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                          DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS 

SYBA Marathi-II & III Syllabus Semester III 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR301 साव त्यप्रकाराचा 

अभ्यास : कादिंबरी 

३ १.‘कादिंबरी’ या साव त्यप्रकाराचा 

सैद्धावततक पररचय 

२.‘ थँक य ूविस्टर ग्िाड’ ी कादिंबरी 

३.‘सावित्री ’  ी कादिंबरी 

RJAUMAR302 भाषाभ्यास आवि 

भावषक कौशल्य े

३ १.िाििी भाषेचे स्िरूप ि काये 

२.भाषा, सिाज आवि सिंस्कृती, विकास 

ि ऱ् ास 

३. िृत्तपत्रीय पत्रिखेि ि िुद्रितशोधि 
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SYBA Marathi- II& IIISyllabus Semester IV 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR401 साव त्यप्रकाराचा 

अभ्यास: आत्िकथि 

३ १.‘आत्िकथि’ या साव त्यप्रकाराचा 

सैद्धावततक पररचय 

२. ‘िििे   ैविश्वास’   ेआत्िकथि 

३. ‘सविधा’   ेआत्िकथि 

 

RJAUMAR402 भाषाभ्यास आवि 

भावषक कौशल्य े

३ १.बोिींचा अभ्यास 

२. आकाशिािी आवि दरूदशशि यासाठी 

जाव रातिेखि आवि पाररभावषक शब्द 

३.िवित विबिंधिेखि आवि  

जाव रातीचे भाषािंतर 
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SYBA. 

MAR – PAPER-II 

वद्वतीय िषश,किाशाखा 

िराठी अभ्यासपवत्रका क्र. २ 

 

वददतीय िषश बी.ए. (िराठी) अभ्यासपवत्रका क्र. २ च्या अभ्यासक्रिात वतसऱ्या सत्रात कादिंबरी या 

साव त्याप्रकाराचा सैद्धािंवतक पररचय ि दोि कादिंब-या यािंचा सिािेश आ .े चौथ्या सत्रात आत्िकथि 

या साव त्यप्रकाराची ठळक िैवशष्टये ि दोि आत्िकथिे यािंचा सिािेश करण्यात आििेा आ .े  या 

अभ्यासक्रिाची श्रेयािंकि पद्धतीिुसार रचिा करण्यात आिी आ .े   ा अभ्यासक्रि दोि सत्रात 

विभागिा असूि िेििले्या विवशष्ट तावसकािंिधे तो वशकििा जािे आिश्यक आ .े  

 

अभ्यासपवत्रकेचीउद्रिष्ट:े 

१.कादिंबरी आवि आत्िचररत्र या साव त्यप्रकाराच्या स्िरूपिैवशष्ट्ािंचा पररचय. 

२.कादिंबरी ि आत्िचररत्र या प्रकारातीि साव त्यकृतींच्या प्रकारविष्ठ सिीक्षेच्या क्षितािंचा विकास 

करिे. 

 

अभ्यासपवत्रकेचीविष्टपत्ती: 

१.कादिंबरी ि आत्िचररत्राचे विश्लेषि आवि प्रकारविष्ठ सिीक्षा वशकिे. 

२.विविध साव त्यप्रकारािंच्या िेगळेपिाची जािीि वििाशि  ोिे. 
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SEM-III(RJAUMAR301) 

सत्र -३ तावसका -४५ श्रयेािंकि े– ०३ 

घटक–१ कादिंबरीीःएक साव त्यप्रकार-पररचय(१५ तावसका)श्रेयािंकि १ 

           कादिंबरी  ा कथिात्िक साव त्यप्रकार त्या दषृ्टीिे त्याच्या घटकािंची िाव ती कथािक, 

            वििेदि,व्यविरेखा,भाषा,वििेदिाचे प्रकार,व्यविरेखािंचे प्रकार, कादिंबरीची एकूि  सिंरचिा.     

 

घटक- २ ‘थँक यू विस्टर ग्िाड’,-  कादिंबरी –अविि बिे ,पॉप्युिर प्रकाशि(१५ तावसका)श्रेयािंकि १ 

 

घटक -३ ‘सावित्री ’,- कादिंबरी –प.ुवश.रेगे, िौज प्रकाशि (१५ तावसका) श्रेयािंकि १ 
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SYBA. 

MAR – PAPER- II 

वद्वतीय िषश,किाशाखा 

िराठी अभ्यासपवत्रका क्र. २ 

 

SEM-III(RJAUMAR301) 

 

ततृीय सत्रातत परीक्षा – गिु ६० 

िरीि अभ्यासपवत्रकेचे प्रथि सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े 

 

प्रश्न १– ‘कादिंबरी’  या साव त्यप्रकाराचा सैद्धावततक पररचय यािर पयाशय देऊि एक प्रश्न  

           – गुि १५. 

प्रश्न २ – ‘थँक य ूविस्टर ग्िाड’ या कादिंबरीिर पयाशय देऊि एक प्रश्न – गुि १५. 

प्रश्न ३ – ‘सावित्री’ या कादिंबरीिर पयाशय देऊि एक प्रश्न – गुि १५. 

प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप वि ा (अिंतगशत पयाशयािंस ) – गुि १५. 

१) आत्िकथिाचा सदै्धावततक पररचय  

२) ‘थँक यू विस्टर ग्िाड’  

३) ‘सावित्री’ 

 

अिंतगशत िलू्यिापि – गिु ४० 

श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूि प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि चाचिी परीक्षा  ोतीि.या 

चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाि े– 

 चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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SEM IV (RJAUMAR401) 

सत्र -४ चौथ ेतावसका -४५श्रयेािंकि े-३ 

घटक १: ‘आत्िकथि’ या साव त्यप्रकाराची ठळक िैवशष्ट् े(१५ तावसका) श्रेयािंकि- १ 

घटक २: ‘िििें   ैविश्वास’- आत्िकथि – विश्वास िािंगरेपाटीि, राज िंसप्रकाशि,(१५ तावसका)  

श्रेयािंकि १ 

घटक ३: ‘सविधा’ - आत्िकथि -  साधिा आिटे,पॉप्युिर प्रकाशि(१५ तावसका)श्रेयािंकि १ 
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SYBA. 

MAR – PAPER- I 

वद्वतीय िषश,किाशाखािराठी अभ्यासपवत्रका क्र. २ 

SEM IV (RJAUMAR401) 

 

चतथुश सत्रातत परीक्षा – गिु ६० 

िरीि अभ्यासपवत्रकेचे प्रथि सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े 

 

प्रश्न १– ‘आत्िकथि’ या साव त्यप्रकाराचा सैद्धावततक पररचय यािर पयाशय देऊि एक प्रश्न 

   – गुि १५. 

प्रश्न २ – ‘िििे   ैविश्वास’  या आत्िकथिािर पयाशय देऊि एक प्रश्न – गुि १५. 

प्रश्न ३ – ‘सविधा’ या आत्िकथिािर पयाशय देऊि एक प्रश्न – गुि १५. 

प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप वि ा (अिंतगशत पयाशयािंस ) – गुि १५. 

१) आत्िकथिाचा सदै्धावततक पररचय  

२) ‘ििि े  ैविश्वास’  

३) ‘सविधा’  

 

अिंतगशत िलू्यिापि – गिु ४० 

श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूि प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि चाचिी परीक्षा  ोतीि.या 

चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाि े– 

 चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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सिंदभशग्रिंथ- 

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

२. कादिंबरीविषयी,  ररश्चिंिथोरात, पद्मगिंधा, पिुे, २००६ 

३. कादिंबरी –एक साव त्यप्रकार, ररश्चिंिथोरात, शब्द पवब्िकेशतस, िुिंबई, २०१० 

४. टीकास्ियिंिर, भािचिंििेिाडे,  साकेत, औरिंगाबाद, १९९० 

५.साव त्यअध्यापि आवि प्रकार  ( िा. ि. कुळकिी गौरि ग्रिंथ) ,श्री. प.ु,सुधीर रसाळ, ििंगेश 

पाडगािकर, वशल्पा तेंडुिकर, अिंजिी कीतशिे(सिंपा.), पॉप्युिर प्रकाशि आवि िौज प्रकाशि, 

िुिंबई, १९८७ 

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

साव त्य सिंस्कृती ििंडळ, िुिंबई, २००२ 

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

िुिंबई, २००१ 

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

MARATHI PAPER NO. III 

वददतीय िषश,किा शाखा 

िराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ३ 

भाषाभ्यास आवि भावषक कौशल्य े

 

वददतीय िषश, किा शाखा(िराठी)अभ्यासपवत्रका क्र.३च्या अभ्यासक्रिातीि वतस-या िचौथ्या 

सत्रासाठी भाषाभ्यासआवि भावषक कौशल्य ेयािंचा सिािेश करण्यात आिा आ  े.या अभ्यासक्रिाची 

श्रेयािंकि पद्धतीिुसार रचिा करण्यात आिी आ .े िरीि अभ्यासक्रि दोि सत्रािंत विभागिेिा असूि, 

िेििेल्या विवशष्ट तावसकािंिध्ये तो वशकवििा जािे आिश्यक आ .े 

 

अभ्यासपवत्रकेचीउद्रिष्ट:े 

१.भाषाविज्ञाि,सािावजक भाषाविज्ञाि आवि बोिीविज्ञािाच्या िूितत्तिािंची ओळख. 

२.िृत्तपत्रीय पत्रिेखि,िदु्रितशोधि, जाव रातिेखि,जाव रातीचे भाषािंतर,िवित िखेि इत्यादी 

   िखेिकौशल्यािंचा विकास करिे. 

३.भावषक िेखिकौशल्यािंचे उपयोजि करता येण्याजोग्या पत्रकाररता, जाव रात,प्रसारिाध्यि,े 

    प्रकाशि अशा क्षेत्रािंचा पररचय करूि देिे. 

 

अभ्यासपवत्रकेचीविष्टपत्ती: 

१.भाषा ि बोिी या विषयीच्या शास्त्रीय दवृष्टकोिाचा पररचय  ोिे. 

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

    ोि.े 
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SEM III (RJAUMAR302) 

सत्र - ३तावसका -४५  श्रयेािंकि े-३ 

घटक१(तावसका- १५)श्रयेािंकि१ 

(अ) िाििी भाषेचे स्िरूपःीः 

सिंप्रेषि – िाििी आवि िाििेतरािंचे, िाििािंचे भावषक ि भाषेतर सिंप्रेषि, िाििी 

भाषेचीिक्षि ेककिं िा स्िरूपविशेष ( ध्ितयात्िकता, वचत ात्िकता, यादवृच्िकता, 

सजशिशीिता,प्रत्यक्षातीतता, सािावजकता,पररिजशिशीिताइ.) िाििीभाषेच्या 

व्याख्या 

(आ) भाषेची विविध काय े– रोिाि याकबसिचे सिंप्रेषिाचे ििुिारूप ि ६भावषक काय े

(विदेशात्ि, आविष्टकारात्ि, पररिािविष्ठ, सौंदयाशत्ि, सिंपकश विष्ठ, अवतभाषात्ि). 

 

घटक२(तावसका- १५ )श्रेयािंकि१ 

(अ)भाषा, सिाज आविसिंस्कृती 

भाषा – एक सािंस्कृवतक सिंवचत, सािंस्कृवतक जडिघडिीचे, सिंक्रििाचे िाध्यि,एडिडश 

सपीर-बेंजािीििोर्श  यािंचा भावषक सापेक्षतािादाचा अभ्युपगि, भाषेकडे पा ण्याचा 

सिाजभाषािैज्ञाविक दवृष्टकोि, सिाजातीि भाषािैविध्य आवि भाषेचा बहुवजिसीपिा, 

भावषक-सािंस्कृवतक विविधता परस्परसिंबिंध. 

         (आ)भाषेचा विकासआवि ऱ् ास – सिंकल्पिाविचार 

     जागवतकीकरि आवि भावषक-सािंस्कृवतकविविधता- पररिाि, भावषक ध्रुिीकरिाचे 

     धोके, भाषेच्या ‘विकासा’ची सिंकल्पिा, भाषेच्या प्रगतीचे विकष ककिं िा िापदिंड, 

     भावषक ऱ् ासाची सिंकल्पिा, भावषक ऱ् ासाच्या विविध अिस्था ककिं िा टप्पे, भावषक 

      ऱ् ासाची कारिे, भाषावियोजि आवि भाषेचा विकास. 

 

घटक३ (तावसका- १५ ) श्रेयािंकि१ 

(अ)िृत्तपत्रीय पत्रिखेि  

(आ)िुद्रितशोधि 
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वददतीय िषश,किा शाखा 

िराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ३ 

भाषाभ्यास आवि भावषक कौशल्य े

SEM III (RJAUMAR302) 

 

ततृीय सत्रािंत परःीक्षचे ेस्िरूप 

 प्रश्नक्र. १(अ)घटक१िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 

                      (आ)घटक१िरअिंतगशत पयाशयाःिंस  दोि रटपा-गुि१० 

 प्रश्नक्र. २(अ)घटक२ िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 

                      (आ)घटक२ िरअिंतगशत पयाशयाःिंस  दोि रटपा- गुि१० 

 प्रश्नक्र. ३(अ)िृत्तपत्रीय पत्रिखेि यािर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 

          (आ)िुद्रितशोधि यािर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 

  

अिंतगशत िलू्यिापि – गिु ४० 

श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूि प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि चाचिी परीक्षा  ोतीि.या 

चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाि े– 

 चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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SEM - IV(RJAUMAR402) 

सत्र – ४  तावसका- ४५  श्रयेािंकि े३ 

 

घटक१:बोिींचा अभ्यास(तावसका१५ ) श्रेयािंकि१ 

          (अ) भाषा, प्रिािभाषा आवि बोिी- सिंकल्पिाविचार 

‘प्रिािभाषा’  म् िजे काय, प्रिािभाषेची आिश्यकता, प्रिािभाषा ि बोिी यािंच्यातीि 

सिंबिंध, त्यािंचे िापरक्षते्र, बोिीिैविध्य- उपबोिी, स्थाविकबोिी-प्रादेवशकबोिी- 

जावतविष्ठबोिी-सािावजक बोिी इ.  , बोिींविषयीचे गैरसिज (शुद्धाशदु्धता, 

श्रेष्ठकविष्ठता, अिंगभूत क्षिता इ.) ि तथ्य,े िराठीच्या विविध बोिी. 

 

 (आ) बोिींच्या  अभ्यासाची गरज ि ि त्ति 

     बोिीविज्ञाि (Dialectology), बोिींच्या अभ्यासाची द्रदशा – बोिींचा विगििात्िक 

     अभ्यास, सािावजक-सािंस्कृवतक अभ्यास, बोिींच्या अभ्यासाची साधिे, क्षते्रीय कायश 

     (Field Work), बोिींची व्याकरिे ि कोशरचिा यािंचे ि त्ति, बोिींसिोरीि आद ािे 

     ि त्यािंचे जति ि सिंिधशि यािंसाठी कराियाच्या प्रयत्ािंची द्रदशा. 

 

घटक२:  (तावसका१५) श्रेयािंकि१ 

             (अ) आकाशिािी आवि दरूदशशि यासाठी जाव रातिेखि. 

             (आ) पाररभावषक शब्द. 

  

घटक३:   (तावसका१५) श्रेयािंकि१ 

(अ)  िवित विबिंधिखेि 

(आ) जाव रातीचे भाषािंतर  
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वददतीय िषश,किा शाखा 

िराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ३ 

भाषाभ्यास आवि भावषक कौशल्य े

 

SEM - IV(RJAUMAR402) 

 

चतथुश सत्रािंत परीक्षचे ेस्िरूप 

प्रश्नक्र. १ (अ)घटक१िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 

            (आ)घटक१िरअिंतगशत पयाशयाःिंस  दोि रटपा-गुि१० 

प्रश्नक्र.२(अ)आकाशिािी आवि दरूदशशि यासाठी जाव रातिेखि यािर अिंतगशत पयाशयास  

               एक प्रश्न-गुि१० 

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

 

प्रश्नक्र. ३(अ) िवित विबिंधिखेि –अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न-गुि१० 

            (आ) जाव रातीचे भाषािंतर- अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न -गुि१० 

  

अिंतगशत िलू्यिापि – गिु ४० 

श्रेयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूि प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि चाचिी परीक्षा  ोतीि.या 

चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाि े– 

 चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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