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DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS 

FYBA Marathi (Compulsory) Syllabus Semester I 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMARC101 िराठी अनििायय 
 

२ १. . 'अचंब्याच्या गोष्टी’ 

२. व्याि ाररक िराठी 
 
 

FYBA Marathi (Compulsory) Syllabus Semester II 

Course code Nomenclature  Credits Topics 
RJAUMARC201 िराठी अनििायय 

 
२ १. . 'अचंब्याच्या गोष्टी’ 

२. व्याि ाररक िराठी 
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F.Y.B.A. 

प्रथम वर्ष 
 कला शाखा 

 

मराठी अनिवायष  
MARATHI – Compulsory 

 

 प्रथि िर्य बी. ए. िराठी अनििायय या विर्यासाठी २०१८- २०१९, या शैक्षणिक 
िर्ायपासूि  िेििेिा अभ्यासक्रि :- 
प्रथि िर्य बी. ए. िराठी अनििायय  या अभ्यासक्रिात दोि ििीि 
पाठ्यपुस्तकािंचा तसेच व्याि ाररक िराठीच्या घटकविर्यािंचा सिािेश 
करण्यात आिा आ े. या अभ्यासक्रिाची शे्रयािंकि पद्धतीिुसार  रचिा 
करण्यात आिी आ े. िरीि अभ्यासक्रि दोि सत्ािंत विभागिेिा असूि, 
िेििेल्या विमशष्ट तामसकािंिध्ये तो मशकवििा जािे आिश्यक आ े.तसेच 
त्याच्या चाचिी परीक्षा घेिे आिश्यक आ े. 
अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. साह त्यकृतीिंचे िाचि आणि आस्िाद या प्रक्रक्रयािंची तोंडओळख 
करूि देिे. 

२. शुद्धिेखिकौशल्य,ितृ्त-ितृ्तािंतिेखि, इनतितृ्तिेखि,जाह रातिेखि 
इत्यादी िेखिकौशल्यािंचा विकास करिे. 

३. भावर्क िेखिकौशल्यािंचे उपयोजि करता येण्याजोग्या पत्काररता, 
जाह रात,प्रसारिाध्यिे,प्रकाशि अशा क्षेत्ािंचा पररचय करूि देिे. 

४. साह त्याविर्यी विद्यार्थयाांची अमभरूची विकमसत करिे. 
 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती(Course Outcome): 
१. विद्यार्थयाांिा साह त्य िाचिाची आिड नििायि  ोिे आणि त्यािंिी 
साह त्यकृतीिंच्या सौंदयायचा आस्िाद घ्यायिा मशकिे. 
२.विद्यार्थयाांिा स्ितःची िेखिकौशल्ये आणि सजयिशीितेचा शोध िागिे 
ि त्या क्षितािंचा विकास  ोिे. 
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सि- १ 
 

ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

मराठी अनिवायष Paper Code: RJAUMARC101 
४० ०२ 

घटक- १ २० ०१ 

 'अचिंब्याच्या गोष्टी’ सिंपादि -सुबोध जािडेकर, िधुकर धिायपुरीकर,        
िॅजेस्स्टक प्रकाशि                                       गुि-३० 
 प्रस्तुत सिंग्र ातीि पुढीि सात कथा या सत्ासाठी िेिण्यात आल्या आ ेत: 
 २.िग्ि- जी.ए. कुिकिी   

 ३.आजोबाचे िग्ि- िािि इिंगळे   

 ५.डोिकाठी- यशििंत कणिय 

 ६.धग- वििास िोह ते 

 ७. खेळ- रा.रिं.बोराडे 

 ९.आजी शरि येते- विद्याधर पुिंडिीक  

 ११.सिई – चचिं.त्र्यिं.खािोिकर   

 

  

घटक- २ २० ०१ 

व्यावहाररक मराठी – (३ घटकववर्य) गुि ३०   

१. ितयिािपत्ासाठी ितृ्तिेखि.   

२. ितृ्तािंतिेखि.   

३.  अजयिेखि.   
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F.Y.B.A. 
MARATHI - Compulsory 

प्रथम वर्ष कला शाखा 
मराठी अनिवायष 

SEM - I (RJAUMARC101) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिाि ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोिपैकी क्रकिाि एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अनििायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विर्ि-विर्ि सि-सि पॅटिय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविनिियािे घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा निियय अिंनति ि 

बिंधिकारक रा ीि. 
 
प्रथम सिांत परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे प्रथि सत्ान्त प्रश्िपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्ि १ -- घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्ि – गुि १०. 
प्रश्ि २ – घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्ि – गुि १० 
प्रश्ि ३ – घटक क्र. १ िर आधाररत चार पैकी दोि हटपा – गुि १० 
प्रश्ि ४ – ितयिािपत्ासाठी ितृ्तिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस  एक प्रश्ि – गुि १० 
प्रश्ि ५- ितृ्तािंतिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस  एक प्रश्ि - गुि १० 
प्रश्ि ६ – अजयिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस  एक प्रश्ि - गुि १०  
 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूि प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि चाचिी परीक्षा  ोतीि. 
या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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सि- २ 
 

ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

मराठी अनिवायष 
 

Paper Code: RJAUMARC201 
४० ०२ 

घटक- १ २० ०१ 

 'अचिंब्याच्या गोष्टी’ सिंपादि -सुबोध जािडेकर, िधुकर धिायपुरीकर,        
िॅजेस्स्टक प्रकाशि                                       गुि-३० 
 प्रस्तुत सिंग्र ातीि पुढीि सात कथा या सत्ासाठी िेिण्यात आल्या आ ेत: 
     
  १. आडिा बोळ –श्री. दा. पािििकर  
  ४.ह रिी काच – सखा किाि  
  ८. िेखकाची गोष्ट – िािि काळे    
  १०. गुप्तधि- शरच्चिंद्र चचरिुिे  
  १२.पतिंग – मिमििंद बोकीि          
  १३.भातुकिी –आििंद वििायक जातेगािकर  
  १४.स्पशय - प्रकाश िारायि सिंत  
 

  

घटक- २ २० ०१ 

व्यावहाररक मराठी – (३ घटकववर्य) - गुि ३०   

१.  उताऱ्याचे आकिि.   

२.   सारािंशिेखि.   

३.   निबिंधिेखि.   
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F.Y.B.A. 
MARATHI - Compulsory 

प्रथम वर्ष कला शाखा 
मराठी अनिवायष 

SEM - II (RJAUMARC201) 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सत्ािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि अिंतगयत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सत्ािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिाि ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सत्ािंत परीक्षेिा बसण्यास पात् ठरण्यासाठी दोिपैकी क्रकिाि एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अनििायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विर्ि-विर्ि सि-सि पॅटिय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविनिियािे घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा निियय अिंनति ि 

बिंधिकारक रा ीि. 
 

द्ववतीय सिांत परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबत्केचे द्वितीय सत्ान्त प्रश्िपबत्केचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे 
आ े. 

प्रश्ि १ घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्ि – गुि १०. 
प्रश्ि २ घटक क्र. १ िर आधाररत पयायय देऊि एक प्रश्ि – गुि १० 
प्रश्ि ३ घटक क्र. १ िर आधाररत चार पैकी दोि हटपा – गुि १० 
प्रश्ि ४ उताऱ्याचे आकिि या उपघटकािर आधाररत अिंतगयत पयाययािंस  एक प्रश्ि.– गुि १० 
प्रश्ि ५ सारािंशिेखि या उपघटकािर अिंतगयत पयाययािंस  एक प्रश्ि .– गुि ५ 
प्रश्ि ६ निबिंधिेखि या उपघटकािर चार विर्यािंपैकी एका विर्यािर निबिंध मिह िे.– गुि १५ 
  
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकि व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िूि प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोि चाचिी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

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

१) िमित गद्याचे तास्विक स्िरूप आणि िघुनिबिंधाचा इनत ास –आििंद यादि 
२) िमित गद्य ते िुक्त गद्य – वि. शिं. चौघुिे,  
३) िराठी िाङ्ियाचा इनत ास, खिंड ६, भाग २, सिंपादक- गो. ि. कुळकिी ि ि.हद. 

कुळकिी, साह त्य पररर्द, पुिे. 
४) िराठीिाङ्ियकोश-खिंड ४, ( सिीक्षा-सिंज्ञा), सिन्ियक सिंपादक- डॉ. विजया राजाध्यक्ष, 

ि ाराष्र राज्य साह त्य सिंस्कृती ििंडळ, िुिंबई, २००२. 
५) िाङ्ियीि सिंज्ञा-सिंकल्पिा कोश-  प्रभा गिोरकर, िसिंत आबाजी ड ाके ि इतर(सिंपा), 

पॉप्युिर प्रकाशि, िुिंबई, २००१. 
६)  व्याि ाररक िराठी,ि. रा.िमसराबादकर, फडके प्रकाशि, कोल् ापूर 
७)  व्याि ाररक िराठी अध्यापिाच्या हदशा, डॉ. िसिंत शेकडे (सिंपा.)ऋतू प्रकाशि, 

अ िदिगर, २०१२ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


