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SYLLABUS (CBCS) FOR F. Y. B. COM. MARATHI (w.e. from June, 2022)
Academic Year 2022-2023
Class

: F.Y. B. COM. (MARATHI- Semester- I)
Paper Code: UCMR111(B)
Paper
: Additional Paper
Title of Paper : बाऴा
Credit
:3
No. of lectures: 48

वाहशत्म आणि कौळल्म वलकाव

A) Learning Objectives:
१½ कर्त्ृत ललान व्मक्र्ीचा कामाृची ल वलचायाची ओऱख करून दे िे.
२) वलद्मार्थमाांभध्मे नैतर्क, वलचारयक भर् भाांडण्माचे कौळल्म वलकसवर् कयिे.
३) वलवलध रेखन प्रकायाांचा अभ्माव ल प्रत्मष रेखनाची कौळल्म लाऩण्माव वषभ कयिे
B) Learning Outcome:
कर्त्ृ त ललान व्मक्र्ी्मा कामाृभळऱे प्रेरयर् शोऊन वलवलध षेत्रार् मळ प्राप्र् कयर्ा मेईर. र्वेच
नैतर्क, व्मलवातमक ल लैचारयक भूल्माांची जोऩावना शोईर.

TOPICS/CONTENTS:
घटक

तपशीऱ

१

तनफांध रेखन- लैचारयक, रसरर्, लाणिज्म

२

ऩाठ्मऩस्
ळ र्क- इडरी, आर्कृड आणि भी –रेखक

श्रेय ांक

त ससक

१

१६

२

३२

वलऴमक
–वलठ्ठर काभर्

प्रात्मक्षषक –
१) इडरी, आर्कृड आणि भी मा ऩळस्र्कार्ीर कोित्माशी एका बालरेल्मा प्रवांगालय वलद्मार्ाांनी
भनोगर् व्मक्र् कयाले.
२) वलद्मार्ाांना ऩरयवयार्ीर प्रबावलर् कयिाऱ्मा मळस्ली व्मक्र्ीची भळराखर् घेऊन
रेखन/वदयीकयि कयिे
३.आमत्मा लेऱी हदरेल्मा वलऴमालय तनफांध रेखन करून घेिे

सांदर्भ ग्रांथ-

१) इडरी आर्कृड आणि भी – रेखक – वलठ्ठर काभर्
२) तनफांध: ळास्त्र ल करा- डॉ प्र.न.जोळी
३) तनफांध ल रेखन – तनभृरा र्कयािे
४) व्मालशारयक भयाठी –डॉ.वमाजीयाजे भोकाळी, डॉ. यां जना नेभाडे
५) व्मालशारयक भयाठी-डॉ. र. या. नासवयाफादकय (पडके प्रकाळन कोल्शाऩूय)
६) आत्भचरयत्र भीभाांवा –डॉ. आनांद मादल
७) भयाठीर्ीर आत्भचरयत्र रेखन-डॉ. उऴा शस्र्क
८) चरयत्र-आत्भचरयत्र (र्ांत्र आणि इतर्शाव)- प्रा. अ. भ. जोळी

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

SYLLABUS (CBCS) FOR F. Y. B. COM. MARATHI (w.e. from June, 2022)
Academic Year 2022-2023
Class
: F.Y. B. COM. (MARATHI- Semester- II)
Paper Code: UCMR121(B)
Paper : Additional Paper
Title of Paper : बाऴा आणि कौळल्म वलकाव
Credit : 3
No. of lectures: 48
A) Learning Objectives:
१) वलद्मार्थमाांना भयाठीचा वलवलध षेत्रार् प्रबाली लाऩय कवा कयाला मा वलऴमाचे सान दे िे.
२) प्रळावतनक काभकाजाभध्मे भयाठीचा प्रबाली लाऩय कवा शोर्ो शे वभजालून दे िे
३) व्मलशाय षेत्राभध्मे भयाठी बाऴेचे स्र्ान स्ऩष्ट कयिे.

B) Learning Outcome:
व्मलशाय षेत्रार्ीर भयाठी बाऴेचे स्र्ान स्ऩष्ट शोऊन भयाठी्मा प्रत्मष लाऩयाचा अभ्माव शोईर.

TOPICS/CONTENTS:
घटक
१

तपशीऱ
अर्भऱेखन व पत्र ऱेखन:
१)

अजृ

रेखन:

अजाृचे

वलवलध

नभन
ळ े

–

वलनांर्ी

श्रेय ांक

त ससक

१

१६

१

१६

१

१६

अजृ,

नोकयीवाठी अजृ, भाहशर्ी्मा अधधकायार्ीर अजृ
२) ऩत्ररेखन: खाजगी ऩत्रव्मलशाय, प्रळावतनक ऩत्रव्मलशाय,
व्मालवातमक ऩत्रव्मलशाय, वलर्कऩीडडमा
२

प्रश सननक मर ठी:
१) इतर्लत्त
त रेखन

२) हटप्ऩिी रेखन
३) भाहशर्ीऩत्रक
४) जाहशय तनलेदन
५) जाशीय तनवलदा
६) ऩारयबावऴक वांसा
३

प्रगत र् षषक कौशल्य:
१) वायाांळ रेखन
२) वांलाद रेखन
र् हहर त ऱेखन:
१) लर्
त ऩत्र

२) आकळलािी
३) दयू धचत्रलािी

प्रात्मक्षषक –
१) अजृरख
े न ल ऩत्र रेखन करून घेिे.

२) इतर्लत्त
त रेखन, हटप्ऩिी रेखन, भाहशर्ीऩत्रक, जाहशय तनलेदन, जाशीय तनवलदा र्माय करून घेिे.
३. वांलाद, वायाांळ रेखन करून घेिे
४. जाहशयार् र्माय करून घेिे.

५ ऩारयबावऴक वांसा दे ऊन त्माचा ऩमाृमी भयाठी ळब्द ळोधण्माव वाांगिे.

सांदर्भ ग्रांथ-

१) व्मालशारयक भयाठी –डॉ.वमाजीयाजे भोकाळी, डॉ. यां जना नेभाडे

२) व्मालशारयक भयाठी-डॉ. र. या. नासवयाफादकय (पडके प्रकाळन कोल्शाऩूय)
३) व्मालशारयक भयाठ-ऩळिे वलद्माऩीठ प्रकाळन

४) प्रवायभाध्मभे आणि भयाठी बाऴा- वांऩा. डॉ. बास्कय ळेऱके

५) प्रवायभाध्माभावाठी रेखन कौळल्म- म.च.भ.भळ. वलद्माऩीठ,नासळक
६) भयाठी बाऴेर्ीर वांलाद कौळल्म- म.च.भ.भ.ळ वलद्माऩीठ,नासळक
७) ऩारयबावऴक वांसा कोळ-(इांग्लरळ –भयाठी)-डॉ. स्नेशर र्ालये
८) जाहशयार् ळास्त्र –डॉ. लांदना खेडीकाय

९) व्मालशारयक आणि उऩमोग्जर् भयाठी –डॉ. भनोशय योडके

१०) व्मालशारयक, उऩमोग्जर् भयाठी आणि प्रवायभाध्मभे- वांऩा. डॉ.वांदीऩ वाांगऱे
*****************************************************************************

