Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous)

(Credit 04)

Choice Based Credit System
M.A. Part I
Marathi Course, Sub Code MARC21
June 2019 onwards
सत्र : १ (Semester : I)
Paper No.1 : Hkkf”kd vkfo”dkjkph #is
Teaching Hours: 60

Course Outcomes:-

1½
2½
3½
4½

Hkkf”kd vkfo”dkjkps Lo#i letwu ;sbZyHkk”ksph ltZu’khy izfdz;k letwu ;sbZyHkk”kk vkf.k lkfgR; ;akpk laca/k y{kkr ;sbZyHkk”kk vkf.k lfgR; izdkj ;karhy laca/k tk.kwu ?ksrk ;sbZy-

Unit (घटक)
Hkkf”kd vkfo”dkj
Unit : 1
Unit : 2
Unit : 3
Unit : 4

Subunit (उपघटक)

1-1Hkk”ksph vksG[k
1-2vkfo”dkjkps izdkj % ekSf[kd&fyf[kr
Hkk”ksph ltZu’khy izfdz;k
2-1Hkk”kk vkf.k n`dJkO; dyk
2-2Hkk”kk vkf.k lknjhdj.kkph dyk
Hkk”kk vkf.k lkfgR;
3-1lkfgR;kps ek/;e Eg.kwu Hkk”ksps dk;Z
3-2lkfgR;Hkk”ksph oSf’k”VÓks
4-1n`dJkO; ek/;ekalkBh iVdFkk ys[ku

LkanHkZ xazFk%&
1- eky’ks l-x] jsus osysd ¼vuq-½] lkfgR; fl/nkUr] egkjk”Vª jkT; lkfgR; laLd`rh eaMG]
eqacbZ2- ikV.kdj jk- Hkk- lkSna ;Zehekalk] dkWfUVusUVy izdk’ku] iq.ks
3- ikV.kdj olar] lkfgR;’kkL= % Lo#i vkf.k leL;k] in~exa/kk izdk’ku] iq.ks4- usekMs Hkkypanz] lkfgR;kph Hkk”kk] lkdsr izdk’ku] vkSjxa kckn5- vkpoy ek/ko] fde;k] ekSt izdk’ku] eqc
a bZ6- jlkG lq/khj] Hkkxor Jh- iq-] ikMxkodj eaxs’k] rsaMqydj f’kYik] fdrZus vatyh ¼laik-½]
lkfgR; v/;kiu vkf.k izdkj] ekSt izdk’ku] eqacbZ7- ik/;s fnxacj] voyksdu % ejkBh leh{kk vkf.k lkfgR;] yksdok³~e; x`g] eqacbZ-

Evaluation Pattern
M.A. Part – I Marathi
Term End Examination (Theory)

60 Marks

Internal Evaluation

40 Marks

Total

100 Marks

प्रश्नपत्रिके चे स्वरूप व गुण त्रवभागणी
एकू ण गुण – ६०
प्रश्न १.

अ)

गाळलेल्या जागा भरा.

०६

ब)

लघुत्तरी प्रश्न सोडवा ( दोनपैकी एक )

०४

अ)

एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा.

०६

ब)

टिपा त्रलहा ( 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.

थोडक्यात उत्तरे त्रलहा ( तीन पैकी दोन )

१०

अ)

योग्य जोड्या जुळवा

०५

ब)

चूक की बरोबर ते त्रलहा

०५

प्रश्न २.

प्रश्न ६.

अंतगगत मूल्यमापन–४० गुण
1-

वगग चाचणी

१०

2-

मौत्रिक परीक्षा आत्रण वगग उपक्रमातील सहभाग

१०

3-

शोध त्रनबंध

१०

4-

गृहपाठ

१०

Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad Choice Based

Credit System
M.A. Part – I
Marathi Course
June 2019 onwards, Paper No. 2 : विशेष सावहत्यकृतींचा अभ्यास

(Credit 04)
Course Outcomes:1.
2.
3.
4.

सत्र : १ (Semester : I)
Teaching Hours: 60

विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील विविध िाङ्मयप्रकाराांचा पररचय होईल
विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील िाङ्मयप्रकाराांचा विकासक्रम लक्षात येईल
विद्यार्थयाांची सामाविक िाणीि ि िीिनविषयक िाणीि िाढेल
त्यायोगे त्याांचा व्यविमत्त्िविकास होईल

Module
Module : 1
Module : 2
Module : 3
Module : 4

Sub- Module
लीळाचररत्र (एकाक)
सांपादक – .ां गो. तळ
ु पळ
ु े
आज्ञापत्र
सांपादक – विलास खोले, लोकिाङ्मय गहृ , मांबु ई
रणाांगण (कादांबरी) – विश्राम बेडेकर
दे मख
ु आवण कां पनी (पवलल सभ ) प्रा. वल., पणु े
ोभायात्रा
फाअत खान – पॉप्यल
ु र प्रका न, मांबु ई

सांदभभ ग्रांथ सूची –
1. बाांवदिडेकर, चांद्रकाांत, ‘मराठी कादांबरी वचांतन आवण समीक्षा’ , मेहता पवललव गां हाउस,
पणु े
2. कुलकणी, द. वभ., ‘कादांबरी : स्िरूप आवण समीक्षा’, पद्मगांधा प्रका न, पणु े
3. पिार, गो. मा., (सांपा.), ‘मराठी सावहत्य : प्रेरणा ि स्िरूप’ पॉप्यल
ु र प्रका न, मांबु ई
4. दे पाांडे, कुसमु ािती, ‘मराठी कादांबरी, पवहले तक ’, मांबु ई मराठी सावहत्य सांघ प्रका न,
मांबु ई

5. बेडेकर, विश्राम, ‘रणाांगण’, दे मख
ु आवण कां पनी (पवलल सभ ) प्रा. वल,. पणु े
6. पडांु े, द. वद., (सांपा.), ‘िाङ्मयाचे अध्यापन ’, मेहता पवललव गां हाउस, पणु े
7. भागित, श्री. प.ु , ‘सावहत्य : अध्यापन आवण प्रकार’, मौि प्रका न गहृ , मांबु ई

Evaluation Pattern
M. A. Part – I Marathi
 Term End Examination (Theory) Marks : 60
 Internal Evaluation

Marks : 40

 Total

:100
रयत त्रशक्षण संस्थेचे,

Lkn~x#q xkMxs egkjkt dkWyst] djkM
Lok;Ùk egkfo|ky;
त्रवषय – मराठी ( एम. ए. भाग १)
प्रश्नपत्रिके चे स्वरूप व गुण त्रवभागणी
एकू ण गुण –
६०
प्रश्न १.

अ)

गाळलेल्या जागा भरा.

०६

ब)

लघुत्तरी प्रश्न सोडवा ( दोनपैकी एक )

०४

अ)

एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा.

०६

ब)

टिपा त्रलहा ( 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.

थोडक्यात उत्तरे त्रलहा ( तीन पैकी दोन )

१०

अ)

योग्य जोड्या जुळवा

०५

ब)

चूक की बरोबर ते त्रलहा

०५

प्रश्न २.

प्रश्न ६.

अंतगगत मूल्यमापन – ४० गुण
१. वगग चाचणी

- १०

२. मौत्रिक परीक्षा आत्रण वगग उपक्रमातील सहभाग

- १०

३. शोध त्रनबंध

– १०

४. गृहपाठ

-१०

Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous)
Choice Based Credit System
M.A. Part I

Marathi Course, Sub Code MARC22
June 2019 onwards
सत्र : १ (Semester : I)
Paper No.3: vk/kqfud ejkBh ok³~e;kpk bfrgkl ¼Lokra«;iwoZ dkG½
(Credit 04)

Teaching Hours: 60

Course Outcomes:-

1½ Lokra«;iwoZ dkGkrhy egkjk”Vªkrhy lkekftd] jktdh; lkaLd`frd thoukph
ik’oZHkweh y{kkr ;sbZy2½ Lokra«;iwoZ dky[kaMkrhy fofo/k lkfgR;izokgkapk bfrgkl vH;klyk tkbZy3½ Lokra«;iwoZ fofo/k ok³~e; izdkjkaP;k Lo#i o oSf’k”V;kapk ifjp; gksbZy4½ Lokra«;iwoZ dky[kaMkrhy eq[; o brj lkfgR; izokgkaph oSf’k”V;s tk.kwu ?ksrk
;srhyModule
(घटक)

Sub Module
(उपघटक)
ळाङ्मयेततषाशाची शंकल्ऩना –

Module : 1

1.1 सात्रहत्याच्या त्रनर्ममतीचे सामात्रजक राजकीय संदभग ,सांस्कृ त्रतक ,
1.2 सात्रहत्य आत्रण सामात्रजक दृष्टी
1.3 मुद्रणयुगाचा प्रारं भ व पटरणाम
1.4 धार्ममक प्रबोधनाच्या चळवळी

,

आधुवनक काळातील भाषाांतर युग
2.1 त्रनयतकात्रलकातील भाषांतर

Module : 2

2.2 मराठीत भाषांतटरत झालेल्या कथा
2.3 मराठीत भाषांतटरत झालेल्या कादंबऱ्या
2.4 कत्रवतांची व नािकांची भाषांतरे
कथात्मक सात्रहत्य – कथा व कादंबरी
3.1 कथासात्रहत्याच्या प्रारं भाचे स्वरूप
अव्वल इं ग्रजी कालिंड करमणूक कालिंड
मनोरं जन कालिंड

3.2 यशवंत डकललस्कर कालिंड फडके िांडक
े र युग –
3.3 मराठी कादंबरी वाङ्मयाचे स्वरूप

Module : 3

मराठी कादंबरीची पार्श्गभम
ू ी १८५७ ते १८८५ हटरभाऊ पूवग,
मराठी कादंबरी ,

3.4 मराठी कादंबरीचा त्रवकास १८८५ ते १९५० ,आपिे .ना.ह नाथमाधव,के तकर .ंं.ीी ,वामन मल्हार जोशी ,आपिे .ह .ना ,
न ,िांडेकर .स .त्रव ,फडके .सी.ना ,परांजपे .म .त्रश -के ळकर .िंच .
ग ,देशपांडे .य .पु ,हडप .वा.त्रव ,वरे रकर .त्रव.भा ,माडिोलकर .ंयं.
त्रवभावरी त्रशरुरकर ,प्रेमा कं िक ,मालतीबाई दांडेकर ,गीता साने ,
त्रव .नी .गो ,ठोकळ .ल .ग ,डदघे .वा .र ,साने गुरुजी ,बोकील .त्रव.
दांडेकर इ .

कथात्मक सात्रहत्य – नािक व कत्रवता
4.1 नािकांची भारतीय परं परा – सोंगे ,दशावतार ,लत्रळते ,भारुडे ,
यक्षगान व भागवतमेळा तंजावरची ,तमाशा अथवा लोकनात ,
मराठी नािके ,फासग ,त्रवटणुदास भांांची पौरात्रणक नािके ,
ऐत्रतहात्रसक नािकांचा प्रारं भ,सामात्रजक नािकांचा उदय ,

4.2 १८८० ते १९२० या कालिंडातील नािके .
नाटिकांचा उदयवतगक आत्रण नातमन् .त्रव .ीी ,वंतर ,अिे .के .प्र ,
भा रांगणेकर .ग.मो ,अनंत काणेकर ,वरे रकर .त्रव.

Module : 4

4.3 आधुत्रनक मराठी कत्रवता संस्कृ त ,जुनी पारमार्मथक कांधारा कत्रवतेचा मराठी अवतारइं ग्रजी कत्रवतेचा मराठी अवतार ,
अव्वल इं ग्रजीतील स्वतंि कत्रवता ,टिळक .वा.ना ,के शवसुत ,
चंद्रशेिर .दा.त्रव ,तांबे .रा.भा ,बी ,दत्त ,त्रवनायक ,माधवानुज ,
सावरकर,रक दाळकर .पां.ए ,बालकवी ,गोिंवदाग्रज ,

4.4 रत्रवडकरण मंडळ राष्ट्रीय ,
वृत्तीचे कवी.ह.गु ,त्रवनोद आत्रण त्रवडंबन कां ,,
वा.ना., ना .भ.बा ,कु सुमाग्रज ,अत्रनल ,देशपांडे .घ.बोरकर

.

शंदर्भ ग्रंथ –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ठाकूर, रिींद्र - मराठी कादंबरी स्वातंत्र्योत्तर समाजशास्त्रीय समालोचन,वदलीपराि प्रका न ७००२ ,पणु े,
िो ी, प्र- .न .मराठी वाङ्मयाचा वववेचक इवतहास– )ळवाचीन काअ( स्नेहिधभ न प्रका न ,पणु े,
पांडु े द/ .वद.कुलकणी- गो .म.वाङ्मयेवतहासाची संकल्पना– उत्कषभ प्रका न पणु े ,
बेडवकहाळ, वक ोर - वनवडक वसंत पअशीकर –)संपा( लोकिाङ्मय गहृ ,
डहाके , िसांत आबािी मराठी-सावहत्य इवतहास आवि संस्कृती –पॉप्यल
ु र प्रका न
कुलकणी, गो .म .मराठीसावहत्याची सांस्कृवतक पार्श्भूमी –मेहता प्रका न
पिार, गो - .मा.सावहत्यमूल्ये आवि ळवभरुची – साके त प्रका न
पाध्ये, वदगांबर सावहत्य समाज आवि संस्कृती –लोकिाङ्मय गहृ ,
दे पाांडे, अ .ना .आधुवनक मराठी वाङ्मयाचा इवतहास –व्हीनस प्रका न
कुलकणी, िा .ल .ववववधज्ञानववस्तार –पॉप्यल
ु र प्रका न
िो ी, प्र.न .ळवाचीन मराठी वाङ्मयाचा इवतहास –स्नेहिधभ न प्रका न.पणु े ,
दे पाांडे, कुसमु ािती मराठी कादंबरी पवहले शतक –मांबु ई मराठी सावहत्य सांघ प्रका न .९५-३५९१,
सरिटे, वि .सी .मराठी सावहत्यसमालोचन –न. ां. रहाळकर ३५१२,इांदरू ,
पांवडत, भ .श्री .आधुवनक कववतेचे प्रिेते ३५२३,नागपूर प्रका न ,२व १ भाभ ,
िोग, रा .श्री .मराठी वाङ्मयाचा इवतहास ,ाा ४ ंड ,महाराष्ट्र सावहत्य पररषद.पणु े ,
काळे , अक्षयकुमार –ळवाचीन मराठी काव्यदशन.२२२२,बनहकी प्रकाशन ,

Evaluation Pattern
M.A. Part – I Marathi
Term End Examination (Theory)
Internal Evaluation
Total

60 Marks

40 Marks
100 Marks

प्रश्नपत्रिके चे स्वरूप व गुण त्रवभागणी
एकू ण गुण – ६०
प्रश्न १.

अ

गाळलेल्या जागा भरा

ब

लघुत्तरी प्रश्न सोडवा ( दोनपैकी एक )

०४

अ

एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा.

०६

ब

टिपा त्रलहा ( 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.

थोडक्यात उत्तरे त्रलहा ( तीन पैकी दोन )

१०

अ

योग्य जोड्या जुळवा

०५

ब

चूक की बरोबर ते त्रलहा

०५

प्रश्न २.

प्रश्न ६.

.

०६

अंतगगत मूल्यमापन–४० गुण

1-

वगग चाचणी

१०

2-

मौत्रिक परीक्षा आत्रण वगग उपक्रमातील सहभाग

१०

3-

शोध त्रनबंध

१०

4-

गृहपाठ

१०

Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous)
Choice Based Credit System
M.A. Part I

Marathi Course, Sub Code MARO22
June 2019 onwards
सत्र : १ (Semester : I)
Paper No. 4 : yksdlkfgR; o ykssddyk
(Credit 04)

Teaching Hours: 60

Course Outcomes:-

1234-

yksdlkfgR; o yksdlaL—rh ;kapk ijLij lac/a k letsy
yksdlkfgR;kph ladYiuk o yksdlkfgR;kph ijaijk ;kaph vksG[k gksbZy
yksdlkfgR;kpk mxe o O;kIrhcn~ny ekfgrh gksbZy
fo|kF;kZe/khy la’kks/ku o`Rrh ok<hl ykxsy

Module (घटक)

Module : 1

Sub Module (उपघटक)
yksdlkfgR; ladYiuk vkf.k Lo:Ik
1-1 yksdlkfgR;kP;k व्याख्या ) ऩातरया य
1-2 yksdlkfgR; laKk o vFkZ
1-3 yksdlkfgR; आणण ऱोक शंस्कृती

ळ र्ारतीय( –

1-4 yksdlkfgR; आणण ऱोकमानश

1-5 ऱोकशाहष यातीऱ आहदबंध ळ कल्पनाबंध

Module : 2

अ ऱोकशाहष याचे सकार

ऴ ब्द ऱोकशाहष य – कथा,

आख्याने,

ेणाणे, ीषणी, ळाचसचार, ेीते,

ऱोककऱा ीऴल्ऩमत
ल् श,ऱोकळाोय, ऱोकनाोय, ऱोकनृ य;
ऱोकरुढी ऱोकवळधी, ऱोकत ळ, ऱोकशमल, ऱोकोम;

ब ऱोकशाहष य आणण अ य िानऴाणा )

मानळळंऴऴास्र, मानशऴास्र र्ावाऴास्र, शमालऴास्र,

Module : 3

ऱोकशाहष यारया अभ्याशऩद्धती

Module : 4

lanHkZxzFk%&
1
2
3
4

ekaMs izHkkdj] yksdlkfgR;kps Lo#i] lfork izdk’ku] vkSjaxkcknHkkxor nqxkZ ] yksdlkfgR;kph #ijs[kk] ojnk izdk’ku] iq.ksO;ogkjs ‘kjn] yksdlkfgR;%ladYiuk o Lo#i] dSyk’k ifCyds’kUl]vkSjxa kckn
ekaMs izHkkdj] yksdjaxHkweh] xksnkojh izdk’ku] vgenuxj

5
6
7
8
9

O;ogkjs ‘kjn] yksdlaLd`rhpk var%izokg] izfrek izdk’ku]iq.ks
f’kans fo’oukFk] yksdlkfgR;ehekalk%Hkkx 1o2]Lusgo/kZu ifCyf’kax gkÅl] iq.ks
<sjs- jk- fp-] yksdlkfgR; ‘kks/k vkf.k leh{kk] Jhfo|k izdk’ku] iq.ks
eksjts xaxk/kj] yksdlkfgR;% {ks=h; vH;kl] in~exa/kk izdk’ku] Ikq.ks
eksjts xaxk/kj] yksdlkfgR; % cnyrs lanHkZ]cnyrh #is]in~exa/kk izdk’ku] iq.ks
Evaluation Pattern
Term End Examination (Theory)

60 Marks

Internal Evaluation

40 Marks

Total

100 Marks
प्रश्नपत्रिके चे स्वरूप व गुण त्रवभागणी

एकू ण गुण – ६०
प्रश्न १.

अ)

गाळलेल्या जागा भरा.

०६

ब)

लघुत्तरी प्रश्न सोडवा ( दोनपैकी एक )

०४

अ)

एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा.

०६

ब)

टिपा त्रलहा ( 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.

थोडक्यात उत्तरे त्रलहा ( तीन पैकी दोन )

१०

अ)

योग्य जोड्या जुळवा

०५

ब)

चूक की बरोबर ते त्रलहा

०५

प्रश्न २.

प्रश्न ६.

अंतगगत मूल्यमापन–४० गुण

1-

वगग चाचणी

१०

2-

मौत्रिक परीक्षा आत्रण वगग उपक्रमातील सहभाग

१०

3-

शोध त्रनबंध

१०

4-

गृहपाठ

१०

Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous)
Additional Credit Course (ACC)
M.A. Part – I, Marathi Course

Subject Code- MARO22-A

June 2019 onwards
Paper No. 4 A: xzFa kizdk’ku

सत्र : १ (Semester : I)
(Credit 04)

Teaching Hours: 60

Course Outcomes–
2- XkzFa kizdk’kukps Lo#i y{kkr ;sbZy3- XkzFa kizdk’ku] xaFz kO;ogkj o izdk’ku O;ogkj ;kfo”k;h ekfgrh gksbZy4- xzaFkfufeZrhrhy ckjdkos letrhy5- eqnz.k izfdz;k o R;ke/;s gksr vlysys cny y{kkr ;srhyModule
(घटक)

Module : 1

Sub Module
(उपघटक)

xzFa kO;ogkjkps Lo#i
1-1izdk’ku O;ogkj
1-2eqnz.kizr
1-3eqfnzr‘kks/ku
1-4eq[ki`”B & ekaM.kh
1-5forjd
1-6LokfeRo gDd
1-7ys[kd djkj
1-8xzFa kuksan.kh
1-9vko`Rrh &iqueZqnz.k

Module : 2

Module : 3

Module : 4

eqnz.kiwoZ laLdj.k izfdz;k
2-1 gLrfyf[kr ‘kks/k
2-2 eqnz.kizr
2-3 MhVhih
2-4 gLrfyf[kr laiknu
2-5 v{kjtqG.kh
2-6 eq[ki`”B & ltkoV& ekaM.kh
Ekqnz.kizfdz;k
3-1dkxnLo#i
3-2xzaFkdkj
3-3eqnz.ki/nrh
3-4cka/k.kh
3-5Vadfuf’prh
XkzFa kforj.k
4-1fodzr
s kizdkj
4-2forj.kO;oLFkk
4-3xzaFkky;
4-4okpd
4-5tkfgjkr
4-6leh{kk
4-7 vko`Rrh

lanHkZxzFk%&

1½
2½
3½
4½
5½
6½
7½
8½
9½

eqnz.kioZ &fnid ?kkjs
nsoukxjh & ckiwjko ukbZd
lnkuan;k=k & lnkuan HkVdG
ejkBh ys[kudks’k & ;kLehu ‘ks[k
ejkBh xzaFkizdk’kukph nksu’ks o”ksZ & ‘kjn xksxVs
xzaFkO;ogkj& g- v- fye;s
ejkBh xzaFkizdk’kukps Lo#i o ijaijk & g- v- Hkkos
ejkBh izdk’ku O;olk; ifjp; & ‘kjn xksxVs
ikWI;qyj jhrhiqLrd & e`nqyk tks’kh

Evaluation Pattern
M.A. Part – I Marathi
Term End Examination (Theory)

60 Marks

Internal Evaluation

40 Marks
100 Marks

Total

रयत त्रशक्षण संस्थेचे,

Lkn~x#q xkMxs egkjkt dkWyst] djkM
Lok;Ùk egkfo|ky;
त्रवषय – मराठी ( एम. ए. भाग १)
प्रश्नपत्रिके चे स्वरूप व गुण त्रवभागणी

lsfeLVj 1
एकू ण गुण – ६०
प्रश्न १.

अ)

गाळलेल्या जागा भरा.

०६

ब)

लघुत्तरी प्रश्न सोडवा ( दोनपैकी एक )

०४

अ)

एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा.

०६

ब)

टिपा त्रलहा ( 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.

थोडक्यात उत्तरे त्रलहा ( तीन पैकी दोन )

१०

अ)

योग्य जोड्या जुळवा

०५

ब)

चूक की बरोबर ते त्रलहा

०५

प्रश्न २.

प्रश्न ६.

अंतगगत मूल्यमापन–४० गुण

1-

वगग चाचणी

१०

2-

मौत्रिक परीक्षा आत्रण वगग उपक्रमातील सहभाग

१०

3-

शोध त्रनबंध

१०

4-

गृहपाठ

१०

Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous)
Choice Based Credit System
M.A. Part I
Marathi Course, Sub Code –MARC23
June 2019 onwards

सत्र : 2 (Semester : II)

(Credit 04)

Paper No. 5 : lkfgR; izdkjkapk lw{e fopkj
Teaching Hours: 60

Course Outcomes:1½ lkfgR; izdkjkaph ladYiuk letwu ;sbZy2½ fofo/k ok³~e; izdkjkarhy dFkukaps Lo#i y{kkr ;sbZy3½ osxosxG;k ok³~e; izdkjkarhy dFku fo’ks”kkapk ifjp; gksbZy4½ ok³~e; izdkjkarhy dFkukapk rqyukRedn`”VÓkk fopkj djrk ;sbZy-

Module
(घटक)
Module : 1

Sub module (उपघटक)
1.1 महाकां
1.2 आख्यानकां
1.3 कत्रवता
1.4 दीघग कत्रवता
1.5 भावकत्रवता

Module : 2

2.1 कथा
2.2 दीघगकथा
2.3 लघुकादंबरी
2.4 कादंबरी

Module : 3

3.1 तमाशा
3.2 लोककला
3.3 एकांडकका
3.4 नािक

Module : 4

लत्रलत गद्य :
4.1 रोजत्रनशी
4.2 प्रवासवणगन
4.3 आठवणी या घिकांचे लेिन

lanHkZ xzaFk%
1- dqyd.khZ enu] ejkBh y?kqdknacjh #ica/k vkf.k varjax] fot; izdk’ku] ukxiwj
2- ikV.kdj olar] dfork% ladYiuk] fufeZrh vkf.k leh{kk] vuqHko izdk’ku] ejkBh
foHkkx] eqacbZ fo|kihB] eqacbZ
3- Fkksjkr gfj’panz] dknacjh % ,d lkfgR;izdkj] ‘kCn ifCyds’ku] eqacbZ4- iokjxks- ek-] gkrd.kaxysdj e- n ¼laik-½] ejkBh lkfgR; % izsj.kk o Lo#i
¼1950&1975½] ikWI;qyj izdk’ku] eqc
a bZ5- f’kansfo’oukFk] LekrZ fgeka’kw ¼laik-½ejkBh ukVd vkf.k jaxHkweh] izfrek izdk’ku] iq.ks
6- tks’kh lq/kk]dFkk % ladYiuk o Lo#i] ekSt izdk’ku] eqc
a bZ-

7- iokj xks-ek] f’kans j.k/khj ¼laik-½]Ekg”khZ foðy jketh f’kans ;kaph jkstfu’kh] egkjk”Vªª
jkT; lkfgR; vkf.k laLd`rh eaMG] eqc
a bZ 201+6Evaluation Pattern
Term End Examination (Theory)

60 Marks

Internal Evaluation

40 Marks
100 Marks

Total
प्रश्नपत्रिके चे स्वरूप व गुण त्रवभागणी
एकू ण गुण – ६०
प्रश्न १.

अ)

गाळलेल्या जागा भरा.

०६

ब)

लघुत्तरी प्रश्न सोडवा ( दोनपैकी एक )

०४

अ)

एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा.

०६

ब)

टिपा त्रलहा ( 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.

थोडक्यात उत्तरे त्रलहा ( तीन पैकी दोन )

१०

अ)

योग्य जोड्या जुळवा

०५

ब)

चूक की बरोबर ते त्रलहा

०५

प्रश्न २.

प्रश्न ६.

अंतगगत मूल्यमापन–४० गुण

1-

वगग चाचणी

१०

2-

मौत्रिक परीक्षा आत्रण वगग उपक्रमातील सहभाग

१०

3-

शोध त्रनबंध

१०

4-

गृहपाठ

१०

Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous)
Choice Based Credit System
M.A. Part I
Marathi Course, Sub Code MARO23
June 2019 onwards
सत्र : 2 (Semester : II)
Paper No. 6 : वि ेष सावहत्यकृतींचा अभ्यास

(Credit 04)

Teaching Hours: 60

Course Outcomes:1. विद्यार्थयाांना लेखक अभ्यास पद्धतीचा पररचय होईल
2. विद्यार्थयाांना लेखकाचे िाङ्मयीन आवण त्याचा समकाल समिून घेता येईल
3. विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील प्रावतवनवधक किींचा लेखकाांचा पररचय होईल
4. िाङ्मयीन परांपरेत लेखकाचे योगदान समिून येईल
Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4

Subunit
मराठी गौळण
िसांत स. िो ी, मेहता बक
ु सेलसभ
आठिणींचे पक्षी
प्र. ई. सोनकाांबळे
मी वभडिू पाहतेय समग्रा ी डोळा
प्रज्ञा लोखांडे - ग्रांथाली प्रका न, मांबु ई
चाळे गत
प्रिीण बाांदक
े र – लदालय प्रका न, श्रीरामपूर

सांदभभ ग्रांथ सूची –
1. नेमाडे, भालचांद्र, ‘टीका स्ियांिर’, साके त प्रका न, औरांगाबाद
2. पडांु े, द. वद., (सांपा.), ‘िाङ्मयाचे अध्यापन ’, मेहता पवललव गां हाउस, पणु े
3. लोखांडे, प्रज्ञा, ‘मी वभडिू पाहतेय समग्रा ी डोळा’, ग्रांथाली प्रका न, मांबु ई
4. डहाके , िसांत आबािी, ‘कवितेविषयी’, स्िरूप प्रका न, औरांगाबाद
5. भागित, श्री. प.ु , ‘सावहत्य : अध्यापन आवण प्रकार’, मौि प्रका न गहृ , मांबु ई
6. कोत्तापल्ले, नागनाथ, ‘आधवु नक मराठी कविता एक दृष्टीक्षेप’, प्रवतभास प्रका न, िाराणसी
7. कोत्तापल्ले, नागनाथ, ‘मराठी कविता: आकलन आवण आस्िाद’, स्िरूप प्रका न,
औरांगाबाद
8. पाटणकर, िसांत, ‘कविता: सांकल्पना, वनवमभ ती आवण समीक्षा’, अनभु ि प्रका न, मांबु ई

Evaluation Pattern
M. A. Part – I Marathi
 Term End Examination (Theory) Marks : 60
 Internal Evaluation

Marks : 40

 Total

:100
रयत त्रशक्षण संस्थेचे,

Lkn~x#q xkMxs egkjkt dkWyst] djkM
Lok;Ùk egkfo|ky;

त्रवषय – मराठी ( एम. ए. भाग १)
प्रश्नपत्रिके चे स्वरूप व गुण त्रवभागणी
एकू ण गुण –
६०
प्रश्न १.

अ)

गाळलेल्या जागा भरा.

०६

ब)

लघुत्तरी प्रश्न सोडवा ( दोनपैकी एक )

०४

अ)

एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा.

०६

ब)

टिपा त्रलहा ( 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.

थोडक्यात उत्तरे त्रलहा ( तीन पैकी दोन )

१०

अ)

योग्य जोड्या जुळवा

०५

ब)

चूक की बरोबर ते त्रलहा

०५

प्रश्न २.

प्रश्न ६.

अंतगगत मूल्यमापन – ४० गुण
५. वगग चाचणी

- १०

६. मौत्रिक परीक्षा आत्रण वगग उपक्रमातील सहभाग

- १०

७. शोध त्रनबंध

– १०

८. गृहपाठ

- १०

Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (Autonomous)
Choice Based Credit System
M.A. Part I
Marathi Course, Sub Code MARC24
June 2019 onwards
सत्र : 2 (Semester : II)
Paper No. 7: vk/kqfud ejkBh ok³~e;kpk bfrgkl ¼Lokra«;ksRrj dkG½
(Credit 04)
Teaching Hours: 60

Course Outcomes:-

1½ Lokra«;ksRrj dkGkrhy egkjk”Vªkrhy lkekftd] jktdh; lkaLd`frd thoukph
ik’oZHkweh y{kkr ;sbZy2½ Lokra«;ksRrj dky[kaMkrhy fofo/k lkfgR;izokgkapk bfrgkl vH;klyk tkbZy3½ Lokra«;ksRrj fofo/k ok³~e; izdkjkaP;k Lo#i o oSf’k”V;kapk ifjp; gksbZy4½ Lokra«;ksRrj dky[kaMkrhy eq[; o brj lkfgR; izokgkaph oSf’k”V;s tk.kwu ?ksrk
;srhy-

Module
(घटक)
Module : 1

Module : 2

Module : 3

Module : 4

Subunit (उपघटक)
१९५० ते २००० सामाविक रािकवय पायीभूमी ,साांृकृवतक ,
1.1 ३५९० ते ७००० सामाविकरािकवय पायभ भूमी ,साांस्कृवतक ,
1.2 स्िातांत्र्योत्तर काळ - सामाविक रािकवय पररितभ न
1.3 निविचारप्रिाह
1.4 िाङ्मयीन चळिळी
निसावहत्य आवि महानगरीय सावहत्य
2.1 निसावहत्याची भूवमका प्रेरणा ि प्रित्त
ृ ी,
2.2 बदललेले िीिनसांदभभ आवण निे िाङ्मयीन प्रिाह :
2.3नवसात्रहत्याची सांकल्पना,स्िरूप ि िैव ष्ट्ये
2.4 महानगरीय सावहत्य
कथात्मक सावहत्य कथा ि कादांारी –
3.1 निकथाांचा प्रारांभ अरविांद ,गांगाधर गाडगीळ –गोखलेव्यांकटे ,
, क
ां र पाटील ,मोका ी .बा .वद , ाांताराम ,भािे .भा.पु ,माडगूळकर
3.2 िी ,वििय ततडुलकर ,खानोलकर .त्र्यां .वचां ,वदलीप वचत्रे ,कुलकणी .ए .
,रयाम मनोहर ,रेगे .व .पु ,रणवित देसाई ,अर्वयतु बिअ ,विद्याधर पडांु वलक
.मराठे.मो.ह
दवलताीिा ,ग्रामीण ,दी .आवदिासी िाणीिेने वलवहलेले कथासावहत्य ,
3.3 मराठी कादांबरी िाङ्मयाचे स्िरूप
नि कादांबरी .िा.वि ,बोरकर.भ.बा ,मढअकर .सी.बा ,विश्राम बेडेकर .गो ,पतडसे .ना .श्री ,व्यांकटे माडगूळकर ,वबिलकर .रा .श्री ,व रिाडकर
गांगा ,खानोलकर .त्र्यां .वचां ,दाांडेकर .नीधर गाडगीळभालचांद्र ,भािे .भा.पु ,
,उद्धि ेळके ,मनोहर हाणे ,ियिांत दळिी ,मधू मांगे कवणभ क ,नेमाडे
वियास पाटील ,व िािी सािांत ,रणवित देसाई
3.4 स्िातांत्र्योत्तर काळातील ाी कादांबरीकाराीिादी ,ग्रामीण ,दवलत ,
कादांबरी लेखनाचा पराम भ

कथात्मक सावहत्य नाटक ि कविता –
4.1 परळची रांगभूमी ,िसांत कानेटकर ,दे पाांडे .ल .पु ,व रिाडकर.िा.वि ,
,विद्याधर गोखले ,बाळ कोल्हटकर ,वििय ततडुलकर

4.2 नावटका ,खानोलकर .त्र्यां.वचां ,महे एलकांु चिार -.एकाांक ,एकाांवकका ,
.अर्वयतु िुे इ ,सती आळे कर ,अ ोक हाणे
प्रायोवगक रांगभूमी .वथयेटर अकादमी इ ,ळवबलदास चळिळ –
4.3 आधवु नक मराठी कविता मराठी निकविता
मराठी ग्रामीण कविता
4.4 मराठी दवलत कविता
मराठी ाीिादी कविता
शंदर्भ ग्रंथ –

12.

ठाकूर, रिींद्र - मराठी कादंबरी स्वातंत्र्योत्तर समाजशास्त्रीय समालोचन,वदलीपराि प्रका न
७००२ ,पणु े,
िो ी, प्र- .न .मराठी वाङ्मयाचा वववेचक इवतहास– )ळवाचीन काअ( स्नेहिधभ न प्रका न ,पणु ,े
पडांु े द/ .वद.कुलकणी- गो .म.वाङ्मयेवतहासाची संकल्पना– उत्कषभ प्रका न पणु े ,
पडांु े द.वद.वाङ्मयेवतहासाची संकल्पना– प्रवतमा प्रका न .पणु े ,
बेडवकहाळ, वक ोर - वनवडक वसंत पअशीकर –)संपा( लोकिाङ्मय गहृ ,
डहाके , िसांत आबािी मराठी-सावहत्य इवतहास आवि संस्कृती –पॉप्यल
ु र प्रका न
कुलकणी, गो .म .मराठीसावहत्याची सांस्कृवतक पार्श्भूमी –मेहता प्रका न
पिार, गो - .मा.सावहत्यमूल्ये आवि ळवभरुची – साके त प्रका न
पाध्ये, वदगांबर सावहत्य समाज आवि संस्कृती –लोकिाङ्मय गहृ ,
दे पाांडे, अ .ना .आधुवनक मराठी वाङ्मयाचा इवतहास –व्हीनस प्रका न
कुलकणी, िा .ल .ववववधज्ञानववस्तार –पॉप्यल
ु र प्रका न
िो ी, प्र.न .ळवाचीन मराठी वाङ्मयाचा इवतहास –स्नेहिधभ न प्रका न.पणु े ,

13.

दे पाांडे, कुसमु ािती मराठी कादंबरी पवहले शतक –मांबु ई मराठी सावहत्य सांघ प्रका न .९५-३५९१,

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.
15.
16.
17.

सरिटे, वि .सी .मराठी सावहत्यसमालोचन –न ३५१२,इांदूर ,रहाळकर . ां .
पांवडत, भ .श्री .आधुवनक कववतेचे प्रिेते ३५२३,नागपूर प्रका न ,२व १भाभ ,
िोग, रा .श्री .मराठी वाङ्मयाचा इवतहास ,ाा ४ ंड ,महाराष्ट्र सावहत्य पररषद.पणु े ,
काळे , अक्षयकुमार –ळवाचीन मराठी काव्यदशन.२२२२,बनहकी प्रकाशन ,
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Choice Based Credit System
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सत्र : 2 (Semester : II)
Paper No. 8: yksdlkfgR; o yksd
s dyk

(Credit 04)

Teaching Hours: 60

Course Outcomes:-

1234-

ejkBh yksdxhr o yksddFkk ;kapk ejkBh Hkk”ksP;k lanHkkZr ifjp; gksbZy
ejkBh yksddyk o yksdukV; ;kapk ejkBh Hkk”ksP;k lanHkkZr ifjp; gksbZy
ejkBh yksdlkfgR;kP;k vH;klkP;k vaxkus izdYiys[ku fodflr gksbZy
la’kks/ku o`Rrh ok<hl ykxsy

Module (घटक)
Module : 1

Sub Module (ेऩघटक)
मराठी ऱोचेीते अभ्याश
ऱोकेीते

ेतधलेीते, ीळी,

ळाशद
ु े ळ ऩोतराल ेीते, ऩांेुल, ेतधल,

डचकऱळार )ऱाळणी ळ ऩोळाडा( र्ेहदक ऴाहषरी,
सयोेरूऩ ऱोककऱांचा अभ्याश

Module : 2

मराठी

ऱोकनाोय

ऱोकनृ ये – वळधीनाटययत्डानृ य,
र्चताची नृ ये –ेतधल
यत्डानृ य –मंेलाेौर

दऴाळतार,र्ारुड,

ेलीनृ य, ऱेझीम, नाेऩंचमी,

नाोया मक वळधी ऴेलारती, काकडआरती, ऱग्न, मल
ुं ,
धाीमभक ळ ेऩाशना नाटय–ऱ

Module : 3

त दं डार ,नकतभन ,लोेळा,

रं लननाोय : तमाऴा, कलशर
ल् ी बाषुल्या, बषुरूऩी

मराठी ऱोककथा

ऱोककथांची र्ारतीय ऩरं ऩरा

मौणणककथा दं तकथा ,साणीकथा ,दथ ळतकथा ,

ऱोककथेतीऱ मऱघटक – रचनाबं ळ कल्ऩनाबं

Module : 4

lanHkZxzFa k%&
1 ekaMs izHkkdj] yksdlkfgR;kps Lo#i] lfork izdk’ku] vkSjaxkckn2 Hkkxor nqxkZ ] yksdlkfgR;kph #ijs[kk] ojnk izdk’ku] iq.ks3 O;ogkjs ‘kjn] yksdlkfgR;%ladYiuk o Lo#i] dSyk’k ifCyds’kUl]vkSjaxkckn
4 ekaMs izHkkdj] yksdjaxHkweh] xksnkojh izdk’ku] vgenuxj
5 O;ogkjs ‘kjn] yksdlaLd`rhpk var%izokg] izfrek izdk’ku]iq.ks
6 f’kans fo’oukFk] yksdlkfgR;ehekalk%Hkkx 1o2]Lusgo/kZu ifCyf’kax gkÅl] iq.ks
7 <sjs- jk- fp-] yksdlkfgR; ‘kks/k vkf.k leh{kk] Jhfo|k izdk’ku] iq.ks
8 eksjts xaxk/kj] yksdlkfgR;% {ks=h; vH;kl] in~exa/kk izdk’ku] I kq.ks
9 eksjts xaxk/kj] yksdlkfgR; % cnyrs lanHkZ]cnyrh #is]in~exa/kk izdk’ku] iq.ks
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Rayat Shikshan Sansth’s

Sadaguru Gadage Maharaj College, Karad (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 : laiknu प्रविया

सत्र : 2 (Semester : II)
(Credit 04)
Course Outcome:-

Teaching Hours: 60

1½laiknu izfdz;sps Lo#i letwu ;sbZy2½laiknu izfdz;spk gsrw] mfn~n”V vkf.k izdkj ;kaph ekfgrh gksbZy3½laiknuizfdz;srhy vk’k; o Hkkf”kd laiknu /;kukr ;sbZy4½;kaeqGs jkstxkjkph la/kh miyC/k gksbZyModule
(घटक)
Module : 1

Module : 2

Module : 3

Module : 4

Submodule
(उपघटक)
Lkaiknu Lo#i vkf.k ladYiuk
1-1Lakiknu gsrw&izjs .kk&fofo/krk
1-2laiknukiwohZph iF;s
1-3laikndkph dk;Zs vkf.k Hkwfedk
Lafgrk laiknu i/nrh
2-1vk’k;laiknu&Li”Vrk&usedsi.kk
2-2ok³~e;hu ys[ku izdkjkaps laiknu
2-3ok³~e;sRrj ys[ku izdkjkaps laiknu
2-4Hkkf”kd laiknu
2-5‘kh”kZd&mi‘kh”kZd
2-6vafre eqnz.kizr& v{kjjs[kkadu &eq[ki`”Bjs[kkadu &js[kkfp=s
Ykfyr lkfgR;kps laiknu
3-1dFkkRe lkfgR;
3-2dfork
3-3ukVd
3-4yfyrys[ku
Ykfyrsrj lkfgR;kps laiknu
4-1oSpkfjd ok³~e;
4-2ekfgrhij
4-3xkSjoxzFa k
4-4Lejf.kdk
4-5nqfeZG gLrfyf[krs
4-6vgoky ys[ku
4-7ok³~e;sfrgkl
4-8dks’kok³~e;
4-9jkstfu’kh laiknu

lanHkZxzFa k%&
1½ eqnz.kioZ &fnid ?kkjs
2½ nsoukxjh & ckiwjko ukbZd
3½ lnkuan;k=k & lnkuan HkVdG
4½ ejkBh ys[kudks’k & ;kLehu ‘ks[k

Evaluation Pattern
M.A. Part – I Marathi
Term End Examination (Theory)

60 Marks

Internal Evaluation

40 Marks

Total

100 Marks
त्रवषय – मराठी ( एम. ए. भाग १)
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