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layfXur egkfo|ky;karhy 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] fnukad 30 ,fizy 2019 jksth laiUu 

>kysY;k 43O;k ek- fo|k ifj”kn cSBdhrhy ,suosGpk fo”k; Ø-5@43&2019 P;k Bjkokuqlkj izLrqr 

fo|kihBkP;k layfXur egkfo|ky;karhy 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-,-&izFke o"kZ&baxzth ¼vfuok;Z] vfrfjDr ¼f}rh; Hkk"kk½] QaD'kuy baxzth] ,sfPNd½ 
2½ ch-,-&izFke o"kZ&fganh ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½ 
3½ ch-,-&izFke o"kZ&ejkBh ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½ 
4½ ch-,-&izFke o"kZ&ikyh ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½ 
5½ ch-,-&izFke o"kZ&laLÑr ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½ 
6½ ch-,-&izFke o"kZ&mnwZ ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½ 
7½ ch-,-&izFke o"kZ&vFkZ'kkL= 
8½ ch-,-&izFke o"kZ&Hkwxksy 
9½ ch-,-&izFke o"kZ&bfrgkl 

10½ ch-,-&izFke o"kZ&lSfud'kkL= 
11½ ch-,-&izFke o"kZ&rÙoKku 
12½ ch-,-&izFke o"kZ&jkT;'kkL= 
13½ ch-,-&izFke o"kZ&ekul'kkL= 
14½ ch-,-&izFke o"kZ&yksdiz'kklu 
15½ ch-,-&izFke o"kZ&lekt'kkL= 
16½ ch-,-&izFke o"kZ&vWMfefuLVªsVhOg lfOgZl 

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

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&01@ifji=d@inoh&lhchlh,l vH;klØe@ 

2019&20@66 

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

fnukad % 17-06-2018-   

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] loZ lacaf/kr layfXur egkfo|ky;s] izLrqr fo|kihB- 

4½ midqylfpo] inO;qÙkj foHkkx] izLrqr fo|kihB- 

5½ lkgk¸;d dqylfpo] ik=rk foHkkx] izLrqr fo|kihB- 

6½ flLVe ,DliVZ] 'kS{kf.kd foHkkx] izLrqr fo|kihB- 



 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नादेंड 

ववषय – मराठी 
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐच्छिक)  & च्दितीय भाषा - मराठी (Second Language) 

शकै्षणिक वषथ - २०१९-२०२०( जनू २०१९ ) पासून 

 

(बी. ए., बी . कॉम ., बी. एससी. आणि इतर पदवी प्रर्म वषाथसाठी)  
सत्र पहिल े 

मराठी (ऐच्छिक)-     संकेतांक  
अभ्यासपत्रत्रका – पहिली  MAR-  I :- अभ्यासपत्रत्रका :  आधनुनक मराठी कर्ा वाड्मय  

अभ्यासपत्रत्रका - दसुरी     MAR-  II:- अभ्यासपत्रत्रका :  मध्ययगुीन आणि आधुननक मराठी                
पद्य वाङ्मय  

व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language)- S.L.  

अभ्यासपत्रत्रका – पहिली   - MAR-SL-1  :- 'अक्षरलेिी ' 
सत्र – दसुरे 

अभ्यासपत्रत्रका – नतसरी MAR-  III :- मराठी कर्ात्म साहित्य   

अभ्यासपत्रत्रका - चौर्ी   MAR-  IV  :- आधनुनक मराठी कववता   

व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language)- S.L. 

अभ्यासपत्रत्रका - दसुरी     - MAR- SL- 2 :- ‘साहित्यशशल्प’  



     
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ,  नांदेड 

अभ्यासक्रम - मराठी (ऐव्छिक)  

शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून 
सत्र - पहिले  

संकेताकं- MAR-  I                     अभ्यासपत्रत्रका - पहिली 

अभ्यासपत्रत्रका :  आधनुनक मराठी कथा वाड्मय  

 

उद्हिष्टे  

1)कर्ा वाड्मय प्रकार समजून घेिे. 

2)मराठी कर्ा वाड्मयाचे कालानकु्रमे स्वरूप समजून घेिे. 

3)कर्ा वाड्मयाछया ववववध प्रकाराची ओळख करून घेिे. 

4)कर्ा वाड्मयाची अशभरूची ननमाथि करिे. 

उपयोगिता 

1)कर्ा वाड्मयाछया ववववध प्रकारांची ओळख. 

2)ववद्यार्थयाांची कर्ात्मदृष्टी ववकशसत करिे. 

3) साहित्याशभरुचीछया आकलनकक्षा रंूदाविे. 



4) भावषक आणि वाङ्मयीन सौंदयथदृष्टीचा ववकास. 

5) मराठीछया ववववध बोलीचंा पररचय. 

स्वामी रामाननंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठाछया मराठी अभ्यास मंडळाने ‘कर्ाशशल्प’ 
(संपादक- डॉ. जयद्रर् जाधव, डॉ. सुननता सांगोले, डॉ. जयदेवी पवार) िे संपाहदत पुस्तक 
अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे. 

अभ्यासघटक 

1)  अनतर्ी देवो भव! -   वामन चोरघड े

2)  मोत्याचे पीक -   वव.स.खांडकेर 

3)  ककडलेली मािस ं-         गगंाधर गाडगीळ 

4)  ववलायती पीक -    शकंर पाटील 

5)  वाळवि  -    रा.रं.बोराड े

6)  ननवाथशसत -    अववनाश डोळस 

7)  कु-िाडीचे दांड े-    श्रीराम गुदेंकर 

8)  वारसा  -     साननया 

9)  शदु्ध बीजापोटी -    रेखा बजैल 

10)  बरकत  -    साहिल शखे 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड 

अभ्यासक्रम - मराठी (ऐव्छिक)  

शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून 
सत्र - पहिले  

सकेंतांक- MAR-  II                      अभ्यासपत्रत्रका - िसुरी  

अभ्यासपत्रत्रका :  मध्ययुिीन आणि आधनुनक मराठी पद्य वाङ्मय -II  

 

उद्हिष्टे : - 

१. वाङ्मयीन व भावषक आकलनक्षमता वाढवविे .  

२. कालानकु्रमे अभ्यास घटकांद्वारे अध्ययन सलुभता ननमाथि करिे.  

३. मध्ययगुीन आणि आधुननक कालखंडातील कववतछेया ववचारधारा समजून घेिे.  

४. कववता अभ्यासाछया व लेखनाछया अशभरुची ववकशसत करिे.  

५. कादय वाङ्मयाचा पररचय घडवविे.  

उपयोगिता  

१. कादयप्रवािातील ववचारधारांची ओळख.  

२. कववतमेधनू प्रकट झालेल्या मानवी मलू्यांचे आकलन.  

३. भावषक आणि वाङ्मयीन सौंदयथदृष्टीचे ववकसन.  

४. कववतछेया ववववध रचनाप्रकारांचा पररचय.  

५. प्राचीन आणि आधुननक कादयप्रकाराचंी ओळख.  



  

 

अभ्यासघटक 

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मडंळाकडून 'कादयशशल्प' 

(सपंादक : डॉ मातांड कुलकिी , डॉ बाबरुाव खदंारे व डॉ सतंोष िंकारे) िे सपंाहदत पसु्तक 

अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे.  

  

१.धवळे -     मिदंबा 

२. पाप्या नावड ेसतं सगंती -   सतं नामदेव 

३. घन ुवाजे घिुघिुा -   सतं ज्ञानेश्वर  

४. ववठो माझा लेकुरवाळा -   सतं जनाबाई 

५.देवा नािी रुप देवा नािी नाम-  सतं चोखामळेा 

६. ववचंू चावला (भारुड ) -   सतं एकनार् 

७. दोन अभगं -    सतं मन्मर् शशवशलगं स्वामी 

८. दोन अभगं -    सतं तकुाराम 

९. धधग ्धधग धधग व्जिें तझुे रे -  वामन पडंडत 

१०. घनःश्याम सुदंरा -    िोनाजी बाळा 

११. सुदंरा मनामध्ये भरली -   शािीर राम जोशी 

१२. शशवाजीचा पोवाडा -   मिात्मा जोतीराव फुले 

१३. आम्िी कोि? -    केशवसतु 

१४. डोळे िे जुल्मी गड े-   भा. रा. तांबे 



१५. रगडिी -          बहििाबाई चौधरी 

१६. सागरास -     वव. दा. सावरकर 

१७. औदुंबर -     बालकवी 

१८. नदीपल्याड -    ग. ल. ठोकळ 

१९. ह्या गगंेमधध गगन ववतळले-  बा.सी. मढेकर 

२०. किा –     कुसमुाग्रज 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड 

अभ्यासक्रम - मराठी (ऐव्छिक)  

शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून 

सत्र - िसुरे 

सांकेतांक- MAR-  III                      अभ्यासपत्रत्रका - नतसरी 
अभ्यासपत्रत्रका : मराठी कथात्म साहित्य  

उद्हिष्टे :  

१. मराठी साहित्य आणि संस्कृतीची ओळख करुन घेिे.  

२. मिान दयव्ततमत्वाचा पररचय घडवविे.  

३. मिापुरुषांछया अनुभूतींवर प्रकाश टाकिे .  

४. कर्ात्म साहित्यातील ववववध लेखनप्रकारांची माहिती.  

५.  समाज पररव्स्र्तीवर प्रकाश टाकिे .  

उपयोगिता  

१. मिामानवाछया दयव्ततमत्वामधनू प्रेरिा.  

२. मानवी मूल्यांची रुजविूक करिे.  

३. आत्मकर्नपर, चररत्रपर, प्रवासविथनपर व इतर  कर्ात्म साहित्यननशमथतीस प्रेरक 
वतावरिननशमथती.  

४. वाचन आणि लेखन अशभरुची वदृ्धधगंत करिे.  



स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मंडळाकडून 'कर्ात्म 

मराठी साहित्य ' -(संपादक : डॉ मर् ुसावंत,  डॉ ववठ्ठल जम्बाले  व  डॉ मव्ल्लकाजुथन तंगावार) िे  

संपाहदत पुस्तक अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे.  

अभ्यास घटक : 

चररत्र  

१. अगंुलीमालाची धम्मदीक्षा -    डॉ. बाबासािेब आंबेडकर  

२. ि. शशवाजी मिाराजांच ेगुिसंकीतथन -   कृष्िराव केळुसकर  

३ अव्ददतीय स्वातंत्र्ययोद्धा -    संजय सोनविी  

 

आत्मकथन  

४. पावनगड -      मिषी वव. रा. शशदें  

५. मी शाळेत जातो -     लक्ष्मि माने  

६. झपाटलेपि -      प्रतीक्षा लोिकर  

 

कथा, प्रवासविणन, लललत िद्य व कािंबरीअशं  

७. शवेंतीचा खराटा -     श्री. म. माटे  

८.  दोन ज्ञानचक्षू -    पु. ल. देशपांड े 

९. श्रावि -      द. ता. भोसले  

१०. मराठवाड्याचा दषु्काळ -    सुशील धसकटे 

 

 



 
 
 
 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ,  नांदेड 

अभ्यासक्रम -मराठी (ऐव्छिक)  

शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून 
सत्र - िसुरे 

सांकेताकं- MAR-  IV                      अभ्यासपत्रत्रका - चौर्ी 

अभ्यासपत्रत्रका : आधनुनक मराठी कववता   

 

उद्हिष्टे : - 

१.  आधनुनक मराठी कववतेछया प्रेरिा समजून घेिे.  

२. साठोत्तरी मराठी कववताछंया ववववधांगी जाणिवांचा अभ्यास करिे .   

३. मातसथवादी, आंबेडकरवादी आणि स्त्रीवादी कववतेछया जाणिवांचा अभ्यास करिे.   

४. जागनतकीकरिाछया पररप्रेक्ष्यातून मराठी कववतेची मीमांसा करिे.  

५. आधनुनक कववतेछया प्रवािातील वाङ्मयीन आणि मानवी मूल्यांची मीमांसा करिे.  

उपयोगिता  

१. आधनुनक मराठी कववतेचा पररचय . 

२. कादयप्रवािातील प्रकटलेल्या मानवी मूल्यांच ेआकलन .  



३. कववतेच ेरचनाप्रकार, भाषा आणि प्रनतमासषृ्टीचा अभ्यास .  

४. मराठी कादय प्रवािातील वैचाररक अधधष्ठानांचा शोध.  

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मंडळाकडून 'आधुननक 

मराठी कववता ' (संपादक : डॉ बाबुराव खदंारे,  डॉ जयद्रर् जाधव व  डॉ आनंद इंजेगावकर) िे  संपाहदत 

पुस्तक अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे.  

अभ्यासघटक : 

साठोत्तरी मराठी कववता  

१. कुिाछया खांद्यावर  -   आरती प्रभू  

२. दान -      गे्रस  

३. दःुखाचा अकुंश -     भालचदं्र नेमाड े 

 

मार्कसणवािी कववता  

४. भववष्याछया गभाथतल्या बाळाच ेरुदन - शरछचदं्र मुव्ततबोध  

५. तोवर तुला मला -     नारायि सुव े 

 

आंबेडकरवािी कववता  

६. जग बदल घालुनी घाव -     अण्िा भाऊ साठे  

७. अजून र्ोडा वेळ -     नामदेव ढसाळ  

८. पुन्िा एकदा -     यशवंत मनोिर  

 

ग्रामीि कववता  



९.  िळद लावाया    लक्ष्मि मलगीरवार  
१०. बैल दौलतीचा धनी -    रामदास केदार 

 

आहिवासी कववता  

११.  त्रबरसा मुंडा      भुजंग मेश्राम  

 

स्त्त्रीवािी कववता  

१२. रे्रीगार्ा इसवी सन दोन िजार सिा   प्रज्ञा दया पवार  

१३. ननष्िात       साररका उबाळे परळकर 

 

मुच्स्त्लम कववता  

१४. अस ेकस ेम्ििता येईल -    फ. म. शिाव्जंदे  

१५.  मी टेकले नािीत िात  -    शखे इकबाल शमन्ने   

 

जािनतकीकरिानंतरची कववता  

१६. अर्थयुद्ध -      अरुि काळे 

 

कादयप्रकार (ननवडक )  

१७. प्रेम म्ििजे  (बोलगािी)  -    मंगेश पाडगावकर 

१८. एल्गार (गझल ) -     सुरेश भट  

१९. तीन िायकू (िायकू) -    प्रभाकर साळेगावकर  

२०. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई िोळकर (गीत) -  शं. ल. नाईक  



२१.  झाडबाबा   (बालकववता)  -    संजय वाघ  

 

 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ,  नांदेड 

अभ्यासक्रम - व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language ) 
शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून 

सत्र - पहिले  

सांकेताकं- MAR- S.L. - I                      अभ्यासपत्रत्रका – पहिली 

'अक्षरलेिी’ 

(बी. ए . ,बी . कॉम ., बी. एससीं आणि इतर पदवी प्रर्म वषाथसाठी)  

 

उद्हिष्टे-  

१. मध्ययगुीन व आधनुनक मराठी गद्य व पद्याचे कालववशशष्ट  स्वरूप- ववशषे समजून घेिे.  

२. मराठी वाङ्मयननशमथतीछया प्रेरिांची उकल करिे.  

३. मराठी साहित्याची आवड ननमाथि करिे.   

४.  मराठी प्रमािलखेनववषयक ननयमाबद्दल जागतृी घडवविे.   

५. मराठी दयाकरिातील शबदांछया जातीचा पररचय करिे.  

उपयोगिता  

१. मध्ययगुीन व आधनुनक गद्य - पद्य वाङ्मयाचा पररचय.  

२. मराठीतील वाङ्मयप्रकाराचंी ओळख.  



३. मराठी साहित्यननशमथती आणि त्यांछया प्रेरिांसबंधंी आकलन .  

४. मराठी भाषतेील दयाकरिाचे उपयोजन  

५. भाषाज्ञान.  

अभ्यासघटक : 

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मडंळाकडून 'अक्षरलेिी' - 

(सपंादक : डॉ पढंरीनार् धोंडगे,  डॉ . ववठ्ठल जंबाले व  डॉ कल्याि गोपनर) िे  सपंाहदत पसु्तक 

अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे.  

िद्य ववभाि  

१. ससीक रक्षि -      म्िाइंभट  

२. सािुकार म्ििज ेराज्याची शोभा -   रामचंद्रपतं अमात्य  

३. भावी जीवनाची उभारिी ववद्यापीठात िोत े-   डॉ. बाबासािेब आंबेडकर  

४. क्रीडाससं्कृतीची गरज -     नरेंद्र दाभोळकर  

५. पदरी पडल ंपववत्र झाल ं-     हिम्मतराव बावसकर  

६. आमची आईः साधनाताई-     मदंा आमटे  

७. झाड ंलाविारा मािूस -     मकरंद कुलकिी  

८. द्योतक -       कृष्िा ककंबिुने  

पद्य ववभाि  

१. समयासी सादर दिावे -     सतं सावता माळी  

२. त्रबकट वाट वहिवाट नसावी -    अनतं फंदी  

३. आईची आठवि -      माधव जुशलयन  

४  मािसा इर्े मी -      वामनदादा कडथक  

५. सयूथनारायिा .... -     ना. धों. मिानोर  



६. उतराई-       गोववदं काळे  

७. िी परृ्थवी स्त्रीशलगंी आिे -     पी. ववठ्ठल  

८. सपू आणि जात े-      स्वाती शशदें   

उपयोच्जत मराठी  

१. प्रमाि मराठी लखेनाचे अनसु्वारववषयक ननयम  

२. शबदांछया जाती  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ,  नांदेड 

अभ्यासक्रम - व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language ) 
शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून 

सत्र - िसुरे   

संकेताकं- MAR- S.L. - II    अभ्यासपत्रत्रका - िसुरी 
(बी. ए . ,बी . कॉम ., बी. एससीं आणि इतर पदवी प्रर्म वषाथसाठी)  
     ‘साहित्यलशल्प’ 

उद्हिष्टे :- 

१.      मराठी भाषा व साहित्य याववषयी अशभरुची ननमाथि करिे. 

२.      ववववध वाङ्मयप्रकारांची ओळख करुन देिे. 

३.      भाषा उपयोजनाचे स्वरुप समजून घेिे. 

४.      ववववध जीवनमलू्ये व कलामलू्ये यांचा पररचय करुन देिे. 

५.      ववद्यार्थयाांचे दयव्ततमत्व ववकशसत करिे. 

उपयोगिता :– 

१.      मराठी भाषछेया उपयोजनाशी पररचय िोईल. 

२.      मराठी साहित्याची ओळख िोईल. 

३.      गद्य आणि पद्य यातील ववववध प्रकाराचंा पररचय िोईल. 

४.      मराठी भाषछेया प्रमािलेखनाची ओळख िोईल. 

५.      जीवनमलू्ये व कलामलू्ये यांछयाशी पररचय िोईल. 

अभ्यासघटक  - 



स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मडंळाकडून 

‘साहित्यशशल्प’ िे पाठयपसु्तक नेमण्यात आले आिे. डॉ. राजकुमार मस्के, डॉ. परृ्थवीराज तौर आणि डॉ. 

िंसराज भोसले यांनी िे पाठ्यपसु्तक सपंाहदत केले आिे. 

िद्य ववभाि 

१.      झेल्या –       दयकंटेश माडगळूकर 

२.      राग –      कैलाश सत्यार्ी (भाषांतर – सकंल्प गजुथर) 

३.      सये तझुे डोळे –      भारत सासिे 

४.      चांदिभलू -      ववजयकुमार शमठे 

५.      गोरफडाची दािकता –     नरेंद्र लांजेवार 

६.      मगंळ कुजबजुला –      रंजन गगे 

७.      आई तझु्याशशवाय –     राम शवेडीकर 

८.      ईद –       मोहिब कादरी 

 

पद्य ववभाि 

१.      त्याच ेकादयलखेन –     केशवकुमार  

२.  शललीची फुले –      प.ु शश. रेगे 

३.  साठीची गझल –      ववदंा करंदीकर       

४.      डॉ. बाबासािेब आंबेडकर –     ज. वव. पवार 

५.      नतछया मनात उतरिे –     समुन केसरी (भाषांतर – स्वाती दामोदरे) 

६.      समता –       शमलींद बागलू 

७.      जीवनी –       वप्रया धारुरकर 

८.      वासनेची मगरशमठी –    ववनायक येवले 

९.      तलब –       सधुचता खल्लाळ 

 

दयाकरि ववभाि 



१.      प्रमाि मराठी लखेनाच ेननयम - -िस्व आणि दीघथ 

२.      प्रयोगववचार 

 

प्रश्नपत्रत्रकेचे प्रारूप : सवथ अभ्यासपत्रत्रकांसाठी 
प्रत्येक अभ्यासपत्रत्रका एकूि ७५ िुिांसाठी असेल. 

सत्रांत परीक्षा – ४० गुिांसाठी व अतंगथत मूल्यमापनासाठी  ३५ गुि  आिेत.  
प्रश्नपत्रत्रका प्रारूप :-    एकूि    ७५ िुि    

अंतिणत मलू्यमापन (C. A.)                       ३५ िुि  

घटक चाचिी -२ (प्रत्येकी १० गुि )               २० गुि   

गिृकायथ / चचाथसत्र                                       १५ गुि  

 

सत्रांत परीक्षा  (E. S. E. )                        ४० िुि  

सत्रातं परीक्षेच ेस्वरूप खालीलप्रमािे रािील.   

प्र. १ ला पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न      १५ गुि 

प्र. २ रा पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न      १५ गुि 

प्र. ३ रा टीपा शलिा. (चारपैकी दोन)      १० गुि 

  
 




