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S. Y. B. Sc. (वितीय िषर विज्ञान)  

विषयाचे नाि 

उपयोवजत मराठी (AECC – 2 A) 

पवहले सत्र  

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१ मराठी भाषा आवण सावहत्य याांच्या परस्परसांबांधाची जाणीि करून दणे.े  

२ मराठी भाषचेा पररभाषासापेक्ष आवण शैलीसापेक्ष विकास विद्यार्थयाांच्या लक्षात आणनू देण.े 

३ मराठी भाषचेी  उपयोजनात्मक कौशल्ये विकवसत करण.े 

    घटक तपशील शे्रयाांक तावसका 

१ 

१ भाषा आवण जीिनव्यिहार : भाषा म्हणज ेकाय? शास्त्रीय – व्यिहार 

– सावहत्य - कायारलयीन भाषा, प्रसारमाध्यम ेआवण समाजमाध्यम े

भाषा. 

२ अजरलेखन : विनांती अजर, नोकरीसाठी अजर 

३ सांगणकीय अजरलेखन : यवुनकोडमधनू मायक्रोसॉफ्ट िडरमध्ये अजर. 

४ स्ि- पररचय                      

१ १५ 

२ 

१ प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन  :  (कृवष, विज्ञान, तांत्रज्ञान, क्रीडाविषयक) 

 १.१  ितृ्तपते्र  :   लेख लेखन  

 १.२  नभोिाणी :  भाषण लेखन  

 १.३  वचत्रिाणी :  मावहतीपटासाठी सांवहता लेखन 

 १.४  महाजाल :   ब्लॉग लेखन 

 १.५  निसमाजमाध्यमाांसाठी लेखन : फेसबकु, ट्विटर. 

१ १५ 

 

सांदभर ग्रांथ :  

१ व्यािहाररक मराठी पाठ्यपसु्तक, पणु ेविद्यापीठ प्रकाशन, पणु.े 

२ व्यािहाररक मराठी- डॉ. कल्याण काळे  ि डॉ. द.वद.पुांडे. 

३ व्यािहाररक मराठी- ल.रा.नवसराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्हापरू.  
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४ निभारत, व्यािहाररक मराठी विशषेाांक, ऑगस्ट-सप्टें, १९८२, प्राज्ञ पाठशाला, िाई. 

५ उपयोवजत अभ्यासक्रम, मराठी भाषचेी सांिादकौशल्ये, यशिांतराि महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठ, नावशक. 

६ शासाव्यिहारात मराठी (समस्या : स्िरूप: प्रवक्रया ), भाषा सांचालनालय, शासकीय फोटो व ांको 

मदु्रणालय, पणु े१९९७. 

७ व्यािहाररक मराठी- प्रकाश परब  

८ व्यािहाररक मराठी, डॉ.स्नेहल तािरे 

९ व्यािहाररक मराठी, डॉ. गोविलकर , डॉ. पाटणकर 

१० व्यािहाररक आवण उपयोवजत मराठी, डॉ. मनोहर रोकडे 

११ बातमीची कायरक्षेत्रे, यशिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठ, नावशक. 

१२ दरूदशरनसाठी लेखन, केशि केळकर 

१३ जावहरातीचे यगु, केशि केळकर 

१४ सजृनात्मक लेखन, आनांद पाटील 

१५ मराठी लेखन मागरदवशरका, यावस्मन शखे  

१६ भयांकर सुांदर मराठी भाषा, डॉ. द. वद. पुांडे  

१७ पत्रकाररतेचा स्िभाि, ल. न. गोखले  

१८ फीचर रायवटांग, प्रसन्नकुमार अकलजूकर  

१९ भाषाांतर मीमाांसा, कल्याण काळे, अांजली सोमण 

२० पत्रकाररता : स्िरूप आवण वचवकत्सा, महािीर जोंधळे  

२१ व्यािहाररक मराठी भाषा, शरवदनी मोवहते 

२२ जावहरात शास्त्र, डॉ. िांदना खडेीकर 
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

उपयोवजत मराठी (AECC – 2 A) (सत्र १) 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िळे : २ तास 
प्रश्ाांचा तपशील 

गणु : ५० 

प्रश् क्रमाांक गणु 

प्रश् १ ला 
अ)  ७ पैकी ५ प्रश्ाांची उत्तरे प्रत्येकी २० शब्दाांपयांत वलहा.  (घटक १.१) ०५ 

ब)  ३ पैकी २ प्रश्ाांचे उत्तर (घटक १.२, १.३, १.४) १० 

प्रश् २ रा  ३ पैकी २ प्रश्ाांचे उत्तर (घटक २.१, २.२, २.३) १५ 

प्रश् ३ रा  २ पैकी १ प्रश्ाचे उत्तर (घटक २.४, २.५) ०५ 

सत्र परीक्षा एकूण गणु ३५ 

अांतर्रत मूल्यमापन 

चाचणी १० 

चचारसत्र / सादरीकरण / गहृपाठ / गटचचार / तोंडी परीक्षा / प्रकल्प लेखन ५ 

अांतगरत मलू्यमापन एकूण गणु १५ 

सत्र परीक्षा आवण अांतगरत मलू्यमापन एकूण गणु ५० 

अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयोजन महाविद्यालयाने कराि.े विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार विवहत मदुतीत गणु 

विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 

विद्यार्थयाांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत कालािधीपयांत 

महाविद्यालयाकडे जमा असणे आिश्यक आह.े 
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S. Y. B. Sc. (वितीय िषर विज्ञान)  

विषयाचे नाि 

मराठी सावहत्य (AECC – 2 B)  

दुसरे सत्र 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. सावहत्यविषयक अवभरूची विकवसत  करणे.  

२. मराठी भाषा, सावहत्य आवण याांच्या परस्परसांबांधाची जाणीि करून दणे.े  

३. सावहत्यविषयक अभ्यासातनू जीिनविषयक समज विकवसत करण.े 

४. विज्ञानसावहत्यविषयक आकलनक्षमता िाढविण.े  

घटक तपशील शे्रयाांक तावसका 

१ 

१ वनबांध लेखन  (िचैाररक, सामावजक, विज्ञानविषयक) 

२ अभ्यासपसु्तक :  
मराठी कथा दशरन 

सांपादक 

प्रा. डॉ. वशरीष लाांडग,े सवुनताराज ेपिार, प्रा. डॉ. शाांताराम चौधरी 

रुद्र प्रकाशन, पणु े   

२ ३० 

 

सांदभर ग्रांथ :  

१ सावहत्य अध्यापन आवण प्रकार, िा. ल. कुलकणी गौरि ग्रांथ, सांपादक श्री. प.ु भागित, डॉ. सधुीर 

रसाळ. 

२ कथा : सांकल्पना आवण समीक्षा, सधुा जोशी, मौज प्रकाशन. 

३ मराठी कथा : विसाि ेशतक, सांपादक के. ज. परुोवहत, सधुा जोशी. 

४ वनबांध : शास्त्र ि कला - डॉ. प्र. न. जोशी  

५ वनबांधलेखन - वनमरला वकराणे. 
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

मराठी सावहत्य  (AECC - 2 B ) (सत्र २) 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : २ तास 
प्रश्नाांचा तपशील 

रु्ण : ५० 

प्रश् क्रमाांक गणु 

प्रश् १ ला 
वनबांध लेखन ( िचैाररक,  सामावजक आवण विज्ञानविषयक)  

३ पैकी १ विषयािर ३००  शब्दाांपयांत 
१०  

प्रश् २ रा ५ पैकी ३ प्रश्ाांची उत्तरे प्रत्येकी १०० शब्दाांपयांत  ( अभ्यासपसु्तक ) १५   

प्रश् ३ रा २ पैकी १ प्रश्ाचे उत्तर प्रत्येकी ३०० शब्दाांपयांत  ( अभ्यासपसु्तक ) १० 

सत्र परीक्षा एकूण गणु ३५  

अांतर्रत मूल्यमापन 

चाचणी   १०  

चचारसत्र / सादरीकरण / गहृपाठ / गटचचार / तोंडी परीक्षा / प्रकल्प लेखन  ५ 

अांतर्रत मूल्यमापन एकूण रु्ण १५  

सत्र परीक्षा आवण अांतर्रत मूल्यमापन एकूण रु्ण ५०  

अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयोजन महाविद्यालयाने कराि.े विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार विवहत मदुतीत गणु 

विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 

विद्यार्थयाांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत कालािधीपयांत 

महाविद्यालयाकडे जमा असणे आिश्यक आह.े 


