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Marathi 

Syllabus for S.Y.B.A Marathi. 

(CBCS – Autonomy Pattern to be implemented from 2022-2023) 

 

 

Semester Course 

 Code 

Course  

Name 

Title of The Paper Credits No of 

Lectures 

 

III 21ABM234 CC 

 

Aadhunik Marathi sahityaprakar: 

kadmbari Aani bhashik kaushalye  

 

‘आधुनिक मराठी सानित्यप्रकार:- कादंबरी 

आनि भानिक कौशल्ये’   

03 54 

IV 21ABM244 CC 

 

Bhashik kaushalye Aani Aadhunik 

Marathi sahityaprakar: Lalitgady 

 

भानिक कौशल्ये आनि आधुनिक मराठी 

सानित्यप्रकार:- ‘लद्वलतगद्य’    

03 54 

 

 

 

 

CC: Core Course   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AISC, SYBA Marathi Syllabus w.e.f 2022-2023  

 

3 

 

 

 

 

 
 

Syllabus - SYBA – Marathi 

 2022-23   (CBCS – Autonomy 21 Pattern) 

 

Course/ Paper Title CC - आधुनिक मराठी सानित्यप्रकार: ‘कादंबरी’ आनि भानिक 

कौशल्ये 

Course Code 21ABM234 

Semester III 

No. of Credits 3 

No. of teaching 

hours 

45 

  Aims &Objectives of the Course 

Sr. No. Objectives 

1. कादंबरी या सानित्यप्रकाराचे स्वरूप, घटक, प्रकार आनि वाटचाल समजूि घेिे.  

2. िेमेलेल्या कादंबरीचे आकलि, आस्वाद आनि नवशे्लिि करिे. 

3. नवनवध भानिक कौशल्यांचा पररचय करिे.  

4. भानिक कौशल्यनवकास करिे. 

        5. कादंबरी या सानित्यप्रकाराचे आकलि करूि देिे 

  Learning Outcomes 

Sr. 

No. 

Learning Outcome 

1. मराठी सानित्याच्या नवनवध सानित्याच्या प्रकारांची नवद्यार्थ्ाांिा ओळख िोईल.   

2. सानित्यत्यक  क्षमता भानिक क्षमता नवद्यार्थ्ाांमधे्य जोपासली जाईल. 

3. सानित्य वाचिाची ,समजावूि घेण्याची पे्ररिा नमळेल.  

4. भानिक कौशल्यांचा नवकासामुळे रोजगारनिनमिती िोईल   

5. नवद्यार्थ्ाांमधे्य  भानिक कौशल्यांचा नवकास िोईल 

6. प्रगत भानिक कौशल्याची क्षमता नवकनसत िोऊि लेखिक्षमते रुची निमािि िोईल. 

       

M. C. E. Society’s 

Abeda Inamdar Senior College 
Of Arts, Science and Commerce, Camp,  Pune-1 

(Autonomous) Affiliated to Savitribai Phule  Pune University 

NAAC accredited ‘A’ Grade 
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Syllabus 

Unit 

No.  

Title with Contents No. of 

Lectures 

1 रारंग ढांग- कादंबरी 18 

2 १. कादंबरी स्वरूप आनि संकल्पिा 

२. कादंबरी घटक, प्रकार  

18 

3 भाद्वर्क कौशल्ये 18 

 १. गुगल पररचय – गुगल आनि मराठी. 

 गुगल फॉमि, गुगल क्लासरूम 

 २.  संगिकीय अध्ययि साधिे-   

पावर पॉइंट पे्रझेंटेशि, 

 

 Total 54 

 

References: संदभष गं्रथ: 

Sr. No.   Author Title of the Book Publication 

1. प्रभाकर 

पेंढारकर 

 

 ‘रारंग ढांग’- कादंबरी मौज प्रकाशि गृि, मंुबई 

2. उिा िस्तक कादंबरी आनि मराठी कादंबरी से्निवधिि प्रकाशि , पुिे  

3.  डॉ. भास्कर 

शेळके 

मराठी कादंबरीतील प्रादेनशकता, से्निवधिि प्रकाशि , पुिे 

4. डॉ. चंद्रकांत 

बांनदवडेकर 

मराठी कादंबरी : नचंति आनि समीक्षा मेिता प्रकाशि पुिे.  

5. डॉ. अतुल 

चौरे, 

डॉ.गीतांजली 

नचिे 

भानिक कौशल्य नवकास- अक्षरवेध प्रकाशि पुिे 

6. योगेश बोराटे सोशल मीनडया अथवि पत्यिकेशन्स, जळगाव  

 

 

 

Syllabus - SYBA – Marathi 

 2022-23   (CBCS – Autonomy 21 Pattern) 
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Semester - IV 

Course/ Paper Title भानिक कौशल्ये आनि आधुनिक मराठी सानित्यप्रकार: 

‘लद्वलतगद्य’ 

Course Code 21ABM244 

Semester IV 

No. of Credits 3 

No. of teaching hours 45 

 

Aims & Objectives of the Course 

Sr. No. Objectives 

1.   लनलतगद्य या सानित्यप्रकाराचा पररचय करूि देिे. 

2.   िेमलेल्या अभ्यासपुस्तकातील लनलतगद्याचे आकलि, आस्वाद आनि नवशे्लिि 

करिे, 

3. भानिक कौशल्यनवकास करिे.  

4. नवनवध भानिक कौशल्यांचा पररचय करिे. 

5. नवनवध शैक्षनिक ॲपचा मोबाईलमधील  वापर करिे.  

 

        Learning Outcome 

Sr. No. Learning Outcome 

1. मराठी सानित्याच्या नवनवध सानित्याच्या प्रकारांची नवद्यार्थ्ाांिा ओळख िोईल . 

2. सानित्य वाचिाची ,समजावूि घेण्याची पे्ररिा नमळेल. 

3. नवद्यार्थ्ाांमधे्य लेखि कौशल्ये नवकानसत िोईल 

4. नवद्यार्थ्ाांमधे्य  भानिक कौशल्यांचा नवकास िोईल .  

5.  नवनवध शैक्षनिक ॲपच्या मोबाईलमधील  वापरामुळे मराठी भािेच्या वापराची 

कौशल्य नवकनसत िोतील 

 

Syllabus 

 

Unit No.  Title with Contents No. of 

Lectures 
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1 भाद्वर्क कौशल्ये:-  

नवनवध शैक्षनिक ॲपचा मोबाईलमधे्य वापर :- 

 १.  मराठी शुद्धलेखि,  

 २.  मराठी व्याकरि ॲप , 

 ३. व्हॉइस टायनपंग करिे, 

 ४. मराठी टायनपंगसाठी ‘गुगल इिपुट टूल’, 

 ५. मराठीतील ऑनडयोबुक्स ॲप 

18 

2 लनलतगद्य स्वरूप  

लनलतगद्य घटक 

लनलतगद्य प्रकार 

10 

3 साद्वित्यरंग – द्ववद्ववध लेख 

१. गं्रथनमत्र : शांता शेळके  

२. पररनिवृत्त: ‘नवद्याभास्कर’ मनिशंकर उपाध्याय: शरद पाटील  

३. अरिी : मारुती नचतमपल्ली  

४. शब्दभ्रम, अथिभ्रम: द. नभ. कुलकिी  

५. कोरडी नभक्षा: श्रीनिवास नविायक कुलकिी  

६. सिावे सुख: यशवंत पाटिे 

 ७. तुझ्या िादािं पानिली तुझीच रे पंढरी:.... जयंत पवार  

८. ह्या नै्हच्या पैलतडी....: प्रवीि दशरथ बांदेकर  

९. .....आनि बुद्धांचा जन्म िोतो : मिोज  बोरगावकर  

१०. पाखरं: संध्या रंगारी   

26 

    Total 54 

 

References: संदभष गं्रथ: 

 

 

Sr. 

No. 

  Author 

 

Title of the Book Publication 

1. 

 

संपादक - प्रा. डॉ. नशरीि लांडगे,  

         प्रा. डॉ. नदलीप पवार, 

     प्रा. डॉ. जया कदम  

 

‘सानित्यरंग’  अभ्यासपुस्तक  अक्षर वाङ्मय प्रकाशि, 

पुिे 
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2. संपादक – डॉ. केतकी भोसले  सानित्यकृतीचंा आस्वाद  यशोदीप पत्यिकेशन्स, 

पुिे. 

 

3. डॉ. आिंद यादव मराठी लघुनिबंधाचा इनतिास मेिता प्रकाशि पुिे. 

4. नव. शं. चौगुले लघुनिबंध ते मुक्तछंद मॅजेस्टिक प्रकाशि 

5. िा. सी. फडके प्रनतभा साधि देशमुख अ ॅन्ड कंपिी 

पस्टिशसस प्रानि . 

6. डॉ. अतुल चौरे,  

डॉ. गीतांजली नचिे 

 

भानिक कौशल्य नवकास अक्षरवेध प्रकाशि पुिे 

      

7. 
योगेश बोराटे सोशल मीनडया अथवि पत्यिकेशन्स, 

जळगाव  

 

 

 

प्रश्नपद्विकेचे स्वरूप  (दोन्ही सिाचे ) 

 

मिानवद्यालयीि  सत्र परीक्षा 

वेळ : ३ 

तास  

घटकनििाय प्रश्ि तपशील गुि : 60 

प्रश्ि 

क्रमांक 

गुि 

प्रश्ि १ ला  ५ पैकी ३ प्रश्िांची उत्तरे प्रते्यकी ५० शब्दांपयांत नलिा. (घटक १ व 

२) 

15 

प्रश्ि २ रा ३ पैकी २ प्रश्िांची उत्तरे प्रते्यकी १०० शब्दांपयांत नलिा. (घटक १)  10 

प्रश्ि ३ रा  ३ पैकी २ उपप्रश्िांची उत्तरे प्रते्यकी २०० शब्दांपयांत नलिा. (घटक 

२) 

20 

प्रश्ि ४ था  २ पैकी १ प्रश्िाचे उत्तर ३०० शब्दांपयांत नलिा. (घटक २) 15 

 सत्र परीक्षा एकूि गुि 60 

नवभागीय अंतगित मूल्यमापि  

https://www.bookganga.com/eBooks/Books?PID=4704261280128597936
https://www.bookganga.com/eBooks/Books?PID=4965677531609152521
https://www.bookganga.com/eBooks/Books?PID=4965677531609152521
https://www.bookganga.com/eBooks/Books?PID=4965677531609152521
https://www.bookganga.com/eBooks/Books?PID=4965677531609152521
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(घटक १) 

1. नवनवध कायिक्रमांमधे्य नवद्यार्थ्ाांचा सिभाग  / सानित्यनवियक नवशेि योगदाि 

/ अभ्यास सिल / के्षत्रभेट / अिवाल लेखि  ( यापैकी कोितािी एक  घटक )   

 

05  

2.  प्रकल्प कायि / सादरीकरि / स्वाध्याय / चचािसत्र / गटचचाि/अनभवाचि ( 

यापैकी कोितािी एक  घटक )  

 

05  

वगि परीक्षा / गृिपाठ 10 

चाचिी  (घटक २) 20 

         द्ववभागीय अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण 40 

                    सि परीक्षा आद्वण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण  100 

 

 

 

 


