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Rayat Shikshan Sansthas, Satara 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Department of Marathi 

Title and Subject Code 
 B.A.II, Marathi  

Sr. 

No.  

Semester Name of the Course Subject code Discipline Specific 

Elective 

1 III  ‘Kay Denger Wara Sutalay’ (Natak) ani Marathi 

Bhashik Koushalye 
MARO3 Marathi Course-3 

2 III Kavyagandha Ani Marathi Bhashik 

Koushalye 
MARO4 Marathi Course-4 

3 IV ‘Mati, Pankha Ani Akash’ (Atmcharitra) Ani 

Marathi Bhashik Koushalye  
MARO5 Marathi Course-5 

4 IV Jugad (Kadamabri) Ani Marathi Bhashik 

Koushalye 
MARO6 Marathi Course-6 

IDS 

Sr. 

No.  

Semester Name of the Course Subject code Discipline Specific 

Elective 

1 III Inter disciplinary studies [ids-
1]Marathi paper no.1 

MARO1 Generic Elective 1 

2 IV Inter disciplinary studies [ids-
1]Marathi paper no.2 

MARO2 Generic Elective 2 

 

Course Structure 

B.A. Part - II: Marathi 

Sr. 

No. 

Se

m 

Title of the 

Paper 

Discipline 

Specific 

Elective 

Distribution 

of Credit 

Workload 

Per week 

Total 

Credit 

Theory 

Marks 

Internal 

Evaluation 

1 III  ‘Kay Denger 

Wara Sutalay’ 

(Natak) ani 

Marathi Bhashik 

Koushalye 

Marathi 

Course-3 

4 4 Lectures 

16 

60 40 

2 III Kavyagandha 

Ani Marathi 

Bhashik 

Koushalye 

Marathi 

Course-4 

4 4 Lectures 60 40 

3 IV ‘Mati, Pankha 

Ani Akash’ 

(Atmcharitra) Ani 

Marathi Bhashik 

Marathi 

Course-5 

4 4 Lectures 60 40 



Koushalye  

4 IV Jugad 

(Kadamabri) Ani 

Marathi Bhashik 

Koushalye 

Marathi 

Course-6 

4 4 Lectures 60 40 

 

B.A. Part - II: GENERIC ELECTIVE 

Sr. 

No. 

Sem Title of the 

Paper 

Course Distribution 

of Credit 

Workload Total 

Credit 

Theory Marks Internal 

Evaluation  

1 III Inter 
disciplinary 
studies [ids-
1]Marathi 
paper no.1 

I 4 4 

Lectures 

8 

60 40 

2 IV Inter 
disciplinary 
studies [ids-
1]Marathi 
paper no.2 

II 4 4 

Lectures 

60 40 

 

 

Rayat Shikshan Sansthas, Satara 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Department of Marathi 
B.A.II Marathi 

EQUIVALENCE 

 

Sr. 

No.  
Class Semester Paper 

No. 

Title of the Paper Old Title of the Paper (New) 

1 B.A.II III 3  ‘Kay Denger Wara Sutalay’ (Natak) ani 

Marathi Bhashik Koushalye 
 ‘Kay Denger Wara Sutalay’ (Natak) 

ani Marathi Bhashik Koushalye 

2 B.A.II III 4 Kavyagandha Ani Marathi Bhashik 

Koushalye 
Kavyagandha Ani Marathi Bhashik 

Koushalye 

3 B.A.II IV 5 ‘Mati, Pankha Ani Akash’ 

(Atmcharitra) Ani Marathi Bhashik 

Koushalye  

‘Mati, Pankha Ani Akash’ 

(Atmcharitra) Ani Marathi Bhashik 

Koushalye  

4 B.A.II IV 6 Jugad (Kadamabri) Ani Marathi 

Bhashik Koushalye 
Jugad (Kadamabri) Ani Marathi 

Bhashik Koushalye 

5 B.A.II III 1 Inter disciplinary studies [ids-
1]Marathi paper no.1 

Inter disciplinary studies [ids-
1]Marathi paper no.1 

6 B.A.II IV 2 Inter disciplinary studies [ids-
1]Marathi paper no.2 

Inter disciplinary studies [ids-
1]Marathi paper no.2 

 



Intake capacity / number of students (wherever applicable) 

 

 

 
Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part - II SEMESTER - III 

Marathi, Course – 3 

June 2020 onwards  

‘Kay Denger Wara Sutalay’ (Natak) ani Marathi Bhashik Kaoushalye  
Subject Code: (MARO3) 

(Credit 04) 

Preamble (प्रास्ताविक) 
या अभ्यासक्रमामध्ये नाटक या िाङ्मयप्रकाराचा विद्यार्थयाांना पररचय व्हािा हा हेतू आहे. नाटक हा एक अत्यंत प्रभािी 

आवि लोकावभमखु असा िाङ्मयप्रकार आहे. हा अभ्यासक्रम नाटक या िाङ्मयप्रकाराच्या िाङ्मयीन मूल्याबरोबरच 

त्याच्या प्रायोविक मूल्याचेही भान विद्यार्थयाांमध्ये वनमााि करले.  यासाठी जयंत पिार या आघाडीच्या तरुि 

नाटककाराचे ‘काय डेंजर िारा सटुलाय !’ हे नाटक वनिडण्यात आले आहे. या नाटकामध्ये आधवुनक काळातील 

िाढती िुंडविरी आवि सिासामान्य मािसाची होिारी िळचेपी यांचे वचत्रि करण्यात आले आहे. या नाटकाच्या 

अभ्यासामळेु विद्यार्थयाांमध्ये समकालीन सामावजक प्रश्ांबद्दलची जािीि जाितृ होईल. तसेच आजच्या विकवसत 

प्रसारमाध्यमांच्या काळात वनमााि होिाऱ्या नाट्यलेखनाच्या संधींचा लाभ घेण्याची क्षमता त्यांच्यात वनमााि होईल.  

नाट्य अभ्यासातून सभ्यता संस्कृती .राष्ट्रीय एकात्मता ि बधंतुा िाढीस लाििे ,विद्यार्थयाांमध्ये संिाद लेखन कौशल्ये 

विकवसत करिे   , 

Course Outcomes:  

CO – 1. नाटक या िाङ्मयप्रकाराचा पररचय करून घेिे  

CO – 2. नाटक या िाङ्मयप्रकाराचे िाङ्मयीन मूल्य ि प्रायोविक मूल्याची 

            जािीि वनमााि होिे  

CO – 3. समकालीन सामावजक प्रश्ांबद्दलची जािीि जािृत होिे  

CO – 4. पटकथा लेखनाचे कौशल्य प्राप्त होिे  ,नाटक सहंिता लेखन करण्याची पात्रता ननर्ााण िोईल  

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

1. Reading skill 

2. Comprehension skill 

3. Writing skill 

 

  Periods Cos 

Unit 1  

 नाटक    िाड्मय  प्रकार – स्थूल पररचय    

 ‘काय डेंजर िारा सटुलाय ! ’ – आशयसूते्र   

15 CO1  

& 

CO3 



 

Unit 2  ‘काय डेंजर िारा सटुलाय  ’ !  पात्र संिाद  ,घटनाप्रसंि आवि   

संघर्ााचे स्िरूप    

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 3 

 ‘काय डेंजर िारा सटुलाय !’ – नाट्यविशेर् ि भार्ाविशेर् 

15 CO1 

& 

CO2 

Unit 4 नाट्यसंिाद लेखनकौशल्ये ि उपयोजन   

 श्रवुतका लेखन (स्िरूप, िैवशष््टये, प्रकार ि प्रात्यवक्षक) 

 लघनुावटका लेखन ( स्िरूप, िैवशष््टये, प्रकार ि प्रात्यवक्षक) 

  

15 CO1 

& 

CO4 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project : 

1. Script writing for stage 

2. Script writing for radio 

 

(CO4) 

Reference Books: 

१. कदम -जांिडा , नीवलमा    ,लेख – ‘ अंतबााह्य हादरावििारा िारा ,’दैवनक ितृ्तमािूस  ,मुबंई ,

१४.०८.२०१०  

२. करमरकर, दीपेश,  लेख – ‘जािवतकीकरिाचा डेंजर िारा’, आपला परमवमत्र, वदिाळीअंक, नोव्हेंबर-

वडसेम्बर २०१२  

३. बािले, प्रभाकर, लेख – ‘काय डेंजर िारा सटुलाय – एक विचार’, सावहत्य आवि सांस्कृवतक संिेदन, 

शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर  

४. जोशी, संजय भास्कर, लेख – ‘लक्षिेधी पसु्तके’ ‘काय डेंजर िारा सटुलाय’, ‘लवलत’, सप्टेंबर, २०११  

५. पिार, जयंत, लेख – ‘एका िुंत्याचा िुंताडा’, ‘साधना’, पिेु, १२ जाने. २०१३ 

६. आठलेकर, मिंल, लेख – ‘खूप मोठं अिसान िोळा करािं लाितं’, ‘साधना’, पिेु, १२ जाने. २०१३ 

७. िमर,े िौतम, बा., लेख - ‘काय डेंजर िारा सटुलाय!’, रिंिाचा (मावसक), फेब्र.ु २०१७  

८. िपेु्त, विश्राम, लेख-    ‘काय डेंजर िारा सुटलाय ! बोलकी वहसंा’, ‘पररितान’, (तै्रमावसक), मुंबई, एवप्रल-मे, 

२०१२ 

९. नाडकिी, कमलाकर,  लेख - ‘काय डेंजर िारा सटुलाय!’, दैवनक आपलं महानिर, मुंबई, २०१२  

            १०.बोबडे  ,सुहासकुमार   ‘मराठी भार्ा – उपयोजन ि  सजान ,’ शांती पवब्लकेशन्स  ,पिेु       

           ११.कुलकिी, ि  .वद,. ‘नाटक :रिंाविष्ट्कार आवि रिंास्िाद ,’ पद्मिंधा प्रकाशन  ,पिेु  

           १२.वशंदे  ,विश्वनाथ ि स्माता , वहमांशु , ‘मराठी नाटक आवि रिंभूमी ,’ प्रवतमा प्रकाशन  ,पिेु  ,२००८  

           १३.भािे, पषु्ट्पा, ‘रिं नाटकाचे’, राजहसं प्रकाशन, मुबंई 

           १४.घोरपडे, अक्षय, ‘संिाद आवि लेखनकौशल्ये’ , प्रशांत पवब्लकेशन, जळिाि, २०१९ 

           १५.तौर, परृ्थिीराज, (संपादक), ‘मराठी भावर्क कौशल्ये’, अथिा पवब्लकेशन, धळेु  

                जोशी  ,प्रभाकर‘ ,उपयोवजत मराठी ,’ प्रशांत पवब्लकेशन  ,जळिाि ,२०१७    



 

Research journals: 

१. ‘आपले िाङ्मयिृत्त’, लोकिाङ्मय िहृ, मुबंई  

२. ‘वप्रय रवसक’, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई  

३. ‘लवलत’, कोठािळे प्रकाशन, मुबंई  

४. ‘मकु्त शब्द’, संपा. यशोधन पाटील, मुंबई  

५. ‘खेळ’, संपा. मिेंश नारायि काळे, पिेु  

६. ‘यिुिािी’, विदभा सावहत्य संघ, नािपूर  

७. ‘प्रवतष्ठान’, मराठिाडा सावहत्य पररर्द, औरिंाबाद  

८. ‘पचंधारा’, मराठी सावहत्य पररर्द, तेलंिि, हैद्राबाद  

९. ‘माझी मराठी’, कनााटक राज्य मराठी सावहत्य पररर्द, िलुबिाा   

१०. ‘नि अनषुु्ठभ’, संपा. वनतीन ररढें, कल्याि  

११. ‘निाक्षर दशान’, संपा. प्रिीि बांदेकर, सािंतिाडी, वसंधदुिुा   

१२.  ‘मराठी संशोधन पवत्रका’, मराठी संशोधन मडंळ, मुंबई    

Additional readings: 

१. कुलकिी, द. वभ., ‘नाटक : स्िरूप आवि समीक्षा’, पद्मिंधा प्रकाशन, पिेु 

२. भित, दत्ता, ‘मराठी नाटक आवि रिंभूमीचा इवतहास : आरभं ते  १९९० पयांत’, प्रकाशक – 

                 महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृती मडंळ, २०१९ 

३. कानडे, मू. श्री., ‘मराठी रिंभूमीची १२५ िरे् : नाट्य विर्यक ठळक नोंदी’, स्नेहिधान पवब्लवशंि  

                हाउस, पिेु, २०१० 

Medium of Instruction – Marathi 
 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part - II SEMESTER - III 

Marathi Course – 4 

June 2020 onwards  

Kavyagandha Ani Marathi Bhashik Koushalye 
 Subject Code: (MARO4) 

                                                     MARATHI  PAPER  NO.4  

(Credit 04) 

Preamble (प्रास्ताविक) 
या अभ्यासक्रमामध्ये मराठीतील काव्य परपंरचेी ओळख करून दणे्यात आली आहे. मराठी काव्याला १२ व्या शतकापासून समुार े

९०० िर्ाांची समदृ्ध परपंरा लाभली आहे. आधवुनक मराठी कवितेची सरुुिात कवििया केशिसतुांच्या काव्यापासून झालेली असल्याने 

प्रस्ततु अभ्यासक्रमात केशिसतुांच्या सामावजक जावििांच्या कवितांचा समािेश करण्यात आलेला आहे. आधवुनक कालखंडातील 

कविता वतच्यातील विविधरिंी जावििांच्या आशय आवि अवभव्यक्तीनरुूप प्रकट झालेली आहे. या जावििांचा पररचय विशेर्स्तरािर 

मराठीचे अध्यापन करिाऱ्या विदयार्थयाांना व्हािा या हेतूने सामावजक, महानिरीय, पे्रमविर्यक, श्रवमकविर्यक, िंवचत समाजाविर्यक 

ि कृर्ी जािीि विर्यक कवितांचे संकलन या अभ्यासक्रमात केलेले आहे. विद्यार्थयाांमधील सपु्त काव्यप्रवतभेला चेतना वमळािी यासाठी 

‘काव्यलेखनासाठी आिश्यक मराठी भावर्क कौशल्यांचा’ समािेश करण्यात आलेला आहे.          

Course Outcomes:  

CO – 1 मराठी काव्य परपंरा ि प्रिाहाची ओळख करून घेिे 

CO – 2 मराठी काव्यातून प्रकट होिार ेमािूस आवि समाज यातील परस्पर संबंध शोधिे 

CO – 3 कवितेच्या कलात्मक आकृतीबंधांचे मोल अभ्यासिे 

CO – 4 काव्य प्रिाहानरुूप  काव्यलेखनाचे विशेर् अभ्यासिे 

CO – 5 प्रात्यवक्षक द्वार ेकाव्यलेखन कौशल्ये रुजवििे 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

4. Reading skills 

5. Comprehension skills 

6. Interpersonal communication 

  Periods Cos 

Unit 1  1.1कविता सावित्यप्रकाराचा स्थूल पररचय  

 1.2 केशिसुत - १. स्फूती  २. निा वशपाई ३. मूवताभंजन  ४. 

मजरुािर उपासमारीची पाळी ५. िोफि केली छान  

 1.3 िसंत बापट – १. फंुकर २. जपाियाला वशकली होतीस ३. 

आज अचानक ४. नाजूक रुपडे ५. विस्मतृी   

15 CO1  

& 

CO2 

 



Unit 2  2.1  नारायि सिेु – १. दोन वदिस २. माझी आई ३. विरिीची 

लाििी ४. पोष्टर ५. म ुंबई  

 2.2  िसंत आबाजी डहाके – १. त्या संध्याकाळी समदु्र २. मलुं 

हसताहेत  ३. खेळ ४.पतुळे ५. िास्तििाद   

 

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 3  3.1 अजीम निाज राही – १. दषु्ट्काळ : काही संदभा २. जातीय 

दिंल : बारा भानिडींची तेरा िळिे ३. सुरके्षची हमी देिारा 

कळपिाद ४. मोडतोडीतून डािडुजीची भार्ा वशकताना ५. 

मोहल्ला,पक्षी आवि कातरिेळ  

 3.2 कल्पना दधुाळ – १. बाय आवि िाय २. झलुत्या फांदीला ३. 

घोर्िा ४. खस्ता ५. धि असतेच आसपास     

15 CO1, 

CO3 

& 

CO4 

Unit 4  उपयोवजत मराठी – काव्यवनवमाती प्रवक्रया  

4.1 प्रसंिािर 4.2  घटनेिर 4.3 वचत्रािर 4.4 अनभुिािर 

15 CO1 

& 

CO5 
Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

1. Unit 4 is totally based on practical work 

(CO5) 

Reference Books: 

1. पवंडत ,भ .श्री .संपा    .समग्र केशिसुत ,व्हीनस प्रकाशन ,पिेु  

2. क्षीरसािर शकंुतला     संपूिा केशिसुत ,२००१पोपलुर प्रकाशन मुंबई  

3. मवुक्तबोध  ,शरदचंद्र   ,निी मळिाट ,मौज प्रकाशन ,चौथी आितृ्ती ,१९९७मुंबई  

4. बापट  ,िसंत         सेतू ,पॉप्युलर प्रकाशन मुंबई  ,२००४पनुमुाद्रि  

5. सिेु, नारायि        माझे विद्यापीठ, पॉप्यलुर प्रकाशन मुबंई, आितृ्ती २ री, २००५ 

6. नायिािकर  ,अशोक   िाटेिरच्या कविता ,ग्रंथाली प्रकाशन ,मुंबई ,२००४पनुमुाद्रि  

7. राही, अजीम निाज    व्यिहाराचा काळा घोडा, मकु्तछंद प्रकाशन, नािपूर, २००४ 

8. राही, अजीम निाज    कल्लोळातला एकांत, अक्षरमानि प्रकाशन, पिेु, २०१२ 

9. राही, अजीम निाज    ितामानाचा ितनदार, लोकिाङ्मयिहृ, मुबंई, २०१७ 

10. दधुाळ  ,कल्पना       वसझर कर म्हितेय माती ,हवमास प्रकाशन ,पिेु  

11. दधुाळ  ,कल्पना       धि असतेच आसपास ,लोकिाङ्मयिहृ ,मुबंई  

12. कदम ,महेंद्र         लेख - कल्पना दधुाळ यांचं शेतीशास्त्र ,साप्ता ,वििेक ,२०१८माचा  ५  

13. धसकटे  ,सनुील       मलुाखत – कल्पना दधुाळ यांची मलुाखत ,अक्षरनामा ,२०१८जानेिारी  १२  

14. कदम  ,महेंद्र          लेख- कल्पना दधुाळ यांच्या कवितेची शैली ,अक्षरिाङ्मय ,२०१९पिेु  

15. शानेवदिान  ,राजेखान   भारतीय मसुलमान  :ितामान आवि भविष्ट्य ,अक्षरदालन प्रकाशन ,कोल्हापूर  

16. कुलकिी, अंजली      लेख – ितामानाचा स्िशोध, दै. लोकसत्ता, पिेु १५ एवप्रल २०१८ 

17. चांदिडकर, तुर्ार      लेख – ितामानाचा ितनदार, दै. सकाळ, रवििार परुििी, २९ एवप्रल २०१८ 

  

        



Research journals: १  

Additional readings: (पूरक िाचन) 
१. सानप, वकशोर        यिुांतराची कविता, ग्रंथाली प्रकाशन, मुबंई 

२. पी. विठ्ठल            मराठी कविता : समकालीन पररदृश्य, कैलाश पवब्लकेशन्स, औरिंाबाद, २०१९ 

३. रसाळ, सधुीर         काही मराठी किी : जािीिा आवि शैली, प्रवतमा प्रकाशन, पिेु, १९९६ 

४. सिेु  ,कृष्ट्िाबाई नारायि  मास्तरांची सािली ,वडंपल प्रकाशन ,मुंबई  

५. डॉ. सोनटक्के, देिानंद    कवितेचा अंतःस्िर  ,पद्मिंधा प्रकाशन ,२०१८पिेु  

६. जाधि, उदय ि बोबडे, सुहासकुमार, ‘रामनिरी आवि माझे विद्यापीठ : एक संिाद’, संस्कृती प्रकाशन, पिेु, 

२००५   

 

Medium of Instruction – Marathi/English  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part - II SEMESTER - IV 

Marathi, Course – 5 

June 2020 onwards  

‘Mati, pankh ani Akash’ (Atmacharitra) ani Marathi Bhashik Kaoushalye  
Subject Code: (MARO5) 

(Credit 04) 

Preamble (प्रास्ताविक) 
           या अभ्यासक्रमामध्ये आत्मचररत्र या िाङ्मयप्रकाराचा विद्यार्थयाांना पररचय व्हािा हा हेतू आहे. आत्मचररत्र हा 

एक अत्यंत प्रभािी आवि पे्ररक असा िाङ्मयप्रकार आहे. यासाठी ज्ञानेश्वर मळेु या आघाडीच्या लेखकाचे ‘माती, पखं 

आवि आकाश’ हे आत्मचररत्र वनिडण्यात आले आहे. या नाटकामध्ये ग्रामीि भािातून आलेल्या लेखकाचा भारतीय  

विदेश सेिेतील उच्चपदस्थ अवधकारी होण्यापयांतचा प्रिास ििान करण्यात आला आहे. या आत्मचररत्राच्या 

अभ्यासामळेु विद्यार्थयाांमध्ये ध्येयावनषे्ठची जािीि जाितृ होईल. तसेच आजच्या स्पधेच्या काळात वनमााि होिाऱ्या 

अनेक संधींचा लाभ घेण्याची क्षमता त्यांच्यात वनमााि होईल.   आत्मचररत्र आवि इतर िाड्मय प्रकार यातील 

अवभव्यक्ती रूपाचा अभ्यासकरता येईल . भारतातील िेििेिळ्या प्रांतातील ि परदेशातील जीिनदशान समजून घेता 

येईल .आवि आत्मिृत्तपर लेखन करण्याची क्षमता वनमााि होईल  

Course Outcomes:  

CO – 1 आत्मचररत्र या िाङ्मयप्रकाराचा पररचय करून घेिे  

CO – 2 स्पधाा  परीक्षांच्या माध्यमातून विदेश सेिेमध्ये यशस्िीपिे      

            कामविरी केलेल्या लेखकाच्या व्यवक्तमत्त्िाचा पररचय करून घेिे 

CO – 3 समकालीन सामावजक प्रश्ांबद्दलची जािीि जािृत होिे  

CO – 4 आत्मकथनात्मक लेखनाचे कौशल्य प्राप्त होिे   

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

7. Reading skill 

8. Comprehension skill 

9. Writing skill-auto –biography  

 

  Periods Cos 

Unit 1 

 आत्मचररत्र सावहत्यप्रकार : स्थूल पररचय   

 माती, पखं आवि आकाश’ – जीिनानभुिाचे स्िरूप  

15 CO1  

& 

CO2 

 



Unit 2 
 ‘माती, पखं आवि आकाश’ आशयसूते्र,[शैक्षविक ,सामावजक आवि 

सांस्कृतीक पयाािरि ] व्यवक्तरखेा ि  प्रसंिवचत्रि  

15 CO2 

& 

CO3 

Unit 3 ‘माती, पखं आवि आकाश’ - आविष्ट्कार -  वनिेदन, भार्ाशैली, 

िातािरिवनवमाती    

 

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 4            उपयोवजत मराठी – आत्मितृ्त लेखनाचे स्िरूप  

१. आत्मकथन / स्िकथन 

२. प्रिासििान  

३. रोजवनशी 

15 CO1 

& 

CO4 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project : 

3. आत्मकथनपर लेखन  

4. प्रिासििानपर लेखन 

5. रोजवनशी लेखन   

 

(CO4) 

Reference Books: 

१. हातकििंलेकर, म. द.,  लेख – ‘अंतःकरिाचा ठाि घेिारे िेिळ्या धाटिीचे आत्मकथन, दै. सकाळ, १ 

माचा , १९९८ 

२. खावडलकर, मीना,   लेख – ‘िेिळ्या घाटाचे आत्मचररत्र’, दै. तरुिभारत, २६ जलैु, १९९८  

३. लोकापरुे, राजू,    लेख – ‘माती, पखं आवि आकाश’, दै. महासत्ता, ३० ऑिस्ट, , १९९८ 

४. लाटकर, मानसी,    लेख - ‘माती, पखं आवि आकाश’, दै. लोकसत्ता, लोकरिं, ६ सप्टेंबर , १९९८ 

५. कोटीभास्कर, मधमुालती,   लेख – ‘लवलतरम्य शैलीतील आत्मचररत्र’ , दै. पढुारी, ३१ जाने. १९९९ 

६. महांबरे, िंिाधर,  लेख – ‘ मातीतून घेतलेल्या आकाश भरारीची सरुस, सफल आत्मकहािी, दै. सकाळ, ४ 

जलैु, १९९९  

 

Research journals: 

१३. ‘आपले िाङ्मयिृत्त’, लोकिाङ्मय िहृ, मुबंई  

१४. ‘वप्रय रवसक’, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई  

१५. ‘लवलत’, कोठािळे प्रकाशन, मुबंई  

१६. ‘मकु्त शब्द’, संपा. यशोधन पाटील, मुंबई  

१७. ‘खेळ’, संपा. मिेंश नारायि काळे, पिेु  

१८. ‘यिुिािी’, विदभा सावहत्य संघ, नािपूर  

१९. ‘प्रवतष्ठान’, मराठिाडा सावहत्य पररर्द, औरिंाबाद  

२०. ‘पचंधारा’, मराठी सावहत्य पररर्द, तेलंिि, हैद्राबाद  

२१. ‘माझी मराठी’, कनााटक राज्य मराठी सावहत्य पररर्द, िलुबिाा   

२२. ‘नि अनषुु्ठभ’, संपा. वनतीन ररढें, कल्याि  



२३. ‘निाक्षर दशान’, संपा. प्रिीि बांदेकर, सािंतिाडी, वसंधदुिुा   

२४.  ‘मराठी संशोधन पवत्रका’, मराठी संशोधन मडंळ, मुंबई    

Additional readings: 

१. जोशी अ. म. , ‘चररत्र आत्मचररत्र’, स्नेहिधान प्रकाशन, पिेु  

२. भोसले, नारायि, ‘अविस्मरिीय चररत्र-आत्मचररते्र, अथिा पवब्लकेशन, जळिाि  

३. हस्तक, उर्ा,  मराठीतील आत्मचररत्रात्मक लेखन, स्नेहिधान प्रकाशन, पिेु  

४. काळसेकर सतीश, ‘ िाचिायााची रोजवनशी’ लोकिाङ्मय िृह, मुंबई 

 

Medium of Instruction – Marathi 
 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part - IISEMESTER - IV 

Marathi Course – 6 

June 2020 onwards  

Jugad (Kadamabri) Ani Marathi Bhashik Koushalye  

ज गाड [कादुंबरी ]आवि मराठी भाविक कौशल्ये  

Subject Code: (MARO6) 

Marathi  Paper no.6  

(Credit 04) 

Preamble: (प्रास्ताविक)  

आधवुनक मराठी सावहत्यातील एक महत्िाचा सावहत्य प्रकार म्हिून ‘कादबंरी’ या सावहत्य प्रकाराचे महत्ि आहे. 

सावहत्याच्या अभ्यासकाला या सावहत्य प्रकारचे स्िरूप, त्याची संकल्पना ि िैवशष््टये यांचं पररचय व्हािा या हेतूने 

‘जिुाड’ या कादबंरीची वनिड करण्यात आली आहे. या कलाकृतीच्या अनरु्िंाने कादबंरी हा सावहत्य प्रकार 

समजािून घ्यायचा आहे. ‘जुिाड’ या कादबंरीचा लेखक कोल्हापूर भािातील असल्याने आपल्या वनत्य िापराच्या 

या भारे्तून वकती सक्षम कलावनवमाती होऊ शकते याचा प्रत्यय विदयार्थयाांना या अनरु्िंाने होईल, तसेच आपिही 

आपल्या भावर्क िैवशष््टयासह सावहत्यवनवमात करू शकतो असा आत्मविश्वास विद्यार्थयाांमध्ये िाढीस लािेल. या 

कादबंरीचा कालखंड, यातील समस्या ि त्यावनवमत्ताने मांडलेले अनुभिविश्व समकालीन तरुिांचे असल्याने 

विद्याथी या कादबंरीशी समरस होतील.  

Course Outcomes:  

 CO – 1 कादबंरी िाड्मय प्रकारची ओळख करून घेिे 

CO – 2 समकालीन कादबंरीतील नव्या अिकाशाचा शोध घेिे ि अधवुनके्ततील अंतविारोध समजून   घेिे 

CO– 3 मानिी मूल्यांविर्यी जािीि वनमााि करिे 

CO– 4 कादबंरी लेखनाचे विशेर् अभ्यासिे  

CO – 5 िृतांत लेखन कौशल्ये रुजवििे 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s  ) 

Reading skills 

Comprehension skills— 



Analytical Skills  

  Periods CO`s 

Unit :1  

 

 कादबंरी –  िाड्मय प्रकार : स्थूल पररचय    

 जिुाड आशयसूते्र 

 

15 CO1 

& 

CO 3 

Unit :2  जिुाड – घटना, प्रसंि आवि व्यवक्तरखेांचे स्िरूप ि पयाािरि   

 

15 CO1 

& 

CO2 

Unit :3  जिुाड – िाङ्मयीन विशेर्  

 

15 CO1 

& 

CO4 

Unit: 4 उपयोवजत मराठी – िृत्तांत लेखन  

ितृ्तांतलेखनाचे स्िरूप  

ितृ्तांतलेखनाचे घटक आवि िैवशष््टये  

ितृ्तांतलेखनाचे प्रकार  

सावहत्य / संशोधन/ शैक्षविक स्थळास अभ्यास सहलीद्वारे प्रत्यक्ष भेट 

15  

CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

1. सावहत्य संस्था /सावहत्य संशोधन संस्था /शैक्षविक स्थळे येथे अभ्यास सहलीचे आयोजन 

करून प्रत्यक्ष भेटीिर आधाररत िृतांत लेखन करिून घेिे  

CO5 

Reference Books:  

१ थोरात हररशं्चद्र        लेख –आधवुनकतेला सामोर ेजािारे जिुाड ‘मकु्तशब्द ]मावसक (फेब्रु.१९  

२ खर ेनंदा            लेख – उद्योि विश्वािर क्ष वकरि ‘दै.लोकसत्ता ,रवििार परुििी ,२०-१ /ख २०१९ – ३ 

मनुघाटे प्रमोद –लेख तरुि वपढीची होरपळ ,दै.महाराष्ट्र टाईम्स ,रवििार संिाद ,१० /२ /२०१९  

: 

  

Suggested Research Journal  

 

Additional readings: पूरक िाचन 

1. बांवदिडेकर चंद्रकांत    मराठी कादबंरीचा इवतहास ,मेहता पवब्लवशंि हाउस ,पिेु दु.आ .१९९६  

2. बांवदिडेकर चंद्रकांत    मराठी कादबंरी वचंतन आवि समीक्षा ,मेहता पवब्लवशंि हाउस ,पिेु दु.आ .१९९६  

3. डहाके ,िसंत आबाजी   दृश्यकला आवि सावहत्य ,लोक िाड्मयिहृ ,मुबंई ,२०१३  

4. यादि आनंद          सावहत्याची वनवमाती प्रवक्रया ,मेहता पवब्लवशंि हाउस ,पिेु ,वतसरी आ.२००२  

5. पाटील आनंद          सजृनात्मक लेखन ,पद्मिंधा प्रकाशन ,२००५पिेु  

6. इनामदार –साने ,रखेा    अवस्तत्ििाद आवि मराठी कादबंरी ,राजहंस प्रकाशन ,पिेु ,२००४  



7. शेलार ,सधुाकर        मराठी सावहत्य :काही लेखन बधं ,स्िरूप प्रकाशन ,२०१३िाबाद औरं  

8. पाटील ,म.सू          .सावहत्याचे सामावजक ि सांस्कृतीक अनबुधं ,शब्दालय प्रकाशन ,श्रीरामपूर  

9. थोरात ,हररशं्चद्र        कादबंरी विर्यी ,पद्मिंध प्रकाशन ,पिेु  

10. थोरात हररशं्चद्र        कादंबरी एक सावहत्य प्रकार ,शब्द प्रकाशन ,मुंबई  

11. टापरे पवंडत          कादबंरी :संिाद ,शब्द प्रकाशन ,मुंबई  

12. खोले विलास         िेल्या अधाशतकातील कादबंरी ,लोक िाड्मय िहृ ,मुंबई  

13. मोवहते ििेश         समकालीन मराठी कादंबरी ,जनशक्ती िाचक चळिळ ,औरिाबाद  

Medium of Instruction – Marathi/English  

Special instructions, if any  

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part - II SEMESTER - III 

Marathi Course – I 

June 2020 onwards  

Inter disciplinary studies [ids-1]Marathi paper no.1 

सावहत्यकृती :कमािीर भाऊराि पाटील [चररत्र ]ए.व्ही .मर्थयू .प्रकाशक रयत वशक्षि संस्था ,सातारा  

[सदर ग्रंथाचा पवहला खंड पषृ्ठ क्रमांक १ ते २९३ पयांत अभ्यासक्रमासाठी ग्राह्य असेल  

 Subject Code: (MARO1) 

(Credit 04) 

Preamble  

मराठीतील चररत्रात्मक िाड्मयाचा पररचय करून घेिे,चररत्रात्मक िाड्मयातील चररत्र नायकाच्या व्यवक्तमत्िाचे पैलू 

अभ्यासिे. चररत्रात्मक िाड्मयातून  सामावजक शैक्षविक ि सांस्कृतीक जीिनाची पाश्वाभूमी समजून घेिे. चररत्रात्मक 

िाड्मय आधारे राष्ट्रीय एकात्मता आवि मानिी मूल्यांविर्यी जािीि वनमााि करिे तसेच जावहरात लेखनाची कौशल्ये 

विकवसत करिे हा हेतू या अभ्यासक्रमाचा आहे . 

 

Course Outcomes: CO– 1 चररत्र लेखन कौशल्य, विद्याथी आत्मसात करतो  

CO– 2 मराठी चररत्रलेखन िाड्मयाचा अभ्यास कसा करािा ही दृष्टी प्राप्त 

CO– 3 चररत्र नायकाच्या अभ्यासातून मूल्य विचार समजून घेतो 

CO– 4 चररत्राद्वार ेतत्कालीन सामावजक ,सांस्कृवतक जीिन ि नायकाने वदलेला प्रवतसाद समजून घेऊन आपि   

कृतीशील होण्याची पे्ररिा घेतो  

CO – 5 प्रसार माध्यमात जावहरात वनवमाती कशी करािी हे कौशल्य तो आत्मसात करतो   

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१ चररत्र लेखन कौशल्य  

२ प्रसार माध्यमातील जावहरात वनवमाती कौशल्य  

 



  Periods Cos 

Unit 1 चररत्र सुंकल्पना ि स्िरूप  

कमािीर भाऊराि पाटील यांच्या व्यवक्तमत्िाची जडिघडि ि व्यवक्तत्िाचे 

पैलू 

 

15 CO1  

& 

CO2 

 

Unit 2  कमािीर भाऊराि पाटील यांचे काया   15 CO2 & 

CO3 

Unit 3  कमािीर भाऊराि पाटील या चररत्र ग्रंथातील िाड्मयीन विशेर्   15  

CO2, 

CO3 

& 

CO4 

Unit 4 उपयोवजत मराठी –जावहरात लेखन  

१ ितृ्तपत्रासाठी जावहरात लेखन                                      

२ आकाशिािीिरील जावहरात लेखन  

३ वचत्रिािीिरील जावहरात लेखन 

15 CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

१. व्यक्तीचे चररत्र लेखन  विद्यार्थयााकडून करून घेिे   

२. ितामानपत्रासाठी जावहरात लेखन सराि 

३. आकाशिािी जावहरात तयार करण्याची प्रवक्रया समजून घेऊन ध्िवनवफती तयार करिे 

४. वचत्रिािीसाठी जावहरात लेखन सराि 

(CO5) 

Reference Books: 

१. पाटील अवजत ;मािसातील देि   ,प्रकाशक – मॅकवमलन  इंवडया वलवमटेड ,पिेु  

२. पाटील अवजत  : कमािीरायि  ,प्रकाशक – सवचि ,रयत वशक्षि संस्था ,सातारा  

३. पिार .बा.ि   . :   कमािीर भाऊराि पाटील ,मातृभूमी प्रकाशन ,पिेु .-  

४. भोसले द .ता     . :       कमािीर भाऊराि पाटील 

५. जाधि  रमेश –कमािीरभाऊरािपाटील 

६. तोडमल .ह .की – कमािीरभाऊरािपाटील 

७. पाटील .पी.जी .-कामाविरोपवनर्ाद  

८. पाटील ,विमल ,- िटिकृ्ष 

९. पाटिे ,संभाजीराि – त्यािमूतीकमािीरभाऊरािपाटील 

१०. स्नेहल तािर े-व्यािहाररक मराठी 

११. ल.रा.नावसराबादकर – व्यािहाररक मराठी 

१२. सयाजीराि मोकाशी – व्यािहाररक मराठी  

        

Research journals:  



 

Additional readings: (पूरक िाचन) 

1. सानप, वकशोर        यिुांतराची कविता, ग्रंथाली प्रकाशन, मुबंई 

2. पी. विठ्ठल            मराठी कविता : समकालीन पररदृश्य, कैलाश पवब्लकेशन्स, औरिंाबाद, २०१९ 

3. रसाळ, सधुीर         काही मराठी किी : जािीिा आवि शैली, प्रवतमा प्रकाशन, पिेु, १९९६ 

4. सिेु  ,कृष्ट्िाबाई नारायि  मास्तरांची सािली ,वडंपल प्रकाशन ,बईमुं  

5. डॉ. सोनटक्के, देिानंद    कवितेचा अंतःस्िर  ,पद्मिंधा प्रकाशन ,२०१८पिेु  

6. जाधि, उदय ि बोबडे, सुहासकुमार, ‘रामनिरी आवि माझे विद्यापीठ : एक संिाद’, संस्कृती प्रकाशन, 

पिेु, २००५   

 

Medium of Instruction – Marathi/English  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part - II SEMESTER - IV 

Marathi Course – II 

June 2020 onwards  
Inter disciplinary studies [ids-1]Marathi paper no.2 

सावहत्यकृती- आटपाट निरीच्या कथा [कथासंग्रह ] 

                 द.ता .भोसले ,ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई २०१८  ि मलुाखत तंत्र  

 Subject Code: (MARO2) 

(Credit 04) 

Preamble  कथा हा प्राचीन सावहत्य प्रकार आहे  कथन करण्याची प्रिृत्ती ही प्राचीन आहे .कथा कशी वनमााि होत 

िेली ,वतच्यात बदल कसे होत िेले ,लोककथा कशा तयार झाल्या ,कथेच्या रचना तंत्रात कसकसे बदल होत 

िेले.कालानरुूप आशयात कसे बदल झाले याचा विचार विद्याथी करले.कथेच्या माध्यमातून विविध संदेश लेखक कसे 

देतो ,आवि कथेचा पररिाम लोकजीिनािर कसा घडतो हे सुद्धा पदिीच्या विद्यार्थयाांना कळेल.आटपाट निरीच्या 

कथा या कथा संग्रहात लोककथेचे तंत्र आवि त्यात निा आशय भरून लेखक कसा ितामान प्रश् पोहचित संदेश देतो 

हे कळून येईल .कथा लेखन ि मलुाखत लेखन तंत्र क्षमता विकवसत करिे हा उदे्दश आहे  

 
Course Outcomes:  

CO – 1 मराठी कथा िाड्मयाचा उिम, विकास ि स्िरूप विद्याथी समजून घेतो . 

CO 2 लोककथेचे रचना विशेर् आवि आजची प्रयोिशील कथा यांचा परस्पर अनबुंध समजून घेतो  

CO– 3 ितामानातील प्रश्, लोककथांचे तंत्र ि अविष्ट्कार पद्धतीद्वारे कसे मांडले जातात याचा अभ्यास होईल 

.  CO – 4 मलुाखत लेखन कसे करािे समजून घेईल  

CO-5 –विविध माध्यमात मलुाखत कशी घेतली जाते ..ही कौशल्ये समजून घेईल  

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१ मलुाखत लेखन कौशल्य  

२ प्रसार माध्यमातील मलुाखतलेखन कौशल्य  

कथा लेखन कौशल्य ----मलुाखती घ्यायला पे्रररत करून लेखन करिून घेतले जाईल  



 ितामान कालीन प्रश्ािर कथा लेखन करून घेतले जाईल   

 

  Periods Cos 

Unit 1 आटपाट निरीच्या कथा –आशयसूते्र  15 CO1  

& 

CO2 

 

Unit 2  आटपाट निरीच्या कथा –वमथकातून उलिडिार ेसमकालीन 

िास्ति 

15 CO2 & 

CO3 

Unit 3  आटपाटनिरीच्या कथा –िाड्मयीन विशेर् 15  

CO2, 
CO3 

& 

CO4 

Unit 4 उपयोवजत मराठी –मलुाखत लेखन तंत्र  

१ मलुाखतीची पूिातयारी  

२ ितृ्तपत्रासाठी मलुाखत लेखन  

३ आकाशिािी िरील मलुाखत  

४ दूरवचत्रिािीिरील मलुाखत 

15 CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

 

 

 

 

 

 

 

(CO5) 

Reference Books: 

1. पचंभाई विनोद  -लेख – एक विलाक्ष्ि कलाकृती आटपाट निरीच्या कथा ,चपराक ]मावसक [, सप्टेंबर २०१५ 

2. जंिजाळ सुनील –लेख –जिण्याला श्रीमंत करिाऱ्या विचारांची संपत्ती म्हिजे आटपाट निरीच्या 

कथा ,दैवनक एकमत ,फेब्रिुारी ७  

3. काळे चांिदेि – ग्रंथ पररचय –शब्दरूची मावसक सप्टेंबर २०१५  

4. कदम महेंद्र –लेख .आटपाट निरीच्या कथा ,म.सा प.२०१८पिेु ऑक्टोंबर   

        

Research journals:  
 

Additional readings: (पूरक िाचन) 



1. जोशी सधुा :कथा संकल्पना आवि समीक्षा ,मौज प्रकाशन मुबंई  

2. जाधि रा .ि. ,- मराठीतील कथारूपे ,स्नेहिधान पवब्लवशंि हाउस ,१९९९पिेु   

3. ऐनापरु ेजी. के., -मराठी कथा मूल्य आवि हाास .२०१८लवलत पवब्लकेशन मुंबई   

4. हातकििंलेकर म. द., - मराठी कथा रूप आवि पररसर ,श्री विद्या प्रकाशन पिेु  

5. टापरे पवंडत,  –  कथा रूप आवि आस्िाद ,वनहारा प्रकाशन पिेु  

6. नवसराबादकर ल. रा,. - व्यिहार उपयोिी मराठी फडके प्रकाशन कोल्हापूर १९९४  

7. घोरपडे अक्षय – संिाद आवि लेखन कौशल्य ,प्रकाश पवब्लकेशन ,जळिाि  

8. तौर परृ्थिीराज ]संपा   [ - मराठी भावर्क कौशल्ये विकास ,अथिा पवब्लकेशन ,२०१८धळेु   

9. जोशी प्रभाकर ि िले िासदुेि -  उपयोवजत मराठी भाि १ ,प्रशांत पवब्लकेशन ,२०१७जळिाि   

10. जोशी प्रभाकर  ,-  उपयोवजत मराठी .प्रशांत पवब्लकेशन ,जळिाि ,२०१७  

11. कंुभार प्रकाश ,-  उपयोवजत भार्ा विज्ञान आवि प्रसार माध्यमे ,अक्षर दालन ,२०१८कोल्हापूर   

12. बािडे जयप्रकाश – मलुाखत तंत्र आवि मतं्र ,साकेत प्रकाशन औरिंाबाद  

13. बेंडखळे अशोक – मराठी कथा परपंरा आवि निता ]अक्षरयात्र [राजा प्रकाशन मुंबई  

 

Medium of Instruction – Marathi/English  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                              रयत शिक्षण संस्थेच े                     छत्रपती वशिाजी कॉलेज ,सातारा 

ििा – बी.ए .२    विर्य  मराठी 

प्रश् पवत्रकेचे स्िरूप ि ििु विभाििी          

 पेपर क्रमांक -३ ,४ ,५ ,६ कररता  

सेवमस्टर ३ ,ि ४  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  लेखी परीक्षा प्रश्पवत्रका - स्िरूप –ििु -६०  

प्रश् १ : अ ]िाळलेल्या जािा भरा .                                                    ५  

        ब ]एका िाक्यात उत्तर ेवलहा                                                   ५  

प्रश्  २ : अ ]चूक की बरोबर ते वलहा ..                                               ५  

         ब ]योग्य जोड्या जळुिा .                                                       ५  

प्रश्  ३  :वटपा वलहा [तीन पैकी दोन ]                                                 १०  

प्रश्  ४ :थोडक्यात उत्तर ेवलहा [ तीन पैकी दोन ]                                   १०  

प्रश्  ५ : २५० ते ३०० शब्दात उत्तर ेवलहा [तीन पैकी दोन ]                   १०  

प्रश्   ६ :विद्यार्थयाांचे कौशल्ये परीक्षि करण्यासाठी उपयोवजत मराठी –प्रश्   [तीन पैकी २ ]  १०         

                            अतंिात मूल्यमापन -     ििु -४०  

१ : तोंडी परीक्षा                                                                                                                                                १०  

२ प्रात्यवक्षक परीक्षा                                                                                                                                          १०  

[नाट्यिाचन /कविता िाचन /आत्मकथन लेखन /ितृांत लेखन /चररत्र लेखन /लोक कथा तंत्र लेखन आधार ेकथा लेखन /संिाद लेखन/जावहरात लेखन 

/मलुाखत लेखन ]  

३ ििा घटक चाचिी                                                                                                                                        १०  

४ विर्यवनहाय विशेर् उपक्रम                                                                                                                            १०  

(नाट्य परीक्षि /किीचा िाड्मयीन पररचय /आत्मकथनकाराचा पररचय /कादबंरी िाचन ि वतचे परीक्षि /  शैक्षविक अभ्यास सहल /के्षत्र भेट ितृातं /एका 

चररत्राचे िाचन ि परीक्षि /लोककथा संकलन ि लेखन – जावहरात लेखन ि मलुाखत लेखन)                       

 


