
 
 

        Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 

M.A. Part I 

Marathi Course, Sub Code MARC21   

June 2019 onwards 

शत्र : १ (Semester : I) 

Paper No. 1 :  भाषवक आषळष्काराची रूऩे  

      (Credit 04)      Teaching Hours : 60 

      Course Outcomes :- 

              1) भाषवक आषळष्काराचे स्ळरुऩ शमजून येईऱ. 

              2) भावेची शजजनऴीऱ प्रक्रिया शमजून येईऱ. 

              3) भावा आणण शाहषत्य याांचा शांबांध ऱसात येईऱ. 

              4) भावा आणण शहषत्य प्रकार याांतीऱ शांबांध जाणून घेता येईऱ. 

 

 

Unit (घटक) Subunit उऩघटक  

Unit : 1 

 
भाषवक आषळष्कार 

१.१ भावेची ओलख 

१.२ आषळष्काराचे प्रकार: मौणखक-लऱणखत 

Unit : 2 भावेची शजजनऴीऱ प्रक्रिया 
२.१  भावा आणण दृकश्राव्य कऱा 
२.२ भावा  आणण शादरीकरणाची कऱा 

Unit : 3 भावा आणण शाहषत्य 

३.१ शाहषत्याचे माध्यम म्षणून भावेचे कायज 
३.२ शाहषत्यभावेची ळैलऴष््य 

Unit : 4 ४.१  दृकश्राव्य माध्यमाांशाठी ऩटकथा ऱेखन 



वंदबभ गंथ्- 

१. भारळ ेव.ग, येने लेरेक (अनु.), वाहशत्म सवध्दान्त, भशायाष्ट्र याज्म वाहशत्म वंस्कृती 
भंडऱ, भंुफई. 

२. ऩाटणकय या. बा. वौंदमभभीभांवा, कान्न्टनेन्टर प्रकाळन, ऩुणे  

३. ऩाटणकय लवंत, वाहशत्मळास्र: स्लरुऩ आणण वभस्मा, ऩद्मगंधा प्रकाऴन, ऩुणे. 

४. नेभाड ेबारचंद्र, वाहशत्माची बाऴा, वाकेत प्रकाऴन, औयंगाफाद. 

५. आचलर भाधल, ककभमा, भौज प्रकाळन, भंुफई. 

६. यवाऱ वुधीय, बागलत श्री. ऩ.ु, ऩाडगालकय भंगेळ, तेंडुरकय सळल्ऩा, ककतभने अजंरी 
(वंऩा.), वाहशत्म  अध्माऩन आणण प्रकाय, भौज प्रकाळन, भंुफई. 

७. ऩाध्मे हदगंफय, अलरोकन: भयाठी वभीषा आणण वाहशत्म, रोकलाङ्भम गशृ, भंुफई. 

Evaluation Pattern 

M.A. Part – I Marathi 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total  100 Marks 
 

प्रश्नऩत्रत्रकेचे स्ळरूऩ ळ गुण षळभागणी 
एकूण गुण  ६० 

प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६               

 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  

  



अांतगजत मूल्यमाऩन – ४० गुण  

१. लगभ चाचणी                                              १० 

२. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

३. ळोध ननफंध                                                   १० 

४- गशृऩाठ     १० 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

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

M.A. Part – I 

Marathi Course 



June 2019 Onwards, Paper No. 2 : षळऴेव शाहषत्यकृतीांचा अभ्याश 

शत्र : १ (Semester : I) 

(Credit 04)                           Teaching Hours: 60  

Course Outcomes:- 

1. वलद्मार्थमाांना भयाठी वाहशत्मातीर वलवलध लाड्भम प्रकायांचा ऩरयचम शोईर. 

2.  वलद्मार्थमाांना भयाठी वाहशत्मातीर  लाङ्भमप्रकायांचा  वलकावक्रभ रषात मेईर  

3.  वलद्मार्थमाांची वाभान्जक जाणील ल जीलनवलऴमक जाणील लाढेर  

4. त्मामोगे त्मांचा व्मन्क्तभत्त्ल वलकाव शोईर  

   
 

 

 

 

वंदबभ ग्रंथ वूची – 

1. फांहदलडकेय, चंद्रकांत, ‘भयाठी कादंफयी चचतंन आणण वभीषा’ , भेशता ऩन्ब्रसळगं 

शाउव, ऩुणे   

2. कुरकणी, द. सब., ‘कादंफयी : स्लरूऩ आणण वभीषा’, ऩद्मगंधा प्रकाळन, ऩुणे  

3. ऩलाय, गो. भा., (वंऩा.), ‘भयाठी वाहशत्म : प्रेयणा ल स्लरूऩ’ ऩॉप्मुरय प्रकाळन, भंुफई   

Module   Sub- Module 

Module : 1 

 

रीऱाचरयर (एकाक)  

वंऩादक – ळं. गो. तुऱऩऱेु  

Module : 2 
आसाऩर  

वंऩादक – वलराव िोर,े रोकलाङ्भम गशृ, भंुफई  

Module : 3 
यणांगण  (कादंफयी) – वलश्राभ फेडकेय 

देळभुि आणण कंऩनी (ऩन्ब्रळवभ) प्रा. सर., ऩुणे   

Module : 4 
ळोबामारा  
ळपाअत िान – ऩॉप्मुरय प्रकाळन, भंुफई  



4. देळऩांड,े कुवुभालती, ‘भयाठी कादंफयी, ऩहशर ेळतक ’, भंुफई भयाठी वाहशत्म वंघ 

प्रकाळन, भंुफई   

5. फेडकेय, वलश्राभ, ‘यणांगण’, देळभुि आणण कंऩनी (ऩन्ब्रळवभ) प्रा. सर,. ऩुणे  

6. ऩुंड,े द. हद., (वंऩा.), ‘लाङ्भमाचे अध्माऩन ’, भेशता ऩन्ब्रसळगं शाउव, ऩुणे   

7. बागलत, श्री. ऩु., ‘वाहशत्म : अध्माऩन आणण प्रकाय’, भौज प्रकाळन गशृ, भंुफई  

 

Evaluation Pattern 

M. A. Part – I Marathi 

  Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                 Marks : 40 

  Total                             Marks :100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यमत सळषण वंस्थेचे, 

छरऩती सळलाजी कॉरेज, वाताया  
वलऴम – भयाठी ( एभ. ए. बाग १) 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
                                                                                                                     एकूण गुण – ६०  



प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६               

 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  

 

अंतगभत भूल्मभाऩन – ४० गुण  

१. लगभ चाचणी                                                    - १०  

२. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग         - १०  

३. ळोध ननफंध                                                     – १०   

४. गशृऩाठ                                                         -१० 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 

M.A. Part I 

Marathi Course, Sub Code MARC22  

June 2019 onwards 



शत्र : १ (Semester : I) 

Paper No.3: आधुननक मराठी ळाड्मयाचा इततषाश (स्लातंत्र्मऩूलभ काऱा)     
(Credit 04)                                         Teaching Hours: 60 

Course Outcomes:- 

१) स्लातंत्र्मऩूलभ काऱातीर भशायाष्ट्रातीर वाभान्जक, याजकीम, वांस्कृनतक जीलनाची 
ऩाश्लभबूभी रषात मेईर. 

२) स्लातंत्र्मऩूलभ कारिंडातीर वलवलध वाहशत्मप्रलाशांचा इनतशाव अभ्मावरा जाईर. 

३) स्लातंत्र्मऩूलभ वलवलध लाड्भम प्रकायांच्मा स्लरूऩ ल लैसळष्ट्टमांचा ऩरयचम शोईर. 

४) स्लातंत्र्मऩूलभ कारिंडातीर भुख्म ल इतय वाहशत्म प्रलाशांची लैसळष्ट्टमे जाणून घेता 
मेतीर.  

 

Module  

(घटक) 

 

Sub Module 

(उऩघटक) 

Module : 1 

 

ळाङ्मयेततषाशाची शांकल्ऩना – 

1.1 वाहशत्माच्मा ननसभभतीचे वाभान्जक  ,वांस्कृनतक ,याजकीम 

वंदबभ  

1.2 वाहशत्म आणण वाभान्जक दृष्ट्टी 
1.3 भुद्रणमुगाचा प्रायंब ल ऩरयणाभ 

1.4 धासभभक प्रफोधनाच्मा चऱलऱी       , 

Module : 2 

आधुतनक कालातीऱ भावाांतर युग 

 2.1 ननमतकासरकातीर बाऴांतय  

 2.2 भयाठीत बाऴांतरयत झारेल्मा कथा 
 2.3 भयाठीत बाऴांतरयत झारेल्मा कादंफऱ्मा   
 2.4 कवलतांची ल नाटकांची बाऴांतये     

Module : 3 

                –     व          
3.1                              

                                     

                      



3.2        -                 

            –              

3.3                           व    

                                १८५७    १८८५,               
                   ,  
3.4                         १८८५    १९५० -  .  .     ,    
             ,   .  .     ,                ,   .   . 
     , 

       .    .      -   .  .        ,    .  .     ,   .  . 

       ,     

       .   .         ,    .  .       ,   .  .    ,   .  . 

        ,               ,          ,                 , 

         ,    .  .      ,           ,  .   .     ,  .  . 

    ,   .   .          .    

Module : 4 

               –      व   व   
4.1                          –     ,      ,      ,        ,  

                       ,                   , 

          
                 ,                                ,     , 
                              ,                  उ  , 

4.2   १८८०    १९२०                    . 
                उ  ,   .   .                    ,  .   . 
   ,  
        .  .       ,            ,   . .           

4.3                  व   -                         , 
        

                         ,                            



                               ,        ,   .  .     ,  

             ,         ,       ,    ,   ,   .  .      ,   .  .   
            ,          ,       , ए.   .        , 

4.4              ,             

                 ,                      ,   . ., 

        .  .,   . .         ,     ,         ,   . .      .        

 

शांदभज ग्रांथ – 

1. ठाकूय, यलींद्र - भयाठी कादंफयी स्लातंत्र्मोत्तय वभाजळास्रीम वभारोचन, 

हदरीऩयाज प्रकाळन ,ऩुणे ,२००७  

2. जोळी, प्र  .न .- भयाठी लाङ्भमाचा वललेचक इनतशाव  (अलाभचीन काऱ ) –  

स्नेशलधभन प्रकाळन ,ऩुणे ,  

3. ऩुंड ेद .हद ./ कुरकणी- गो .भ . लाङ्भमेनतशावाची वंकल्ऩना  –  उत्कऴभ प्रकाळन  ,ऩणेु  

4. फेडककशाऱ, ककळोय  -  ननलडक लवतं ऩऱळीकय  (वंऩा)– रोकलाङ्भम गशृ , 

5. डशाके, लवंत आफाजी भयाठी-वाहशत्म इनतशाव आणण वंस्कृती –ऩॉप्मुरय 

प्रकाळन  

6. कुरकणी, गो  .भ . भयाठीवाहशत्माची वांस्कृनतक ऩाश्लभबूभी –भेशता प्रकाळन  

7. ऩलाय, गो. भा.  .- वाहशत्मभूल्मे आणण असबरुची – वाकेत प्रकाळन  

8. ऩाध्मे, हदगंफय वाहशत्म वभाज आणण वंस्कृती –रोकलाङ्भम गशृ, 

9. देळऩांड,े अ  .ना . आधुननक भयाठी लाङ्भमाचा इनतशाव –व्शीनव प्रकाळन  

10. कुरकणी, ला  .र . वलवलधसानवलस्ताय –ऩॉप्मुरय प्रकाळन 

11. जोळी, प्र  .न. अलाभचीन भयाठी लाङ्भमाचा इनतशाव –स्नेशलधभन प्रकाळन  ,ऩुणे.  



12. देळऩांड,े कुवुभालती भयाठी कादंफयी ऩहशर ेळतक –भंुफई भयाठी वाहशत्म वंघ 

प्रकाळन ,१५५३-५४  .  

13. वयलटे, वल  .वी . भयाठी वाहशत्मवभारोचन –न. ळं. यशाऱकय  ,इंदयू,१५३७   

14. ऩंडडत, ब  .श्री . आधुननक कवलतेचे प्रणेते  ,बाग १ ल २ ,नागऩूय प्रकाळन,१५७१  

15. जोग, या  .श्री . भयाठी लाङ्भमाचा इनतशाव  ,िंड ४ था , भशायाष्ट्र वाहशत्म ऩरयऴद ,

ऩुणे.  

16. काऱे, अषमकुभाय –अलाभचीन  भयाठी काव्मदळभन  ,फनशनी प्रकाळन,२०००.  

 
 

Evaluation Pattern 
M.A. Part – I Marathi 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total  100  Marks 

 

 

 

 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ गाऱरेल्मा जागा बया                            . ०६               

 फ रघुत्तयी प्रश्न वोडला   (दोनऩैकी एक )  ०४  

प्रश्न २. अ एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ हटऩा सरशा   (दोनऩैकी एक )  ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा  ( .तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला  (तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा   (तीन ऩैकी दोन  )  १०  

प्रश्न ६. अ मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  



 

अांतगजत मूल्यमाऩन–४० गुण  

1. लगभ चाचणी                                                  १० 

2. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

3. ळोध ननफंध                                                   १० 

4. गशृऩाठ     १० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

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

M.A. Part I 

Marathi Course, Sub Code MARO22  

June 2019 onwards 

शत्र : १ (Semester : I) 

Paper No. 4 : ऱोकशाहषत्य ळ ऱोककऱा  
 (Credit 04)                                           Teaching Hours: 60 

Course Outcomes:- 

१. रोकवाहशत्म ल रोकवंस्कृती मांचा ऩयस्ऩय वंफंध वभजेर.  

२. रोकवाहशत्माची वंकल्ऩना ल रोकवाहशत्माची ऩयंऩया मांची ओऱि शोईर.  

३. रोकवाहशत्माचा उगभ ल व्माप्तीफद्दर भाहशती शोईर.  

४. वलद्मार्थमाभभधीर वंळोधन लतृ्ती लाढीव रागेर.  



 

    Module 

(घटक) 
Sub Module (उऩघटक) 

Module : 1 

 
रोकवाहशत्म वंकल्ऩना आणण स्लरूऩ  

 १.१ रोकवाहशत्माच्मा व्माख्मा – (ऩाश्च्मात्म ल बायतीम)  

 १.२ रोकवाहशत्म वंसा ल अथभ  
 १.३ रोकवाहशत्म आणण रोक वंस्कृती  
 १.४ रोकवाहशत्म आणण रोकभानव  

 १. ५ रोकवाहशत्मातीर आहदफंध ल कल्ऩनाफंध  

Module : 2 रोकवाहशत्म उत्ऩत्ती आणण व्माप्ती  
अ) रोकवाहशत्माचे प्रकाय  

२.१ ळब्द रोकवाहशत्म – कथा  ,  ,गीते ,लाक्प्रचाय ,ीशणी 

,उिाणे ,आख्माने  

२.२ रोककरा ;रोकनतृ्म ,रोकनाटम 

,रोकलाद्म,सळल्ऩभूती  

२.३ रोकरुढी ;रोकोभ ,रोकवभज ,रोकतत्ल ,रोकवलधी  

फ  रोकवाहशत्म आणण अन्म सानळािा)  

२.४ भानललंळळास्र ,वभाजळास्र ,भानवळास्र बाऴाळास्र 

,, इततषाश  

Module : 3 रोकवाहशत्माच्मा अभ्मावऩद्धती  
 ३.१ दैलतकथाळास्रीम  

 ३.२ ननवगभरूऩकलादी  
 ३.३ ोांतकल्ऩनालादी  
 ३.४ शेतूकथालादी  
 ३.५ अलळेऴलादी   

Module : 4 रोकवाहशत्माच्मा वंळोधन ऩद्धती  
   ४.१ षेरीम वंळोधन ऩद्धती 
   ४.२ स्तयीम वंळोधन ऩद्धती 



 

 

शांदभजग्रांथ – 

 १. माांड ेप्रभाकर, ऱोकशाहषत्याचे स्ळरूऩ, शषळता प्रकाऴन, औरांगाबाद.  

 २. भागळत दगुाज, ऱोकशाहषत्याची रूऩरेखा, ळरदा प्रकाऴन, ऩुणे. 

     ३. व्यळषारे ऴरद, ऱोकशाहषत्य: शांकल्ऩना ळ स्ळरूऩ, कैऱाऴ ऩब्लऱकेऴन्श,   औरांगाबाद  

 ४. माांड ेप्रभाकर, ऱोकरांगभूमी, गोदाळरी प्रकाऴन, अषमदनगर. 

 ५. व्यळषारे ऴरद, ऱोकशांस्कृतीचा अांत:प्रळाष, प्रततमा प्रकाऴन ऩुणे.  

     ६. लऴांदे षळश्ळनाथ, ऱोकशाहषत्यमीमाांशा : भाग १ ळ २, स्नेषळधजन ऩब्लऱलऴांग षाउश, 

ऩुणे  

 ७. ढेरे रा.चच., ऱोकशाहषत्य ऴोध आणण शमीसा, श्रीषळद्या प्रकाऴन, ऩुणे.  

 ८. मोरजे गांगाधर, ऱोकशाहषत्य सेत्रीय अभ्याश, ऩद्मगांधा प्रकाऴन, ऩुणे. 

 ९. मोरजे गांगाधर, ऱोकशाहषत्य : बदऱती  रूऩे, ऩद्मगांधा प्रकाऴन, ऩुणे. 

 

Evaluation Pattern 
Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total   100 Marks 
 

 

 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६ 

 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४ 

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६ 

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४ 

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १० 



प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १० 

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १० 

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५ 

 फ) चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५ 

 

 

 

अांतगजत मूल्यमाऩन–४० गुण  

1. लगभ चाचणी                                                  १० 

2. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

3. ळोध ननफंध                                                   १० 

4. गशृऩाठ     १० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rayat Shikshan Sansth’s 

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

Additional Credit Course (ACC) 

M.A. Part – I,    Marathi Course 

Subject Code- MARO22-A 

June 2019 onwards 
Paper No. 4 A: xzaFkizdk’ku  

शत्र : १ (Semester : I) 

(Credit 04)                                Teaching Hours: 60 

Course Outcomes– 

1. ग्रंथप्रकाळनाचे स्लरूऩ रषात मेईर. 

2. ग्रंथप्रकाळन, ग्रंथव्मलशाय ल प्रकाळन व्मलशाय मावलऴमी भाहशती शोईर. 

3. ग्रंथननसभभतीतीर फायकाले वभजतीर. 

4. भुद्रण प्रकक्रमा ल त्माभध्मे शोत अवरेरे फदर रषात मेतीर.  

 

Module 

(घटक) 

 

Sub Module 

(उऩघटक) 

Module : 1 

 
 ग्रंथव्मलशायाचे स्लरूऩ 

  1.1 प्रकाळन ल व्मलशाय 

  1.2 भुद्रणप्रत 

  1.3 भुहद्रतळोधन 



  1.4 भुिऩषृ्ट्ठ – भांडणी  
  1.5 वलतयक  

  1.6 स्ळालमत्ळषक्क 

  1.7 ऱेखक करार  

  1.8 ग्रांथनोंदणी 
  1.9 आळतृ्ती- ऩुनमुजद्रण 

Module : 2 मुद्रणऩूळज शांस्करण प्रक्रिया   
2.1 षस्तलऱणखत ऴोध  

2.2 मुद्रणप्रत  

2.3 डीटीऩी 
2.4 षस्तलऱणखत शांऩादन  

2.5 असरजलुणी   
2.6 मुखऩषृ्ठ – शजाळट- माांडणी 
 

Module : 3 भुद्रणप्रक्रिया 
3.1 कागदस्ळरूऩ  

3.2 ग्रांथकार 

3.3 मुद्रणऩद्धती  
3.4 बाांधणी  
3.5 टांकतनब्श्चती   

Module : 4 ग्रांथषळतरण  

4.1 षळिेताप्रकार  

4.2 षळतरणव्यळस्था  
4.3 ग्रांथाऱय  

4.4 ळाचक 

4.5 जाहषरात 

4.6 शमीसा  



4.7 आळतृ्ती  

 

शांदभजग्रांथ - 

1) मुद्रणऩळज – हदऩक घारे 

2) देळनागरी – बाऩूराळ नाईक  

3) शदानांदयात्रा – शदानांद भटकल  

4) मराठी ऱेखनकोऴ –यास्मीन ऴेख 

5) मराठी ग्रांथ प्रकाऴनाची दोनऴ ेळव े– ऴरद गोगटे  

6) ग्रांथव्यळषार – ष. अ. लऱमये  

7) मराठी ग्रांथ प्रकाऴनाचे स्ळरूऩ ळ ऩरांऩरा – ष. अ. भाळ े  

8) मराठी प्रकाऴन व्यळशाय ऩररचय – ऴरद गोगटे   

9) ऩॉप्युऱर ररतीऩुस्तक – मदृऱुा जोऴी  
 

Evaluation Pattern 

M.A. Part – I Marathi 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total  100 Marks 
 

 

यमत सळषण वंस्थेच,े 

छरऩती सळलाजी कॉरेज, वाताया  
वलऴम – भयाठी ( एभ. ए. बाग १) 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
वेसभस्टय १ 

एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६ 



 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४ 

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६ 

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४ 

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १० 

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १० 

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १० 

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५ 

 फ) चूक की फयोफय ते सरशा  ०५ 
 

अांतगजत मूल्यमाऩन–४० गुण  

1- लगभ चाचणी                                                  १० 

2- भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

3- ळोध ननफंध                                                   १० 

4- गशृऩाठ     १० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 

M.A. Part I 

Marathi Course, Sub Code –MARC23 

June 2019 onwards 

शत्र : 2 (Semester : II) 

Paper No. 5 : शाहषत्य प्रकाराांचा शूक्ष्म षळचार  

(Credit 04)                               Teaching Hours: 60 

Course Outcomes:- 

1) शाहषत्य प्रकाराांची शांकल्ऩना शमजून येईऱ. 

2) षळषळध ळाड्मय प्रकारातीऱ कथानाांचे स्ळरूऩ ऱसात येईऱ. 

3) ळेगळेगळ्या ळाड्मय प्रकारातीऱ कथन षळऴेवाांचा ऩररचय षोईऱ. 

4) ळाड्मय प्रकारातीऱ कथनाांचा तुऱनात्मकदृष््या षळचार करता येईऱ.  

Module 

(घटक) 
Sub module (उऩघटक) 

Module : 1 

 
1.1 भशाकाव्म 

1.2 आख्मानकाव्म 

1.3 कवलता 
1.4 दीघभ कवलता 
1.5 बालकवलता    



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

शांदभज
ग्रांथ - 

1) कुऱकणी मदन, मराठी ऱघुकादांबरी रूऩबांध आणण अांतरांग, षळजय प्रकाऴन, नागऩूर  

2) ऩाटणकर ळशांत, कषळता : शांकल्ऩना, तनलमजती आणण शमीसा, अनुभळ प्रकाऴन, मराठी 
षळभाग, मुांबई षळद्याऩीठ, मुांबई  

3) थोरात षररश्चांद्र, कादांबरी : एक शाहषत्यप्रकार, ऴलद ऩब्लऱकेऴन, मुांबई.  

4) ऩळार गो. मा. षातकणांगऱेकर म. द. (शांऩा.), मराठी शाहषत्य : प्रेरणा ळ स्ळरूऩ (1950 -

1975), ऩॉप्युऱर प्रकाऴन, मुांबई. 

5) लऴांदे षळश्ळनाथ, स्मातज हषमाांऴू (शांऩा.), मराठी नाटक आणण रांगभूमी, प्रततमा प्रकाऴन, 

ऩुणे  

6) जोऴी शुधा, कथा : शांकल्ऩना ळ स्ळरूऩ, मौज प्रकाऴन, मुांबई.  

7) ऩळार गो. मा. लऴांदे रणधीर (शांऩा.), मषवी षळठ्ठऱ रामजी लऴांदे याांची रोजतनऴी, मषाराष्र 

राज्य शाहषत्य आणण शांस्कृती मांडल, मुांबई 2016.  

 

 
  

Module : 2 2.1 कथा 
2.2 दीघभकथा 
2.3 रघुकादंफयी 
2.4 कादंफयी 
 

Module : 3 3.1 तभाळा 
3.2 रोककरा 
3.3 एकांककका 
3.4 नाटक     

Module : 4 रसरत गद्म :  

4.1 योजननळी 
4.2 प्रलावलणभन 

4.3 आठलणी मा घटकांचे रेिन    



Evaluation Pattern 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total  100 Marks 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६               

 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  

 

अांतगजत मूल्यमाऩन–४० गुण  

1- लगभ चाचणी                                                  १० 

2- भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

3- ळोध ननफंध                                                   १० 

4- गशृऩाठ     १० 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rayat Shikshan Sansth’s 



Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 

M.A. Part I 

Marathi Course, Sub Code MARO23  

June 2019 onwards 

शत्र : 2 (Semester : II) 

Paper No. 6 : वलळेऴ  वाहशत्मकृतींचा अभ्माव   

 (Credit 04)                               Teaching Hours: 60  

Course Outcomes:- 

1. वलद्मार्थमाांना रेिक अभ्माव ऩद्धतीचा ऩरयचम शोईर  

2. वलद्मार्थमाांना रेिकाच ेलाङ्भमीन आणण त्माचा वभकार वभजून घेता मेईर   

3.  वलद्मार्थमाांना भयाठी वाहशत्मातीर प्रानतननचधक कलींचा रेिकांचा ऩरयचम शोईर   

4. लाङ्भमीन ऩयंऩयेत रेिकाच ेमोगदान वभजून मेईर  

 

 

 

वंदबभग्रंथ वूची – 

1. नेभाडे, बारचंद्र, ‘टीका स्लमंलय’,  वाकेत प्रकाळन, औयंगाफाद   

Unit  Subunit  

Unit  1 
भयाठी गौऱण 

लवंत व. जोळी, भेशता फुक वेरवभ   

Unit  2 
आठलणींचे ऩषी  
प्र. ई. वोनकांफऱे  

Unit   3 
भी सबडल ूऩाशतेम वभग्राळी डोऱा  
प्रसा रोिंड े-  ग्रंथारी प्रकाळन, भंुफई   

Unit  4 
चाऱेगत  

प्रलीण फांदेकय – ळब्दारम प्रकाळन, श्रीयाभऩूय   



2. ऩुंड,े द. हद., (वंऩा.), ‘लाङ्भमाचे अध्माऩन ’, भेशता ऩन्ब्रसळगं शाउव, ऩुणे   

3. रोिंड,े प्रसा, ‘भी सबडल ूऩाशतेम वभग्राळी डोऱा’, ग्रंथारी प्रकाळन, भंुफई   

4.  डशाके, लवंत आफाजी, ‘कवलतेवलऴमी’, स्लरूऩ प्रकाळन, औयंगाफाद 

5. बागलत, श्री. ऩु., ‘वाहशत्म : अध्माऩन आणण प्रकाय’, भौज प्रकाळन गशृ, भंुफई  

6. कोत्ताऩल्रे, नागनाथ, ‘आधुननक भयाठी कवलता एक दृष्ट्टीषेऩ’, प्रनतबाव प्रकाळन, 

लायाणवी  
7.  कोत्ताऩल्रे, नागनाथ, ‘भयाठी कवलता: आकरन आणण आस्लाद’, स्लरूऩ प्रकाळन, 

औयंगाफाद 

8.  ऩाटणकय, लवंत, ‘कवलता: वंकल्ऩना, ननसभभती आणण वभीषा’, अनुबल प्रकाळन, 

भंुफई   

 

 

Evaluation Pattern 

M. A. Part – I Marathi 

 Term End Examination (Theory)        Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                           :100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यमत सळषण वंस्थेचे, 

छरऩती सळलाजी कॉरेज, वाताया  
वलऴम – भयाठी ( एभ. ए. बाग १) 



प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
                                                                                                             एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६               

 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  

 

अंतगभत भूल्मभाऩन – ४० गुण  

१. लगभ चाचणी                                                  -  १०  

२. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग     - १०  

३. ळोध ननफंध                                                   – १०   

४. गशृऩाठ                                                          - १० 

 
 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 



M.A. Part I 

Marathi Course, Sub Code MARC24  

June 2019 onwards 

शत्र : 2 (Semester : II) 

Paper No. 7: आधुतनक मराठी ळाड्मयाचा इततषाश (स्ळातांत्र्योत्तर काल)   

(Credit 04)                             Teaching Hours: 60  

Course Outcomes:-   

1) स्ळातांत्र्योत्तर कालातीऱ मषाराष्रातीऱ शामाब्जक, राजकीय, शाांस्कृततक जीळनाची 
ऩाश्ळजभूमी ऱसात येईऱ.  

2) स्ळातांत्र्योत्तर काऱखांडातीऱ षळषळध शाहषत्यप्रळाषाांचा इततषाश अभ्याशऱा जाईऱ.  

3) स्ळातांत्र्योत्तर षळषळध ळाड्मय प्रकाराांच्या स्ळरूऩ ळ ळैलऴष््याांचा ऩररचय षोईऱ.  

4) स्ळातांत्र्योत्तर काऱखांडातीऱ मुख्य ळ इतर शाहषत्य प्रळाषाांची ळैलऴष््ये  जाणून घेता 
येतीऱ.   

 

Module  

(घटक) 
Subunit (उऩघटक) 

Module : 1 

 
१९५० ते २००० शामाब्जक  ,शाांस्कृततक ,राजकीय ऩाश्ळजभूमी  

1.1 १५५० ते २००० वाभान्जक  ,वांस्कृनतक ,याजकीम ऩाश्लभबूभी  

1.2 स्लातंत्र्मोत्तय काऱ - वाभान्जक याजकीम ऩरयलतभन 

1.3  नलवलचायप्रलाश 

1.4  लाङ्भमीन चऱलऱी 
Module : 2 नळशाहषत्य आणण मषानगरीय शाहषत्य  

2.1 नलवाहशत्माची बूसभका  ,प्रेयणा ल प्रलतृ्ती  

2.2 फदररेर ेजीलनवंदबभ आणण नले लाङ्भमीन प्रलाश : 

2.3 नलवाहशत्माची वंकल्ऩना,स्लरूऩ ल लैसळष्ट्टमे 

2.4  भशानगयीम वाहशत्म   

Module : 3                –     व          
3.1                –              ,             ,            

        ,   .  .     ,         ,   .   .       ,           , 



3.2   . ए.       ,           ,    .    .        ,      

       ,                ,          ,            ,   . 
  .     ,           ,  .  .     . 

        ,      ,        ,                            
         .        

3.3                                       -             , 

  .  .      ,   . .     ,   .  .         ,   .   . 
      ,                 ,   .   .      ,   .   .        , 

   .    .        ,              ,   .  .     ,        

      ,                ,           ,            , उ   

     ,            ,             ,              

3.4                                   ,     ,      , 

                                        
Module : 4                –      व   व   

4.1              ,   .  .        ,   .  .         ,      

       ,             ,             ,              ,  
4.2       , ए       , ए    .-      ए        ,    .   . 

       ,           ,           ,            . 

                –             ,                .  

4.3                    -   
                    
                        
4.4                   
                        

 

शांदभज ग्रांथ – 

1. ठाकूय, यलींद्र - भयाठी कादंफयी स्लातंत्र्मोत्तय वभाजळास्रीम 

वभारोचन,हदरीऩयाज प्रकाळन ,ऩुणे ,२००७  



2. जोळी, प्र  .न .- भयाठी लाङ्भमाचा वललेचक इनतशाव  (अलाभचीन काऱ ) –  

स्नेशलधभन प्रकाळन ,ऩुणे ,  

3. ऩुंड ेद .हद/ . कुरकणी- गो .भ . लाङ्भमेनतशावाची वंकल्ऩना  –  उत्कऴभ प्रकाळन  ,ऩणेु  

4. ऩुंड ेद.हद.लाङ्भमेनतशावाची वंकल्ऩना  –  प्रनतभा प्रकाळन  ,ऩुणे .  

5. फेडककशाऱ, ककळोय  -  ननलडक लवतं ऩऱळीकय  (वंऩा)– रोकलाङ्भम गशृ , 

6. डशाके, लवंत आफाजी भयाठी-वाहशत्म इनतशाव आणण वंस्कृती –ऩॉप्मुरय 

प्रकाळन  

7. कुरकणी, गो  .भ . भयाठीवाहशत्माची वांस्कृनतक ऩाश्लभबूभी –भेशता प्रकाळन  

8. ऩलाय, गो .भा .- वाहशत्मभूल्मे आणण असबरुची – वाकेत प्रकाळन  

9. ऩाध्मे, हदगंफय वाहशत्म वभाज आणण वंस्कृती –रोकलाङ्भम गशृ, 

10. देळऩांड,े अ  .ना . आधुननक भयाठी लाङ्भमाचा इनतशाव –व्शीनव प्रकाळन  

11. कुरकणी, ला  .र . वलवलधसानवलस्ताय –ऩॉप्मुरय प्रकाळन 

12. जोळी, प्र  .न. अलाभचीन भयाठी लाङ्भमाचा इनतशाव –स्नेशलधभन प्रकाळन  ,ऩुणे.  

13. देळऩांड,े कुवुभालती भयाठी कादंफयी ऩहशरे ळतक –भंुफई भयाठी वाहशत्म वंघ 

प्रकाळन ,१५५३-५४  .  

14. वयलटे, वल  .वी . भयाठी वाहशत्मवभारोचन –न  .ळं .यशाऱकय ,इंदयू,१५३७   

15. ऩंडडत, ब  .श्री . आधुननक कवलतेचे प्रणेते  ,बाग १ ल २ ,नागऩूय प्रकाळन,१५७१  

16. जोग, या  .श्री . भयाठी लाङ्भमाचा इनतशाव  ,िंड ४ था , भशायाष्ट्र वाहशत्म 

ऩरयऴद  ,ऩुणे.  

17. काऱे, अषमकुभाय –अलाभचीन  भयाठी काव्मदळभन  ,फनशनी प्रकाळन,२०००.  

Evaluation Pattern 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total  100 Marks 
 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ गाऱरेल्मा जागा बया              .                ०६               



 फ रघुत्तयी प्रश्न वोडला   (दोनऩैकी एक )  ०४  

प्रश्न २. अ  एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ हटऩा सरशा   (दोनऩैकी एक )  ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा  ( .तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला  (तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा   (तीन ऩैकी दोन  )  १०  

प्रश्न ६. अ मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  
 

अांतगजत मूल्यमाऩन–४० गुण  

1. लगभ चाचणी                                                  १० 

2. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

3. ळोध ननफंध                                                   १० 

4. गशृऩाठ     १० 

 

 

Rayat Shikshan Sansth’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 
(Autonomous) 

Choice Based Credit System 

M.A. Part I 

Marathi Course, Sub Code – MARO24   

June 2019 onwards 

शत्र : 2 (Semester : II) 

Paper No. 8: ऱोकशाहषत्यळ ऱोककऱा  
 (Credit 04)                           Teaching Hours: 60  

Course Outcomes:- 

1) मराठी ऱोकगीत ळ ऱोककथा याांचा मराठी भावेच्या शांदभाजत ऩररचय षोईऱ.  

2) मराठी ऱोकगीत ळ ऱोककथा याांचा मराठी भावेच्या शांदभाजत ऩररचय षोईऱ.  

3) मराठी ऱोकशाहषत्याच्या अभ्याशाच्या अांगाने प्रकल्ऩऱेखन षळकलशत षोईऱ.  



4) शांऴोधन ळतृ्ती ळाढीश ऱागेऱ.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

शांद
भजग्रां
थ –  

1. 

माांड े

प्रभा
कर, 

ऱोकशाहषत्याचे स्ळरूऩ, शषळता प्रकाऴन, औरांगाबाद.  

2. भागळत दगुाज, ऱोकशाहषत्याची रूऩरेखा, ळरदा प्रकाऴन, ऩुणे.  

3. व्यळषारे ऴरद, ऱोकशाहषत्य : शांकल्ऩना ळ स्ळरूऩ, कैऱाऴ ऩब्लऱकेऴन्श, औरांगाबाद 

4. माांड ेप्रभाकर, ऱोकरांगभूमी, गोदाळरी प्रकाऴन, अषमदनगर    

Module  (घटक) Sub Module  (उऩघटक) 

Module : 1 

 
भयाठी  रोकगीते  अभ्माव  

1.1 रोकगीते ,ओली ,गतधऱगीते  

1.2 लावुदेल ,गतधऱ ,ऩांगऱु ,ऩोतयाज गीते  

1.3 डक्करलाय ,बेहदक ळाहशयी (रालणी ल ऩोलाडा)  

   1.4 प्रमोगरूऩ रोककरांचा अभ्माव 

Module : 2 भयाठी  ऱोकनतृ्य ळ रोकनाटम 

2.1 ऱोकनतृ्ये  – षळधीनाटय ,िीडानतृ्य  

2.2 भक्ताची नतृ्ये –गोंधल, ,भारुड  ,दऴाळतार  

2.3 िीडानतृ्य –मांगलागौर ,नागऩांचमी ,ऱेझीम ,गजीनतृ्य  

2.4 ना्यात्मक षळधी ,मुांज ,ऱग्न ,काकडआरती ,ऴेजारती  

  2. 5 धालमजक ळ उऩाशना नाटय–ऱलऱत ,जोगळा     क्रकतजन ,दांडार   

  2.6 रांजनना्य : तमाऴा, कलशूत्री बाषुल्या, बषुरूऩी    
Module : 3 भयाठी रोककथा 

3.1 ऱोककथाांची भारतीय ऩरांऩरा  
   3.2 मौणखककथा  ,दैळतकथा ,प्राणीकथा ,दांतकथा  

3.3 ऱोककथेतीऱ मwऱघटक – रचनाबांध ळ कल्ऩनाबांध  

Module : 4 4.1  प्रकल्ऩ रेिन 

    ऩरयवयातीर – रोकजीलन  

    बाऴा, रूढी, वललाशऩद्धती अभ्माव     



5. व्यळषारे ऴरद, ऱोकशांस्कृतीचा अांत:प्रळाष, प्रततमा प्रकाऴन, ऩुणे  

6. लऴांदे षळश्ळनाथ, ऱोकशाहषत्यमीमाांशा: भाग 1 ळ 2, स्नेषळधजन ऩब्लऱलऴांग षाउश, ऩुणे  

7. ढेरे रा. चच., ऱोकशाहषत्य ऴोध आणण शमीसा, श्रीषळद्या प्रकाऴन, ऩुणे  

8. मोरजे गांगाधर ऱोकशाहषत्य: सेत्रीय अभ्याश, ऩद्मगांधा प्रकाऴन, ऩुणे    

9. मोरजे गांगाधर ऱोकशाहषत्य: बदऱते शांदभज, बदऱती रूऩे, ऩद्मगांधा प्रकाऴन, ऩुणे    

Evaluation Pattern 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total   100 Marks 

 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
एकूण गुण – ६० 

प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६               

 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  

अांतगजत मूल्यमाऩन–४० गुण  

1. लगभ चाचणी                                                  १० 

2. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

3. ळोध ननफंध                                                   १० 

4. गशृऩाठ     १० 

 

 



 

 

 

 
Rayat Shikshan Sansth’s 

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

Addidtional Credit Course (ACC) 

M.A. Part – I 

Marathi Course 

Subject Code- MARO24-A 

June 2019 Onwards 

Paper No.8 A : शांऩादनप्रक्रिया 
शत्र : 2 (Semester : II) 

(Credit 04)                               Teaching Hours: 60 

Course Outcome:- 

1) शांऩादन प्रक्रियेचे स्ळरूऩ शमजून येईऱ. 

2) शांऩादन प्रक्रियेचा षेतू, उहिष्ट आणण प्रकार याांची माहषती षोईऱ. 

3) शांऩादन प्रक्रियेतीऱ आऴय ळ भाषवक शांऩादन ध्यानात येईऱ.  

4) यामुले रोजगाराची शांधी उऩऱलध षोईऱ.   

Module 

(घटक) 

Submodule 

(उऩघटक) 

Module : 1 

 
शांऩादन स्ळरूऩ आणण वंकल्ऩना 
1.1  शांऩादन षेत ू–प्रेरणा – षळषळधता  
1.2  शांऩादनाऩूळीची ऩथ्ये  

1.3  शांऩादकाची काये आणण भूलमका  
Module : 2 वंशीत शांऩादन ऩद्धती 

2.1 आळमशांऩादन- स्ऩष्टता – नेमकेऩणा  
2.2 लाङ्भमीन रेिन प्रकायांचे वंऩादन  

2.3 लाङ्भमेत्तय रेिन प्रकायांचे वंऩादन 



 

शांदभजग्रांथ –  

1. मुद्रणऩळज – हदऩक घारे  

2. देळनागरी – बाऩूराळ नाईक  

3. शदानांदयात्रा – शदानांद भटकल  

4. मराठी ऱेखनकोऴ – यास्मीन ऴेख  

Evaluation Pattern 

M.A. Part – I Marathi 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total  100 Marks 
 

 

2.4 बावऴक वंऩादन  

2.5 ळीऴभक – उऩळीऴभक 

2,6 अंनतभ भुद्रणप्रत – अषययेिांकन – भुिऩषृ्ट्ठ येिांकन- येिाचचरे 
Module : 3 रसरत वाहशत्माचे वंऩादन 

3.1 कथात्भक वाहशत्म  

3.2 कवलता 
3.3 नाटक 

3.4 रसरतरेिन  

Module : 4 रसरतेतय वाहशत्माचे वंऩादन  

4.1 लैचारयक लाड्भम  

4.2 भाहशतीऩय 

4.3 गौयलग्रंथ 

4.4 स्भयणणका  
4.5 दसुभभऱ शस्तसरणिते  
4.6 अशलार रेिन  

4.7 लाड्भमेनतशाव  

4.8 कोळलाड्भम  

4.9 योजननळी वंऩादन 



वलऴम – भयाठी ( एभ. ए. बाग १) 

प्रश्नऩत्ररकेचे स्लरूऩ ल गुण वलबागणी 
शेलमस्टर - 2   एकूण गुण – ६० 

प्रश्न १. अ) गाऱरेल्मा जागा बया.                             ०६               

 फ) रघुत्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये सरशा. ०६  

 फ) हटऩा सरशा  ( दोनऩैकी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये सरशा. ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोणतेशी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩैकी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  थोडक्मात उत्तये सरशा  ( तीन ऩैकी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म जोड्मा जुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेसरशा  ०५  

अांतगजत मूल्यमाऩन–४० गुण  

1. लगभ चाचणी                                                  १० 

2. भौणिक ऩयीषा आणण लगभ उऩक्रभातीर वशबाग      १० 

3. ळोध ननफंध                                                   १० 

4. गशृऩाठ     १० 

 


