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U;w ekWMsy fMxzh dkWyst] fgaxksyh ;sFkhy 

ekuofoKku fo|k'kk[ksrhy inoh Lrjkojhy 

izFke o"kkZps CBCS Pattern uqlkjps 

vH;klØe 'kS{kf.kd o"kZ 2019&20 

iklwu ykxw dj.;kckcr- 

i f j i = d 

 ;k ifji=dkUo;s loZ laacaf/krkauk dGfo.;kr ;srs dh] izLrqr fo|kihBkP;k U;w ekWMsy 

fMxzh dkWyst] fgaxksyh ;sFkhy ekuofoKku fo|k'kk[ksrhy inoh Lrjkojhy izFke o"kkZps [kkyhy 

fo"k;kaps C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Pattern uqlkjps vH;klØe 

'kS{kf.kd o"kZ 2019&20 iklwu ykxw dj.;kr ;sr vkgsr- 

1½ ch-,- baxzth ¼vfuok;Z½ 

2½ ch-,- ejkBh ¼f}rh; Hkk"kk½ 

3½ ch-,- fganh ¼f}rh; Hkk"kk½ 

4½ ch-,- bfrgkl 

5½ ch-,- jkT;'kkL= 

6½ ch-,- lekt'kkL= 

7½ ch-,- vFkZ'kkL= 

 Lknjhy ifji=d o vH;klØe izLrqr fo|kihBkP;k www.srtmun.ac.in ;k ladsr& 

LFkGkoj miYkC/k vkgsr- rjh lnjhy ckc gh loZ lacaf/krkaP;k fun'kZukl vk.kwu |koh- 

^KkurhFkZ* ifjlj]   
fo".kqiqjh] ukansM & 431 606-  Lok{kfjr@& 

tk-Ø-% 'kS{kf.kd&1@ifji=d@U;wekWfMdkWfga@inoh& 

lhchlh,l vH;klØe@2019&20@1318 

 midqylfpo 
'kS{kf.kd ¼1&vH;kleaMG½ foHkkx 

fnukad % 11-09-2019-   

izr ekfgrh o iq<hy dk;ZokghLro % 

1½ ek- dqylfpo ;kaps dk;kZy;] izLrqr fo|kihB- 

2½ ek- lapkyd] ijh{kk o ewY;ekiu eaMG ;kaps dk;kZy;] izLrqr fo|kihB- 

3½ izkpk;Z] U;w ekWMsy fMxzh dkWyst] fgaxksyh- 

4½ midqylfpo] ik=rk foHkkx] izLrqr fo|kihB- 

5½ lkgk¸;d dqylfpo] inO;qÙkj foHkkx] izLrqr fo|kihB- 

6½ lhfuvj izksxzkej] 'kS{kf.kd foHkkx] izLrqr fo|kihB- 



वामी रामानद तीथ मराठवाडा िव ापीठं , नादडें  
य मॉडेल िडगी कॉलेजू , िहगोलीं  

CBCS 
बी.ए./बी.कॉम,/बी.ए सी पथम वष  

मराठी ि तीय भाषा (S.L) 
प पितकेचे पा प  

ESE – 40 Marks and CA 35 Marks 
वेळ: २ तास 
सचनाू : 

१.सव प ाना समान गण आहतें ु . 
२.सव प  सोडिवणे अिनवाय 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

प  १ :        
ग  िवभागावर दोन पयायी प                                                                         १० गण ु  
(एक सोडिवण)े 
प : २ :      
प  िवभागावर दोन पयायी प                                                                           १० गणु 
(एक सोडिवण)े 
प  :३         
उपयोिजत िवभागावर दोन पयायी प                                                                   १० गणु 
(एक सोडिवण)े 
प : ४          
ग , प , उपयोिजत यावर टीपा                                                                          १० गणु 
(कोण याही दोन सोडवा) 
 
 
CA    अतगत म यमापन                           ं ू                                                      ३५ गण ु  
 
१. दोन घटक चाच या (१० + १० )                                                                      २० गण ु  
२. गहपाठ                                                                              ृ                           १५ गण ु  
                                                                                                                     एकण गणू ु : ७५  
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स्वामी रामानंद तीर्य मराठवाडा धवद्यापीठ, नांदडे 

न्द्य ूमॉडेल धडग्री कॉलेज, सहगंोली 
िी.ए., िी.कॉम., िी.एस्सी प्रर्म वर्य, मराठी (धितीय भार्ा) 

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

शैक्षधिक वर्य : २०१९ -२०२० पासून 

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

 

अभ्यासक्रमाची उद्दद्दष्ट्य े: 
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 पधिकेचे स्वरूप  ( CBCS  पॅटनय ) 
अभ्यासपाधिका एकूि ७५ गुिांची असेल. 

 

सिांत परीक्षा : ४० गुिांसाठी 
अंतगयत मूल्यमापन : ३५ गुिांसाठी 

 

एकूि गुि : ७५ 

 

अंतगयत मलू्यमापन (C.A.) 
पधहली घटक चाचिी  १० गुि 
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दसुरी घटक चाचिी १० गुि 

गृहपाठ/ चचायसि १५ गुि 

 

सि परीक्षा 
प्रश्न पधहला – पयाययी दीघोत्तरी दोन प्रश्न (गद्य) १५ गुि 

प्रश्न दसुरा – पयाययी दीघोत्तरी दोन प्रश्न (पद्य) १५ गुि 

प्रश्न धतसरा – टीपा धलहा १० गुि 

चारपैकी दोन (उपयोधजत) 
 
 
 
 

स्वामी रामानंद तीर्य मराठवाडा धवद्यापीठ, नांदडे 

न्द्य ूमॉडेल धडग्री कॉलेज, सहगंोली 
िी.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                               साधहत्य, समाज आधि संस्कृती 
(लेख) 
२.  रा.रं. िोराडे                                       चंुिळ (कर्ा) 
३.  जनादयन वाघमारे                                 स्वामी रामानंद तीर्य शैक्षधिक 
कायय (चररि लेख ) 
४.  द.ता. भोसले                                     भूमी आधि लोकसंस्कृती 
(संशोिन)  
५.  पंधडत धवद्यासागर                               धवज्ञानाचा इधतहास (धवज्ञान 
लेख ) 
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६.  अरुिा ढेरे                                         शाश्वत आधि अशाश्वत (लधलत 
लेख ) 
 

पद्य : (कधवता)                                                                                                          
ताधसका २० 

१.  संत नामदवे                                       अभंग 

२.  िधहिािाई चौिरी                              िररिीच्या कुशीमध्ये 
३.  त्र्यंिक सपकाळे                                 सुरंुग 

४.  फ. मु ं.सशंद े                                      दषु्ट्काळ 

५.  अजीम नवाज राही                             वडाखालची रोपटी 
६.  पद्मरेखा िनकर                                  सगळेच रस्ते उगवतात घरातून... 
 

उपयोधजत                                                                                                            
ताधसका ०५ 

१. ब्लॉगलेखन 

२. जाधहरातलेखन 

३.  संधहतालेखन 

४.  यु यूि 

 

सदंभयग्रंर्: 
१. ‘उपयोधजत मराठी’, डॉ. प्रकाश मेदककर, धवद्या िुक्स , औरंगािाद 

२. ‘सोशल धमधडया धडधजटल दधुनया’ , प्रफुल्ल सुतार , मल्टीव्हर्सयटी पधब्लकेशन्द्स, पुि े

३. ‘मराठी भार्ा: उपयोजन व सजयन’, सहुास्कुमार िोिड,े युधनटी प्रकाशन , पुि े

४. ‘मराठी भाधर्क कौशल्ये धवकास’, संपादक: परृ्थवीराज तौर, अर्वय पधब्लकेशन्द्स, जळगाव 

५. ‘सोशल मीधडया’, योगेश िोराटे,  अर्वय पधब्लकेशन्द्स, जळगाव इ. 
 

गद्य 

कर्ा, लखे इ. 
पद्य  अंतगयत मलू्यांकन (३५)                                                                                                        
ताधसका १० 

 

        ...................................................................................................................
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वामी रामानद तीथ मराठवाडा िव ापीठं , नादडें  
य ूमॉडेल िडगी कॉलेज, िहगोलीं  

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 यातन जीवनम य जिवणेू ू . 
३. सािह य िनिमतीची पेरणा िव ा याना समजावन सागणेू ं . 

४. आधिनक पसार मा यमाचे मह व सागन याची आव यकता व अपिरहायता प  करणेु ूं ं . 
५. मराठी सािह याचे व प समजावन सागणेू ं . 

 
प  पितकेचे व प  ( CBCS  प�टन ) 
अ यासपाितका एकण ू ७५ गणाची असेु ं ल. 

 
सतात परी ा ं : ४० गणासाठीु ं  

अतगत म यमापन ं ू : ३५ गणासाठीु ं  
 

एकण गण ू ु : ७५ 
 

अतगत म यमापन ं ू (C.A.) 
पिहली घटक चाचणी  १० गणु 
दसरी घटक चाचणी ु १० गणु 
गहपाठृ / 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 रामानद तीथ मराठवाडा िव ापीठं , नादडें  
य ूमॉडेल िडगी कॉलेज, िहगोलीं  

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.)                                                                                              तािसका २० 
१.  यशवतराव च हाण ं                                चिरते आिण आ मचिरते  
२.  तकतीथ ल मणशा ती जोशी                    िव ानाची मराठी पिरभाषा  
३.  डॉ. गथर स थायमरुं                                 लोकवा मया या अ यासा या िदशा  
४.  रव द िकबहनें ु                                        वाचनस कती ं ृ  
५.  जयत पवार                                           पसारमा यमाचे बदलते व प ं                                 
६.  रमेश रावळकर                                       कथा  
प  : (किवता)                                                                                                          तािसका २० 
१.  सत ं तकाराम ु                                         अभगं 
२.  वसत बापट ं                                          तला न या जगाची आणु  
३.  इिदरा सत ं ं                                            औ ण   
४.  अलोन                                                दोन किवता (साथक/ माया ) 
५. किवता महाजन                                      िचम या  
६. योिगनी सातारकर                                   मला जगायचय मी होऊनं  
उपयोिजत                                                                                                                तािसका ०५ 
१. सवादं लेखन 
२. अहवाललेखन 
३.  सोशल मीिडयातील लेखन  
४.  पमाण भाषचेे लेखन  
सदभगथं ं : 
१. ‘ यावहािरक /उपयोिजत मराठी व पसारमा यमाची कायशैलीं ’ , सदीप सागळें ं , डायमड पि लकेश सं , पण ेु  
२.. ‘उपयोिजत मराठी’, डॉ. पकाश मेदककर, िव ा ब स ु , औरगाबादं  
३.. ‘सोशल िमिडया िडिजटल दिनयाु ’ , पफ ल सतार ु ु , म टी हिसटी पि लकेश स, पणेु  
४. ‘मराठी भाषा: उपयोजन व सजन’, सहा कमार बोबडेु ु , यिनटीु  पकाशन , पणेु  
५.. ‘मराठी भािषक कौश ये िवकास’, सपादकं : प वीराज तौरृ , अथव पि लकेश स, जळगाव 
६. ‘सोशल मीिडया’, योगेश बोराटे,  अथव पि लकेश स, जळगाव इ. 
ग  
कथा, लेख इ. 
प   अतगत म याकन ं ंू (३५)                                                                                                           तािसका १० 
 

* * * * * 
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