
 

                                                  

                                                         Rayat Shikshan Sansth’s 

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous) 
Choice Based Credit System 

B.A. Part I / B.COM Part I 

Marathi Course I, Sub Code –MARC1 

June 2019 onwards 

आलश्मक भयाठी 
आलश्मक अनऴुगंगक ननलड  भयाठी  

ऩाठ्मऩसु्तक – ळब्दवहंशता  

( ळब््वहंशता आणण उऩमोजित भयाठी) 
 

Outcomes- 

१. वल्मार्थमाांभध्मे  भयाठी बाऴवेलऴमी आलड ननभााण शोईर 

२. वल्माथी दैनहंदन िीलनात भयाठी बाऴचेा लाऩय अगधक ननदोऴ ल आत्भवलश्लावाने कयतीर  

३. वल्मार्थमाांभध्मे भयाठी वाहशत्मावलऴमी अभबरुची ननभााण शोईर  

४. वल्मार्थमाांना भयाठी वाहशत्म ऩयंऩयेतीर प्रभखु कथा रेखकांचा ऩरयचम शोईर  

 

वलबाग 

Module 

घटक 

Topic 

अध्माऩन ताभवका 

Teaching 

Hours 

शे्रमांक 

Credit 

वलबाग १  

Module 

 फन्वीधय, त ूआता कोठे ये िाळीर ?श्री. भ. भाटे  

 स्भळानातीर वोने – अण्णाबाऊ वाठे  

 हशळोफ  – बास्कय चंदनभळल 

१५ १  

वलबाग २ 

Module 

 कफतुये – गगंाधय गाडगीऱ  

 बकू – फाफयुाल फागरू 

 शयलरेरी फाशुरी – वफुोध िालडकेय  

१५ १  

वलबाग ३ 

Module 

 ळदु्धरेखन – ननमभ आणण उऩमोिन  

 भहुितळोधन  

 ऩरयचम-ऩत्र रेखन  

१५ १  



वलबाग ४ 

Module 

 वायांळ रेखन  

 कल्ऩनावलस्ताय  

 उताऱ्मालयीर प्रश्न  

१५ १  

 

 

 

 

 

 

वदंबाग्रथं वचूी 

१  )उऩेतषतांचे अतंयंग – श्री. भ. भाटे ) 

२  )मांसमा प्रानतननगधक कथा अण्णाबाऊ वाठे –  भ  .बा .  बोवरे ) 

३  )रार गचखर –  बास्कय चंदनभळल ) 

४  )भयाठी कथा  :वलवाले ळतक –  वऩंा  .के .ि.  ऩयुोहशत) 

५  )भयाठी कथा :रऩ आणण ऩरयवय  भ. द. शातकणंगरेकय)  

६-  कफतुये – गगंाधय गाडगीऱ  

७-  ननलडक गगंाधय गाडगीऱ , वऩंादक वधुा िोळी, ऩॉप्मरुय प्रकाळन, भुफंई.   

८ – अषय बाककत े– वफुोध िालडकेय. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Compulsory Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

यमत भळषण वंस्थेचे, 

              Lkn~xq# xkMxs egkjkt dkWyst] djkM   

वलऴम – भयाठी ( फी.ए. बाग १ , आलश्मक भयाठी @ फी.क ाभ बाग १ ) 

प्रश्नऩत्रत्रकेच ेस्लरऩ ल गुण वलबागणी 
एकूण गुण – ६०  



प्रश्न १ . अ) गाऱरेल्मा िागा बया.                             ०६               

 फ) रघतु्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩकैी एक ) ०४  
प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये भरशा. ०६  

 फ) ववदंबा स्ऩष्टीकयण कया. ( दोनऩकैी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये भरशा. ( तीन ऩकैी दोन ) १०  
प्रश्न ४.  कोणतशेी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩकैी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोणतशेी दोन प्रश्न वोडला   ( तीन ऩकैी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म िोड्मा िुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेभरशा  ०५  

 

अतंगात भलू्मभाऩन – ४० गणु  

१. लगा चाचणी                           -  १०  

२. यवग्रशण ककंला भौणखक ऩयीषा                 - १०  

३. वलंाद कौळल्म                          – १०   

४. वलऴम ननशाम उऩक्रभ                       - १०  

 

 

 
 
 

 

 

Rayat Shikshan Sansth’s 

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous) 

Choice Based Credit System 

B.A. Part I / B.COM Part I 

                     Marathi Course I, Sub Code MARC 2 

June 2019 onwards 
आलश्मक अनऴुगंगक ननलड  भयाठी  

ऩाठ्मऩसु्तक – ळब्दवहंशता  

( ळब््वहंशता आणण उऩमोजित भयाठी) 
Outcomes - 



१. वल्मार्थमाांना कवलता मा लाङ्भमप्रकायाचा  ऩरयचम शोईर  

२. वल्मार्थमाांना भयाठी वाहशत्मातीर प्रभखु कलींचा ल त्मांसमा कवलतांचा ऩरयचम शोईर 

३. वल्मार्थमाांना श्रलण, लाचन, बाऴण, रेखन इ. बावऴक कौळल्मे आत्भवात शोतीर  

४. वल्मार्थमाांची विानळीर रेखनाची ऩलूातमायी शोईर  

 

 

वलबाग 

Module 

घटक 

Topic 

अध्माऩन 
ताभवका 

Teaching 

Hours 

शे्रमांक 

Credit 

वलबाग १  

Module 

 वतं नाभदेल  

१ .  ऩनतत त ूऩालना  

२.  ऩढंयीव िाले  

 अनतं पंदी  

१ . िभाना आरा उपयाटा  

२.  शे भखुाा खणु तकाा  

 भशात्भा  पुरे  

१ . भानलांचा धभा एक  

      २.   धीय  

 फारकली  

१ . पुरयाणी   

२. अप्वयांचे गाणे   

 

१५ १  

वलबाग २ 

Module 

 वलदंा कयंदीकय  

१ .  भाझ्मा भना फन दगड   

२.  झऩतार   

 लाशर वोनालणे   

१ . गोधड   

२. चऱलऱ म्शणिे   

 प्रसा दमा ऩलाय  

१ . खेऱ 

२. स्लाततं्र्माचे ट्रामर घेऊन वदु्धा   

 

१५ १  



 एकनाथ ऩाटीर   
१ . ळशय एक उदाव ऩोकऱी  
२. ळोधमात्रा  

वलबाग ३ 

Module 

 व्मजक्तभत्त्ल वंकल्ऩना  

 व्मजक्तभत्त्लवलकावावाठी आलश्मक घटक  

 व्मजक्तभत्त्लवलकावात बाऴेच ेभशत्त्ल 

१५ १  

वलबाग ४ 

Module 

 बावऴक कौळल्मे – श्रलण, बाऴण, लाचन, रेखन  

 कामाक्रभाच ेवंमोिन – स्लागत, प्रास्तावलक, 

ऩरयचम, भनोगत, आबाय, वूत्रवंचारन आणण 
कामाक्रभाच ेपरकरेखन  

१५ १  

 

वंदबागं्रथ वचूी - 
१. तुकायाभ गाथा – भशायाष्ट्र याज्म वाहशत्म ल वंस्कृती भंडऱ, भंुफई  

२. भयाठी ळाहशयी लाङ् भमाच ेस्लरऩ – चिंकांत व्मलशाये  

३. भयाठी रालणी – भ.ला. धोंड  

४. भशात्भा पुरे वभग्र लाङ् भम – भशायाष्ट्र याज्म वाहशत्म ल वंस्कृती भंडऱ, भंुफई  

५. केळलवुतांची कवलता – वंऩादक वल. व. खांडकेय  

६. भढेकयांची कवलता – फा. वी. भढेकय  

७. व्मालशारयक भयाठी – र.या. नवीयाफादकय  

८. बावऴक विान आणण उऩमोिन – यािन गलव  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Compulsory Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

 

वलऴम – भयाठी ( फी.ए. बाग १ , आलश्मक भयाठी@ फी.क ाभ बाग १ ) 

प्रश्नऩत्रत्रकेच ेस्लरऩ ल गुण वलबागणी 
एकूण गणु – ६०  
प्रश्न १ . अ) गाऱरेल्मा िागा बया.                             ०६               

 फ) रघतु्तयी प्रश्न वोडला  ( दोनऩकैी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका लाक्मात उत्तये भरशा. ०६  

 फ) ववदंबा स्ऩष्टीकयण कया. ( दोनऩकैी एक ) ०४  

प्रश्न ३.  २५० त े३०० ळब्दात उत्तये भरशा. ( तीन ऩकैी दोन ) १०  

प्रश्न ४.  कोणतशेी दोन प्रश्न वोडला ( तीन ऩकैी दोन ) १०  

प्रश्न ५.  कोणतशेी दोन प्रश्न वोडला   ( तीन ऩकैी दोन )  १०  

प्रश्न ६. अ) मोग्म िोड्मा िुऱला  ०५  

 फ) चूक की फयोफय त ेभरशा  ०५  

 

अतंगात भलू्मभाऩन – ४० गणु  

५. लगा चाचणी                           -  १०  

६. यवग्रशण ककंला भौणखक ऩयीषा                 - १०  

७. वलंाद कौळल्म                         – १०   

८. वलऴम ननशाम उऩक्रभ                       -१०  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Rayat Shikshan Sansth’s 

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous) 
Choice Based Credit System 

B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARO1 

June 2019 onwards 
सत्र  :१ ( Semester : I) 

अभ्यासपत्रिकेचे नाव – त्रवद्याशाखीय त्रवशेष गाभा मराठी 

      पाठ्यपुस्तक -   अक्षरबधं 
(अक्षरबंध आत्रण उपयोत्रित मराठी) 

Outcomes – 
१. विद्यार्थयाांमध्ये  मराठी भाषा ि सावहत्य याांविषयी आिड वनमााण होईल 

२. विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील कथेचा विकासक्रम  लक्षात येईल  

३. विद्यार्थयाांचा विविध माध्यमाांसाठी कराियाच्या लेखनाचा सराि होईल   

४. विद्यार्थयाांची विविध स्पधाा परीक्षाांची पूिा तयारी होईल 

 

अ .क्र.  

Sr. No. 

घटक 

Topic 

अध्यापन तात्रसका 

Teaching Hours 

श्रेयांक 

Credits 

त्रवभाग १ 

Module1 

कथा – त्रनवडक भास्कर चंदनत्रशव 

कथा संकल्पना व स्वरूप  

 उमाळं 

 िांभळढव्ह 

 तडा 

१५ १ 

त्रवभाग २ 
कथा– त्रनवडक भास्कर चंदनत्रशव 

 वासना 

१५ १ 



Module2  लालत्रचखल 

 पाणी 

त्रवभाग ३ 

Module 3 

उपयोत्रित व स्पधाापरीक्षांसाठी लेखन 

 त्रनबंधाचेस्वरूप 

 त्रनबंधाचेघटक 

 त्रनबंधाचेप्रकार 

प्रात्यत्रक्षकासह त्रनबंधलेखन 

१५ १ 

त्रवभाग ४ 

Module 4 

 पिलेखन 

 पिलेखनाचेस्वरूप 

 पिलेखनाचेप्रकार 

 पिलेखनाचेबदलतसे्वरूप   : ई  -

पिव्यवहार 

१५ १ 

 

 

संदभा गं्रथ – 
१) मराठी कथा उगम आत्रण त्रवकास – इंदमुती शेवड े  

२) मराठी कथा : स्वरूप आत्रण आस्वाद – दा. त्रव. कुलकणी   

३) लाल त्रचखल – भास्कर चदंनत्रशव  

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

५) मराठी कथा: रूप आत्रण पररसर  -  म. द. हातकणंगलेकर 

६) गोधड – वाहरू सोनावणे  

७) काही मराठी कवी : िाणीवा आत्रण शैली – सुधीर रसाळ  

८) गाणी बत्रहणाईची – प्र.के. अिे   

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

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

११) सांगाती – कवी अत्रनल  

१२) व्यावहाररक मराठी – ल. रा. नत्रसराबादकर  

१३) भात्रषक सिान आत्रण उपयोिन – रािन गवस 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Optional Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

रयत त्रशक्षण संस्थचेे, 

Lkn~xq# xkMxs egkjkt dkWyst] djkM  

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

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुण त्रवभागणी 

                                                                                                                     एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या िागा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  



प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब) ससंदभा स्पष्टीकरण करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

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

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

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

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

 

अंतगात मूल्यमापन – ४० गुण  

९. वगा चाचणी                           -  १०  

१०. रसग्रहण ककवा मौत्रखक परीक्षा    - १०  

११. संवाद कौशल्य                        – १०   

१२. त्रवषय त्रनहाय उपक्रम                 -१०  

 
 

           Rayat Shikshan Sansth’s 

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous) 
Choice Based Credit System 

B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARO1 

June 2019 onwards 
सत्र  :२  ( Semester : II) 

अभ्यासपत्रिकेचे नाव – त्रवद्याशाखीय त्रवशेष गाभा मराठी 

      पाठ्यपुस्तक -   अक्षरबधं 
(अक्षरबंध आत्रण उपयोत्रित मराठी) 

Outcomes – 

१. विद्यार्थयाांना कविता या िाङ्मयप्रकाराचा  पररचय होईल  



२. विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील प्रमखु किींचा ि त्याांच्या कविताांचा पररचय होईल 

३. विद्यार्थयाांना श्रिण  ,िाचन ,भाषण ,लेखन इ .भावषक कासमये आत्मसात होतील  

४. विद्यार्थयाांची सर्ानसील लेखनाची पूिातयारी होईल  

 

अ .क्र.  

Sr. No. 

घटक 

Topic 

अध्यापन तात्रसका 

Teaching Hours 

शे्रयांक 

Credits 

त्रवभाग १ 

Module1 

कविता – सांकमपना ि स्िरूप  

कवियत्री - बवहणाबाई चाधरी  

 माझी माय सरसोती  

 माणूस  

 सांसार  

 माहेराची  

किी – अवनल  

 सारचे दीप कसे मांदािले आता  

 रुसिा  

 पीक  

 श्रािणझड  

१५ १ 

त्रवभाग २ 

Module2 

किी – केसिसतु  

 ततुारी  

 अांत्यर्ाच्या मलुाचा पवहला प्रश्न  

 हरपले शे्रय  

 स्फूती  

किी - िाहरू सोनािणे 

 स्टेर्  

 एकलव्य  

 र्ीिनाचा सोध घेताना  

१५ १ 



आवदिासी एकता   

त्रवभाग ३ 

Module 3 

उपयोवर्त लेखन  

 ितृ्तपत्रीय लेखन  

 बातमी  

 अग्रलेख  

 िाचकाांचा पत्रव्यिहार  

 नाटक  /वचत्रपट परीक्षण  

१५ १ 

त्रवभाग ४ 

Module 4 

स्पधाा  परीके्षसाठी लेखन 

 आकलनाचे स्िरूप  

 उताऱ्याचे आकलन  

 कवितेचे आकलन  

 प्रात्यवक्षकासह उतारा ि  

 कवितेिरील   आकलन 

१५ १ 

सांदभाग्रांथ सूची 

१) मराठी कथा उगम आवण विकास – इांदमुती सेिडे   

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

३) लाल वचखल – भास्कर चांदनवसि  

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

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

६) गोधड – िाहरू सोनािणे  

७) काही मराठी किी : र्ाणीिा आवण सैली – सधुीर रसाळ  

८) गाणी बवहणाईची – प्र.के. अते्र   

९) महात्मा फुले समग्र िाङ्मय - महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ि सांस्कृती मांडळ , मुांबई  

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

११) साांगाती – किी अवनल  

१२) व्यािहाररक मराठी – ल. रा. नवसराबादकर  

१३) भावषक सर्ान आवण उपयोर्न – रार्न गिस 

 

 

 

Evaluation Pattern 



B.A. Part – I Optional Marathi 

 Term End Examination (Theory)   Marks : 60 

 Internal Evaluation                        Marks : 40 

 Total                                                         :100 

 

रयत त्रशक्षण संस्थचेे, 

Lkn~xq# xkMxs egkjkt dkWyst] djkM  

  Lok;Ùk egkfo|ky; 

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

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुण त्रवभागणी 

                                                                                                                 एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या िागा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब) ससंदभा स्पष्टीकरण करा. ( दोनपैकी एक ) ०४  

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

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

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

प्रश्न ६. अ) योग्य िोड्या िुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

 

अंतगात मूल्यमापन – ४० गुण  

१३. वगा चाचणी                           -  १०  

१४. रसग्रहण ककवा मौत्रखक परीक्षा    - १०  



१५. संवाद कौशल्य                        – १०   

१६. त्रवषय त्रनहाय उपक्रम                 -१०  
 


