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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

 

 

F. Y. B. A. मराठी  

मराठी विषयाचा पुनररवचत अभ्यासक्रम- जून २०१९ पासून 

 

Choice Based Credit System [CBCS] 

वनिड आधाररत शे्रयाांक पद्धत  

  

सत्र विषयाचे नाि 

वनयवमत अभ्यासक्रम  

पहिले मराठी साहित्य : कथा आहण भाहिक कौशल्यहिकास [CC-1 A] 

दसुरे  मराठी साहित्य : एकाांहकका आहण भाहिक कौशल्यहिकास [CC-1 A] 

पयारयी अभ्यासक्रम 

पहिले  व्याििाररक ि उपयोहित मराठी - भाग १ [CC-1 A] 

दसुरे  व्याििाररक ि उपयोहित मराठी - भाग २ [CC-1 A] 
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F. Y. B. A. मराठी विषयाचा पुनररवचत अभ्यासक्रम- जून २०१९ पासून  

 

१. Title of the course: B.A. (मराठी) 

२. Preamble of the syllabus:  

उच्च हशक्षणासाठी प्रिेश घेणाऱ्या हिद्यार्थयाांची शैक्षहणक पार्श्वभमूी िी ज्ञानरचनािादाची आि.े या 

हिद्यार्थयाांचे पिूावनभुि, पिूवज्ञान ि े हिज्ञासा, हनरीक्षण, प्रयोग, सिवनशीलता, उपाययोिना ि समस्या हनराकरण 

अशा अध्ययन – अध्यापन सतू्ाांतनू हनमावण झाले आि.े   

िा अभ्यासक्रम तयार करीत असताना कािी आधारभतू तत्त्ि े स्िीकारली आिते. राष्ट्रीय शकै्षहणक 

धोरणाची उहिष्ट े प्रत्यक्षात आणताना, हिद्याथीकें द्री, आांतहिवद्याशाखीय, रोिगाराहभमखु, कौशल्याहधष्ठीत असे 

भािा ि साहित्याचे अभ्यासक्रम अनुसरण,े हनमावण करण ेआिश्यक आि.े तसेच िीिन कौशल्य हिकासासाठी 

भािा, साहित्य, कला िी माध्यम ेअहधक पररणामकारकतेने समिािनू घेण ेआिश्यक झाले आि.े साहिहत्यक 

क्षमता, भाहिक क्षमता िाढीसाठी, िीिनाच्या आकलनासाठी आहण प्रगल्भतेसाठी हिद्याथी हसद्ध करण;े िी 

आिची गरि बनली आि.े  

उविषे्ट :  

१. मराठी भािा, मराठी साहित्य आहण मराठी सांस्कृती याांचे अध्ययन करण.े 

२. साहित्यहिियक आकलन, आस्िाद आहण मलू्यमापन क्षमता हिकहसत करणे. 

३. साहित्याभ्यासातनू िीिनहिियक समि हिकहसत करण.े 

४. मराठी भािचेी उपयोिनात्मक कौशल्ये हिकहसत करण.े 

मराठी हिियाचा अभ्यासक्रमाची पनुरवचना खालील क्रमाने करण्यात येणार आि.े  

१. First Year B.A. 2019-20. 

२. Second Year B.A. 2020-21. 

३. Third Year B.A. 2021-22. 

  B. A. (मराठी) िा पनुरवहचत अभ्यासक्रम तीन ििाांचा आहण सिा सत्ाांत हिभागलेला हनिड 

आधाररत श्रेयाांक पद्धतीचा (Choice Based Credit System) [CBCS] आि.े  िा अभ्यासक्रम F. Y. B. 

A. (सत् १ आहण सत् २), S. Y. B. A. (सत् ३ आहण सत् ४), T. Y. B. A. (सत् ५ आहण सत् ६) अशा 

१३२ श्रेयाांकाांचा आि.े 

३. Pattern:   हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System) [CBCS] 
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४. Eligibility : (Circular No. 100 of 2017)  

 

५. Examination: 

१. Pattern of examination:  

१. Semester   

२.  Pattern of the question paper: 

हिद्यापीठ सत् परीक्षा ७० गणु  

अांतगवत मलू्यमापन ३० गणु  

एकूण  १०० गणु  

 

२. Standard of passing:  उत्तीणव िोण्यासाठी हिद्यापीठ सत् परीक्षेत ७० पैकी २८ गणु अहनिायव,   

    अांतगवत मलू्यमापनामध्ये ३० पैकी १२ गणु अहनिायव. 

३. Award of class:  
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६    Structure of Course:  

Year Semester Core Courses  (CC) 

Discipline Specific 

Elective 

Courses (DSE) 

Generic 

Elective(GE) 

F.Y.B.A. 
1 CC – 1 A (3)   

2 CC – 1 B (3)   

S.Y.B.A. 

3 CC – 1 C (2)       
DSE 1 A (3)   

DSE 2 A (3) 
 

4 
CC – 1 D (2)  

CC – 3 D (1) 

DSE 1 B (3)  

DSE 2 B (3)   
 

T.Y.B.A. 

5 CC – 1 E (2) 
DSE 1 C (3)  

DSE 2 C (3)  
 

6 CC – 1 F (2) 
DSE1 D (3)   

DSE 2 D (3) 
GE 2 B (2) 

 

७   Work Load:     

१. १ श्रेयाांक : १५ तास  

२. १ तास : ६० हमहनट  

३. १ सत् : ३ श्रेयाांक  

८   Subject wise Detail Syllabus & Recommended books:   
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F.Y.B.A. (प्रथम िषर कला)  

हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System)  

पवहले सत्र  

विषयाचे नाि : मराठी सावहत्य : कथा आवण भावषक कौशल्यविकास [CC-1 A] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. कथा या साहित्यप्रकाराची ओळख करून दणे.े  

२. कथा या साहित्यप्रकाराचे स्िरूप, घटक आहण प्रकार याांची ओळख करून दणे.े  

३. हिहिध साहित्यप्रिािाांमधील कथा या साहित्यप्रकारातील हनिडक कथाांचे अध्ययन करणे.  

४. भाहिक कौशल्यहिकास करण.े 

 

पवहले सत्र : 

घटक तपशील श्रेयाांक ताहसका 

१ 

कथा : स्िरूप आहण िाटचाल  

कथा : घटक 

कथा : प्रकार (रचनाप्रकार आहण प्रिाि) 

१ १५  

२ 

अभ्यासपसु्तक : समकालीन मराठी कथा 

अक्षरबांध प्रकाशन, पणुे 

सांपादक : प्रा. डॉ. हशरीि लाांडग,े प्रा. डॉ. हदलीप पिार, प्रा. डॉ. सांदीप साांगळे 

१ १५  

३ 

भाहिक कौशल्यहिकास 

नैसहगवक : आकलनासि श्रिण 

अहिवत : सांभािण, िाचन, लेखन, इ-सांिाद कौशल्य 

प्रगत : सारग्रिण, साराांशलेखन 

१ १५ 

 

सांदभर ग्रांथ  

१.  मराठी साहित्य : प्रेरणा आहण स्िरूप, सांपादक डॉ. गो. मा. पिार, डॉ. म. द. िातकणांगलेकर 

२.  साहित्यमलू्य आहण अहभरुची, डॉ. गो. मा. पिार 

३.  कािी साहिहत्यक : कािी साहित्यकृती, डॉ. भीमराि कुलकणी 

४.  साहित्य अध्यापन आहण प्रकार, िा. ल. कुलकणी गौरि ग्रांथ, सांपादक श्री. प.ु भागित, डॉ. सधुीर रसाळ 

५.  कथा : सांकल्पना आहण समीक्षा, सधुा िोशी, मौि प्रकाशन 

६.  मराठी कथा : हिसाि ेशतक, सांपादक के. ि. परुोहित, सधुा िोशी  
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७.  व्याििाररक मराठी, पणुे हिद्यापीठ प्रकाशन, पणु.े 

८.  व्याििाररक मराठी, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. दत्तात्य पुांडे, हनराली प्रकाशन, पणु.े 

९.  व्याििाररक मराठी, डॉ. लीला गोहिलकर, डॉ. ियश्री पाटणकर, स्नेििधवन प्रकाशन, पणु.े 

१०.  व्याििाररक मराठी, डॉ. सयािीराि ेमोकाशी, प्रा. रांिना नेमाडे 

११.  व्याििाररक, उपयोहित मराठी आहण प्रसारमाध्यमाांची कायवशलैी, सांपादक डॉ. सांदीप साांगळे, डायमांड 

 पहललकेशन, पणु.े 

१२.  मराठी भािचेी सांिाद कौशल्ये (पसु्तक क्र.१ ते ८) य. च. म. मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक. 

१३.  व्याििाररक मराठी, डॉ. ल. रा. नहसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू. 

१४.  निभारत, व्याििाररक मराठी हिशिेाांक, ऑगस्ट – सप्टेंबर, १९८२, प्राज्ञ पाठशाला, िाई. 

१५.     प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन कौशल्ये, य. च. म. मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक. 

१६.  किाणी ितवमानपत्ाची, चांचल सरकार, अनिुाद, हदनकर गाांगल, नॅशनल बकु रस्ट. 

१७.  िखैरी, भािा आहण भािा व्यििार, अशोक केळकर 

१८.  प्रसारमाध्यम ेआहण मराठी भािा, सांपादक डॉ. भास्कर शळेके. 

१९.  व्याििाररक मराठी भािा, शरहदनी मोहिते 

२०.  व्याििाररक आहण उपयोहित मराठी, डॉ. मनोिर रोकडे 

२१.  व्यासपीठ, डॉ. मिादिे िाळुांि, अक्षरमानि प्रकाशन, पणु.े 

२२.  मराठी भािा उपयोिन आहण सिवन, प्रा. सिुासकुमार बोबडे 

२३.  पाररभाहिक सांज्ञा कोश (इांहललश - मराठी ) डॉ. स्नेिल तािरे. 

२४.  भािाांतर मीमाांसा, कल्याण काळे, अांिली सोमण, प्रहतमा प्रकाशन, पणु.े  

२५.     व्याििाररक मराठी, सांपादक डॉ. स्नेिल तािरे, स्नेििधवन प्रकाशन, पणु.े 

२६.  उपयोहित मराठी, डॉ. केतकी मोडक, प्रा. सिुाता शणेई, सांतोि शणेई 

२७.  व्याििाररक मराठी,  प्रकाश परब, हमथनु प्रकाशन, १८८९,डोंहबिली (पिूव) 

२८.  भािा सांचालनालय, मिाराष्ट्र शासनाने प्रकाहशत केलेले हिहिध कोश 

२९.  साहिहत्यक गौरी दशेपाांडे, मिादिे िाळुांि. 

३०.  बाबरुाि बागलुाांच्या कथेतील दहलत स्त्री, रािाभाऊ भलैुम.े 

३१.  दहलत ि दहलतेतराांची कथा : एक अभ्यास, श्रीराम गडकर 

३२.  https://www.maayboli.com/node/62738  

https://www.maayboli.com/node/62738
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३३.  https://m.maharashtratimes.com/editorial/samwad/predictive-reviews-of-rural 

problems/amp_articleshow/68120291.cms 

३४.  https://marathi.pratilipi.com/ 

३५.  https://www.youtube.com/watch?v=uMMRRXj-54Q&feature=youtu.be 

३६.  https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A

5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87 

३७.  https://www.bbc.com/marathi/india-43021905 

३८.  https://www.loksatta.com/lekh-news/indian-women-authors-gauri-deshpande-chaturang-anniversary-issue-1761601/ 

३९.  https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A

4%B0_%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5 

 

दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि : मराठी सावहत्य : एकाांवकका आवण भावषक कौशल्यविकास [CC-1 A] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. एकाांहकका या साहित्यप्रकाराची ओळख करून देण.े    

२. एकाांहकका या साहित्यप्रकाराचे स्िरूप, घटक आहण प्रकार याांची ओळख करून दणे.े  

३. मराठी साहित्यातील हनिडक एकाांहककाांचे अध्ययन करण.े  

४. भाहिक कौशल्यहिकास करण.े   

घटक तपशील श्रेयाांक ताहसका 

१ 

एकाांहकका : स्िरूप 

एकाांहकका : घटक 

एकाांहकका : सांहितामलू्य ि प्रयोगमलू्य  

१ १५ 

२ 

अभ्यासपसु्तक : मराठी एकाांवकका 

(विठ्ठल तो आला आला – पु. ल. देशपाांडे, हांडाभर चाांदण्या – दत्ता पाटील) 

पद्मगांधा प्रकाशन, पणु े

सांपादक : प्रा. डॉ. हशरीि लाांडग,े प्रा. डॉ. बाळकृष्ट्ण लळीत, प्रा. डॉ. भास्कर ढोके 

१ १५ 

३ 

भािा उपयोिनाची हिहिध आहिष्ट्कार रूपे  

सांिादलेखन  

कल्पनाहिस्तार 

घोििाक्य लेखन  

भािाांतर 

१ १५ 

 

 

https://m.maharashtratimes.com/editorial/samwad/predictive-reviews-of-rural%20problems/amp_articleshow/68120291.cms
https://m.maharashtratimes.com/editorial/samwad/predictive-reviews-of-rural%20problems/amp_articleshow/68120291.cms
https://marathi.pratilipi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uMMRRXj-54Q&feature=youtu.be
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87
https://www.bbc.com/marathi/india-43021905
https://www.loksatta.com/lekh-news/indian-women-authors-gauri-deshpande-chaturang-anniversary-issue-1761601/
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5
https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5
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सांदभर ग्रांथ 

१. एकाांहकका िाटचाल, सांपादक श्री. रां. हभडे ि इतर, सोमय्या पहललकेशन, मुांबई, १९६९. 

२. हनिडक मराठी एकाांहकका, सांपादक सधुा िोशी, साहित्य अकादमी, हदल्ली, १९८३.  

३. हनिडक एकाांहकका, हि.भा. दशेपाांडे, १९७७. 

४. सिोत्कृष्ट मराठी एकाांहकका, प्रभाकर नारायण पराांिपे, सपुणव प्रकाशन, पणु,े १९४८. 

५. मराठी एकाांहकका तांत् ि हिकास, श्री. रां. हभडे,  सपुणव प्रकाशन, पणु.े 

६. एकाांहकका हिचार आहण सिोत्तम एकाांहकका, ियांत पिार ि इतर, नेिरू सेंटर प्रकाशन, मुांबई १९९३. 

७. टॅक्स फ्री आहण इतर एकाांहकका (प्रस्तािना), चांद्रशखेर फणसळकर, कॉहटटनेटटल प्रकाशन, पणु े१९९५. 

८. समग्र एकाांहकका भाग १ ि २, हििय तेंडुलकर, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुांबई, २००४.  

९. चतरुांग सिाई एकाांहकका, सांपादक चतरुांग पररिार, १९८८-२०१२ रौप्यमिोत्सिी िाटचाल हिशेिाांक. 

१०. https://www.youtube.com/watch?v=0fnZMG8zdpk  

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  : पहिले आहण दसुरे सत् 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा  

िेळ : ३ तास  
घटकहनिाय प्रश्न तपशील  

गुण : ७०  

प्रश्न क्रमाांक  गणु 

प्रश्न १ ला २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकी १५० शलदाांपयांत  (घटक १) १० 

प्रश्न २ रा ४ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी १५० शलदाांपयांत  (घटक २) २०  

प्रश्न ३ रा २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकी ३०० शलदाांपयांत  (घटक २) २० 

प्रश्न ४ था ४ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी १५० शलदाांपयांत  (घटक ३) २० 

सत् परीक्षा एकूण गणु   ७० 

अांतगरत मूल्यमापन 

लेखी परीक्षा (घटक २) २० 

प्रकल्प / गटचचाव / गिृपाठ / चचावसत् / उपक्रम सिभाग / अभ्यासभटे (घटक ३)  १० 

अांतगवत मलू्यमापन एकूण गणु  ३०  

सत्र परीक्षा आवण अांतगरत मूल्यमापन एकूण गुण  १००  

अांतगवत मलू्यमापनाचे हनयोिन मिाहिद्यालयाने कराि.े हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार हिहित मदुतीत गणु हिद्यापीठाकडे 

पाठिाि.े  

हिद्यार्थयाांचे अांतगवत मलू्यमापनहिियक लेखन / तपशील हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार, हिहित कालािधीपयांत 

मिाहिद्यालयाकडे िमा असणे आिश्यक आि.े    

 

https://www.youtube.com/watch?v=0fnZMG8zdpk
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F.Y.B.A. (प्रथम िषर कला)  

हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System)  

 

पवहले सत्र  

पयारयी अभ्यासक्रम 

विषयाचे नाि : व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी भाग १ [CC-1 A] 

अभ्यासक्रमाची उविष्टे :  

१. सांज्ञापनातील भािचेी भहूमका, हिहिध भाहिक आहिष्ट्काराांच े स्िरूप  समिािनू घणे.े भाहिक  

कौशल्याांची क्षमता हिकहसत करणे. 

२. भाहिक कौशल्याांच े हिहिध आहिष्ट्कार आहण सांपकव माध्यम े याांचा परस्परसांबांध समिािनू घेण े ि 

उपयोिन करणे. 

३. मराठीचा कायावलयीन, व्यािसाहयक कामकािात भािचे े उपयोिन, गरि ि स्िरूप या हिशिेाांची 

माहिती करून घेणे. 

४. कायावलयीन, व्यािसाहयक भािाव्यििारासाठी आिश्यक लेखनकौशल्याच ेसांपादन ि उपयोिन करणे. 

  

घटक तपशील श्रेयाांक ताहसका 

१ 

१. िीिन व्यििारातील भािचेे स्थान :  

भािा स्िरूप ि व्याख्या, आहिष्ट्करणाचे 

प्रकार, मौहखक ि हलहखत.िीिनक्षेत् ेि भािा 

उपयोिन 

२. भाहिक कौशल्ये :      

१. नैसहगवक -  आकलनसि श्रिण, 

२. अहिवत – सांभािण, िाचन ि लेखन  

१  १५  

२ 

१. अिवलेखन-  हिनांती अिव, नोकरीसाठी अिव, 

तक्रार अिव, माहितीच्या अहधकारातील अिव. 

२. हनबांध लेखन - िणवनात्मक,चचावत्मक आहण 

लहलत (प्रत्यक्ष हनबांधलेखन करण ेअपेहक्षत ) 

१  १५  

३ 

प्रगत भाहिक कौशल्ये :  

१. साराांश लेखन  

२. सारग्रिण  

३. भािाांतर 

(प्रत्यक्ष लेखन करण ेअपेहक्षत)  

१  १५  
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      अ                          

  दुसरे सत्रभ्यासक्र 

पयारयी अभ्यासक्रम 

विषयाचे नाि : व्यािहाररक ि उपयोवजत मराठी भाग १ [CC-1 A] 

म - वितीय सत 

घटक तपशील शे्रयाांक तावसका 

१ 

सांिाद लेखन : 

१. हिहिध माध्यमाांसाठी िोणारे सांिाद. 

२. सचुहिलेल्या प्रसांगािर आधाररत सांिाद लेखन 

३. ई -सांिाद (ई-मले)  

१ १५ 

२ 

भािाांतर :  

१. भािाांतर म्िणि ेकाय ? भािाांतर शास्त्र की कला ?  

२. भािाांतराची आिश्यकता, भािाांतर करताना येणाऱ्या अडचणी. 

३. भािाांतर आहण रूपाांतर,  लक्ष्यहनष्ठ आहण मलूहनष्ठ भािाांतर.  

४. इांहललश उताऱ्याचे मराठी अथिा हिांदी भािाांतर. 

१ १५ 

३ 

उपयोहित मराठीची आहिष्ट्कार रूपे : 

१. हटप्पणी लेखन 

२. इहतितृ्त लेखन 

३. घोिणा पत्क 

४. िस्तपत्क 

५. घडीपत्क 

६. स्मरणपत् 

७. स्मरहणका हनहमवतीचा आराखडा 

८. आशयलेखन (Content Writing) 

९. िाहिरात लेखन. 

१ १५ 

 

सांदभर ग्रांथ 

१.  व्याििाररक मराठी, पणुे हिद्यापीठ प्रकाशन, पणुे. 

२.  व्याििाररक मराठी, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. दत्तात्य पुांडे, हनराली प्रकाशन, पणु.े 

३.  व्याििाररक मराठी, डॉ. लीला गोहिलकर, डॉ. ियश्री पाटणकर, स्निेिधवन प्रकाशन, पणु.े 

४.  व्याििाररक मराठी, डॉ. सयािीराि ेमोकाशी, प्रा. रांिना नमेाडे 

५.  व्याििाररक मराठी, डॉ. ल. रा. नहसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू 

६.  प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन कौशल्ये, य.च.म.मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक. 

७.  किाणी ितवमानपत्ाची, चांचल सरकार अनिुाद, हदनकर गाांगल, नशॅनल बकु रस्ट 

८.  हद्रभािी व्याििाररक शलदकोश (इांहललश - मराठी)  गणेश ओतरुकर 

९.  प्रसारमाध्यम ेआहण मराठी भािा, सांपादक डॉ. भास्कर शळेके. 
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१०. व्याििाररक मराठी भािा, शरहदनी मोहिते 

११. भािाांतर मीमाांसा, डॉ. कल्याण काळे 

१२. व्याििाररक, उपयोहित मराठी आहण प्रसारमाध्यम,े सांपादक डॉ. सांदीप साांगळे 

१३. व्याििाररक आहण उपयोहित मराठी, डॉ. मनोिर रोकडे 

१४. मराठी भािा उपयोिन आहण सिवन, प्रा. सिुासकुमार बोबडे 

१५. उपयोहित मराठी, डॉ. केतकी मोडक, प्रा. सिुाता शणेई ,सांतोि शणेई 

१६. व्याििाररक मराठी, प्रकाश परब 

१७. व्याििाररक मराठी, सांपादक डॉ. स्निेल तािरे, स्निेिधवन प्रकाशन, पणुे. 

१८. हनबांध : शास्त्र ि कला, डॉ. प्र. न. िोशी  

१९. हनबांध ि लेखन, हनमवला हकराण.े  

२०. भािाांतरमीमाांसा, सांपादक डॉ. रमशे िरखेडे, य. च. म. मकु्त हिद्यापीठ, नाहशक.  

 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  : पहिले आहण दसुरे सत् 
 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : ३ तास  
घटकहनिाय प्रश्न तपशील  

गुण : ७०  

प्रश्न क्रमाांक  गणु 

प्रश्न १ ला ४  पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे हलहिण.े  (घटक १) २०  

प्रश्न २ रा ४  पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे हलहिण.े   (घटक २) २०  

प्रश्न ३ रा ४  पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे हलहिण.े   (घटक ३) ३० 

सत् परीक्षा एकूण गणु  ७० 

अांतगरत मूल्यमापन 

लेखी परीक्षा  २० 

प्रकल्प / गटचचाव / गिृपाठ / चचावसत् / उपक्रम सिभाग / अभ्यासभटे   १० 

अांतगवत मलू्यमापन एकूण गणु  ३०  

सत्र परीक्षा आवण अांतगरत मूल्यमापन एकूण गुण  १००  

अांतगवत मलू्यमापनाचे हनयोिन मिाहिद्यालयाने कराि.े हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार हिहित मदुतीत गणु हिद्यापीठाकडे 

पाठिाि.े  

हिद्यार्थयाांचे अांतगवत मलू्यमापनहिियक लेखन / तपशील हिद्यापीठाच्या हनदशेानसुार, हिहित कालािधीपयांत 

मिाहिद्यालयाकडे िमा असणे आिश्यक आि.े   

 


