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वामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नादें ड
यू मॉडेल िडगी कॉलेज, िहगोली
ं

CBCS
बी.ए./बी.कॉम,/बी.ए सी पथम वष
मराठी ि तीय भाषा (S.L)
प पितके चे पा प
ESE – 40 Marks and CA 35 Marks
वेळ: २ तास
सचना
ू :
१.सव प ाना
ं समान गणु आहेत.
२.सव प सोडिवणे अिनवाय
------------------------------------------------------------------------------------------------------------प १:
ग िवभागावर दोन पयायी प
(एक सोडिवणे)
प :२:
प िवभागावर दोन पयायी प
(एक सोडिवणे)
प :३
उपयोिजत िवभागावर दोन पयायी प
(एक सोडिवणे)
प :४
ग , प , उपयोिजत यावर टीपा
(कोण याही दोन सोडवा)

१० गणु
१० गणु
१० गणु
१० गणु

CA अतगत
मू यमापन
ं

३५ गणु

१. दोन घटक चाच या (१० + १० )
२. गहपाठ
ृ

२० गणु
१५ गणु
एकण
ू गणु : ७५

1

स्वामी रामानंद तीर्य मराठवाडा धवद्यापीठ, नांदड
े
न्द्यू मॉडेल धडग्री कॉलेज, सहंगोली

िी.ए., िी.कॉम., िी.एस्सी प्रर्म वर्य, मराठी (धितीय भार्ा)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------शैक्षधिक वर्य : २०१९ -२०२० पासून
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अभ्यासक्रमाची उद्दद्दष्ट्ये :
१. मराठी साधहत्य वाचनाची गोडी धनमायि करिे.
२. साधहत्यातून जीवनमूल्य रुजधविे.
३. साधहत्य धनर्मयतीची प्रेरिा धवद्यार्थयाांना समजावून सांगिे.
४. आिुधनक प्रसार माध्यमाचे महत्त्व सांगून त्यांची आवश्यकता व अपररहाययता
स्पष्ट करिे.
५. मराठी साधहत्याचे स्वरूप समजावून सांगिे.
प्रश्न पधिके चे स्वरूप ( CBCS पॅटनय )
अभ्यासपाधिका एकू ि ७५ गुिांची असेल.
सिांत परीक्षा : ४० गुिांसाठी
अंतगयत मूल्यमापन : ३५ गुिांसाठी
एकू ि गुि : ७५
अंतगयत मूल्यमापन (C.A.)
पधहली घटक चाचिी १० गुि
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दुसरी घटक चाचिी १० गुि
गृहपाठ/ चचायसि १५ गुि
सि परीक्षा
प्रश्न पधहला – पयाययी दीघोत्तरी दोन प्रश्न (गद्य) १५ गुि
प्रश्न दुसरा – पयाययी दीघोत्तरी दोन प्रश्न (पद्य) १५ गुि
प्रश्न धतसरा – टीपा धलहा १० गुि
चारपैकी दोन (उपयोधजत)

स्वामी रामानंद तीर्य मराठवाडा धवद्यापीठ, नांदड
े
न्द्यू मॉडेल धडग्री कॉलेज, सहंगोली

िी.ए., िी.कॉम., िी.एस्सी प्रर्म वर्य, मराठी (धितीय भार्ा)
सि प्रर्म
अभ्यासपधिका १
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ESE 40 Markes and CA 35 Markes = 75

गद्य : (लेख, कर्ा इ.)
ताधसका २०
१. गंगािर पानताविे
(लेख)
२. रा.रं . िोराडे
३. जनादयन वाघमारे
कायय (चररि लेख )
४. द.ता. भोसले
(संशोिन)
५. पंधडत धवद्यासागर
लेख )

साधहत्य, समाज आधि संस्कृ ती
चुंिळ (कर्ा)
स्वामी रामानंद तीर्य शैक्षधिक
भूमी आधि लोकसंस्कृ ती
धवज्ञानाचा इधतहास (धवज्ञान
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६. अरुिा ढेरे
लेख )
पद्य : (कधवता)
ताधसका २०
१. संत नामदेव
२. िधहिािाई चौिरी
३. त्र्यंिक सपकाळे
४. फ. मुं .सशंदे
५. अजीम नवाज राही
६. पद्मरे खा िनकर

शाश्वत आधि अशाश्वत (लधलत

अभंग
िररिीच्या कु शीमध्ये
सुरुंग
दुष्ट्काळ
वडाखालची रोपटी
सगळे च रस्ते उगवतात घरातून...

उपयोधजत
ताधसका ०५
१. ब्लॉगलेखन
२. जाधहरातलेखन
३. संधहतालेखन
४. यु यूि
संदभयग्रंर्:

१. ‘उपयोधजत मराठी’, डॉ. प्रकाश मेदककर, धवद्या िुक्स , औरं गािाद
२. ‘सोशल धमधडया धडधजटल दुधनया’ , प्रफु ल्ल सुतार , मल्टीव्हर्सयटी पधब्लके शन्द्स, पुिे
३. ‘मराठी भार्ा: उपयोजन व सजयन’, सुहास्कु मार िोिडे, युधनटी प्रकाशन , पुिे
४. ‘मराठी भाधर्क कौशल्ये धवकास’, संपादक: पृर्थवीराज तौर, अर्वय पधब्लके शन्द्स, जळगाव
५. ‘सोशल मीधडया’, योगेश िोराटे, अर्वय पधब्लके शन्द्स, जळगाव इ.

गद्य

कर्ा, लेख इ.
पद्य अंतगयत मूल्यांकन (३५)

ताधसका १०

...................................................................................................................
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वामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नादें ड
यू मॉडेल िडगी कॉलेज, िहगोली
ं

बी.ए., बी.कॉम., बी.ए सी पथम वष, मराठी (ि तीय भाषा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------शै िणक वष : २०१९ -२०२० पासनू
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अ यासकमाची उि

ये :

१. मराठी सािह य वाचनाची गोडी िनमाण करणे.
२. सािह यातनू जीवनमू य जिवणे.
३. सािह य िनिमतीची पेरणा िव ा याना समजावनू सागणे
ं .
४. आधिनक
ु पसार मा यमाचे मह व सागन
ं ू याची
ं आव यकता व अपिरहायता प करणे.
५. मराठी सािह याचे व प समजावनू सागणे
ं .
प पितके चे व प ( CBCS पटन )
अ यासपाितका एकण
ू ७५ गणाची
ु ं असेल.
सतातं परी ा : ४० गणासाठी
ु ं
अतगत
ु ं
ं मू यमापन : ३५ गणासाठी
एकण
ू गण
ु : ७५
अतगत
मू यमापन (C.A.)
ं
पिहली घटक चाचणी १० गणु
दसरी
ु घटक चाचणी १० गणु
गहपाठ
ृ / चचासत १५ गणु
सत परी ा
प पिहला – पयायी दीघ री दोन प (ग ) १५ गणु
प दसरा
ु – पयायी दीघ री दोन प (प ) १५ गणु
प ितसरा – टीपा िलहा १० गणु
चारपैकी दोन (उपयोिजत)
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वामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नादें ड
यू मॉडेल िडगी कॉलेज, िहगोली
ं

बी.ए., बी.कॉम., बी.ए सी पथम वष, मराठी (ि तीय भाषा)
सत : ि तीय (II)
अ यासपितका- २
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESE 40 Marks and CA 35 Marks = 75

ग : (लेख, कथा इ.)
१. यशवतराव
च हाण
ं
२. तकतीथ ल मणशा ती जोशी
३. डॉ. गथर
ंु स थायमर
४. रव द िकबहने
ं ु
५. जयतं पवार
६. रमेश रावळकर
प : (किवता)
१. सतं तकाराम
ु
२. वसतं बापट
३. इिदरा
ं सतं
४. अलोन
५. किवता महाजन
६. योिगनी सातारकर
उपयोिजत
१. सवाद
ं लेखन
२. अहवाललेखन
३. सोशल मीिडयातील लेखन
४. पमाण भाषेचे लेखन
सदभगथ
ं ं :

चिरते आिण आ मचिरते
िव ानाची मराठी पिरभाषा
लोकवा मया या अ यासा या िदशा
वाचनसं कती
ृ
पसारमा यमाचे बदलते व प
कथा
अभगं
तला
ु न या जगाची आण
औ ण
दोन किवता (साथक/ माया )
िचम या
मला जगायचयं मी होऊन

तािसका २०

तािसका २०

तािसका ०५

१. ‘ यावहािरक /उपयोिजत मराठी व पसारमा यमाची
ं कायशैली’ , सदीप
ं सागळे
ं , डायमडं पि लके श स, पणेु
२.. ‘उपयोिजत मराठी’, डॉ. पकाश मेदककर, िव ा बु स , औरगाबाद
ं
३.. ‘सोशल िमिडया िडिजटल दिनया
ु , म टी हिसटी पि लके श स, पणेु
ु ’ , पफु ल सतार
४. ‘मराठी भाषा: उपयोजन व सजन’, सहा
ु कमार
ु बोबडे, यिनटी
ु पकाशन , पणेु
५.. ‘मराठी भािषक कौश ये िवकास’, सपादक
ं : पृ वीराज तौर, अथव पि लके श स, जळगाव
६. ‘सोशल मीिडया’, योगेश बोराटे, अथव पि लके श स, जळगाव इ.

ग

कथा, लेख इ.
प अतगत
ं मू याकन
ं (३५)

तािसका १०
*****

