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

Choiced Based Credit System 
M.A . Part II, Semester III, Marathi paper no.9  

June 2020 Onwards 
(Credit 04) 

सससससससस ससससससस [MARC25] 
    ससससससससससस :स ससससससससस सससससससससस सससससस ससससस सससस  
            स सससस सससस ससससससससससस ससससस सससससससस ,ससससससससससस ससससस सससस सससस  
            स सससस ,सससससससस ससस सससस सस सससस सससससस ससससस ससससस सससस  
            स सससस सससस सससससससससस सससससससस ससससस सससस  
            स सससस सससससससससस ससससससस ससससस सससस सससस . 
            स सससस ससससससससस सससससस सससससससस सससस . 
            स ससससस सससससस सससससस ससस सस ससससस सससस सससस  
            स सससससससस ससससससस ससससस सससससससससस ससससस सससस  
            स ससससस ससससससससस ससससससससससस ससससस सससस ससससस  
            सस सससस ससससससससस सससससस ससस सससस ससससससससससस ससससस ससससससस सससससस सससस सससस  
            सस ससससससससस ससससस सससससस सससस सससस ससससससससस ससससस सससस सससस  

 

Sr.No. 
SEM / 

Module 
Existing Curricular Module, SUK 

Redesigned/ Replaced Module 
under Autonomy 

Reasons  for the 
change 

Justification 
for the  
Change 

Source of 
Feedback 

1 
Sem III  

Module 1 

सससस सससस सससससससससस 
सससससस ससस सससससससस  
सससस सससस ससससससस 

सससससस ससस ? 
सससससस सससस ससससससस 
सससससस  
सससस सससस ससससससस सस 
सससससससस सससससस 

सससससस ससस –ससससससस 
सससससससस  

  
  

 Credit 1 
Hours 15  



2 
Module 

2   

सससस सससस ससस सससससससस  
सससस ससससससस सससससस ,सससस ससस 

सससससससस सस सससससससस ससससस   
    

 Credit 1 
Hours 15  

3 
Module  

3   

सससस सससस ससससससस 

ससससससससससस 
ससससस सससससस ,ससससससससससस 

,ससससस सससससस ससससससस 

,ससससससससससस ,ससस ससससससस 

,सससस सससससस ,सससस ससस ,सससस 

सससससससससस ,सससस सससससस 

,सससस सससस ससससससस  

ससससससससस ससससससस      
 Credit 1 
Hours 15  

4 
Module 

4   

सससस सससससस ससस 

ससससससस ,ससस सससससससस 

सससस सससस ,सससस ,सससस 

,सससससस ,ससससस ,सससससस 

,सससससससससस ससस सससस 

सस ,सस सससससस ससससस 
ससससससस  

ससससस ससससससस 
सससससससस 
सससससससससससस 
सससससससससससस 
ससससससस ससससससससस 

सससस ,सससससससससससस स 
ससससससस सससस  

ससससससससससससससस 

ससससससससस 

ससससस   

ससससससस 

ससससस 

ससससस 

सससस   

 Credit 1 
Hours 15  

        

        

 
 

सससससस ससससस   स सससस ससस सससससससस –सस.सस .ससससससस ,ससस ससससससस ससस ,ससससस -सससस  

           स सससस सससससस ससस ससससस , सस.सस .ससससससस ,ससस ससससससस ससस ,ससससस -सससस  

           स ससससस सससस ससससससस ,सस.सससस ,ससससस,सस ससससससससस सससस सससस  

           स ससससस सससस ससस सससस सससससस सससस ससस सससससससस ससस .सससस.ससससस ससससससससस सससस सससस  

           स ससससस सससससस सससससस ससससस –सससस ससससस ,सससससससस ससससससस ससससस ,सससससससस सससस  

           स सससससस सससस ससस सससस ससससससस –सससस ससससस ससससस ससससससससस सससस सससस सससस  

           स ससससस –सससस ससस सससस ससससससस – सससस ससससस ,ससससससससस ससससससस ससससस सससस  



           स ससससस सससससस ससस –सससससससससससस ,सससस ससससससस ,सससस सससस  

           स सससससस सससससससससस –सससससससस ससस ,ससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससस ससससससस स सससस सससससस –सससससससस सससससससससससस सससस.ससससससस सससससससससस ससससससस 

ससससससस सससस  

           सस ससससस सससस ससससससस –स.सस .ससससससस ससससससस ससससससस सससस सससस सससस  

           सस ससससस ससससस सससससस –स,सस ,ससससससस .सससससससससस ससससससस सससस ससससस  

           सस ससससससस ससससससससससस ससससससस सससस ससस सससससस ससससस [सससस]सससससस ससससससस सससस सससस  

           सस ससससससस सससस ससससससस –सससस सससससस ,सससससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससससससससस सससस – सससससससस सससससस ससससस ससससससस सससससससस सससस  

           सस ससससससस सससस ससससससससस ससस ससस सससससस ,सससससस सससससस ,सससससस ससससससस ससससस सससस  

           सससससससससस ससससस सससस ससस ससससस सससस :स.सस .ससससससससस ,सससस ससससससससस सससस सससस  

           सस ससससस ससससस ससससस सससस स.ससससससस .ससससससससस ससससससस ,ससससस ,सससस 

           सस सससससस सससस ससससससस सससससससस ससस सससससस –सससससस ससससस,ससस सससससस ससस ,ससससस सससस  

           सस सससस ससससससस सससससससससस ससस सससससससस ;ससससस ससससससस ,सससस [ससस]सससस ससससससस सससस ससससस  

           सस सससससस :सससससस ससस सससस ससससससससस ससससस ससससस स ससससससस ,ससससस ससससस ससससस सससससस 

,ससससस सससस  

           सस सससस सससस ससससससस ससस ससससस ससससससस ,सससससससस सससस ,सससससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससस ससससस ससससस सससससस सससससससससससस ,सससस सससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससस सससससस ,सससससससस स ससससससस ,सससस सससस सससस .सससससस ससससससस सससस  

           सस सससस सससस ससससससस सससससस सससससससस –ससससस सससससस ,ससससससस ससससससस सससससससससस सससस  

           सस सससससससस सससससस ससस सससस ससस ,सससस सससससस सससससस ,सससससससस सससससस सससससससससस ससससस 

ससससससससस ससससस सससस  

           सस ससससससस सससससस सससससससस ससस सससससस ;ससससससससस सससस,सससससससस ससससससस ससससससससस सससस  

           सस ससससससस सससस सससस ससससससससस सससससस ,सससस सससससस सससस ससससस ,सससससस ससससससस सससससस सससस  

           सस ससससससससससससससस सससससस सससससससस ,सससससससस ससससससस ससससस ससससससससससससस सससस  

            सस SOCIAL LINGGUISTICS CAMBRIDGE ,HADSAN –R,H ,KENBRIJ UNIVERSITY -1980  

                       31 novelist  on the novel by miran llott-clara revieve ,Rutledge , & kegan poul London 1975  

                      32 the inphunce of English on Marathi –bhalchandr a nemade –re published –popular – 

                      33 सससस सससस ससससससस सस सससससस –सससससस सससससस ,सससससस ससससससस ससससस सससस  
                सस सससस ससससससस ससससससस सससससस ,ससससस सससस –सससससससस सससस  
                सस ससससससस सससस ससससससस –ससससस ससससससस –सससस ससससससस सससस ,सससस  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 
                सस सससस ससस सससस –सससस.सस .ससससससस –[सससस ]सससससससससस सससससस ससससस सससस  
लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  
लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                                ल  
        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                               ल  
लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                             ल  
         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                                 ल  
लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                              लल  
लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                       लल  
लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                               लल  
लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  
ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  
ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  
[  
ल लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  
ल ललललललललल ललललल लललललल –----------------------------------------------------------------लल  

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

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

M. A. Part II, Semester III, Marathi Course - 10 
June 2020 Onwards 



                                                                                              सससससससस सससससससस , Subject code 
(MARO25) 

 
(Credit 04)  

                                                      ससससससससससस :स सससससससस सससससससस सस सससससससस ससससस 
सससस  
                                                                          स सससस ससस सससससससस ससससस सससससस सससससस सससस  
                                                                          स ससससस ससस ससससस ससससससस सससससससस सससससससस 
सससससस सससससससस ससससससस ससससस सससस  
                                                                           स सससससससस सससससससससस सससससस सससससस  

 

Sr.N
o. 

SE
M 

Existing Curricular Module, SUK Redesigned/ Replaced Module under 
Autonomy 

Reasons  for 
the change 

Justification for the  
Change 

Source 
of 
Feedb
ack 

1. 

SE
M 

III 

 

 ‘सससससससस’ 
सससससससस 
सससससस  
सससससससस 
सससससससस  
सससससससससस 

सससससससस, 
सससससससससस 
सससससस    

 

  

सससस, सससससससस 
ससस सससससस 
सससससससससस 
सससससस  

 1. सससससससस 
सससससससससस 

सससससससस, 

 2.  सससससससस 
सससससससससस 
सससससस   

 
 

सससस 

,सससससससस 

,स सससससस 
ससससस 
सससससस 
सससस 
सससससससस

ससससस 
ससससस 
ससससससससस  

ससससस   Credit 
1 
Hours 
15 



 सससस, सससससससस 
ससस सससससस 
सससससससससस 
सससससस  
सससस सससससससस 

सससससस, 

सससस, सससससससस 
ससस सससससस 
सससससससससस 
सससससस  

    

 सससससससस 

सससससससससस ससस ( 

सससससससस) 
ससससस सससससस ससस 

सससससससससस, ससस, 

ससस ससस ससससस, 

सससससससस (ससससस, 

सससस, ससससस स.) 

सससससससस, सससससस, 

सससससस, सससससस, 

सससससस सससससस, 

ससससससससस सससस-

ससस ससस सससससससस.    

 

 
 
 

 Credit 
1 
Hours 
15 

 सससससससस 
सससससससससस ससस 

( सससससससस) 
ससससस सससससस 
ससस 

सससससससससस, 

ससस, ससस ससस 

ससससस, 
सससससससस 

(ससससस, सससस, 

ससससस स.) 

सससससससस, 

सससससस, सससससस, 

सससससस, सससससस 

सससससस, 

  सससससससस 

सससससससससस ससस ( 

सससससस ) 

 ससससससससस ,

सससससससससस ,

सससससससससस ,

ससससससस ,सससस ,

ससससससस ,सससस ,

ससससस ,ससससससस ,

ससससससस ,

सससससस सससससससस ,

सससससससस ,

ससससससस ,

सससससससस ,सससस –  

सससससससससससस - 

 
 

  Credit 
1 
Hours 
15 



ससससससससस 

सससस-ससस ससस 

सससससससस.    

स सससससससससस.  

 सससससससस 
सससससससससस ससस 

( सससससस ) 

ससससससससस, 

सससससससससस, 

सससससससससस, 

ससससससस, सससस, 

ससससससस, सससस, 

ससससस, ससससससस, 

ससससससस, सससससससस 

सससससस, सससससससस, 

ससससससस, सससससससस, 

सससस – 

सससससससससससस- 

सससससससससस स. 

 सससससससससस  
ससससस सससस सससस 

 सससससससस 
सससससससससससस 
सससससससस 
ससससससससस 
सससससससस 
सससससससस 
ससससससससस ससस 
ससससस सससससससससस  

ससससस सससस सससस.  

ससससससससस

सससस 

,ससससससससस 
ससससस 
सससससससस

सस , 

सससससस सससस 
ससससससससस सससससस 
सससससस सससससस 
ससससससस  

 Credit 
1 
Hours 
15 

 
 
सससससस सससस –स ]सससससससससससस सससससससस –स ,सस .ससससस सससस.,ससससससससससस सससससस ससससससससस ससससससस ,सससस   
             स ]सससससससस सससससससस –ससससस सससस ,ससस ससससससस ससस सससस  
             स ]ससससस सससससस ससससससससस सससससससससससससस सस.सससस ,ससस .ससससससससससससस .सस.स.सस.ससससस सससससस 

,ससससससससससससस ससससससस सससस  
             स ]ससससससस ससससससस ससस सससस –सस.स .सससससससस ,ससससससस ,सससस.स .ससससससससस सससस  
              स ]सससससससससससस स ससससससस .सस.सस.सससस . ससससस ससससससस सससससससस सससस  
              स  ससससससस ससस सससस ,सस.सस सससस सससस ससससस .ससस.सससससस ससससससससससस ,ससससससस ससससससस सससस  
              स ससससस ससससससस सससससस ससस सससससससस –सससस ससससस ,सससससस ससससससस ससससस  
              स ससससससस ससससससससससस ससससससससससस –ससससससससस ससस ससससस ,सससस ससससससससस सससस  
               स ससस सससससससससससससससससससस ;ससससस सससससस ससस सससससस ससस ससससस  
              सस ससस सससससस सससससससससस ससससस  ;ससससस सससससस ससस सससससस ससस ससससस  
              सस ससससससस ससससससससस  ससस -स सस स  सससस सससससस सससससससस ससससससस सससस.सस.सससस  
             सस ससससस ससससस ससस सससससससस सससससससस –सससससससस सससस ससससस सससस ससससससससस सससस  
              सस सससससससससस ससससससस –सससस ससससससस ससस सससससस ससस ससससस  
              सस स.सस .ससससससस ससससससससससस सससससससस – 



              सस ससससससस ससससससस ससस सससससससस –ससससस ससससससस ससससससससस ससस ससससस  
             सस  सससससससस सससससस सससससस सससससससससस –ससससस सससस .सससससससससस ससस ससससस  
            सस सससससससससस सससस ससस सससससससस –सस .सससससससस ससससस सससस ससससस –सससस सससस ,सससससससससस सससस.ससस 

.ससससससस सससस  
            सस ससससस ससससससस ससससससससस सससससस –ससससससससस सस .सससससस सससससस सससस ससससस –सससस.सससस ससससस ,ससससससस 

ससससससससस ससससससससस  
            ससससससस सससससससस सससससस ,सससस.सससससस सससससस ,ससससस सससससस  ससससस सससससससस सससस सससस ससससस ,सससस सससस  
  

लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  

लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                                ल  
        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                               ल  
लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                             ल  
         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                                 ल  
लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                              लल  
लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                       लल  
लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                               लल  
लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  
ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  
ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  
 
ल लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  

ल ललललललललल ललललल लललललल –---------------------------------------------------------------10  

 
 
 

 
 
 
 

                                                            Rayat Shikshan Sanstha’s 

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

M. A. Part II, Semester IV, Marathi Course - 14 
June 2020 Onwards 

                                                                                      सससससससस सससससससस  Subject code 
(MARO27) 

(Credit 04)  
                                                सससससससस :स सससससससस ससससससससस सससससससस सससससससससस ससस सससससस 
सससस सस सससससस  
                                                           स ससससससससस ससससस सससस सससससससससससस सससससससस सससससससस 



ससस ससससससस  सससससससस सससस सससस ससससस सससस  
                                                            स सससससससस सससससससससस सससससस सससससस  
                                                            स सससससससस सससससससस ससससससससस सससससस सससससससस 
सससससससससस ससससससस ससससस सससस  
                                            
 

Sr.N
o. 

SE
M 

Existing Curricular Module, SUK Redesigned/ Replaced Module under 
Autonomy 

Reasons  for 
the change 

Justification for the  
Change 

Source 
of 
Feedb
ack 

    2 SE
M 

IV  

 सससससससस 
ससससससस  

सससस- ससससससस, 
सससस ससस 
ससससससस 

ससससससस, ससससस 

सससससससससस, 
सससससससससससस 

ससससससस, सससस स 
सससससससस 
ससससससस ससससस 

सससस-सससससस , 
ससससससस सससससस    

 सससससससस ससससससस  

सससस- ससससससस, 
सससस ससस ससससससस 

ससससससस, ससससस 

सससससससससस, 
सससससससससससस 

ससससससस, सससस स 
सससससससस ससससससस 

ससससस सससस-

सससससस , ससससससस 
सससससस    

   Credit 
1 
Hours 
15 

  सससससससस 
सससससससस सससससस  

ससससस- ससससस 

सससससससस सससससस, 
सससससससससस स 
ससससससससससससससस

सससससससस सससससससस 
सससससस  

ससससस -  ससससस

सससससस सससससससस ,
 स सससससससससस

   Credit 
1 
Hours 
15 



सससससस सससससस, 

ससस, ससससस 
सससससससससससससस

सस ससस, ( ससस 

सससससस स सस. सस. 

ससससससस) 
सससससससससस 
ससससससससससससससस

स ससससससस स 
ससससससससससससस 

सससससस.(ससससससस 
सससससस स ससससस 
ससस ससससस सस 
ससससससससससससससस 

सससससस ससस ) 
ससससससस 
ससससससससससस 
ससससससससस 
सससससससससस 

ससससससस,       

सससससस सससससस ,

ससस , ससससस

सससससससससससससस

ससस सस ) , ससस 

सससससस स सस  .सस .

ससससससस (
 सससससससससस

ससससससससससससससस

 स ससससससस स
 ससससससससससससस

सससससस). ससससससस

 ससससस स सससससस

 सस ससससस ससस

ससससससससससससससस 

सससससस ससस  (
 ससससससस

 ससससससससससस

 ससससससससस

 सससससससससस

ससससससस      ,  

   ससससससस 
सससससससससससस 
सससससससस 
सससससससससस 
सससससस  
सससससससससस 
ससससससस 

सससस,सससससससस 

सससस, सससस, 

 ससससससस 
सससससससससससस 
सससससससस 
सससससससससस 
सससससस  
सससससससससस 
ससससससस 

सससस,सससससससस 

सससस, सससस, 

   Credit 
1 
Hours 
15 



ससससससस 
सससससससससस 
सससससससस 
सससससससस 

सससससससस, 

सससससससस, 
ससससससस 
सससससससससससस 
ससससस सससससस स 
सससससससससस  

 

ससससससस 
सससससससससस 
सससससससस 
सससससससस 

सससससससस, 

सससससससस, 
ससससससस 
सससससससससससस 
ससससस सससससस स 
सससससससससस  
 

  

ससससस सससससससस 
सससससससससस 
ससससससससससस  
ससससस ससससससस 
सससससससससस 
ससससससससस  
ससससससससससस 
ससससससस सससससससस 
सससससससससससस 

ससससससस, ससससस 
ससससस सससससससससस 

सससससस, सससससससस 
ससससससससससस 
ससससससस ससससससस     

ससससस सससससससस 
सससससससससस 
ससससससससससस  
ससससस ससससससस 
सससससससससस 
ससससससससस  
ससससससससससस ससससससस 
सससससससस 
सससससससससससस 

ससससससस, ससससस ससससस 

सससससससससस सससससस, 
सससससससस 
ससससससससससस ससससससस 
ससससससस   
सससससससससससससस 
सससससस ससससससस 

सससससस / 

(सससससससससससससससस 
ससससससससस ससस सससससस 

Applying 
Innovatin
g 
methods 
for 
teaching,  
Inspire 
students 
to make 
new 
models 
for 
sample 
testing.  

 ससससससससस 
ससससस 
सससससससससस

सससस  
सससससस 

,सससससससससस
ससससस ससससस 
ससससस सससस 
सससससससससस 
सससससससससस

ससससस 
ससससससस सससस 

, 

 Credit 
1 
Hours 
15 



सससससससससस स 

सससससससस, ससससस 
ससससस ससससससससस 
सससससससससस ससससससस 

सससससस सससस) 
ससससससससससससससस ससस 
ससससस सससससससससससस 

सससससससस.      
सससससस सससस –स ]सससससससससससस सससससससस –स ,सस .ससससस सससस.,ससससससससससस सससससस ससससससससस ससससससस ,सससस   

             स ]सससससससस सससससससस –ससससस सससस ,ससस ससससससस ससस सससस  

             स ]ससससस सससससस ससससससससस सससससससससससससस सस.सससस ,ससस .ससससससससससससस .सस.स.सस.ससससस सससससस 

,ससससससससससससस ससससससस सससस  

             स ]ससससससस ससससससस ससस सससस –सस.स .सससससससस ,ससससससस ,सससस.स .ससससससससस सससस  

              स ]सससससससससससस स ससससससस .सस.सस.सससस . ससससस ससससससस सससससससस सससस  

              स ] ससससससस ससस सससस ,सस.सस सससस सससस ससससस .ससस.सससससस ससससससससससस ,ससससससस ससससससस सससस  

              स] ससससस ससससससस सससससस ससस सससससससस –सससस ससससस ,सससससस ससससससस ससससस  

              स] ससससससस ससससससससससस ससससससससससस –ससससससससस ससस ससससस ,सससस ससससससससस सससस  

               स] ससस सससससससससससससससससससस ;ससससस सससससस ससस सससससस ससस ससससस  

              सस ]ससस सससससस सससससससससस ससससस  ;ससससस सससससस ससस सससससस ससस ससससस  

              सस ]सससससससससस ससससससससस –सस.सससस ,ससस  

              सस ससससससस ससससससससस  ससस -स सस स  सससस सससससस सससससससस ससससससस सससस.सस.सससस  

             सस  ससससस ससससस ससस सससससससस सससससससस –सससससससस सससस ससससस सससस ससससससससस सससस  

              सस  सससससससससस ससससससस –सससस ससससससस ससस सससससस ससस ससससस  

              सस  स.सस .ससससससस ससससससससससस सससससससस – 

              सस ससससससस ससससससस ससस सससससससस –ससससस ससससससस ससससससससस ससस ससससस  

             सस  सससससससस सससससस सससससस सससससससससस –ससससस सससस .सससससससससस ससस ससससस  



            

 लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  

लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                                ल  

        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                               ल  

लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                             ल  

         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                                 ल  

लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                              लल  

लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                       लल  

लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                               लल  

लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  

ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  

ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  

ल लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  

ल ललललललललल ललललल लललललल –---------------------------------------------लल  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Choiced Based Credit System 
M.A . Part II, Semester III, Marathi paper no.11  

June 2020 Onwards 
(Credit 04) 

ससससससस सससससससस ससस सससससस[MARC26]  
ससससससससस :स ससससससस सससससससससस सससस ससससससससस सससससस सससससस सससस सससस  

 स ससससससससससससस स ससससससससससस ससससससस सस ससससससस ससससससससस ससससस 

सससस  
                                      स ससससससससस ससससससस ससससससससस सससससस सससससस ससससस 

सससससससससससससस ससससस सससस    
 

 

Sr.No. 
SEM / 

Module 
Existing Curricular Module, SUK 

Redesigned/ Replaced Module 
under Autonomy 

Reasons  for 
the change 

Justification 
for the  
Change 

Source of 
Feedback 

1 
Sem III  

Module 1 

ससससससस ससससससससस 

सससससस ;ससससससस 

ससससससससस सससससस ,-
सससससससस ससस ससससससस 

सससससस , ससससससस ससससससससस 
सससससस सससस ससससससससस 

,ससससससससससस ,सससस ससससससससस 

,ससससससस सससस ,ससससससस 

,ससससससससससस , 
 
 

, 
 

  
 Credit 1 

Hours 15  

2 
Module 

2   

,ससससससससससससस ससससससस –सससस 

ससससससससस ससससससस सस सस ससस 

,ससससससससस ससस सस सससससस ,ससससस 

ससससससससससससस ससससससस सससससस ,-

ससससससस ससससससससससस –ससस सससस 

[ससससससस ससससससस ससस ] 

 
    

 Credit 1 
Hours 15  



3 
Module  

3   

ससससससससससस ससससससस 

,ससससससससससस ससस सससससस 

=सससससस सससससस,सस.सस सससस 

,सससससससस ससससससससससस ससससससस 

,ससससससस ससससससस सससस –सससससस 

ससस [ससससस सससससस –सससस ससससस 

] 

 
    

 Credit 1 
Hours 15  

4 
Module 

4   

ससससससससससस 

ससससससस,ससससससस सससस 

ससससससस ससससस ,सससस ससस 

सससस .सससससससस 

,ससससससससससस ससससससस 

ससससससस ससससससस सससस –
सससससस ससससस ससससससससस 

ससससस .[ससससससस ] 

 सससससससससस ससससससस – 
सससससससससस 

ससससससससस सससससस, 

ससससससससससस , सस सससस 
ससससससस सससससस सससस 

ससससससससस सससससस. 
ससससससस ससससससससससस 

– ‘सस सस  ससससससस ‘ 
ससससस ससससस  

ससससससससससस 

ससससससस 

ससससससससससस  

ससस    

सससससससससस 

ससससससससस 

ससससस    

 Credit 1 
Hours 15  

 
 

सससससस ससससस   स  सससससस ससससससस सससससससस –सससससस ससससस सससस सससस ,ससस ससससससस ससससस  

           स ससससससस सससससससस –सससससस स.स ससससस , 

           स सससससससससससससस सससससस ससस सससससस सससस सससससस ,ससससससस ससससससस सससस सससस  

           स ससससससससस सससससस :सससससससससस ससससस ,ससस ससससस सससस  

           स ससससससस ससससससस ,सस,सस.सससससस  सससस  

           स ससससस ससस ससससससस –ससससस सससस ससस ससससससस ससससस  

           स सससससससस ससस :सससससससस स सससससस –सससससस ससससससस ससससस ,स ससस ,ससससस ससससससस सससस  

           स सस ससससससस सससस सससससस :सस.स .सससससससस ,ससससस ससससससस सससस सससस  

           स ससससससस ससससससस –सससससस सससससस  

           सस ससससससस ससस सससस ;सस सस.सससस सससस ससससस सससससस सससससस सससससससससस ससससससस ससससससस सससस  

           सस ससससससस सससस ससस सससससससस –सससससस सससससस ,ससस सससससस ससस  

           सस सससससससससस ससससससससस –सससससस ससससससससससस ,ससससस ससससससस सससस – 

           सस ससससससससससस ससससससस –स.सस .ससससस ,सससससस ससससससस  

           सस ससससससससस ससससस ससससस –स.सस .ससससस ,ससस सससससस ससस ससससससस ससससस  

           सस ससससससससस ससससस ससससस –सससस सससस [सससस]ससस सससससस ससस ससससससस ससससस  

           सस  सससस ससससससस 

           सस  सससस ससससससस  
          सस ससससससस ससससस ससससससस –सससससस ससस ससससससस –ससससस ससससस ,ससससस ससससस [सससस]ससससस सससस 

ससससससस ससससससससस सससस  

          सस ससससससस सससससस सससससससस ससस सससससस –ससससससस ससससस स ससस ससससस सससस ,सससस ससससससस सससस  

          सस ससससस ससससससससस ससससससस ससससससस – सससससससससस ससससस ससससस ससससससस सससस सससस  

          सस ससससस ससससससस सससस ससस सससससससस –सससससससससस ससससस ससससस ससससससस सससस  

          

      

     



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

----------------------------- 
लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  

लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                                ल  
        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                               ल  
लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                             ल  
         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                                 ल  
लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                              लल  
लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                       लल  
लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                               लल  
लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  
ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  
ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  
ल लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  

ल ललललललललल ललललल लललललल –--  ललल ललललललललल ललललललल लललल लल  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
    
           

 

 

 

 

 

RayatShikshan Sanstha’s 
Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 



M.A . Part II, Semester III, Marathi paper no.सस.स 
June 2020 Onwards 

(Credit 04) 
सससससस ससससससससससससस[MARO26] 

ससससससससससस : 
स सससससस सससससससससससससससस सससससससस स सससससस ससससससस सससस  
स ससससस ससससससस ,ससससससससस ससससससस स सससससससससस ससससससस सस ससससससससससस सससससस ससससस सससससससस  
स सससससस सससससससससससससस ससससस ससससससससस सससससससस  
स सससससससससस सससससससस स ससससससससससस ससस सससससससस ससससस सससससस सससस  

 

Sr.No. 
SEM / 

Module 
Existing Curricular Module, SUK 

Redesigned/ Replaced Module 
under Autonomy 

Reasons  for 
the change 

Justification 
for the  
Change 

Source of 
Feedback 

1 
Sem III  

Module 1 

लललललल ललललललललललललल : 

लललललललल ल लललललल  
स) सससससस सससससससससससससससससस 

सससससस ससससससससससस 
स) ससससससस सससससससस  

 स) ससससससससस ससससससससससस ससस 

सससससससस 

 स) ससससस सससससससससस  

सससससस ससससससस सससससससस , 
सससससस स ससससससस    

 Credit 1 
Hours 15  

2 
Module 

2   

लललललल लललललललललललललललल 

लललललल लललल 

 स) ससससससससस ससससससस, 2 
सससससससससससस ससस सससससससससस 

ससससससस सससससससस / ससससस 
 

लललललल 

लललललललललललललललल 

लललललललललल   
 

स) ससससस: 

सससससससससससससससस 

सससस  
स) सससससस सससससस –

ससससससससस सससससस  
स) सससससससससस 

सससससससससस – ससससससस 

सससस सससससस  

ससससससससस 

सससससससससससस 

सससससससस 

सससस  

सससससस 

सससससससससस  
 Credit 1 

Hours 15  

3 
Module  

3   

लललललल लललललललललललललललल 

लललललललललल 
स) ससससस: सससससससससससससससस 

सससस  
स) सससससस सससससस –ससससससससस 

सससससस  
स) सससससससससस सससससससससस – 

ससससससस सससस सससससस  

लललललल 

लललललललललललललललल 

लललललल लललल स) 

ससससससससस ससससससस, 2 
सससससससससससस ससस 

सससससससससस ससससससस 

सससससससस  

  
  Credit 1 

Hours 15 



 

4 
Module 

4   

लललललल लललललललललललललललल लललल 

/ ललललललललललल 
स) ससससससससस सससससससससससससस 

सससससस  

 स) सससससससससससस सससससस 

 स) सससससस सससससससससस सससससस 
 स) सससससससस ससससससससस सससससस  
 स) सससससस सससससस ससस ससससस 

ससससस सससससस 

सससससस ससससससस 

सससससस सससस सससस  
  

     Credit 1 
Hours 15  

 
 

 

सससससस ससससस    स सससससस ससससससससससससस– सससस सससस, ससस सससससससससस, ससससस, सससस.  
           स सससससस ससससससस: ससस सससससससस ससस सससससस- सससस ससससस, ससससस ससससससस, सससससससस, 
सससस. 

           स सससससस ससससससससससससस: ससससस स सससस- सससस. ससससससससस ससससससससस, सससससससससससस 

ससससससस, सससस, सससस.   
           स ससससससससससससससस- सससस ससससस, ससस. स.स. ससससस. 
           स ससससससस सससससस ससस ससससससससस ससससससससस सससससस- सससस ससससस, सससससससस ससससससस, 

ससससस, सससस. 
           स सससससस सससससससससस सससससससस(सस. ससससससससस सससससससससस ससससससससस) – सससस. स.सस. 

ससससस, सससससस ससससससस सससस. 

           स Comparative Literature- Indian Dimensions, Swapan Mujumdar 

           स Comparative Literature- Theory and Practice, Amina Deo, Sisirkumar Das 
           स सससससससस ससस- सससस. ससससससस ससससस,स.सस. ससससस, ससससस ससससससससस, सससस, सससस 
           सस ससससससससससस ससससस सससससससस – ससससस सससस (सससस), सससससस ससससससस, सससससससस, सससस  

           सस ससससससससससससससस- (सससस). सससससस सससस, ससससस सससस, ससससससस ससससससस, सससस, सससस. 

           सस ससससससससससससस- सससस. सससस सससससस. 

           सस ससससससससससस – सससससस सससससस सससससससस 

           सस ससससससससससस सससससससस- सस.सस. ससससससस , सससससससससससस ससससससस, सससस, सससस. 
           सस सससससससससससस सससससस सससससस – सस.सस. सससससस, सससससस(सससस), सससस 

           सस सससससस ससससससस ससस ससससससससस सससससस- स.सस. सससससस, ससससससस ससससससस, सससस, सससस. 
           सस ससससससससस सससससससस : सससस, सससस, ससस, ससससससस- स. ससससससस, ससससस ससससससस 

सससससस, सससस, (सससससस ससस) सससस 

           सस सससससससस सससससस सससससससस ससस- सससस. ससससस सससससस, सससस ससससस ससससस, स.सस. सससस 



ससससससस, ससससस, सससस.  

           सस सससससस सससससससस सससससस ससससससससससससस – सससस सससस , सससस ससससससस, ससससससससस, 

सससस.  

           सस ससससससससस ससससससस- सससससससस ससससस, ससससससससससस, ससस सससससस, सससस. 

 

 

 

 

 

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

----------------------------- 
लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  
लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                              ल  
        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                             ल  
लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                          ल  
         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                              ल  
लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                            लल  
लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                   लल  
लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                          लल  
लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  
ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  
ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  
[ ललल ललललललल ललललललल लललललल लललललल ] 
ल लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  

ल ललललललललल ललललल लललललल –लललललल ललललललल लललललल लललल लललल लललल  10  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Choiced Based Credit System 
M.A . Part II, Semester IV Marathi paper no.सस  

June 2020 Onwards 
(Credit 04) 

ससससससससससससससस[ MARC27]  
ससससससससससस :स सससससससस सससससससससस सससससस ससससस  

                                                स सससस सससस ससससससससससस ससससस सससससससस ससससससससससस 

ससससस  
                                                स सससस .सससससससस ससस सससस सससससस सससससस ससससस ससससस 

सससस सससस  
                                                स सससस सससस सससससससससस सससससससस ससससस  
                                                स सससस ससससससससस सससससस सससससससस सससस . 
                                                स ससससस सससससस सससससस ससस सस ससससस सससस सससस  
                                                स सससस सससससससससस ससससससस ससससस सससस सससस  
                                                स ससस ससससस ससससससस ससससस ससससससससस ससससस सससस  
                                                स ससससस ससससससससस सससससससस ससससस सससस ससससस  



                                                सससससस ससससससससस सससससस ससस सससस ससससससससससस ससससस 

ससससससस सससससस सससस सससस  

 

Sr.No. 
SEM / 

Module 
Existing Curricular Module, SUK 

Redesigned/ Replaced Module 
under Autonomy 

Reasons  for the 
change 

Justification 
for the  
Change 

Source of 
Feedback 

1 
Sem III  

Module 1 

सससस ससससससस ससस सससस 

सससससस –ससससस सससस 

,सससससससस ससससस 
ससससससस सस ससस सससस 

ससससससस –सससस 

ससससससससस ससससससस –
ससससससस सससस सससससस 

ससससस सससस सससससस –
ससससस सससस सससससस   

  
  

  Credit 1 
Hours 15 

2 
Module 

2   

सससस सससससस ससस सससस सससससस 

,सससससससससस .ससससससस ससससस 

सससससस ,ससससस सससस ,सससस सससससस 

,सससससस ससससससस ससससस ,सससस 

सससससस –ससससस ससससससससससस 

ससससससस –सससस ससससस –ससससससससस 

–सससस ससससससससस सससससस –ससस 

सससस सससससस –ससससससस ससस ससस 

सससस सससस सससससस सससस सससससस  

 
    

 Credit 1 
Hours 15  

3 
Module  

3   

सससस सससस ससससससस ससस ससस 

सससससस सससस –सससस सससस 

ससससससस ससस ससससससससससस 

,ससससससससस ससससससस ससस सससस 

ससस ससससससस –सससस सससस 

ससससससस ससस सससससससस ससससससस   

ससससससससस ससससससस      
 Credit 1 
Hours 15  

4 
Module 

4   

ससससससससससससससस ससस 
ससससससससस सससससस सससस 

,सससस ससस सससस ,सससस 

ससससस ,सससस ससससससस 

सससससससस ,ससससससससस 
ससससससस ससससससस 

,ससससससस सससस ससससससस 

ससससस ससससससस 
सससससससससससस 
सससससससस 
सससससससससससस 

ससससससस ,सससससस सससस  

ससससससससससससससस 

ससससससससस 

ससससस   

ससससससस 

ससससस 

ससससस 

सससस   

 Credit 1 
Hours 15  



,ससससससस ,ससससस ,ससससस 

,ससससस सससस  

 
 

सससससस ससससस   स सससस ससस सससससससस –सस.सस .ससससससस ,ससस ससससससस ससस ,ससससस -सससस  

           स सससस सससससस ससस ससससस , सस.सस .ससससससस ,ससस ससससससस ससस ,ससससस -सससस  

           स ससससस सससस ससससससस ,सस.सससस ,ससससस,सस ससससससससस सससस सससस  

           स ससससस सससस ससस सससस सससससस सससस ससस सससससससस ससस .सससस.ससससस ससससससससस सससस सससस  

           स ससससस सससससस सससससस ससससस –सससस ससससस ,सससससससस ससससससस ससससस ,सससससससस सससस  

           स सससससस सससस ससस सससस ससससससस –सससस ससससस ससससस ससससससससस सससस सससस सससस  

           स ससससस –सससस ससस सससस ससससससस – सससस ससससस ,ससससससससस ससससससस ससससस सससस  

           स ससससस सससससस ससस –सससससससससससस ,सससस ससससससस ,सससस सससस  

           स सससससस सससससससससस –सससससससस ससस ,ससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससस ससससससस स सससस सससससस –सससससससस सससससससससससस सससस.ससससससस सससससससससस ससससससस 

ससससससस सससस  

           सस ससससस सससस ससससससस –स.सस .ससससससस ससससससस ससससससस सससस सससस सससस  

           सस ससससस ससससस सससससस –स,सस ,ससससससस .सससससससससस ससससससस सससस ससससस  

           सस ससससससस ससससससससससस ससससससस सससस ससस सससससस ससससस [सससस]सससससस ससससससस सससस सससस  

           सस ससससससस सससस ससससससस –सससस सससससस ,सससससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससससससससस सससस – सससससससस सससससस ससससस ससससससस सससससससस सससस  

           सस ससससससस सससस ससससससससस ससस ससस सससससस ,सससससस सससससस ,सससससस ससससससस ससससस सससस  

           सससससससससस ससससस सससस ससस ससससस सससस :स.सस .ससससससससस ,सससस ससससससससस सससस सससस  

           सस ससससस ससससस ससससस सससस स.ससससससस .ससससससससस ससससससस ,ससससस ,सससस 

           सस सससससस सससस ससससससस सससससससस ससस सससससस –सससससस ससससस,ससस सससससस ससस ,ससससस सससस  

           सस सससस ससससससस सससससससससस ससस सससससससस ;ससससस ससससससस ,सससस [ससस]सससस ससससससस सससस ससससस  

           सस सससससस :सससससस ससस सससस ससससससससस ससससस ससससस स ससससससस ,ससससस ससससस ससससस सससससस 

,ससससस सससस  

           सस सससस सससस ससससससस ससस ससससस ससससससस ,सससससससस सससस ,सससससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससस ससससस ससससस सससससस सससससससससससस ,सससस सससससस ससससससस सससस सससस  

           सस सससस सससससस ,सससससससस स ससससससस ,सससस सससस सससस .सससससस ससससससस सससस  

           सस सससस सससस ससससससस सससससस सससससससस –ससससस सससससस ,ससससससस ससससससस सससससससससस सससस  

           सस सससससससस सससससस ससस सससस ससस ,सससस सससससस सससससस ,सससससससस सससससस सससससससससस ससससस 

ससससससससस ससससस सससस  

           सस ससससससस सससससस सससससससस ससस सससससस ;ससससससससस सससस,सससससससस ससससससस ससससससससस सससस  

           सस ससससससस सससस सससस ससससससससस सससससस ,सससस सससससस सससस ससससस ,सससससस ससससससस सससससस सससस  

           सस ससससससससससससससस सससससस सससससससस ,सससससससस ससससससस ससससस ससससससससससससस सससस  

            सस SOCIAL LINGGUISTICS CAMBRIDGE ,HADSAN –R,H ,KENBRIJ UNIVERSITY -1980  

                       31 novelist  on the novel by miran llott-clara revieve ,Rutledge , & kegan poul London 1975  

                      32 the inphunce of English on Marathi –bhalchandr a nemade –re published –popular – 

                      33 सससस सससस ससससससस सस सससससस –सससससस सससससस ,सससससस ससससससस ससससस सससस  
          सस सससस ससससससस ससससससस सससससस ,ससससस सससस –सससससससस सससस  
           सस ससससससस सससस ससससससस –ससससस ससससससस –सससस ससससससस सससस ,सससस  



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

----------------------------------------------- 
                सस सससस ससस सससस –सससस.सस .ससससससस –[सससस ]सससससससससस सससससस ससससस सससस  

                       
लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  
लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                                ल  
        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                               ल  
लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                             ल  
         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                                 ल  
लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                              लल  
लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                       लल  
लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                               लल  
लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  
ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  
ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  

3 लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  
ल ललललललललल ललललल लललललल –                                                          10                                                    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
    
           

 

 

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

Choiced Based Credit System 
M.A . Part II, Semester IV, Marathi paper no.15  

June 2020 Onwards 
(Credit 04  

ससससस ससससससससस सससससस[MARC28]  
सससससस :स ससससस ससससससस ससससससससस सससससस स सससससस ससससस सससस  



 स सससससससस सससससससससस स ससससससस ससससससससस सससससस स सससससस सससस 

सससस  
                                         स ससससस ससससससस सससससससससस सससससस ससससससससस ससससस सससस सससस 

                 
  

 

Sr.No. 
SEM / 

Module 
Existing Curricular Module, SUK 

Redesigned/ Replaced Module 
under Autonomy 

Reasons  for the 
change 

Justification 
for the  
Change 

Source of 
Feedback 

1 
Sem III  

Module 1 

सस सससस ससससससस 
ससससससस ससससस 

,ससससससस ससस ससससससस 

सससससस ,ससससस सससस -सस 
सससस सससससस 
ससससससससससस ससस 

,सससससस ,ससससससस ससससस 

ससससससस .सससस ससससस 

ससससस –सससससससससस सस 

सससससस सससससस ,सससस 

ससससससससस ससससससस –

ससससससस ससस –सससस 
सससससससस सससससस 

सससससस ससससस –सस.सस 

,ससससससस 

,सससससससससससससस 

सससससससस ,सस.सस.ससससस  

 

, 
 

  
    Credit 1 

Hours 15  

2 
Module 

2   

,सससससससससससससससस सससससससससस 

सससससस –सससस .सस.सससससससस 

.स.सस.ससससस .सस.स ससससससस 

,ससससस सससससस ,सससस ससस.ससससस 

,सस.स .सससस .सस.सस .सससस   

 
    

   Credit 1 
Hours 15  



3 
Module  

3   

सससससससससससससससस  ससससससस 

ससससससस ससससस सससससससस ससस 

सससससससससस ससस ससससससससस 

सस.सस .ससससससस ,सस.सस 

.सससससस .ससससससससस सससससससस 

,सस.सस .सससस ,सस.स सससससससस 

,सससससससस ससससससससस ,स.स 

.ससससस .सस.सस.सससससस 

,सससससससस सससससस ,स .सस 

,ससससस .सससससस ससससससस 

,सससससस सससससस .ससस ससससस 

.सस.सस.सससससस ,स.सस .सससस 

.ससससस ससससस .सस.सस .सससस . 

      
    Credit 1 

Hours 15 

4 
Module 

4   

ससससस ससससससस सससससस 
ससससस  ससससससस  ससससस 
सससस  ससससससस ससस 
ससससससस सससससस 

.सससससस ससससस ,ससससससस 
ससस ससससससस ससससससस 

सससस –ससससस  

सससससससससससस स ससससस 

सससससस  

ससससससससससससससस 

ससससससससस 

ससससस   

ससससससस 

ससससस 

ससससस 

सससस   

 Credit 1 
Hours 15  

 
 

सससससस ससससस   

              स  ससससस ससससससससस सससससस –सस.स सससससससस  

              स  सससससससस ससससससस ससससस ससससससस –सससस.ससससससससससस 

              स ससससस ससससससस ससससससस स सससससस सससस सस सस सससस.सस .सस .सससस .स.स.ससस ससससससस सस  

              स  सससस ससससससस –सससससससस सससससस  

              स  ससससस ससससससस –सस.सस.सससस स.स.ससससससससससस  

              स ससस- स.स .ससससस  

              स ससससस सससससस –स.स .ससससस  

              स ससससससस सससससससससससससस –सस.सस.सससससस . 

              स सससससससस सससससससस –ससससस सससस  

              सस ससससससससससससस ससससससससस – स.सस .ससससस  

              सस ससससससस ससस सससससससस ससस –ससससस सससससस  

              सस ससस ससस सससस ससससस – ससससस ससससस  

               सस  सससससस ससससससस ससस ससससससस –ससस ससससस सससससस ससस  

              सस ससससस ससस सससससससस –सस.स ,ससससससस  

              सस सससससस –सससससस सससससस  

              सस ससससस सस,स .सससस .-सससससस स. स .ससस ससससस सस  

              सस सससससस सससस ससससस  

              सस सससससससस सससससस :ससससससससससस ससस –सससससस सससस सससस स ससस  

              सस ससससससस-सससससस ससससस  

              सस ससससस सससस –सससससस सससस ससससस  

              सस सससससस ससससससस ससससससस –स ससससस सससससससस  



              सस स ससससससससस सससससससससस ससससससस ससससससस –ससस ससससस  

               सस ससससससस सससससस सससससससस ससस सससससस –ससससससस ससससस स सससससससस सससस  

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

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

लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  

लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                                ल  
        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                               ल  
लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                             ल  
         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                                 ल  
लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                              लल  
लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                       लल  
लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                               लल  
लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  
ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  
ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  
ल लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  
ल ललललललललल ललललल लललललल – लल ललललललललल ललललललल लललल  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
    
           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RayatShikshan Sanstha’s 
Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M.A . Part II, Semester IV, Marathi paper no.लल.ल 
June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

सससससस ससससससससससससस[MARO28] 
                             सससससससस :स सससससस ससससससस ससससससससस सससससससस स सससससस ससससससस सससस  
                                     स सससससससससससस ,ससससससससस ससससससस स सससससससससस ससससससस सस 

ससससससससससस सससससस ससससस सससससससस  
                                     स सससससस सससससससस सससससस ससससस ससससससससस सससससससस  
                                     स सससससससससस सससससससस स ससससससससससस ससस सससससससस ससससस सससससस 

सससस  

 

Sr.No. 
SEM / 

Module 
Existing Curricular Module, SUK 

Redesigned/ Replaced Module 
under Autonomy 

Reasons  for 
the change 

Justification 
for the  
Change 

Source of 
Feedback 

1 
Sem III  

Module 1 

सससससस ससससससससससससससससस ससससस 

सससससससस 

ससससससससस ,सससससससससस 

,ससससससससस ,सससससस ससस 

,ससससससससस ससससससससस ससससस 

सससससस 

ससससससससससससससससस 

ससससस सससससससस 

सससससस सससससससस ,ससससससस 
सससससससस ,ससससस सससससससस 

,ससससस ससससससस [ससससस 

सससससससस ,सससससस सससससससस 

  
 Credit 1 

Hours 15  



2 
Module 

2   

सससससससस सससससस (सससस) 
सससससससस, ससससससससस, 

ससससससससससससस, सससससस, सससससस, 

सससससस स सससससससस 

सससससससस सससससस 
सससससस, सससससससससस 

सससससस, ससससस, 
सससससससस, सससससस, 

ससससससस सससससससस 

ससससस (सससस) 
सससससससस, ससससससससस, 

ससससससससससससस, 

सससससस, सससससस, 

सससससस स सससससससस 

  
 Credit 1 

Hours 15  

3 
Module  

3   

सससससससस सससससस 
सससससस, सससससससससस सससससस, 
ससससस, सससससससस, सससससस, 

ससससससस 

सससससस 

सससससससससससससससस 

ससससससस 

सससससससससस ससस 

ससससससस 

सससससससस सससससस 

ससससससस सससससससस 

सससससस 

सससससससससससससससस 

सससससस स ससससससस 

  
 Credit 1 

Hours 15  

4 
Module 

4   

सससससस सससससससससससससससस 

ससससससस 

सससससससससस ससस ससससससस 

सससससससस सससससस ससससससस 

सससससससस सससससस 

सससससससससससससससस सससससस स 

ससससससस 

ससस सससससससससस सससससस 

सससससस 
  

 Credit 1 
Hours 15  

 
 

 

सससससस ससससस    स  सससससस ससससससससससससस – सससस सससस, ससस सससससससससस, ससससस, सससस.  
           स सससससस ससससससस: ससस सससससससस ससस सससससस- सससस ससससस, ससससस ससससससस, सससससससस, 
सससस. 

           स सससससस ससससससससससससस: ससससस स सससस- सससस. ससससससससस ससससससससस, सससससससससससस 

ससससससस, सससस, सससस.   
           स ससससससससससससससस- सससस ससससस, ससस. स.स. ससससस. 
           स ससससससस सससससस ससस ससससससससस ससससससससस सससससस- सससस ससससस, सससससससस ससससससस, 
ससससस, सससस. 
           स सससससस सससससससससस सससससससस(सस. ससससससससस सससससससससस ससससससससस) – सससस. स.सस. 

ससससस, सससससस ससससससस सससस. 

           स  Comparative Literature- Indian Dimensions, Swapan Mujumdar 



                  स Comparative Literature- Theory and Practice, Amina Deo, Sisirkumar Das 

                  स सससससससस ससस- सससस. ससससससस ससससस,स.सस. ससससस, ससससस ससससससससस, सससस, सससस 
           सस ससससससससससस ससससस सससससससस – ससससस सससस (सससस), सससससस ससससससस, सससससससस, सससस  

           सस ससससससससससससससस- (सससस). सससससस सससस, ससससस सससस, ससससससस ससससससस, सससस, सससस. 

           सस ससससससससससससस- सससस. सससस सससससस. 

           सस ससससससससससस – सससससस सससससस सससससससस 

           सस ससससससससससस सससससससस- सस.सस. ससससससस , सससससससससससस ससससससस, सससस, सससस. 
 

 

 

 

 

 

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

----------------------------- 
लललल ललललललल ललललललललललललल - लललललल –ललल -लल  

लललललल ल : ल ]ललललललललल लललल ललल .                                              ल  
        ल ]ललल ललललललल लललललल लललल                                             ल  
लललललल  ल : ल ]ललल लल ललललल लल लललल ..                                          ल  
         ल ]ललललल लललललल ललललल .                                              ल  
लललललल  ल  :लललल लललल [ललल लललल ललल ]                                            लल  
लललललल  ल :लललललललल लललललल लललल [ ललल लललल ललल ]                                   लल  
लललललल  ल : ललल लल ललल लललललल लललललल लललल [ललल लललल ललल ]                          लल  
लललललल   ल :ललललललललललललललल ललललललल ललललललल लललललललललल ललललललल ललललल –लललललल   [ललल लललल ल ] लल         

                            ललललललल ललललललललल -     ललल -लल  
ल : ललललल ललललललल ---------------------------------------------लल  
ल लललललललललललल ललललललल -----------------------------------------लल  
[ 
ल लललल ललल ललललल---------------------------------------------लल  
ल ललललललललल ललललल लललललल – लल  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 


