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Title of 
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Course Objectives: उद्दिष्ट े

१. शदु्धलेखन ननयम व मनुित शोधनाचे स्वरूप समजून घेणे. 

२. अ)  उतारा आकलन – प्रश्न  

आ) ननबंध लेखन करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य अवगत करणे. 

३. अ) भाषांतर स्वरूप प्रकार  

आ) उपयोजन        

४. जानिरात नवदे्यचा पररचय करून घणेे. 

 

Learner Outcomes:( द्दिषप्ती ) 

१. नवदयार्थनंा लेखन नवषयक ननयम समजावून देता येईल व त्या अनषुंगाने मनुित शोधनाचे स्वरूप. त्यामळेु नवदयार्थनंा मनुित 

शोधनाचे कौशल्य आत्मसात करतील. 

२. उतारा आकलन व ननबंध लेखन याद्वारे नवदयार्थनंीचा भानषक नवकास साधणे. 

३. भाषांतर लेखनाने दोन भाषांचे प्रानवण्य प्राप्त करता येईल. 

४. जानिरात लेखनाचे तंत्र समजावून सांगणे त्यामळेु नवदयार्थनंीमधील कलात्मक व नननमितीशीलतेला वाव नमळेल. जानिरात 

क्षेत्रात कायिरत िोता येईल.  

५. स्पधाि परीक्षांच्या दृष्टीने िा अभ्यासक्रम नवद्यार्थयाांसाठी मित्त्वाचा ठरेल. 
 

 

Module Module 

Specific 

Objectives 

Content Weightage Instruction 

Time 

Credits Evaluation 

IE 

Weightage 

EE 

Weightage 



Module 

1 

शदु्धलेखन 

ननयम व 

मनुित 

शोधनाचे 

स्वरूप 

समजून घेणे. 

लेखन नवषयक ननयम 

समजावून  व त्या 

अनषुंगाने मनुित 

शोधनाचे स्वरूप व 

मनुित शोधनाचे 

कौशल्य आत्मसात 

करणे. 

25 750 Hour 

(15 

Lectures) 

1 05 20 

Module 

2 

अ)  उतारा 

आकलन – 

प्रश्न आ) 

ननबंघ लेखन  

करण्यासाठी 

आवश्यक 

कौशल्य 

अवगत करणे. 

उतारा आकलन व 

ननबंध लेखन याद्वारे 

भानषक नवकास 

साधणे. 

. 

 

25 750 Hour 

(15 

Lectures) 

1 05 20 

Module 

3 

अ) भाषांतर 

स्वरूप, प्रकार 

आ) उपयोजन         

. 

भाषांतर लेखनाने दोन 

भाषांचे प्रानवण्य  

आत्मसात करून 

त्याचे उपयोजन करणे.  

25 750 Hour 

(15 

Lectures) 

1 05 20 

Module 

4 

जानिरात 

नवदे्यचा 

पररचय करून 

घेणे. 

 

जानिरात लेखनाचे तंत्र 

समजून घेऊन 

जानिरात क्षेत्रात 

कलात्मक व 

नननमितीशीलतेला वाव 

नमळेल. 

25 750 Hour 

(15 

Lectures) 

1 05 20 

 Student 

Project 

वरील घटकांवर 

आधाररत : सेनमनार / 

शोधप्रकल्प(Project) 

/ पररसंवाद/ अंतगित 

चाचणी परीक्षा 

     

 

 

Evaluation Scheme:  

A. Internal Examination:  

सेनमनार / शोधप्रकल्प (Project ) / पररसंवाद/ अंतगित चाचणी परीक्षा 

B. External Examination: 

The pattern of the written exam would be as follows: 



प्रर्म सत्रांत परीक्षा – गणु – ७५  

वरील अभ्यासपनत्रकेचे सत्रांत प्रश्नपनत्रकेचे स्वरूप पढुील प्रमाणे ठरनवण्यात आले आिे . 

 

प्रश्न क्र १. अ) लेखन नवषयक ननयमावंर एक  प्रश्न.          

आ) मनुित शोधनाच्या उपयोजनावर आधाररत प्रश्न.      

गणु   १० 

गणु   १५ 

प्रश्न क्र २. अ) उताऱ्यावर आधाररत प्रश्न      

आ) ननबंध लेखन यावर पयािय देऊन एक प्रश्न                                             

गणु   १० 

गणु   १५ 

प्रश्न क्र ३. मनुित माध्यमांवर आधाररत जानिरात तयार करणे यावर पयािय देऊन एक प्रश्न                                       गणु   २५ 

प्रश्न क्र ४. भाषांतर स्वरूप व प्रकार यावर आधाररत एक प्रश्न     

दोन भाषांमध्ये भाषांतर करणे यावर आधाररत एक प्रश्न     

गणु   १५ 

गणु   १० 
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