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प्रायोशिक कायय नसलेला शिषय
(Non Practical Subject)
सक
ं े त : ०७
Code : 07

शिषय : मराठी
Subject : Marathi
अ.नं.
(Sl.
No).

01

02
03

कालावधी
(Duration)
प्रथम सत्र
(First Term)
16/08/2021
पासनू ते
15/09/2021 पर्यंत

प्रथम घटक परीक्षा
(First Unit Test)
13/09/2021
पासनू ते
15/09/2021 पर्यंत.
िृहपाठ – १
(Assignment - I )

िद्य,

िद्य - शिभाि
१. चक्रधराांची अह ांसावृत्ती व
हवनोदबध्ु दी
२. दत्ताजी ह ांदे याांचे वीरमरण व
वीरवचन.
३. ेतक-याचां ी पररहथथती

पद्य,

स्थल
ि
ू िाचन
(Chapter )

पद्य - शिभाि

ििय : प्रथम पी.य.ु सी
Class : PUC I
उपलब्ध
तास
(Available
Period)

व्याकरण

स्थूलिाचन

व्याकरण शिभाि
१) हनबधां
२) हवरुध्दाथी ब्द
३) समानाथी ब्द

१) म दबां ेचे धवळे
१) बदलते बोरगाांव
२) गरुु म ात्म्य
३) सांतवाणी
अ) मनुष्य कररसी
ब) हवठु माझा लेकुरवाळा
क) ीन याती माझी देवा
ड) चदां नाचे ात पाय ी चदां न
४) सीतागीत
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)

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

04

शितीय सत्र
Second Term)
16/09/2021
पासनू ते
30/11/2021 पर्यंत

05

िृहपाठ – २
(Assignment - II )

06

07

सहामाही परीक्षा
(Mid-Term Exam)
20/11/2021
पासनू ते
30/11/2021पर्यंत
तृतीय सत्र
(Third Term)
01//12/2021
पासनू ते
30/01/2022 पर्यंत

४) युवकाांपढु ील आव् ाने
५) घार ह ांडते आका ी
६) जातील े बी हदवस

पद्य - शिभाि
५) लटपट लटपट तुझे चालणे
६) मराठी माती
७) आईची आठवण

स्थूलिाचन
२) पर्हली र्िकार

व्याकरण शिभाि
४) वाकप्रचार
५) इग्रां जी ब्दाना पयाायी मराठी
ब्द
६) पत्र लेखन
७) अनवु ाद ८) प्रर्योग
९) काळ १०) सिंर्यक्त
ु वाक्र्य
११) सामान्र्य रुप
१२) प्रमाण मराठी
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वैचाररक व र्चतिं नात्मक व तकव र्नष्ट र्वचारावर आधारीत र्वषर्य र्वद्यार्थर्यावना गृहपाठासाठी द्यावे.
(Thoughtful topics given to students)

प्रथम आर्ण र्ितीर्य सत्रातील सवव गद्य, पद्य, स्थल
ू वाचन व व्र्याकरणावर आधारीत सहामाही परीक्षा असेल. ( Mid-Term Exam,
Topic covered from First and Second Term)

िद्य - शिभाि
७) ेरास सव्वा ेर
८) नावां लौहकक सतां सतां कनकदास
९) जेंव्हा आपलाच इर्तहास आपण
र्वसरतो.
१०) वीरमाता र्जजाऊ

पद्य - शिभाि
८) सांसार
९) पचां ारती
१०) आनांदी पक्षी
११) तेंव् ा जीवन मला े कळू
लागले

स्थल
ू िाचन
३) र्तची वाटच वेगळी
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08

09

10

शितीय घटक परीक्षा
(Second Unit Test)
28/01/2022
पासनू ते
31/01/2022 पर्यवत
चतूथय सत्र
िद्य - शिभाि
(Fourth Term) 11) टारफुला
01/02/2022
१२) सांगणकाचे म त्मव
पासनू ते
31/03/2022 पर्यंत
िाशषयक परीक्षा
(Annual Exam)
24/03/2022
पासनू ते
30/03/2022 पर्यंत

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

पद्य - शिभाि
१२) रबीची पेरणी
१३) पोरी

स्थूलिाचन
४) देव घावला ! देव पावला

पणू व अभ्र्यासक्रमावर आधारीत वार्षवक परीक्षा असेल.
(Annual Exam based on Full Syllabus )

उजळणी
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