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THE COURSE STRUCTURE & SYLLABUS OF UNDER GRADUATE
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION
BASIC MARATHI

1ST TO 4TH Semesters
w.e.f.
Academic Year 2020-21 and Onwards
Under

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS)
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INSTRUCTIONS
1. Syllabus Prescribed for B.Sc. is applicable to B.C.A.

COURSES
AECC

: Ability Enhancement Compulsory Course

COURSE PATTERNS, SCHEME OF EXAMINATION AND CREDITS

B.Sc./B.C.A. Programme
Sem

Course

Title of the

Paper

Paper

Teaching

Duration of

Hours per

Exam (Hrs)

week

Marks

Credits

IA

Exam

Total

I

AECC

विनोदी िाङ् मय

1T

4

3

20

80

100

3

II

AECC

िाङ् मयप्रकार:नाटक

1T

4

3

20

80

100

3

AECC

कादंबरी

1T

4

3

20

80

100

3

SEC

जावहरात लेखन

1T

2

2

10

40

50

2

AECC

िाङ् मयप्रकार:चररत्र

1T

4

3

20

80

100

3

SEC

श्राव्य माध्यमांसाठी
लेखन कौशल्य

1T

2

2

10

40

50

2

III

IV

3

Question Paper Pattern and Distribution of Marks
AECC –
Questions paper pattern and Distribution of Marks = ( Text 60 marks + others 20 = 80)
Q-1 Essay Writing (one out of four) 1X16=16
Q-2 Objectives type Question (Eight out of twelve) 8x2
Q-3 Essay type question (one out of three)1x16
Q-4 Short notes on Practical (Two out of four) 2x8
Q –5 Reference to context (Two out of four) 2x8

B.Sc./B.C.A. Programme :

Semester I

(2020-21 onwards...)

AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
Title of the Paper : विनोदी िाङ् मय
Units :
1. विनोदाची संकल्पना ि स्िरूप कथांच्या माध्यमातून
2. विनोदाचे जीिनातील महत्त्ि ि विनोदी कथांचे पररणाम
3. हास्यविनोद आवण आरोग्य यासंदभाातून माझ्या बापाची पेंड
4. सकारात्मक दृविकोण वनर्ममती ि लेखकाची भाषाशैली
Prescribed Texts : माझ्या बापाची पेंड – लेखक द. मा. वमरासदार
कायाानुभि /Practical
1. विनोदी कथा कथन आवण लेखन
2. चुटके सांगणे
3. घडलेले विनोदी प्रसंग सांगणे आवण वलवहणे

Reference Books :

सावहत्य : अध्यापन आवण प्रकार
लघुकथा लेखन: तंत्र आवण मंत्र
मराठी कथा रूप आवण पररसर
मराठी विनोदी कथा (प्रस्तािना )
मराठीतील कथारूपे
मराठी कथेची वस्थतीगती

सं. श्री. पु. भागित आवण इतर
ना. सी. फडके
म. द. हातकणंगलेकर
सं. द. ता. भोसले
परां. रा. ग. जाधि
अंजली सोमण

मौज प्रकाशन, मुंबई
श्रीविद्या प्रकाशन
लीलािती प्रकाशन
लीलािती प्रकाशन
स्नेहिधान प्रक्षण, पुणे
प्रवतमा प्रकाशन, पुणे
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B.Sc. /B.C.A.Programme : Semester II

(2020-21 onwards...)

AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
Title of the Paper : िाङ् मय प्रकार – नाटक
Units :
1. मराठी नाटकाचे स्िरूप ि अधांतर या नाटकाची संवहता
2. अधांतर ची संवहता आवण नाट्य प्रयोगाचे स्िरूप
3. अधांतर मधील व्यविरे खा, समस्या ि सादरीकरण
4. अधांतर या नाटकातील प्रसंग ि संिाद ि एकू ण कथनकौशल्य
Prescribed Texts : अधांतर, लेखक जयंत पिार , पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई
कायाानुभि /Practical
1. प्रसंग सादरीकरण
2. अवभिाचन आवण संिाद लेखन
3. अवभनय

Reference Books :

मराठी नाट्यसमीक्षेचा इवतहास
नाटक रं गाविष्कार आवण रं गास्िाद
नाट्य समीक्षा: काही दृविकोण
मराठी रं गभूमीची १२५ िषे : नाट्यविषयक
ठळक नोंदी
भारतीय रं गभूमी
खेळ नाटकाचा

चंद्रकांत धांडे
कु लकणी द. वभ. ,
वि. भा. देशपांडे
मु. श्री. कानडे
आद्य रं गाचाया
राजीि नाईक

पररमल प्रकाशन, औरं गाबाद
पद्मगंध प्रकाशन, पुणे
मेहता पवललशशग, पुणे
स्नेहिधान पवललशशग हाउस,
पुणे, २०१०
नेशनल बुक ट्रस्ट , ददल्ली
मौज प्रकाशन, मुंबई
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B.Sc. /B.C.A.Programme :

Semester III

(2021-22 onwards...)

AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
Title of the Paper : कादंबरी
Units :
1. मराठी कादंबरीचे स्िरूप आवण वनिेदन पद्धती
2. रणांगण या कादंबरीची आशयसूत्रे ि प्रायोवगकता
3. रणांगण या कादंबरीतील व्यविरे खा
4. रणांगण कादंबरीची भाषा, शैली ि प्रभाि
Prescribed Texts : रणांगण – लेखक विश्राम बेडेकर
कायाानुभि / Practical १. प्रसंगांचे वनिेदन : तृतीय, प्रथम, वमश्र : नमुने संग्रवहत करा ककिा आिडलेल्या प्रसंगांची यादी करा.
२. तुमच्या सभोिताली घडलेल्या िषाभरातील घटनांच्या आधारे कथानक तयार करा.
३. तुम्ही प्रत्यक्षात पावहलेल्या व्यविरे खांच्या संदभाातून वचत्रण करा.

Reference Books :

टीका स्ियंिर
मराठी कादंबरीचा इवतहास
पुन्हा एकदा रणांगण
मराठी कादंबरीचे पवहले शतक

भालचंद्र नेमाडे
डॉ. चंद्रकांत बांददिडेकर
द. वभ. कु लकणी
कु सुमािती देशपांडे

साके त प्रकाशन
मेहता पवललशशग हाऊस, पुणे
मौज प्रकाशन, मुंबई
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B.Sc./B.C.A.Programme : Semester IV

(2021-22 onwards...)

AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
Title of the Paper : िाङ् मयप्रकार : चररत्र
Units :
1. व्यिीची जडणघडण आवण एक होता कार्वहार
2. एक होता कार्वहार मधील जीिन दशान, पररसर वचत्रण ि त्याचा प्रभाि
3. एक होता कार्वहार च्या िाचनातून लाभणारी अनुभिसंपन्नता
4. एक होता कार्वहार या चररत्राचे िाङ् मयीन मूल्य

Prescribed Texts : एक होता कार्वहार – लेवखका िीणा गिाणकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई
कायाानुभि / Practical - 1. किकऱयांचे जगणे शलदबद्ध करणे 2. जीिनविकासातील अडथळयांची चचाा 3. इतर अत्मकथनांचे
िाचन
Reference Books :

आत्मचररत्र एक िाड्मय प्रकार

रमेशचंद्र नारायण

मुंबई विद्यापीठ, प्रबंध

पाटकर

चररत्रे – आत्मचररत्रे

जोशी अं. म.

स्नेहिधान प्रकाशन, १९९९

आत्मचररत्रमीमांसा

आनंद यादि

मेहता पवललशशग हाऊस, पुणे

प्राचीन मराठीतील चररत्रलेखन

िसंत बोरगािकर

कॉवन्टनेंटल प्रकाशन, पुणे

चररत्र आत्मचररत्र

सदा कऱहाडे

SEC (Skill Enhancement Course)
Title of the Paper : श्राव्य माध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये
Units : / Topics
1. नभोिाणीचे स्िरूप ि भेट
2. श्राव्य माध्यमासाठी बातमी लेखन ि सादरीकरण
3. मुलाखत
4. विशेष कायाक्रमांचे लेखन – िाचन

लोकिाङ् मय गृह, मुंबई
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Reference Books :

व्यािहाररक मराठी

ल. रा. नवसराबादकर

फडके प्रकाशन, कोल्हापूर

भावषक सजान आवण उपयोजन.

दयाा प्रकाशन, पुणे,

दफचर रायटटग

राजन गिस, अरुण शशदे,
गोमटेश्वर पाटील
प्रसन्नकु मार अकलूजकर

कवितेविषयी दफचर रायटटग

िसंत आबाजी डहाके

स्िरूप प्रकाशन

व्यािहाररक मराठी

स्नेहल तािरे

स्नेहिधान प्रकाशन, पुणे

********************************************

श्रीविद्या प्रकाशन

