकावर अांतगषत पर्ाषर्ाांसह एक प्रश्न गुण ७ 

प्रश्न ६ – वतृ्ताांतलेखि र्ा उपघटकावर अांतगषत पर्ाषर्ाांसह एक प्रश्न गुण ८ 

प्रश्न ७ –अर्षलखेि र्ा उपघटकावर अांतगषत पर्ाषर्ाांसह एक प्रश्न गुण ७ 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि प्रत्र्ेकी २० गुणाांच्र्ा दोि चाचणी परीक्षा 

होतील. र्ा चाचणी परीक्षाांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सांगणकीर् सादरीकरण इत्र्ादी. – गुण २० 

 

 

 

 

 



F.Y.B.A. 

MARATHI - Compulsory 

प्रथम वर्ष कला शाखा 

मराठी अनिवार्ष 

SEM - II (RJAUMARC201) 

नितीर् सत्ाांत परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे नितीर् सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १ -- घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १०. 

प्रश्न २ – घटक क्र. १ वर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १० 

प्रश्न ३ – घटक क्र. १  वर आधाररत चार पैकी दोि रटपा – गुण १० 

प्रश्न ४– उताऱ्र्ाचे आकलि र्ा उपघटकावर आधाररत अांतगषत पर्ाषर्ाांसह एक प्रश्न .– गुण ८ 

प्रश्न ५–वतषमािपत्ासाठी र्ानहरातलेखि र्ा उपघटकावर अांतगषत पर्ाषर्ाांसह एक प्रश्न.– गुण ७ 

प्रश्न ६ – साराांशलखेि र्ा उपघटकावर अांतगषत पर्ाषर्ाांसह एक प्रश्न .– गुण५ 

प्रश्न ७ – निबांधलखेि र्ा उपघटकावर चार नवर्र्ाांपैकी एका नवर्र्ावर निबांध नलनहणे.– गुण 

१० 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि प्रत्र्ेकी २० गुणाांच्र्ा दोि चाचणी परीक्षा 

होतील.र्ा चाचणी परीक्षाांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सांगणकीर् सादरीकरण इत्र्ादी. – गुण २० 

 

 

 

 



FYBA 

MARATHI (ANC) Paper- I 

प्रथम वर्ष कला शाखा   

मराठी( ऐनच्िक)-I 

 

SEM - I (RJAUMARA101) 

 

प्रथम सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १–‘िाटक’ र्ा सानहत्र्प्रकाराचा सैद्धानन्तक पररचर् र्ावर पर्ाषर् दऊेि एक प्रश्न – गुण 

१५. 

प्रश्न २– ‘झोपी गेललेा र्ागा झाला’ र्ा िाटकावर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५ 

प्रश्न ३ –‘रानहल ेदरू घर माझे’ र्ा िाटकावर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ –प्रत्र्ेक गटातील एकेक टीप नलहा. (अांतगषत पर्ाषर्ाांसह) – गुण १५. 

१) िाटकाचा सैद्धानन्तक पररचर्  

२) ‘झोपी गेललेा र्ागा झाला’ 

३) ‘रानहल ेदरू घर माझे’ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि प्रत्र्ेकी २० गुणाांच्र्ा दोि चाचणी परीक्षा 

होतील.र्ा चाचणी परीक्षाांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – 

 चाचणी परीक्षा /प्रकल्प / सादरीकरण / सांगणकीर् सादरीकरण इत्र्ादी. –गुण २० 



FYBA 

MARATHI (ANC) Paper- I 

प्रथम वर्ष कला 

 शाखा मराठी( ऐनच्िक)-I 

 

SEM - II (RJAUMARA201) 

 

नितीर् सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केच्र्ा सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न१–कनवता र्ा सानहत्र्प्रकाराचा सैद्धानन्तक पररचर्(पर्ाषर्ासह)एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न २ –घटक २ मधील कनवताांवर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –घटक ३ मधील कनवताांवर आधाररत पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५ . 

प्रश्न ४ –प्रत्र्ेक गटातील एकेक टीप नलहा. )अांतगषत पर्ाषर्ाांसह( - गुण १५ . 

१)कनवतेचा सदै्धानन्तक पररचर्. 

२)घटक २ मधील कनवता 

३)घटक ३ मधील कनवता 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणिूप्रत्र्ेकी २० गुणाांच्र्ा दोि चाचणी परीक्षा 

होतील.र्ा चाचणी परीक्षाांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सांगणकीर् सादरीकरण इत्र्ादी. –गुण २० 

 

 



SYBA. 

MAR – PAPER- II 

नितीर् वर्ष,कलाशाखा 

मराठी अभ्र्ासपनत्का क्र. २ 

 

SEM-III(RJAUMAR301) 

 

ततृीर् सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

 

प्रश्न १– ‘कादांबरी’  र्ा सानहत्र्प्रकाराचा सैद्धानन्तक पररचर् र्ावर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न 

            – गुण १५. 

प्रश्न २ – ‘थँक र् ूनमस्टर ग्लाड’ र्ा कादांबरीवर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ – ‘सानवत्ी’ र्ा कादांबरीवर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ –  प्रत्र्ेक गटातील एकेक टीप नलहा (अांतगषत पर्ाषर्ाांसह) – गुण १५. 

१) आत्मकथिाचा सदै्धानन्तक पररचर्  

२) ‘थँक र्ू नमस्टर ग्लाड’  

३) ‘सानवत्ी’ 

 

 

 

 



SYBA. 

MAR – PAPER- I 

नितीर् वर्ष,कलाशाखामराठी अभ्र्ासपनत्का क्र. २ 

SEM IV (RJAUMAR401) 

 

चतथुष सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

 

प्रश्न १– ‘आत्मकथि’ र्ा सानहत्र्प्रकाराचा सैद्धानन्तक पररचर् र्ावर पर्ाषर् देऊि एक 

प्रश्न    – गुण १५. 

प्रश्न २ – ‘मिमे ह ैनवश्वास’  र्ा आत्मकथिावर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ – ‘सनमधा’ र्ा आत्मकथिावर पर्ाषर् देऊि एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ४ –  प्रत्र्ेक गटातील एकेक टीप नलहा (अांतगषत पर्ाषर्ाांसह) – गुण १५. 

१) आत्मकथिाचा सदै्धानन्तक पररचर्  

२) ‘मिम ेह ैनवश्वास’  

३) ‘सनमधा’  

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि प्रत्र्ेकी २० गुणाांच्र्ा दोि चाचणी परीक्षा 

होतील.र्ा चाचणी परीक्षाांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सांगणकीर् सादरीकरण इत्र्ादी. – गुण २० 

 



 

SYBA 

MARATHI PAPER NO. III 

नददतीर् वर्ष,कला शाखा 

मराठी अभ्र्ासपनत्का क्र. ३ 

भार्ाभ्र्ास आनण भानर्क कौशल्र् े

SEM III (RJAUMAR302) 

 

ततृीर् सत्ाांत परीीक्षचे ेस्वरूप 

 प्रश्नक्र. १(अ)घटक१वर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्न- गुण१० 

                      (आ)घटक१वरअांतगषत पर्ाषर्ाीांसह दोि रटपा-गुण१० 

 प्रश्नक्र. २(अ)घटक२ वर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्न- गुण१० 

                      (आ)घटक२ वरअांतगषत पर्ाषर्ाीांसह दोि रटपा- गुण१० 

 प्रश्नक्र. ३(अ)वृत्तपत्ीर् पत्लखेि र्ावर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्न- गुण१० 

          (आ)मुद्रितशोधि र्ावर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्न- गुण१० 

  

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि प्रत्र्ेकी २० गुणाांच्र्ा दोि चाचणी परीक्षा 

होतील.र्ा चाचणी परीक्षाांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सांगणकीर् सादरीकरण इत्र्ादी. – गुण २० 

 

 

 



SYBA 

MARATHI PAPER NO. III 

नददतीर् वर्ष,कला शाखा 

मराठी अभ्र्ासपनत्का क्र. ३ 

भार्ाभ्र्ास आनण भानर्क कौशल्र् े

 

SEM - IV(RJAUMAR402) 

 

चतथुष सत्ाांत परीक्षचे ेस्वरूप 

प्रश्नक्र. १(अ)घटक१वर अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्न- गुण१० 

            (आ)घटक१वर अांतगषत पर्ाषर्ाीांसह दोि रटपा-गुण१० 

प्रश्नक्र.२(अ)आकाशवाणी आनण दरूदशषि र्ासाठी र्ानहरातलेखि र्ावर अांतगषत पर्ाषर्ासह 

               एक प्रश्न-गुण१० 

          (आ) पाररभानर्क शब्द र्ावर अांतगषत पर्ाषर्ाीांसह एक प्रश्न- गुण १० 

 

प्रश्नक्र. ३(अ) लनलत निबांधलखेि –अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्न-गुण१० 

            (आ) र्ानहरातीचे भार्ाांतर- अांतगषत पर्ाषर्ासह एक प्रश्न -गुण१० 

  

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि प्रत्र्ेकी २० गुणाांच्र्ा दोि चाचणी परीक्षा 

होतील.र्ा चाचणी परीक्षाांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सांगणकीर् सादरीकरण इत्र्ादी. – गुण २० 

 



 

TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV 

अभ्र्ासपनत्का क्र. ४. मध्र्र्गुीि मराठी वाड्मर्ाचा इनतहास. 

SEM V(RJAUMAR501) 

सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)- गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)- गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)- गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)- गुण १५ 

 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४०  

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा –२० गुण 

प्रकल्प(पुढीलपैकी कोणताही एक) –२० गुण 

१.अभ्र्ासक्रमातील एका सांताच्र्ा  सानहत्र्कृतींचे सांकलि करूि त्र्ाांची  

    स्वरूपवैनशष्ट्य े िोंदनवणे. 

२.अभ्र्ासक्रमातील एकापांनडताच्र्ा  सानहत्र्कृतींचे सांकलि करूि त्र्ाांची  

    स्वरूपवैनशष्ट्य े िोंदनवणे. 

३.अभ्र्ासक्रमातील एका सांताच्र्ा ककां वा पांनडताच्र्ा सानहत्र्कृतींचे सादरीकरण करणे. 

 

 



 

 

 

TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV 

अभ्र्ासपनत्का क्र. ४. मध्र्र्गुीि मराठी वाड्मर्ाचा इनतहास. 

SEM VI(RJAUMAR601) 

सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  - गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  - गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  - गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  - गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा–२० गुण 

प्रकल्प(पुढीलपैकी कोणताही एक) –२० गुण 

१.अभ्र्ासक्रमातील एका शानहराच्र्ा  सानहत्र्कृतींचे सांकलि करूि त्र्ाांची स्वरूपवैनशष्ट्य े

   िोंदनवणे. 

२.अभ्र्ासक्रमातील एकाअन्र्पांथीर् ककां वा अन्र्धमीर् लखेकाच्र्ा सानहत्र्कृतींचे सांकलि करूि 

   त्र्ाांची स्वरूपवैनशष्ट्य े िोंदनवणे. 

३.अभ्र्ासक्रमातील एका शानहराच्र्ा सानहत्र्कृतींचे सादरीकरण करण.े 

 



 

 

 

 

TYBA-MARATHI PAPER NO.- V 

अभ्र्ासपनत्का ६-भारतीर् व पाश्चात्त्र् सानहत्र्शास्त्र 

SEM V(RJAUMAR502) 

सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) -गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) -गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) -गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) -गुण १५ 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा–२० गुण 

 १.वस्तुनिष्ठ प्रश्न-१० गुण 

 २.लघुत्तरी प्रश्न -१० गुण 

प्रकल्प(पुढीलपैकी कोणताही एक)–२० गुण 

 १.अभ्र्ासक्रमाबाहरेील कोणत्र्ाही एका कनवतेचे रसग्रहण करूि त्र्ात प्रामुख्र्ािे असणाऱ्र्ा 

     रसाचे स्पष्टीकरण व सादरीकरण करण.े 

 

 



 

 

 

 

 

TYBA-MARATHI PAPER NO.- V 

अभ्र्ासपनत्का ५-भारतीर् व पाश्चात्त्र् सानहत्र्शास्त्र 

SEM VI(RJAUMAR602) 

सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TYBA – MARATHI PAPER NO.-VI 

अभ्र्ासपनत्का ६. सानहत्र् आनण समार् 

SEM V(RJAUMAR503) 

सत्ान्त परीक्षा ( गणु ६०) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)         - गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)         - गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)         - गुण १५ 

प्रश्न ४. सवष घटकाांवर आधाररत तीि टीपा (पर्ाषर्ाांसह )   - गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प–२० गुण 

स्त्रीवादी ककां वा महािगरी प्रवाहातील कोणत्र्ाही एका सानहत्र्कृतीचे परीक्षण व सादरीकरण 

करणे. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI 

अभ्र्ासपनत्का ६. सानहत्र् आनण समार् 

 
SEM-VI (RJAUMAR603) 
 
 

सत्ान्त परीक्षा ( गणु ६०) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  गुण १५ 

प्रश्न ४. सवष घटकाांवर आधाररत तीि टीपा (पर्ाषर्ासह ) गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण 

ग्रामीण ककां वा दनलत प्रवाहातील कोणत्र्ाही एका सानहत्र्कृतीचे परीक्षण व सादरीकरण करणे. 

 

 

 

 



 

 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VII 

अभ्र्ासपनत्का क्र  .७ भार्ानवज्ञािपररचर् आनण मराठी व्याकरणाची रूपरेर्ा 

SEM V (RJAUMAR504) 

सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)- गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)-    गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)- गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)- गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४०  

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा  

प्रकल्प(पुढीलपैकी कोणताही एक) –२० गुण 

घटक क्र.२ ते ४ र्ाांच्र्ा भानर्क उपर्ोर्िावर आधाररत प्रकल्प. 

 

 

 

 



 

 

TYBA –MARATHI PAPER NO.-VII 

अभ्र्ासपनत्का क्र   ७  . भार्ानवज्ञािपररचर् आनण मराठी व्याकरणाची रूपरेर्ा 

SEM VI ( RJAUMAR604) 

 

सत्ान्त परीक्षा – गणु ६० 

वरील अभ्र्ासपनत्केचे प्रथम सत्ान्त प्रश्नपनत्केचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरनवण्र्ात आले आह.े 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४०  

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा  

प्रकल्प(पुढीलपैकी कोणताही एक) –२० गुण 

घटक क्र .१ ते ४ र्ाांच्र्ा भानर्क उपर्ोर्िावर आधाररत प्रकल्प . 

 

 

 

 



 

 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 

अभ्र्ासपनत्का क्र  .८-  आधनुिक मराठी सानहत्र् 

SEM V(RJAUMAR505) 

सत्ान्त परीक्षा ( गणु ६०) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५  

प्रश्न २. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  -  गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण 

१९७५ िांतरच्र्ा कोणत्र्ाही एका कथासांग्रहाचे ककां वा कादांबरीचे आधुनिक सानहत्र्कृती म्हणूि 

परीक्षण करण.े 

 

 

 

 

 

 



 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 

अभ्र्ासपनत्का क्र  .८-  आधनुिक मराठी सानहत्र् 

SEM VI(RJAUMAR605) 
 

सत्ान्त परीक्षा ( गणु ६०) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न २. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण 

 

१९७५ िांतरच्र्ा कोणत्र्ाही एका काव्यसांग्रहाचे ककां वा िाटकाचे आधुनिक सानहत्र्कृती म्हणूि 

परीक्षण करण.े 

 

 

 

 

 



 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 

अभ्र्ासपनत्का क्र. ९- व्यवसार्ानभमखु मराठी 

SEM V(RJAUMAR506) 

सत्ान्त परीक्षा – (गणु ६०)   

प्रश्न १. घटक १अ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न २. घटक १आ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ३. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

प्रश्न ४. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह) - गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण. 

पुढीलपैकी  एका नवर्र्ावर प्रकल्प सादर करावा. 

१.र्ुनिकोड मराठीमध्र् ेिोकरीसाठी अर्ष, स्वतःचे पररचर्पत्(Resume/Bio-data) आनण 

भनवष्ट्र्ातील नशक्षणाच्र्ा र्ोर्िेबाबत मर्कूर २०० शब्दाांत टांकनलनखत करूि देणे. 

२.एका इांग्रर्ी उताऱ्र्ाचे मराठी भार्ाांतर करण.े 

 

 

 

 

 



 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 

अभ्र्ासपनत्का क्र. ९- व्यवसार्ानभमखु मराठी 

SEM –VI (RJAUMAR606) 
 

सत्ान्त परीक्षा – (गणु ६०)    

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)   -  गुण १५ 

प्रश्न २. घटक २अवर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)  -  गुण १५ 

प्रश्न ३.घटक २ आ वर आधाररत प्रश्न ( पर्ाषर्ासह)-  गुण १५ 

प्रश्न ४.घटक ३ वरआधाररत प्रश्न(पर्ाषर्ासह)        -   गुण १५ 

 

अांतगषत मलू्र्मापि – गणु ४० 

श्रेर्ाांकि व्यवस्थेचा एक आवश्र्क भाग म्हणूि एक चाचणी परीक्षा आनण एक प्रकल्प घेतला 

र्ाईल. चाचणी परीक्षेचा तपशील आनण गुणनवभागणी पुढीलप्रमाण े– 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण. 

पुढीलपैकी  एका नवर्र्ावर प्रकल्प सादर करावा. 

  १.कोणत्र्ाही नवर्र्ाच्र्ा सांदभाषत एका व्यक्तीची मुलाखत घेऊि मलुाखतसांनहता सादर करणे. 

  २.कोणत्र्ाही एका सानहत्र्कृतीचे परीक्षण वतषमािपत्ासाठी १०००शब्दाांत  नलहूि देण.े 

 


