
Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 
Choice Based Credit System 

B.A. Part I 
Marathi Course I, Sub Code –MARC1 

June 2019 onwards 
आवश्यक मराठी 

आवश्यक अनुषंगिक ननवड  मराठी  
पाठ्यपुस्तक – शब्दसंहिता  

( शब््संहिता आणि उपयोजित मराठी) 
 

Outcomes- 

१. वव्यार्थयाांमध्ये  मराठी भाषेववषयी आवड ननमााि िोईल 

२. वव्यार्थी दैनंहदन िीवनात मराठी भाषेचा वापर अगिक ननदोष व आत्मववश्वासाने करतील  

३. वव्यार्थयाांमध्ये मराठी साहित्याववषयी अभभरुची ननमााि िोईल  

४. वव्यार्थयाांना मराठी साहित्य परंपरेतील प्रमुख कर्था लेखकांचा पररचय िोईल  

 

ववभाि 

Module 

घटक 

Topic 

अध्यापन ताभसका 

Teaching 

Hours 

शे्रयांक 

Credit 

ववभाि १ 

Module 

 बन्सीिर, तू आता कोठे रे िाशील ?श्री. म. माटे  

 स्मशानातील सोने – अण्िाभाऊ साठे  

 हिशोब  – भास्कर चंदनभशव 

१५ १ 

ववभाि २ 

Module 

 कबुतरे – िंिािर िाडिीळ  

 भूक – बाबुराव बािूल 

 िरवलेली बािुली – सुबोि िावडेकर  

१५ १ 

ववभाि ३ 

Module 

 शु्िलेखन – ननयम आणि उपयोिन  

 मुहितशोिन  

 पररचय-पत्र लेखन  

१५ १ 

ववभाि ४ 

Module 

 साराशं लेखन  

 कल्पनाववस्तार  

 उताऱ्यावरील प्रश्न  

१५ १ 

 

संदभागं्रर्थ सूची 

१  )चे अंउपेक्षितांतरंि – श्री. म. माटे ) 

२  )यांच्या प्रानतननगिक कर्था अण्िाभाऊ साठे –  म  .भा .  भोसले ) 



३  )लाल गचखल –  भास्कर चंदनभशव ) 

४  )मराठी कर्था  :ववसावे शतक –  संपा  .के .ि.  पुरोहित) 

५  )मराठी कर्था :रूप आणि पररसर  म. द. िातकिंिलेकर)  

६-  कबुतरे – िंिािर िाडिीळ  

७-  ननवडक िंिािर िाडिीळ , संपादक सुिा िोशी, पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई.   

८ – अिर भाककते – सुबोि िावडेकर. 

 

Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Compulsory Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

रयत भशिि संस्रे्थचे, 

छत्रपती भशवािी कॉलेि, सातारा  
ववषय – मराठी ( बी.ए. भाि १, आवश्यक मराठी) 

प्रश्नपत्रत्रकेचे स्वरूप व िुि ववभाििी 
एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) िाळलेल्या िािा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे भलिा. ०६  

 ब) ससंदभा स्पष्टीकरि करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० ते ३०० शब्दात उत्तरे भलिा. ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोितेिी दोन प्रश्न सोडवा ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोितेिी दोन प्रश्न सोडवा   ( तीन पैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते भलिा  ०५  

 

अंतिात मूल्यमापन – ४० िुि  
१. विा चाचिी                           -  १०  
२. रसग्रिि ककंवा मौणखक परीिा                 - १०  
३. संवाद कौशल्य                         – १०   
४. ववषय ननिाय उपक्रम                       -१०  

 

 

 
 



 
 

 

Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choice Based Credit System 
B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARC2 
June 2019 onwards 

आवश्यक अनुषंगिक ननवड  मराठी  
पाठ्यपुस्तक – शब्दसंहिता  

( शब््संहिता आणि उपयोजित मराठी) 
Outcomes - 

१. वव्यार्थयाांना कववता या वाङ्मयप्रकाराचा  पररचय िोईल  

२. वव्यार्थयाांना मराठी साहित्यातील प्रमुख कवींचा व त्यांच्या कववतांचा पररचय िोईल 

३. वव्यार्थयाांना श्रवि, वाचन, भाषि, लेखन इ. भावषक कौशल्ये आत्मसात िोतील  

४. वव्यार्थयाांची सिानशील लेखनाची पूवातयारी िोईल  

 

 

विभाग 

Module 

घटक 

Topic 

अध्यापन 
तासिका 

Teaching 

Hours 

शे्रयाांक 

Credit 

ववभाि १ 

Module 

 संत नामदेव  

१.  पनतत तू पावना  

२.  पंढरीस िावे  

 अनंत फंदी  

१. िमाना आला उफराटा  

२.  िे मुखाा खुि तकाा  

 मिात्मा  फुले  

१. मानवांचा िमा एक  

      २.   िीर  

 बालकवी  

१. फुलरािी   

२. अप्सरांचे िािे   

 

१५ १ 

ववभाि २ 

Module 

 ववदंा करंदीकर  

१.  माझ्या मना बन दिड   

२.  झपताल   

 वािरू सोनाविे   

१५ १ 



१. िोिड   

२. चळवळ म्िििे   

 प्रज्ञा दया पवार  

१. खेळ 

२. स्वातंत्र्याचे ट्रायल घेऊन सु्िा   

 

 एकनार्थ पाटील   
१. शिर एक उदास पोकळी  
२. शोियात्रा  

ववभाि ३ 

Module 

 व्यजक्तमत्त्व संकल्पना  

 व्यजक्तमत्त्वववकासासाठी आवश्यक घटक  

 व्यजक्तमत्त्वववकासात भाषेचे मित्त्व 

१५ १ 

ववभाि ४ 

Module 

 भावषक कौशल्ये – श्रवि, भाषि, वाचन, लेखन  

 कायाक्रमाचे संयोिन – स्वाित, प्रास्ताववक, पररचय, 

मनोित, आभार, सूत्रसंचालन आणि कायाक्रमाचे 
फलकलेखन  

१५ १ 

 

संदभागं्रर्थ सूची - 
१. तुकाराम िार्था – मिाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई  

२. मराठी शाहिरी वाङ् मयाचे स्वरूप – चंिकांत व्यविारे  

३. मराठी लाविी – म.वा. िोंड  

४. मिात्मा फुले समग्र वाङ् मय – मिाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई  

५. केशवसुतांची कववता – संपादक वव. स. खांडेकर  

६. मढेकरांची कववता – बा. सी. मढेकर  

७. व्याविाररक मराठी – ल.रा. नसीराबादकर  

८. भावषक सिान आणि उपयोिन – रािन िवस  

 

 

Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Compulsory Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

 

ववषय – मराठी ( बी.ए. भाि १, आवश्यक मराठी) 
प्रश्नपत्रत्रकेचे स्वरूप व िुि ववभाििी 



एकूण गुण – ६०  
प्रश्न १. अ) िाळलेल्या िािा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे भलिा. ०६  

 ब) ससंदभा स्पष्टीकरि करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० ते ३०० शब्दात उत्तरे भलिा. ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोितेिी दोन प्रश्न सोडवा ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोितेिी दोन प्रश्न सोडवा   ( तीन पैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते भलिा  ०५  

 

अंतिात मूल्यमापन – ४० िुि  
५. विा चाचिी                           -  १०  
६. रसग्रिि ककंवा मौणखक परीिा                 - १०  
७. संवाद कौशल्य                         – १०   
८. ववषय ननिाय उपक्रम                       -१०  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Rayat Shikshan Sansth’s 



Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 
B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARO1 
June 2019 onwards 
सत्र : १ (Semester : I) 

अभ्यासपत्रिकेचे नाव – त्रवद्याशाखीय त्रवशेष गाभा मराठी 

      पाठ्यपुस्तक -   अक्षरबंध 
(अक्षरबंध आत्रि उपयोत्रित मराठी) 

Outcomes – 
१. विद्यार्थ्ाांमध््े  मराठी भाषा ि सावित्् ्ाांविष्ी आिड विमााण िोईल 

२. विद्यार्थ्ाांिा मराठी सावित््ातील कथेचा विकासक्रम  लक्षात ्ेईल  

३. विद्यार्थ्ाांचा विविध माध््माांसाठी कराि्ाच््ा लेखिाचा सराि िोईल   

४. विद्यार्थ्ाांची विविध स्पधाा परीक्षाांची पूिा त्ारी िोईल 

 

अ.क्र. 

Sr. No. 

घटक 

Topic 

अध्यापन तात्रसका 

Teaching Hours 

शे्रयांक 

Credits 

त्रवभाग १ 

Module1 

कथा – त्रनवडक भास्कर चदंनत्रशव 

कथा सकंल्पना व स्वरूप  

 उमाळं 

 िांभळढव्ह 

 तडा 

१५ १ 

त्रवभाग २ 

Module2 

कथा– त्रनवडक भास्कर चंदनत्रशव 

 वासना 

 लालत्रचखल 

 पािी 

१५ १ 

त्रवभाग ३ 

Module 3 

उपयोत्रित व स्पधाापरीक्षासंाठी लेखन 

 त्रनबंधाचेस्वरूप 

 त्रनबंधाचेघटक 

 त्रनबंधाचेप्रकार 

प्रात्यत्रक्षकासह त्रनबंधलेखन 

१५ १ 

त्रवभाग ४ 

Module 4 

 पिलेखन 

 पिलेखनाचेस्वरूप 

 पिलेखनाचेप्रकार 

 पिलेखनाचेबदलतेस्वरूप : ई -

पिव्यवहार 

१५ १ 

 

 

संदभा ग्रंथ – 



१) मराठी कथा उगम आत्रि त्रवकास – इंदमुती शेवडे   

२) मराठी कथा : स्वरूप आत्रि आस्वाद – दा. त्रव. कुलकिी   

३) लाल त्रचखल – भास्कर चंदनत्रशव  

४) मराठी कथा : त्रवसावे शतक – संपा. के. ि. पुरोत्रहत  

५) मराठी कथा: रूप आत्रि पररसर  -  म. द. हातकिंगलकेर 

६) गोधड – वाहरू सोनाविे  

७) काही मराठी कवी : िािीवा आत्रि शैली – सुधीर रसाळ  

८) गािी बत्रहिाईची – प्र.के. अिे   

९) महात्मा फुले समग्र वाङ्मय - महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य व संस्कृती मंडळ , मुंबई  

१०) केशवसुतांची कत्रवता – संपा. त्रव. स. खांडेकर  

११) सांगाती – कवी अत्रनल  

१२) व्यावहाररक मराठी – ल. रा. नत्रसराबादकर  

१३) भात्रषक सिान आत्रि उपयोिन – रािन गवस 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Optional Marathi 



 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

रयत त्रशक्षि संस्थेचे, 

छिपती त्रशवािी कॉलेि, सातारा  

त्रवषय – मराठी ( बी.ए. भाग १, ऐत्रछछक  मराठी) 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुि त्रवभागिी 

                                                                                                                     एकूि गिु – 

६०  

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या िागा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब) ससंदभा स्पष्टीकरि करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० ते ३०० शब्दात उत्तरे त्रलहा. ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा   ( तीन पैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

 

अंतगात मूल्यमापन – ४० गुि  

९. वगा चाचिी                           -  १०  

१०. रसग्रहि ककंवा मौत्रखक परीक्षा    - १०  

११. संवाद कौशल्य                        – १०   

१२. त्रवषय त्रनहाय उपक्रम                 -१०  

 

 

  
 



           Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 
B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARO1 
June 2019 onwards 
सत्र : २  (Semester : II) 

अभ्यासपत्रिकेचे नाव – त्रवद्याशाखीय त्रवशेष गाभा मराठी 

      पाठ्यपुस्तक -   अक्षरबंध 
(अक्षरबंध आत्रि उपयोत्रित मराठी) 

Outcomes – 

१. विद्यार्थ्ाांिा कविता ्ा िाङ्म्प्रकाराचा  पररच् िोईल  

२. विद्यार्थ्ाांिा मराठी सावित््ातील प्रमखु किींचा ि त््ाांच््ा कविताांचा पररच् िोईल 

३. विद्यार्थ्ाांिा श्रिण, िाचि, भाषण, लेखि इ. भावषक कौशल््े आत्मसात िोतील  

४. विद्यार्थ्ाांची सर्ािशील लेखिाची पूिात्ारी िोईल  

 

अ.क्र. 

Sr. No. 

घटक 

Topic 

अध्यापन तात्रसका 

Teaching Hours 

शे्रयांक 

Credits 

त्रवभाग १ 

Module1 

कविता – सांकल्पिा ि स्िरूप  

कवि्त्री - बविणाबाई चौधरी  

 माझी मा् सरसोती  

 माणूस  

 सांसार  

 मािेराची िाट  

किी – अविल  

 सारेच दीप कसे मांदािले आता  

 रुसिा  

 पीक  

 श्रािणझड  

१५ १ 

त्रवभाग २ 

Module2 

किी – केशिसुत  

 तुतारी  

 अांत््र्ाच््ा मलुाचा पविला प्रश्न  

१५ १ 



 िरपले शे्र्  

 स्फूती  

किी - िािरू सोिािणे 

 स्टेर्  

 एकलव््  

 र्ीििाचा शोध घेतािा  

आवदिासी एकता   

त्रवभाग ३ 

Module 3 

उप्ोवर्त लेखि  

 िृत्तपत्री् लेखि  

 बातमी  

 अग्रलेख  

 िाचकाांचा पत्रव््ििार  

 िाटक  /वचत्रपट परीक्षण  

१५ १ 

त्रवभाग ४ 

Module 4 

स्पधाा परीके्षसाठी लेखि 

 आकलिाचे स्िरूप  

 उताऱ््ाचे आकलि  

 कवितेचे आकलि  

 प्रात््वक्षकासि उतारा ि  

 कवितेिरील   आकलि 

१५ १ 

 

सांदभाग्रांथ सूची 

१) मराठी कथा उगम आवण विकास – इांदमुती शेिडे   

२) मराठी कथा : स्िरूप आवण आस्िाद – दा. वि. कुलकणी   

३) लाल वचखल – भास्कर चांदिवशि  

४) मराठी कथा : विसािे शतक – सांपा. के. र्. परुोवित  

५) मराठी कथा: रूप आवण पररसर  -  म. द. िातकणांगलेकर 

६) गोधड – िािरू सोिािणे  

७) कािी मराठी किी : र्ाणीिा आवण शैली – सुधीर रसाळ  

८) गाणी बविणाईची – प्र.के. अते्र   

९) मिात्मा फुले समग्र िाङ्म् - मिाराष्ट्र राज्् सावित्् ि सांस्कृती मांडळ , मुांबई  

१०) केशिसुताांची कविता – सांपा. वि. स. खाांडेकर  

११) साांगाती – किी अविल  

१२) व््ाििाररक मराठी – ल. रा. िवसराबादकर  

१३) भावषक सर्ाि आवण उप्ोर्ि – रार्ि गिस 

 



Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Optional Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

रयत त्रशक्षि संस्थेचे, 

छिपती त्रशवािी कॉलेि, सातारा  

त्रवषय – मराठी ( बी.ए. भाग १, ऐत्रछछक मराठी) 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुि त्रवभागिी 

                                                                                                                     एकूि गिु – 

६०  

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या िागा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब) ससंदभा स्पष्टीकरि करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० ते ३०० शब्दात उत्तरे त्रलहा. ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा   ( तीन पैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

 

अंतगात मूल्यमापन – ४० गुि  

१३. वगा चाचिी                           -  १०  

१४. रसग्रहि ककंवा मौत्रखक परीक्षा    - १०  

१५. संवाद कौशल्य                        – १०   

१६. त्रवषय त्रनहाय उपक्रम                 -१०  



 
 
 

Rayat Shikshan Sansth’s 
Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choice Based Credit System 
B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARC2 
June 2019 onwards 

आवश्यक अनुषंगिक ननवड  मराठी  
पाठ्यपुस्तक – शब्दसंहिता  

( शब््संहिता आणि उपयोजित मराठी) 
Outcomes - 

१. वव्यार्थयाांना कववता या वाङ्मयप्रकाराचा  पररचय िोईल  

२. वव्यार्थयाांना मराठी साहित्यातील प्रमुख कवींचा व त्यांच्या कववतांचा पररचय िोईल 

३. वव्यार्थयाांना श्रवि, वाचन, भाषि, लेखन इ. भावषक कौशल्ये आत्मसात िोतील  

४. वव्यार्थयाांची सिजनशील लेखनाची पूवजतयारी िोईल  

 

 

विभाग 

Module 

घटक 

Topic 

अध्यापन तासिका 
Teaching Hours 

शे्रयाांक 

Credit 

ववभाि १ 

Module 

 संत नामदेव  

१.  पनतत तू पावना  

२.  पंढरीस िावे  

 अनंत फंदी  

१. िमाना आला उफराटा  

२.  िे मुखाज खुि तकाज  

 मिात्मा  फुले  

१. मानवांचा धमज एक  

      २.   धीर  

 बालकवी  

१. फुलरािी   

२. अप्सरांचे िािे   

 

१५ १ 

ववभाि २ 

Module 

 ववदंा करंदीकर  

१.  माझ्या मना बन दिड   

२.  झपताल   

 वािरू सोनाविे   

१५ १ 



१. िोधड   

२. चळवळ म्िििे   

 

 प्रज्ञा दया पवार  

१. खेळ 

२. स्वातंत्र्याचे ट्रायल घेऊन सु्धा   

  

 एकनाथ पाटील   
१. शिर एक उदास पोकळी  
२. शोधयात्रा  

ववभाि ३ 

Module 

 व्यजततमत्त्व संकल्पना  

 व्यजततमत्त्वववकासासाठी आवश्यक घटक  

 व्यजततमत्त्वववकासात भाषेचे मित्त्व 

१५ १ 

ववभाि ४ 

Module 

 भावषक कौशल्ये – श्रवि, भाषि, वाचन, लेखन  

 कायजक्रमाचे संयोिन – स्वाित, प्रास्ताववक, 

पररचय, मनोित, आभार, सूत्रसंचालन आणि 
कायजक्रमाचे फलकलेखन  

 

१५ १ 

 

संदभजगं्रथ सूची - 
१. तुकाराम िाथा – मिाराष्ट्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई  

२. मराठी शाहिरी वाङ् मयाचे स्वरूप – चंद्रकांत व्यविारे  

३. मराठी लाविी – म.वा. धोंड  

४. मिात्मा फुले समग्र वाङ् मय – मिाराष्ट्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई  

५. केशवसुतांची कववता – संपादक वव. स. खांडेकर  

६. मढेकरांची कववता – बा. सी. मढेकर  

७. व्याविाररक मराठी – ल.रा. नसीराबादकर  

८. भावषक सिजन आणि उपयोिन – रािन िवस  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Compulsory Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

ववषय – मराठी ( बी.ए. भाि १, आवश्यक मराठी) 
प्रश्नपत्रत्रकेचे स्वरूप व िुि ववभाििी 

एकूण गुण – ६०  

प्रश्न 
१. 

अ) िाळलेल्या िािा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न 
२. 

अ) एका वातयात उत्तरे ललिा. ०६  

 ब) ससंदभज स्पष्ट्टीकरि करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  
प्रश्न 
३. 

 २५० ते ३०० शब्दात उत्तरे ललिा. ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न 
४. 

 कोितेिी दोन प्रश्न सोडवा ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न 
५. 

 कोितेिी दोन प्रश्न सोडवा   ( तीन पैकी दोन )  १०  

प्रश्न 
६. 

अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते ललिा  ०५  

 

अंतिजत मूल्यमापन – ४० िुि  

१. विज चाचिी                           -  १०  

२. रसग्रिि ककंवा मौणखक परीक्षा                 - १०  

३. संवाद कौशल्य                        – १०   

४. ववषय ननिाय उपक्रम                     -  १०  



 

 
         Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 
B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARO1 
June 2019 onwards 
सत्र : १ (Semester : I) 

अभ्यासपत्रिकेचे नाव – त्रवद्याशाखीय त्रवशेष गाभा मराठी 

      पाठ्यपुस्तक -   अक्षरबंध 
(अक्षरबंध आत्रि उपयोत्रित मराठी) 

Outcomes – 
१. विद्यार्थ्ाांमध््े  मराठी भाषा ि सावित्् ्ाांविष्ी आिड विमााण िोईल 

२. विद्यार्थ्ाांिा मराठी सावित््ातील कथेचा विकासक्रम  लक्षात ्ेईल  

३. विद्यार्थ्ाांचा विविध माध््माांसाठी कराि्ाच््ा लेखिाचा सराि िोईल   

४. विद्यार्थ्ाांची विविध स्पधाा परीक्षाांची पूिा त्ारी िोईल 

 

अ.क्र. 

Sr. No. 

घटक 

Topic 

अध्यापन 

तात्रसका 

Teaching 

Hours 

शे्रयांक 

Credits 

 

त्रवभाग १ 

Module1 

कथा – त्रनवडक भास्कर चदंनत्रशव 

कथा सकंल्पना व स्वरूप  

 उमाळं 

 िांभळढव्ह 

 तडा 

१५ १ 

त्रवभाग २ 

Module2 

कथा– त्रनवडक भास्कर चंदनत्रशव 

 वासना 

 लालत्रचखल 

 पािी 

१५ १ 

त्रवभाग ३ 

Module 3 

उपयोत्रित व स्पधाापरीक्षासंाठी लेखन 

 त्रनबंधाचेस्वरूप 

 त्रनबंधाचेघटक 

 त्रनबंधाचेप्रकार 

प्रात्यत्रक्षकासह त्रनबंधलेखन 

१५ १ 

त्रवभाग ४ 

Module 4 

 पिलेखन 

 पिलेखनाचेस्वरूप 

 पिलेखनाचेप्रकार 

 पिलेखनाचेबदलतेस्वरूप : ई -पिव्यवहार 

१५ १ 

 



 

संदभा ग्रंथ – 
 

१) मराठी कथा उगम आत्रि त्रवकास – इंदमुती शेवडे   

२) मराठी कथा : स्वरूप आत्रि आस्वाद – दा. त्रव. कुलकिी   

३) लाल त्रचखल – भास्कर चंदनत्रशव  

४) मराठी कथा : त्रवसावे शतक – संपा. के. ि. पुरोत्रहत  

५) मराठी कथा: रूप आत्रि पररसर  -  म. द. हातकिंगलकेर 

६) गोधड – वाहरू सोनाविे  

७) काही मराठी कवी : िािीवा आत्रि शैली – सुधीर रसाळ  

८) गािी बत्रहिाईची – प्र.के. अिे   

९) महात्मा फुले समग्र वाङ्मय - महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य व संस्कृती मंडळ , मुंबई  

१०) केशवसुतांची कत्रवता – संपा. त्रव. स. खांडेकर  

११) सांगाती – कवी अत्रनल  

१२) व्यावहाररक मराठी – ल. रा. नत्रसराबादकर  

१३) भात्रषक सिान आत्रि उपयोिन – रािन गवस 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Optional Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

रयत त्रशक्षि संस्थेचे, 

छिपती त्रशवािी कॉलेि, सातारा  

त्रवषय – मराठी ( बी.ए. भाग १, ऐत्रछछक  मराठी) 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुि त्रवभागिी 

                                                                                                                     एकूि गिु – ६०  

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या िागा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब) ससंदभा स्पष्टीकरि करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० ते ३०० शब्दात उत्तरे त्रलहा. ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा   ( तीन पैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

 

अंतगात मूल्यमापन – ४० गुि  

१. वगा चाचिी                           -  १०  

२. रसग्रहि ककंवा मौत्रखक परीक्षा    - १०  

३. संवाद कौशल्य                        – १०   

४. त्रवषय त्रनहाय उपक्रम                 -१०  

 

 

  
 



           
 
 

 Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 
B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARO2 
June 2019 onwards 
सत्र : २  (Semester : II) 

अभ्यासपत्रिकेचे नाव – त्रवद्याशाखीय त्रवशेष गाभा मराठी 

      पाठ्यपुस्तक -   अक्षरबंध 
(अक्षरबंध आत्रि उपयोत्रित मराठी) 

Outcomes – 

१. विद्यार्थ्ाांना कविता ्ा िाङ्म्प्रकाराचा  पररच् होईल  

२. विद्यार्थ्ाांना मराठी सावहत््ातील प्रमखु किींचा ि त््ाांच््ा कविताांचा पररच् होईल 

३. विद्यार्थ्ाांना श्रिण, िाचन, भाषण, लेखन इ. भावषक कौशल््े आत्मसात होतील  

४. विद्यार्थ्ाांची सर्जनशील लेखनाची पूिजत्ारी होईल  

 

अ.क्र. 

Sr. No. 

घटक 

Topic 

अध्यापन तात्रसका 

Teaching Hours 

शे्रयांक 

Credits 

त्रवभाग १ 

Module1 

कविता – सांकल्पना ि स्िरूप  

कवि्त्री - बवहणाबाई चौधरी  

 माझी मा् सरसोती  

 माणूस  

 सांसार  

 माहेराची  

किी – अवनल  

 सारेच दीप कसे मांदािले आता  

 रुसिा  

 पीक  

 श्रािणझड  

१५ १ 

त्रवभाग २ 

Module2 

किी – केशिसुत  

 तुतारी  

 अांत््र्ाच््ा मलुाचा पवहला प्रश्न  

१५ १ 



 हरपले शे्र्  

 स्फूती  

किी - िाहरू सोनािणे 

 स्टेर्  

 एकलव््  

 र्ीिनाचा शोध घेताना  

आवदिासी एकता   

त्रवभाग ३ 

Module 3 

उप्ोवर्त लेखन  

 िृत्तपत्री् लेखन  

 बातमी  

 अग्रलेख  

 िाचकाांचा पत्रव््िहार  

 नाटक  /वचत्रपट परीक्षण  

१५ १ 

त्रवभाग ४ 

Module 4 

स्पधाज परीके्षसाठी लेखन 

 आकलनाचे स्िरूप  

 उताऱ््ाचे आकलन  

 कवितेचे आकलन  

 प्रात््वक्षकासह उतारा ि  

 कवितेिरील   आकलन 

१५ १ 

 

सांदभजग्रांथ सूची 

१) मराठी कथा उगम आवण विकास – इांदमुती शेिडे   

२) मराठी कथा : स्िरूप आवण आस्िाद – दा. वि. कुलकणी   

३) लाल वचखल – भास्कर चांदनवशि  

४) मराठी कथा : विसािे शतक – सांपा. के. र्. परुोवहत  

५) मराठी कथा: रूप आवण पररसर  -  म. द. हातकणांगलेकर 

६) गोधड – िाहरू सोनािणे  

७) काही मराठी किी : र्ाणीिा आवण शैली – सुधीर रसाळ  

८) गाणी बवहणाईची – प्र.के. अते्र   

९) महात्मा फुले समग्र िाङ्म् - महाराष्ट्र राज्् सावहत्् ि सांस्कृती मांडळ , मुांबई  

१०) केशिसुताांची कविता – सांपा. वि. स. खाांडेकर  

११) साांगाती – किी अवनल  

१२) व््ािहाररक मराठी – ल. रा. नवसराबादकर  

१३) भावषक सर्जन आवण उप्ोर्न – रार्न गिस 

 



Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Optional Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

रयत त्रशक्षि संस्थेचे, 

छिपती त्रशवािी कॉलेि, सातारा  

त्रवषय – मराठी ( बी.ए. भाग १, ऐत्रछछक मराठी) 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुि त्रवभागिी 

                                                                                                                     एकूि गिु – ६०  

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या िागा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब) ससंदभभ स्पष्टीकरि करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० ते ३०० शब्दात उत्तरे त्रलहा. ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा ( तीन पैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोितेही दोन प्रश्न सोडवा   ( तीन पैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

 

अंतगभत मूल्यमापन – ४० गुि  

१. वगभ चाचिी                           -  १०  

२. रसग्रहि ककंवा मौत्रखक परीक्षा    - १०  

३. संवाद कौशल्य                        – १०   

४. त्रवषय त्रनहाय उपक्रम                 -१०  
 


