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पररशिष्ट – १
प्रायोशिक कायय नसलेला शिषय
(Non Practical Subject)

शिषय : मराठी

सक
ं े त : ०७

Subject : Marathi
अ.नं.
(Sl. No).

ििय : शितीय पी.य.ु सी

Code : 07

Class : PUC II
उपलब्ध
तास
(Available
Period)

कालािधी
(Duration)

िद्य,

पद्य,

स्थूलिाचन

ि व्याकरण

(Chapter )

01

प्रथम सत्र
(First Term)
15/07/2021
पासनू ते
15/09/2021 पर्यंत

प्रथम घटक परीक्षा
(First Unit Test)
02

13/09/2021
पासनू ते
15/09/2021 पर्यंत.

िद्य - शिभाि
पद्य - शिभाि
स्थूलिाचन
१) श्री गोव दिं र् भच्िंू या विळा
१) पसायदान
१) पाझर (िथा)
२) मरावियाची तो इज्जत ाचणार नाही. २) बस श्वे रािंचे चनामृत
३) ीरराणी वित्तरू चन्नम्मा
३) सतिं ाणी
४) विक्षण हाच आमचा तरणोपाय
अ) विती हे सख
ु मावनती सिंसाराचे
५) माझिं आयष्ु य
ब) घेता नाम व िोबाचे
ि) सत् र पा गे मिा
४) तू थोर दयावसिंधू
५) सदिंु र वहर े माळ
६) गोफ

व्याकरण शिभाि
१) वनबिंध
२) व भक्ती

वरील सवव गद्य, पद्य, स्थल
ू वाचन व व्र्याकरणावर आ्धारीत प्रथम घटक परीक्षा (First Unit Test) वार्षवक परीक्षेच्र्या धतीवर आधारीत
असेल.
(The Topics covered in 1st Unit Test conducted based on, Annual Exam Question Paper Model)

40

िृहपाठ – १
03

04

(Assignment - I )

शितीय सत्र
Second Term)

16/09/2021
पासनू ते
30/11/2021 पर्यंत
िृहपाठ – २
05

वैचाररक व र्चिंतनात्मक व तकव र्नष्ट र्वचारावर आधारीत र्वषर्य र्वद्यार्थर्यावना गृहपाठासाठी द्यावे.
(Thoughtful topics given to students)

िद्य - शिभाि
पद्य - शिभाि
६) श्री ति
ु ारामाची विित सािं त्सररि 7) राि आहे ै-याची
पण्ु यवतथी
8) व साव्या ितिाच्या िे टच्या
७) सतीचे िस्त्र
टोिा र
८) रदषू णा र उपाय नाही िा ?

स्थल
व्याकरण शिभाि
ू िाचन
२) होरपळ ( कथा) ३) तक्रार अजज ( अजज िेखन)
४) ािरचार
५) समहू दिजि िब्द
६) म्हणी
७) उतारा (आििन)
वैचाररक व र्चिंतनात्मक व तकव र्नष्ट र्वचारावर आधारीत र्वषर्य र्वद्यार्थर्यावना गृहपाठासाठी द्यावे. (Thoughtful topics given to students)

30

(Assignment - II )

सहामाही परीक्षा
06

(Mid-Term Exam)

प्रथम आर्ण र्ितीर्य सत्रातील सवव गद्य, पद्य, स्थल
ू वाचन व व्र्याकरणावर आधारीत सहामाही परीक्षा असेल. ( Mid-Term Exam, Topic

20/11/2021
पासनू ते
30/11/2021पर्यंत
तृतीय सत्र

covered from First and Second Term)

(Third Term)
07

01//12/2021
पासनू ते
30/01/2022 पर्यंत

िद्य - शिभाि
९) आजीचे भाष्य
१०) हृदयसिं ाद
११) जी नाची सायिंिाळ

पद्य - शिभाि
९) आई
१०) सखी

शितीय घटक परीक्षा
(Second Unit Test)
08

28/01/2022
पासनू ते
31/01/2022 पर्यवत

तृतीर्य सत्रातील सवव गद्य, पद्य, स्थल
ू वाचन आर्ण व्र्याकरणावर
आधारीत र्ितीर्य घटक परीक्षा (Second Unit Test) असेल.

स्थल
व्याकरण शिभाि
ू िाचन
३) गळफास (कथा) 8) आवेदन पत्र ( नोकरीसाठी
अर्व )
30

चतूथय सत्र
(Fourth Term)
09

10

01/02/2022
पासनू ते
31/03/2022 पर्यंत
पूिय तयारी िाशषयक
परीक्षा
(Preparatory Exam)

िद्य - शिभाि
१२) ही मि
ु े .....त्यािंचे हे य

पद्य - शिभाि
११) वनष्ठा
१२) जी माझा गतु िाय

पणू व अभ्र्यासक्रमावर आधारीत पवू व तर्यारी वार्षवक परीक्षा असेल.
(Preparatory Exam based on Full Syllabus)

24/03/2022
पासनू ते
30/03/2022 पर्यंत
11

िाशषयक परीक्षा
एर्प्रल मर्हन्र्याच्र्या
पणू व अभ्र्यासक्रमावर आधारीत वार्षवक परीक्षा असेल.
पर्हल्र्या आठवड्र्यात. (Annual Exam based on Full Syllabus )
Annual Exam in First
week of April)

उजळणी
20

