
ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

F.Y.B.A. 
MARATHI - Compulsory 

प्रथम वर्ष कला शाखा 
मराठी अनिवायष 

SEM - I (RJAUMARC101) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
 
िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १ -- घटक क्र. १ िर आधाररत पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १०. 
प्रश्न २ – घटक क्र. १ िर आधाररत पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १० 
प्रश्न ३ – घटक क्र. १ िर आधाररत चार पैकी दोन हटपा – गुण १० 
प्रश्न ४ – ितगिानपत्ासाठी ितृ्तिेखन या उपघटकािर अिंतगगत पयागयािंस  एक प्रश्न – गुण १० 
प्रश्न ५- ितृ्तािंतिेखन या उपघटकािर अिंतगगत पयागयािंस  एक प्रश्न - गुण १० 
प्रश्न ६ – अजगिेखन या उपघटकािर अिंतगगत पयागयािंस  एक प्रश्न - गुण १०  
 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा  ोतीि. 
या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २० 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

F.Y.B.A. 
MARATHI - Compulsory 

प्रथम वर्ष कला शाखा 
मराठी अनिवायष 

SEM - I (RJAUMARC101) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
द्ववतीय सत्ांत परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे द्वितीय सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १ घटक क्र. १ िर आधाररत पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १०. 
प्रश्न २ घटक क्र. १ िर आधाररत पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १० 
प्रश्न ३ घटक क्र. १ िर आधाररत चार पैकी दोन हटपा – गुण १० 
प्रश्न ४ उताऱ्याचे आकिन या उपघटकािर आधाररत अिंतगगत पयागयािंस  एक प्रश्न.– गुण १० 
प्रश्न ५ सारािंशिेखन या उपघटकािर अिंतगगत पयागयािंस  एक प्रश्न .– गुण ५ 
प्रश्न ६ ननबिंधिेखन या उपघटकािर चार विषयािंपैकी एका विषयािर ननबिंध मिह णे.– गुण १५ 
  
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २० 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

FYBA 
MARATHI (ANC) Paper- I 

प्रथम वर्ष कला शाखा   
मराठी( ऐच्छिक)-I 

SEM - I (RJAUMARA101) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
प्रथम सत्ांत परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १– कविता या साह त्यप्रकाराचा सैद्धान्न्तक पररचय(पयागयास )एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न २ – घटक २ िधीि कवितािंिर आधाररत पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न ३ – घटक ३ िधीि कवितािंिर आधाररत पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न ४- प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा. )पयागयािंस अिंतगगत ( - गुण १५ . 

१)कवितेचा सैद्धान्न्तक पररचय. 
२)घटक २ िधीि कविता 
३)घटक ३ िधीि कविता 

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा /प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २० 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

FYBA 
MARATHI (ANC) Paper- I 

प्रथम वर्ष कला 
 शाखा मराठी( ऐच्छिक)-I 

SEM - I (RJAUMARA201) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
द्ववतीय सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केच्या सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १-‘नाटक’ या साह त्यप्रकाराचा सैद्धान्न्तक पररचय यािर पयागय देऊन एक प्रश्न  
         – गुण१५. 
प्रश्न २- ‘कििा’ या नाटकािर पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 

प्रश्न ३ –‘साटिंिोटिं’ या नाटकािर पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न ४ –प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा. (अिंतगगत पयागयािंस ) – गुण १५. 

१) नाटकाचा सैद्धान्न्तक पररचय  
२) ‘कििा’ 
३) ‘साटिंिोटिं’ 

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णूनप्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. –गुण २० 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

SYBA. 
MAR – PAPER- II 
द्ववतीय वर्ष,कलाशाखा 

मराठी अभ्यासपत्रत्का क्र. २ 
SEM-III(RJAUMAR301) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
ततृीय सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १– ‘कादिंबरी’  या साह त्यप्रकाराचा सैद्धान्न्तक पररचय यािर पयागय देऊन एक प्रश्न 
            – गुण १५. 
प्रश्न २ – ‘थकँ यू मिस्टर ग्िाड’ या कादिंबरीिर पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न ३ – ‘सावित्ी’ या कादिंबरीिर पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा (अिंतगगत पयागयािंस ) – गुण १५. 

१) आत्िकथनाचा सैद्धान्न्तक पररचय  
२) ‘थकँ यू मिस्टर ग्िाड’  
३) ‘सावित्ी’ 

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णूनप्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. –गुण २० 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

SYBA. 
MAR – PAPER- I 
द्ववतीय वर्ष,कलाशाखा 

मराठी अभ्यासपत्रत्का क्र. २ 
SEM IV (RJAUMAR401) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
चतुथष सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १– ‘आत्िकथन’ या साह त्यप्रकाराचा सैद्धान्न्तक पररचय यािर पयागय देऊन एक 
प्रश्न    – गुण १५. 
प्रश्न २ – ‘िनिे  ै विश्िास’  या आत्िकथनािर पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न ३ – ‘समिधा’ या आत्िकथनािर पयागय देऊन एक प्रश्न – गुण १५. 
प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा (अिंतगगत पयागयािंस ) – गुण १५. 

१) आत्िकथनाचा सैद्धान्न्तक पररचय  
२) ‘िनिे  ै विश्िास’  
३) ‘समिधा’  

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २० 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

SYBA 
MARATHI PAPER NO. III 

च्दितीय वर्ष,कला शाखा 
मराठी अभ्यासपत्रत्का क्र. ३ 

भार्ाभ्यास आणि भावर्क कौशल्ये 

SEM III (RJAUMAR302) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
ततृीय सत्ांत परीक्षेचे स्वरूप 
 प्रश्नक्र. १(अ)घटक१िर अिंतगगत पयागयास  एक प्रश्न- गुण१० 
                      (आ)घटक१िर अिंतगगत पयागयािंस  दोन हटपा-गुण१० 
 प्रश्नक्र. २(अ)घटक२ िर अिंतगगत पयागयास  एक प्रश्न- गुण१० 
                      (आ)घटक२ िरअिंतगगत पयागयािंस  दोन हटपा- गुण१० 
 प्रश्नक्र. ३(अ)ितृ्तपत्ीय पत्िेखन यािर अिंतगगत पयागयास  एक प्रश्न- गुण१० 

          (आ)िुहितशोधन यािर अिंतगगत पयागयास  एक प्रश्न- गुण१० 
  
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २० 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

SYBA 
MARATHI PAPER NO. III 

च्दितीय वर्ष,कला शाखा 
मराठी अभ्यासपत्रत्का क्र. ३ 

भार्ाभ्यास आणि भावर्क कौशल्ये 

SEM - IV(RJAUMAR402) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
चतुथष सत्ांत परीक्षेचे स्वरूप 
प्रश्नक्र. १(अ)घटक१िर अिंतगगत पयागयास  एक प्रश्न- गुण१० 
            (आ)घटक१िर अिंतगगत पयागयांिंस  दोन हटपा-गुण१० 
प्रश्नक्र.२(अ)आकाशिाणी आणण दरूदशगन यासाठी जाह रातिेखन यािर अिंतगगत पयागयास  
               एक प्रश्न-गुण१० 
          (आ) पाररभावषक शब्द यािर अिंतगगत पयागयांिंस  एक प्रश्न- गणु १० 
 
प्रश्नक्र. ३(अ) िमित ननबिंधिेखन –अिंतगगत पयागयास  एक प्रश्न-गुण१० 

          (आ) जाह रातीचे भाषािंतर- अिंतगगत पयागयास  एक प्रश्न -गुण१० 

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन चाचणी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचणी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे – 

 चाचणी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरण / सिंगणकीय सादरीकरण इत्यादी. – गुण २० 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV 
अभ्यासपत्रत्का क्र. ४. मध्ययुर्ीि मराठी वाड्मयाचा इनतहास. 

SEM V(RJAUMAR501) 

परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )- गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )- गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )- गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )- गुण १५ 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा –२० गुण 

प्रकल्प(पुढीिपैकी कोणता ी एक) –२० गुण 
१.अभ्यासक्रिातीि एका सिंताच्या  साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून त्यािंची स्िरूपिैमशष्ट्ये नोंदविणे. 
२.अभ्यासक्रिातीि एकापिंडडताच्या  साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून त्यािंची स्िरूपिैमशष्ट्ये नोंदविणे. 
३.अभ्यासक्रिातीि एका सिंताच्या ककिं िा पिंडडताच्या साह त्यकृतीिंचे सादरीकरण करणे. 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV 
अभ्यासपत्रत्का क्र. ४. मध्ययुर्ीि मराठी वाड्मयाचा इनतहास. 

SEM VI(RJAUMAR601) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 
िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  - गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  - गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  - गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  - गुण १५ 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 
चाचणी परीक्षा–२० गुण 
प्रकल्प(पुढीिपैकी कोणता ी एक) –२० गुण 
१.अभ्यासक्रिातीि एका शाह राच्या साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून त्यािंची स्िरूपिैमशष्ट्ये     
नोंदविणे 
२.अभ्यासक्रिातीि एकाअन्यपिंथीय ककिं िा अन्यधिीय िेखकाच्या साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून 
   त्यािंची स्िरूपिैमशष्ट्ये  नोंदविणे. 
३.अभ्यासक्रिातीि एका शाह राच्या साह त्यकृतीिंचे सादरीकरण करणे. 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA-MARATHI PAPER NO.- V 
अभ्यासपबत्का ६-भारतीय ि पाश्चात्त्य साह त्यशास्त् 

SEM V(RJAUMAR502) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) -गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) -गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) -गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) -गुण १५ 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 
चाचणी परीक्षा–२० गुण 
 १.िस्तुननष्टठ प्रश्न-१० गणु 
 २.िघुत्तरी प्रश्न -१० गुण 
प्रकल्प(पुढीिपैकी कोणता ी एक)–२० गुण 
 १.अभ्यासक्रिाबा ेरीि कोणत्या ी एका कवितेचे रसग्र ण करून त्यात प्रािुख्याने असणाऱ्या 
     रसाचे स्पष्टटीकरण ि सादरीकरण करणे. 
 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA-MARATHI PAPER NO.- V 
अभ्यासपबत्का ५-भारतीय ि पाश्चात्त्य साह त्यशास्त् 

SEM VI(RJAUMAR602) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 
चाचणी परीक्षा -२० गुण 
प्रकल्प  (पुढीिपैकी कोणता ी एक) –२० गुण 
१.अभ्यासक्रिाबा ेरीि कोणत्या ी एका कवितेचे रसग्र ण करून त्यात प्रािखु्याने असणाऱ्यारूपक, 
प्रनतिा, प्रतीक /अनेकाथगता,अपररचचतीकरण ,ननयिोल्ििंघन इत्यादी भावषक िैमशष्ट्यािंचे 
  स्पष्टटीकरण ि सादरीकरण करणे. 
२.अभ्यासक्रिातीि कोणत्या ी एका मसद्धािंताचे सादरीकरण करणे. 
 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA – MARATHI PAPER NO.-VI 
अभ्यासपत्रत्का ६. साहहत्य आणि समाज 

SEM V(RJAUMAR503) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
सत्ान्त परीक्षा ( र्ुि ६०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )         - गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )         - गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )         - गुण १५ 
प्रश्न ४. सिग घटकािंिर आधाररत तीन टीपा (पयागयािंस  )   - गुण १५ 
 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प–२० गुण 

स्त्ीिादी ककिं िा ि ानगरी प्रिा ातीि कोणत्या ी एका साह त्यकृतीचे परीक्षण ि सादरीकरण करणे. 
 

 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI 
अभ्यासपत्रत्का ६. साहहत्य आणि समाज 

 
SEM-VI (RJAUMAR603) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
सत्ान्त परीक्षा ( र्ुि ६०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  गुण १५ 
प्रश्न ४. सिग घटकािंिर आधाररत तीन टीपा (पयागयास  ) गुण १५ 
 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण 

ग्रािीण ककिं िा दमित प्रिा ातीि कोणत्या ी एका साह त्यकृतीचे परीक्षण ि सादरीकरण करणे. 
 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VII 
अभ्यासपत्रत्का क्र .७ भार्ाववज्ञािपररचय आणि मराठी दयाकरिाची रूपरेर्ा 

SEM V (RJAUMAR504) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )- गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )-    गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )- गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )- गुण १५ 
 

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४०  

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा  

प्रकल्प(पुढीिपैकी कोणता ी एक) –२० गुण 

घटक क्र.२ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजनािर आधाररत प्रकल्प. 
 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA –MARATHI PAPER NO.-VII 
अभ्यासपत्रत्का क्र  ७ . भार्ाववज्ञािपररचय आणि मराठी दयाकरिाची रूपरेर्ा 

SEM VI ( RJAUMAR604) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
 

सत्ान्त परीक्षा – र्ुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्नपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिाणे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 

 

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४०  

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा  

प्रकल्प(पुढीिपैकी कोणता ी एक) –२० गुण 
घटक क्र.१ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजनािर आधाररत प्रकल्प. 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 
अभ्यासपत्रत्का क्र .८-  आधुनिक मराठी साहहत्य 

SEM V(RJAUMAR505) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
सत्ान्त परीक्षा ( र्ुि ६०) 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५  
प्रश्न २. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  -  गुण १५ 

 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण 

१९७५ निंतरच्या कोणत्या ी एका कथासिंग्र ाचे ककिं िा कादिंबरीचे आधुननक साह त्यकृती म् णून 
परीक्षण करणे. 
 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 
अभ्यासपत्रत्का क्र .८-  आधुनिक मराठी साहहत्य 

SEM VI(RJAUMAR605) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
सत्ान्त परीक्षा ( र्ुि ६०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न २. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
 
 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण 

 
१९७५ निंतरच्या कोणत्या ी एका काव्यसिंग्र ाचे ककिं िा नाटकाचे आधुननक साह त्यकृती म् णून 
परीक्षण करणे. 
 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 
अभ्यासपत्रत्का क्र. ९- दयवसायाभभमुख मराठी 

SEM V(RJAUMAR506) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
सत्ान्त परीक्षा – (र्ुि ६०)   

प्रश्न १. घटक १अ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न २. घटक १आ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
प्रश्न ४. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास ) - गुण १५ 
 

अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण. 

पुढीिपैकी  एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा. 
१.युननकोड िराठीिध्ये नोकरीसाठी अजग, स्ितःचे पररचयपत्(Resume/Bio-data) आणण 
भविष्टयातीि मशक्षणाच्या योजनेबाबत िजकूर २०० शब्दािंत टिंकमिणखत करून देणे. 
२.एका इिंग्रजी उताऱ्याचे िराठी भाषािंतर करणे. 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 
अभ्यासपत्रत्का क्र. ९- दयवसायाभभमुख मराठी 

SEM –VI (RJAUMAR606) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुणािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुणािंच्या दोन अिंतगगत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीणग  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुण मिळिणे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगगत परीक्षा देणे 

अननिायग आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनग अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननणगय अिंनति ि बिंधनकारक 

रा ीि. 
 
 
सत्ान्त परीक्षा – (र्ुि ६०)    

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )   -  गुण १५ 
प्रश्न २. घटक २अिर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )  -  गुण १५ 
प्रश्न ३.घटक २ आ िर आधाररत प्रश्न ( पयागयास )-  गुण १५ 
प्रश्न ४.घटक ३ िरआधाररत प्रश्न(पयागयास )        -   गुण १५ 

 
अंतर्षत मूल्यमापि – र्िु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् णून एक चाचणी परीक्षा आणण एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचणी परीक्षेचा तपशीि आणण गुणविभागणी पुढीिप्रिाणे – 

चाचणी परीक्षा -२० गुण 

प्रकल्प –२० गुण. 
पुढीिपैकी  एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा. 
  १.कोणत्या ी विषयाच्या सिंदभागत एका व्यक्तीची िुिाखत घेऊन िुिाखतसिंह ता सादर करणे. 
  २.कोणत्या ी एका साह त्यकृतीचे परीक्षण ितगिानपत्ासाठी १०००शब्दािंत  मि ून देणे. 
 


