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DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS 

SYBA Marathi-II & III Syllabus Semester III 

 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR301 िराठी अभ्यासपत्रिका 
क्र. २  

साह त्यप्रकाराचा 
अभ्यास : कादिंबरी 

३ १.‘कादिंबरी’ या साह त्यप्रकाराचा 
सैद्धान्ततक पररचय 

२.‘ थकँ यू मिस्टर ग्िाड’ ी 
कादिंबरी 

३.‘सावििी ’  ी कादिंबरी 
RJAUMAR302 िराठी अभ्यासपत्रिका 

क्र. ३  

भाषाभ्यास आणि 
भावषक कौशल्ये 

३ १.िानिी भाषेचे स्िरूप ि काये 

२.भाषा, सिाज आणि सिंस्कृती, 
विकास ि ऱ् ास 

३. ितृ्तपिीय पििेखन ि 
िुहितशोधन 
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SYBA Marathi- II& III Syllabus Semester IV 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR401 िराठी अभ्यासपत्रिका 
क्र. २  

साह त्यप्रकाराचा 
अभ्यास: आत्िकथन 

३ १.‘आत्िकथन’ या 
साह त्यप्रकाराचा सैद्धान्ततक 
पररचय 

२. ‘िनिे  ै विश्िास’  े 
आत्िकथन 

३. ‘समिधा’  े आत्िकथन 

 
RJAUMAR402 िराठी अभ्यासपत्रिका 

क्र. ३  

भाषाभ्यास आणि 
भावषक कौशल्ये 

३ १.बोिीिंचा अभ्यास 

२. आकाशिािी आणि दरूदशशन 
यासाठी जाह रातिेखन आणि 
पाररभावषक शब्द 

३.िमित ननबिंधिेखन आणि  

जाह रातीचे भाषािंतर 
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SYBA. 

द्ववतीय वर्ष, 

कलाशाखा 

MAR – PAPER-II 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २   

 द्वितीय िषश बी.ए. (िराठी) अभ्यासपत्रिका क्र. २ च्या अभ्यासक्रिात 
नतसऱ्या सिात कादिंबरी या साह त्याप्रकाराचा सैद्धािंनतक पररचय ि दोन 
कादिंब-या यािंचा सिािेश आ े. चौथ्या सिात आत्िकथन या 
साह त्यप्रकाराची ठळक िैमशष्टये ि दोन आत्िकथने यािंचा सिािेश 
करण्यात आिेिा आ े.  या अभ्यासक्रिाची शे्रयािंकन पद्धतीनुसार रचना 
करण्यात आिी आ े.   ा अभ्यासक्रि दोन सिात विभागिा असून नेििेल्या 
विमशष्ट तामसकािंिधे तो मशकििा जािे आिश्यक आ े.  

अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. कादिंबरी आणि आत्िचररि या साह त्यप्रकाराच्या 
स्िरूपिैमशष्टयािंचा पररचय. 

२. कादिंबरी ि आत्िचररि या प्रकारातीि साह त्यकृतीिंच्या प्रकारननष्ठ 
सिीक्षेच्या क्षितािंचा विकास करि.े 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. कादिंबरी ि आत्िचररिाचे विश्िेषि आणि प्रकारननष्ठ सिीक्षा 
मशकि.े 

२. विविध साह त्यप्रकारािंच्या िेगळेपिाची जािीि ननिाशि  ोिे. 

 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 

S.Y.B.A. Marathi Syllabus Semester III & IV 

 

P
ag

e5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सि- ३ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २ 

सादहत्यप्रकाराचा अभ्यास : कािंबरी 

Paper Code: RJAUMAR301 
४५ ०३ 

घटक- १ १५ ०१ 

कािंबरीीःएक सादहत्यप्रकार-पररचय   

कादिंबरी  ा कथनात्िक साह त्यप्रकार. त्या दृष्टीने त्याच्या घटकािंची िाह ती 

कथानक,ननिेदन,व्यन्ततरेखा,भाषा,ननिेदनाचे प्रकार,व्यन्ततरेखािंचे प्रकार, 

कादिंबरीची एकूि सिंरचना.     
 

  

घटक- २      १५ ०१ 

‘थकँ यू मिस्टर ग्िाड’,-  कादिंबरी –अननि बिे ,पॉप्युिर प्रकाशन      

घटक - ३ १५ ०१ 

‘सावििी’- कादिंबरी –पु.मश. रेगे,िौज प्रकाशन      



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 

S.Y.B.A. Marathi Syllabus Semester III & IV 

 

P
ag

e6
 

 

SYBA. 

MAR – PAPER- II 

द्ववतीय वर्ष,कलाशाखा 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २ 

सादहत्यप्रकाराचा अभ्यास : कािंबरी 
SEM-III (RJAUMAR301) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सिािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगशत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सिािंत परीक्षा उत्तीिश  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सिािंत परीक्षेिा बसण्यास पाि ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगशत परीक्षा देिे 

अननिायश आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनश अिििंत्रबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननिशय अिंनति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 

ततृीय सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्रिकेचे प्रथि सिातत प्रश्नपत्रिकेचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १– ‘कादिंबरी’  या साह त्यप्रकाराचा सैद्धान्ततक पररचय यािर पयाशय देऊन एक प्रश्न
             – गुि १५. 
प्रश्न २ – ‘थकँ यू मिस्टर ग्िाड’ या कादिंबरीिर पयाशय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ३ – ‘सावििी’ या कादिंबरीिर पयाशय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा (अिंतगशत पयाशयािंस ) – गुि १५. 

१) आत्िकथनाचा सैद्धान्ततक पररचय  
२) ‘थकँ यू मिस्टर ग्िाड’  
३) ‘सावििी’ 

 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
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शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िून प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन चाचिी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सि- ४ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २ 

सादहत्यप्रकाराचा अभ्यास : आत्मकथि 

Paper Code: RJAUMAR401 
४५ ०३ 

घटक- १ १५ ०१ 

‘आत्मकथि’ या सादहत्यप्रकाराची ठळक वैसशष््ये          

घटक- २      १५ ०१ 

‘िनिें  ै विश्िास’- आत्िकथन – विश्िास नािंगरे पाटीि, राज िंस प्रकाशन,     

घटक - ३ १५ ०१ 

‘समिधा’ - आत्िकथन - साधना आिटे, पॉप्युिर प्रकाशन      
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SYBA. 

MAR – PAPER- II 

द्ववतीय वर्ष,कलाशाखा मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. २ 

सादहत्यप्रकाराचा अभ्यास : आत्मकथि  

SEM IV (RJAUMAR401) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सिािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगशत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सिािंत परीक्षा उत्तीिश  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सिािंत परीक्षेिा बसण्यास पाि ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगशत परीक्षा देिे 

अननिायश आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनश अिििंत्रबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननिशय अिंनति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 

चतुथष सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्रिकेचे प्रथि सिातत प्रश्नपत्रिकेचे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १– ‘आत्िकथन’ या साह त्यप्रकाराचा सैद्धान्ततक पररचय यािर पयाशय देऊन एक 
प्रश्न    – गुि १५. 
प्रश्न २ – ‘िनिे  ै विश्िास’  या आत्िकथनािर पयाशय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ३ – ‘समिधा’ या आत्िकथनािर पयाशय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातीि एकेक टीप मि ा (अिंतगशत पयाशयािंस ) – गुि १५. 

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

 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िून प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन चाचिी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

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

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

२. कादिंबरीविषयी,  ररश्चिंि थोरात, पद्िगिंधा, पुिे, २००६ 

३. कादिंबरी –एक साह त्यप्रकार, ररश्चिंि थोरात, शब्द पन्ब्िकेशतस, िुिंबई, २०१० 

४. टीकास्ियिंिर, भािचिंिनेिाडे, साकेत, औरिंगाबाद, १९९० 

५.साह त्य अध्यापन आणि प्रकार ( िा. ि. कुळकिी गौरि ग्रिंथ) ,श्री. पु. भागित, सुधीर 

  रसाळ,ििंगेश पाडगािकर, मशल्पा तेंडुिकर, अिंजिी कीतशने(सिंपा.), पॉप्युिर प्रकाशन आणि  

   िौज प्रकाशन,िुिंबई, १९८७ 

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

  राज्य साह त्य सिंस्कृती ििंडळ, िुिंबई, २००२ 

७.गिोरकर, प्रभा, िसिंत आबाजी ड ाके ि इतर (सिंपा.) िाङ् ियीन सिंज्ञा-सिंकल्पना कोश, 

  पॉप्युिर, िुिंबई, २००१ 

----------------------------------------------------------------------------- 
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SYBA. 

द्ववतीय वर्ष, 

कलाशाखा 

MAR – PAPER-III 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र.३ 

र्ार्ाभ्यास आणि र्ावर्क कौशल्ये 

 

 द्वितीय िषश, किा शाखा(िराठी)अभ्यासपत्रिका क्र.३च्या अभ्यासक्रिातीि 
नतस-या िचौथ्या सिासाठी भाषाभ्यासआणि भावषक कौशल्ये यािंचा सिािेश 
करण्यात आिा आ े .या अभ्यासक्रिाची शे्रयािंकन पद्धतीनुसार रचना 
करण्यात आिी आ े. िरीि अभ्यासक्रि दोन सिािंत विभागिेिा असून, 
नेििेल्या विमशष्ट तामसकािंिध्ये तो मशकवििा जािे आिश्यक आ े. 

अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. भाषाविज्ञान,सािान्जक भाषाविज्ञान आणि बोिीविज्ञानाच्या 
िूितत्तिािंची ओळख. 

२. ितृ्तपिीय पििेखन,िुहितशोधन, जाह रातिेखन,जाह रातीचे 
भाषािंतर,िमित िेखन इत्यादीिेखनकौशल्यािंचा विकास करिे. 

३. भावषक िेखनकौशल्यािंचे उपयोजन करता येण्याजोग्या पिकाररता, 
जाह रात, प्रसारिाध्यिे,प्रकाशन अशा क्षेिािंचा पररचय करून देिे. 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१.भाषा ि बोिी या विषयीच्या शास्िीय दृन्ष्टकोिाचा पररचय  ोिे. 

२.विद्याथ्याांना स्ितःची िेखनकौशल्ये आणि सजशनशीितेचा शोध िागिे 
ि त्या क्षितािंचा विकास  ोिे. 
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मराठी अभ्यासपत्रिका क्र.३ 

र्ार्ाभ्यास आणि र्ावर्क कौशल्ये 
 

Paper Code: RJAUMAR302 
४५ ०३ 

घटक- १ १५ ०१ 

   
अ.   

िानिी भाषेचे स्िरूप 
सिंप्रेषि – िानिी आणि िानिेतरािंचे, िानिािंचे भावषक ि 
भाषेतर सिंप्रेषि, िानि 
भाषेची िक्षि ेककिं िा स्िरूपविशेष ( ध्ितयात्िकता, 
चचत ात्िकता, यादृन्च्िकता, 
सजशनशीिता,प्रत्यक्षातीतता, सािान्जकता,पररिरत्नशीिता इ.) 
िानिी भाषेच्या 
व्याख्या 

 

  

आ. भाषेची विविध काये –  
रोिान याकोबसनचे सिंप्रेषिाचे निुनारूप ि ६ भावषक काये 
(ननदेशात्ि, आविष्कारात्ि, पररिािननष्ठ, सौंदयाशत्ि, सिंपकश ननष्ठ, 
अनतभाषात्ि). 
 

  

घटक- २      १५ ०१ 

अ.   भाषा, सिाज आणि सिंस्कृती 
भाषा – एक सािंस्कृनतक सिंचचत, सािंस्कृनतक जडिघडिीचे, 
सिंक्रििाचे िाध्यि,एडिडश सपीर-बेंजािीन िोर्श  यािंचा 
भावषक सापेक्षतािादाचा अभ्युपगि, भाषेकडे पा ण्याचा 
सिाजभाषािैज्ञाननक दृन्ष्टकोि, सिाजातीि भाषािैविध्य 
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आणि भाषेचा ब ुन्जनसीपिा, भावषक-सािंस्कृनतक 
विविधता परस्परसिंबिंध. 

 

आ. भाषेचा विकास आणि ऱ् ास – सिंकल्पनाविचार 
जागनतकीकरि आणि भावषक-सािंस्कृनतक विविधता- पररिाि, 
भावषक धु्रिीकरिाचे धोके, भाषेच्या ‘विकासा’ची सिंकल्पना, 
भाषेच्या प्रगतीचे ननकष ककिं िा िापदिंड, भावषक ऱ् ासाची 
सिंकल्पना, भावषक ऱ ्ासाच्या विविध अिस्था ककिं िा टप्पे, 
भावषक ऱ् ासाची कारि,े भाषाननयोजन आणि भाषेचा विकास. 

 

  

घटक - ३ १५ ०१ 

अ.   ितृ्तपिीय पििेखन  
 

  

आ.  िुहितशोधन 
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SYBA 

MARATHI PAPER NO. III 

व्दितीय वर्ष,कला शाखा 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

र्ार्ाभ्यास आणि र्ावर्क कौशल्ये 
SEM III (RJAUMAR302) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सिािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगशत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सिािंत परीक्षा उत्तीिश  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सिािंत परीक्षेिा बसण्यास पाि ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगशत परीक्षा देिे 

अननिायश आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनश अिििंत्रबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननिशय अिंनति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
ततृीय सिांत परीक्षेचे स्वरूप 
प्रश्नक्र. १ (अ)घटक१िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 
         (आ)घटक १ िरअिंतगशत पयाशयािंस  दोन हटपा-गुि१० 
  
प्रश्नक्र. २(अ)घटक२ िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 
        (आ)घटक२ िरअिंतगशत पयाशयािंस  दोन हटपा- गुि१० 
  
प्रश्नक्र. ३(अ)ितृ्तपिीय पििेखन यािर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 

 (आ)िुहितशोधन यािर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 
  
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िून प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन चाचिी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

 चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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मराठी अभ्यासपत्रिका क्र.३ 

र्ार्ाभ्यास आणि र्ावर्क कौशल्ये 

Paper Code: RJAUMAR402 
४५ ०३ 

घटक- १ १५ ०१ 

बोलींचा अभ्यास   

   
अ.   

भाषा, प्रिािभाषा आणि बोिी- सिंकल्पनाविचार 
‘प्रिािभाषा’ म् िज ेकाय, प्रिािभाषेची आिश्यकता, 
प्रिािभाषा ि बोिी यािंच्यातीि सिंबिंध, त्यािंचे िापरक्षेि, 
बोिीिैविध्य- उपबोिी, स्थाननकबोिी-प्रादेमशक बोिी- 
जानतननष्ठबोिी-सािान्जक बोिी इ.  , बोिीिंविषयीच े
गैरसिज (शुद्धाशुद्धता, शे्रष्ठकननष्ठता, अिंगभूत क्षिता 
इ.) ि तथ्ये, िराठीच्या विविध बोिी. 

 

  

आ. बोिीिंच्या  अभ्यासाची गरज ि ि त्ति 
बोिीविज्ञान (Dialectology), बोिीिंच्या अभ्यासाची हदशा – बोिीिंचा 
विगिनात्िक अभ्यास, सािान्जक-सािंस्कृनतक अभ्यास, बोिीिंच्या 
अभ्यासाची साधने, क्षेिीय कायश (Field Work), बोिीिंची व्याकरिे ि 
कोशरचना यािंचे ि त्ति, बोिीिंसिोरीि आव् ाने ि त्यािंचे जतन ि 
सिंिधशन यािंसाठी कराियाच्या प्रयत्नािंची हदशा. 
 

  

घटक- २      १५ ०१ 

अ.   आकाशिािी आणि दरूदशशन यासाठी जाह रातिेखन.   

आ. पाररभावषक शब्द.   

घटक - ३ १५ ०१ 

अ.    िमित ननबिंधिेखन   

आ.  जाह रातीचे भाषािंतर   
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SYBA 

MARATHI PAPER NO. III 

व्दितीय वर्ष,कला शाखा 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

र्ार्ाभ्यास आणि र्ावर्क कौशल्ये 
SEM - IV(RJAUMAR402) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सिािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगशत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सिािंत परीक्षा उत्तीिश  ोण्यासाठी ककिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सिािंत परीक्षेिा बसण्यास पाि ठरण्यासाठी दोनपैकी ककिान एक अिंतगशत परीक्षा देिे 

अननिायश आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनश अिििंत्रबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारविननियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा ननिशय अिंनति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
चतुथष सिांत परीक्षेचे स्वरूप 
प्रश्नक्र. १ (अ)घटक१िर अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 
         (आ)घटक१िरअिंतगशत पयाशयांिंस  दोन हटपा-गुि१० 
 
प्रश्नक्र.२ (अ)आकाशिािी आणि दरूदशशन यासाठी जाह रातिेखन यािर अिंतगशत पयाशयास  
               एक प्रश्न-गुि१० 
        (आ) पाररभावषक शब्द यािर अिंतगशत पयाशयांिंस  एक प्रश्न- गिु १० 
 
प्रश्नक्र. ३ (अ) िमित ननबिंधिेखन –अिंतगशत पयाशयास  एक प्रश्न- गुि१० 

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

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्थेचा एक आिश्यक भाग म् िून प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन चाचिी परीक्षा 
 ोतीि.या चाचिी परीक्षािंचे स्िरूप पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा / प्रकल्प / सादरीकरि / सिंगिकीय सादरीकरि इत्यादी. – गुि २० 
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६.भाषा आणि भूगोि, ना.गो.कािेिकर,िौज प्रकाशन, िुिंबई,२०००. 
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९.भारतीयभाषािंचे िोकसिेक्षि: सिेक्षििामिकािुख्यसिंपादक- डॉ. गिेशदेिी, ि ाराष्र 
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१२.व्याि ाररक िराठी अध्यापनाच्या हदशा, डॉ. िसिंत शेकडे (सिंपा.)ऋतू प्रकाशन, अ िदनगर, 
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