
Rayat Shikshan Sansth’s 

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

B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code –MARC1 

June 2019 onwards 
सत्र : १ (Semester : I) 

Paper:  शब्दगधं आणि उपयोणित मराठी (आवश्यक मराठी) 

  Credit: 04                      Teaching Hours: 60 

Course Outcomes: 
 

१. विद्यार्थयाांमध्ये  मराठी भाषेविषयी आिड वनमााण होईल 

२. विद्याथी दैनवंदन जीिनात मराठी भाषेचा िापर अवधक वनदोष ि आत्मविश्वासाने करतील  

३. विद्यार्थयाांमध्ये मराठी सावहत्याविषयी अवभरुची वनमााण होईल  

४. fo|kF;kZauk ejkBh lkfgR; ijaijsrhy izeq[k dFkk ys[kdkapk ifjp; gksbZy 

 

 

Unit 

(घटक) 

Sub Unit (उपघटक)                              

 

Teaching 

hours  

Cridet 

Unit : 1 

 

1.1:  बन्सीधर,      ?ते आता क ठे र े

जाशीलश्री. म. माटे  

1.2 :  स्मशानातील सोने – अण्णाभाऊ साठे  

1.3 :  लाल वचखल – भास्कर चंदनवशि 

15           1 

Unit : 2 2.1 :  कब तर े– गंगाधर गाडगीळ  

2.2 :  भेक – बाब राि बागेल 

2.3 :  हरिलेली बाहुली – स बोध जािडेकर  

15     1 

Unit : 3 3.1 :  श द्धलेखन – वनयम आवण उपयोजन  

3.2 :  म वितशोधन  

3.3 :  पररचय-पत्र लेखन  

15     1 

Unit : 4 4.1 :  सारांश लेखन  

    4.2   :कल्पनाविस्तार  

    4.3   :  उताऱ्यािरील प्रश्न  

15 1 

 

सदंर्भग्रथं सूची:- 

१. माटे, श्री. म., ‘उपेवितांचे अंतरगं’, कााँटीनेंटल  प्रकाशन, प णे  
२. भालेराि इंिवजत, (संपादक) ‘वनिडक भास्कर चंदनवशि’,लोकिाङ्मय गहृ, म ंबई 

      ३.गाडगीळ, गंगाधर, ‘कब तरे’, पॉप्य लर प्रकाशन, म ंबई  

४.   भोसले, एस. एस., (संपा.), ‘अण्णाभाऊ साठे यांच्या वनिडक कथा’, लोकिाङ्मय गृह, म ंबई 

५.   जोशी, स धा, (संपा.), ‘वनिडक गंगाधर गाडगीळ’, पॉप्य लर प्रकाशन, म ंबई 

६.   बाग ल, बाब राि, ‘मरण स्िस्त होत आहे’,  लोकिाङ्मय गहृ, म ंबई 

७ जािडेकर, स बोध, ‘आकाश भावकते’, रविराज प्रकाशन, प णे  

८  ‘जेव्हा मी जात चोरली होती’, अिर प्रकाशन, प णे  

 

 



Evaluation Pattern 

B.A. Part – I Compulsory Marathi 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total     100 Marks 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुण त्रवभागणी 
एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या जागा भरा.                             ०६ 

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४ 

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६ 

 ब) ससंदभभ 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 जोड्या जुळवा  ०५ 

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५ 

Vhi% 

iz’u Ø- 1]2]3 o 6?kVd 1 o 2 ojhy vlrhy- 

iz’uØ- 4 o 5 ?kVd 3 o 4 ojhy vlrhy- 

 

अंतगभत मूल्यमापन –40 गुण 

१ वगभ चाचणी                            १० 
2 रसग्रहण ककवा मौत्रिक परीक्षा     १० 

3 
संवाद कौशल्य (मुलाित तंि/ सूिसंचालन / त्रनवेदन/ काव्यवाचन/ वकृ्तत्व)     १० 

4 
त्रवषयत्रनहाय उपक्रम (वादत्रववाद / गटचचाभ / अनपेत्रक्षत चाचणी (Surprise 

Test)/कथा - कत्रवतालेिन) 

१० 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rayat Shikshan Sansth’s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad (Autonomous) 

Choice Based Credit System 

B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARC2 

June 2019 onwards 
सत्र : 2 (Semester : II) 

Paper: शब्दगधं आणि उपयोणित मराठी (आवश्यक मराठी) 

(Credit 04)                                         Teaching Hours: 60  

Course Outcomes: 
१. विद्यार्थयाांना कविता या िाङ्मयप्रकाराचा  पररचय होईल  

२. विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील प्रम ख किींचा ि त्याचं्या कविताचंा पररचय होईल 

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

४. विद्यार्थयाांची सजानशील लेखनाची पेिातयारी होईल  

 

Unit  

(घटक) 
Sub Unit  (उपघटक) 

Teaching 

hours  

Cridet 

Unit : 1 

 

1.1   सतं त काराम  

1. आम्हा घरी धन  

2.  जे का रजंले गाजंले  

1.2 होनाजी बाळा  

1 . सागंा म क ं द क णी हा पावहला  

2. लटपट लटपट त झं चालणं 

1.3 महात्मा  फ ले  

1. मानिाचंा धमा  एक  

           2. धीर  

15           1 

Unit : 2 2.1      केशिस त  

1. निा वशपाई  

2. झपेझाा   

2.2     क स माग्रज  

1. साऱ्याच कळयानंा  

2. पे्रमयोग  

2.3     प्रज्ञा दया पिार :  

1. माणसासारखा माणेस असेनही   

2. आग आवण फ फाटा  

15     1 

Unit : 3 3.1 व्यविमत्त्ि सकंल्पना  

3.2 व्यविमत्त्िविकासासाठी आिश्यक घटक  

3.3 व्यविमत्त्िविकासात भाषेचे महत्त्ि 

15     1 

Unit : 4 4.1 भावषक कौशल्ये – श्रिण, भाषण, 
िाचन, लेखन  

4.2 कायाक्रमाचे सयंोजन – स्िागत, 
प्रास्ताविक, पररचय, मनोगत, आभार, 

सेत्रसचंालन आवण कायाक्रमाचे 

फलकलेखन  

 

15 1 

 
 

संदभभगं्रथ सूची - 



१. लाड, पु. मं., (संपा.)‘तुकाराम गाथा’, महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य व संस्कृती मंडळ, मंुबई  

२. धोंड, म.वा. ‘मराठी लावणी’, मौज प्रकाशन, मंुबई    

३. फडके, य. दद., (संपा.), ‘महात्मा फुले समग्र वाङ् मय – महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य व संस्कृती मंडळ, मंुबई  

४. जोग, रा. श्री., ‘केशवसुत (काव्यदशभन)’, व्हीनस प्रकाशन, पुणे  

५. नसीराबादकर, ल.रा., ‘व्यावहाररक मराठी’, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर   

६. गवस, राजन, ‘भात्रषक सजभन आत्रण उपयोजन’, दयाभ प्रकाशन, पुणे  

७. त्रमरजकर श्यामसुंदर, ‘सूिसचंालन : एक प्रयत्नसाध्य कला’, नाग नालंदा प्रकाशन, इस्लामपूर  

८. वैद्य, शंकर, ‘प्रवासी पक्षी’, पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई  

९. दशेमुि, उषा, ‘कुसुमाग्रज सात्रहत्य दशभन’, शलाका प्रकाशन, मुंबई   

१०. परुळेकर, आशा, ‘व्यत्रक्तमत्त्व त्रवकास ’ , स्नेहवधभन प्रकाशन, पुणे  

११.  मनोहर, यशवंत, ‘मराठी कत्रवता आत्रण आधुत्रनकता’, सुगावा प्रकाशन, पुणे  

१२. पवार, प्रज्ञा, ‘मी त्रभडवू पाहतेय समग्राशी डोळा’, गं्रथाली प्रकाशन, मंुबई   

Evaluation Pattern 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total     100 Marks 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुण त्रवभागणीएकूण गणु – ६० 

प्रश्न १. अ) गाळलेल्या जागा भरा.                             ०६               

 ब) लघुत्तरी प्रश्न सोडवा  ( दोनपैकी एक ) ०४  

प्रश्न २. अ) एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब) ससंदभभ 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 जोड्या जुळवा  ०५  

 ब) चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

Vhi%iz’u Ø- 1]2]3 o 6?kVd 1 o 2 ojhy vlrhy- 

iz’uØ- 4 o 5 ?kVd 3 o 4 ojhy vlrhy- 

varxZr ewY;ekiu%40 xq.k 

१ वगभ चाचणी                            १० 
2 रसग्रहण ककवा मौत्रिक परीक्षा     १० 

3 
संवाद कौशल्य (मुलाित तंि/ सूिसंचालन / त्रनवेदन/ काव्यवाचन/ वकृ्तत्व)     १० 

4 
त्रवषयत्रनहाय उपक्रम (वादत्रववाद / गटचचाभ / अनपेत्रक्षत चाचणी (Surprise 

Test)/कथा - कत्रवतालेिन) 

१० 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rayat Shikshan Sansth’s 

Sadguru 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) 

Paper No.1 :lkfgR;jax vkf.k mi;ksftr ejkBh ¼,sfPNd ejkBh ½  

(Credit 04)                                                     Teaching Hours: 60  

Course  Outcomes : 
१. विद्यार्थयाांमध्ये  मराठी भाषा ि सावहत्य यांविषयी आिड वनमााण होईल 

२. विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील कथेचा विकासक्रम  लिात येईल  

३. विद्यार्थयाांचा विविध माध्यमांसाठी कराियाच्या लेखनाचा सराि होईल   

४. विद्यार्थयाांची विविध स्पधाा परीिांची पेिा तयारी होईल 

 

Unit (घटक) Sub Unit (उपघटक) 
Teaching 

hours  

Cridet 

Unit : 1 

 

कथा–त्रनवडकभास्करचंदनत्रशव 

कथा संकल्पना व स्वरूप  

1.1 उमाळं 

1.2 जांभळढव्ह 

1.3 तडा 

15           1 

Unit : 2 कथा–त्रनवडकभास्करचंदनत्रशव 

2.1 वासना 

     2.2 लालत्रचिल 

     2.3 पाणी 

15     1 

Unit : 3 उपयोत्रजतवस्पधाभपरीक्षांसाठीलिेन 

3.1 त्रनबंधाचेस्वरूप 

3.2 त्रनबंधाचेघटक 

3.3 त्रनबंधाचेप्रकार 

     3.4 प्रत्यक्ष  त्रनबंधलेिन 

15     1 

Unit : 4 4.1 पिलेिन 

4.2 पिलेिनाचेस्वरूप 

4.3 पिलेिनाचेप्रकार 

4.4 पिलेिनाचेबदलतेस्वरूप   : ई  -

पिव्यवहार 

15 1 

 

सदंभभ ग्रथं – 
1½ ‘ksoMs banqerh] ejkBh dFkk % mxe vkf.k fodkl] lkse¸;k izdk’ku] iq.ks 



2½ dqyd.khZ nk- fo] ejkBh dFkk Lo#i vkf.k vkLokn] Lok/;k; izdk’ku] iq.ks 

3½ iqjksfgr ds-t- laik] ejkBh dFkk % folkos ‘krd] eWtsfLVd izdk’ku] iq.ks 

4½ gkrd.kaxysdj- e- n-] ejkBh dFkk % #i vkf.k ifjlj] Jhfo|k izdk’ku] iq.ks 

5½ Hkkysjko banzftr laik-]fuoMd HkkLdj panuf’ko&ykyfp[ky] yksdok³~e; x`g]             

eqacbZ 

6½ ufljkckndj y- jk-] O;kogkfjd ejkBh] QMds izdk’ku] dksYgkiwj- 

7½ dkGs dY;k.k] iqaMs n- fn-] O;kogkfjd ejkBh] Lusgo/kZu izdk’ku] iq.ks- 

8½ tk/ko jk- x] ejkBh fuca/k] dkWfUVusUVy izdk’ku] iq.ks- 

9½ panuf’kos lquhy] HkkLdj panuf’ko ;kaph dFkk vkf.k Lo#i] ‘kCnkyh izdk’ku] 

iq.ks- 

10½ lkoar eFkw] dFkkdkj HkkLdj panuf’ko] lqfo|k izdk’ku] lksykiwj 

Evaluation Pattern 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total     100 Marks 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुण त्रवभागणी 

एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ( गाळलेल्या जागा भरा            .                  ०६               

 ब( लघुत्तरी प्रश्न सोडवा   )दोनपैकी एक (  ०४  

प्रश्न २. अ( एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब( ससंदभभ 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.  कोणत्याही एका त्रवषयावर त्रनबंध त्रलहा  )   .तीन पैकी एक  (  १०  

प्रश्न ६. अ( योग्य जोड्या जुळवा  ०५  

 ब( चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

Vhi% 

iz’u Ø- 1]2]3 o 6?kVd 1 o 2 ojhy vlrhy- 

iz’uØ- 4 o 5 ?kVd 3 o 4 ojhy vlrhy- 

अतंगभत मलू्यमापन– 40 गुण  

1- वगभ चाचणी                            १० 

2- रसग्रहण ककवा मौत्रिक परीक्षा     १० 

3- 
संवाद कौशल्य (मुलाित तंि  /सूिसंचालन  /त्रनवेदन /काव्यवाचन /वकृ्तत्व    (  १० 

4- 
त्रवषयत्रनहाय उपक्रम( त्रनबंध लेिन  /  ई - पि व्यवहार   /अनपेत्रक्षत चाचणी 

)Surprise Test)  /कथा - कत्रवतालेिन(  

१० 

 
 



 
 

Rayat Shikshan Sansth’s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad  
 (Autonomous) 

Choice Based Credit System 

B.A. Part I 

Marathi Course I, Sub Code MARO2 

June 2019 onwards 
सत्र : 2 (Semester : II) 

Paper No. 2: lkfgR;jax vkf.k mi;ksftr ejkBh ¼ ,sfPNd ejkBh ½  

(Credit 04)                                                                    Teaching Hours: 60  

Course Outcomes: 
१. विद्यार्थयाांना कविता या िाङ्मयप्रकाराचा  पररचय होईल  

२. विद्यार्थयाांना मराठी सावहत्यातील प्रम ख किींचा ि त्यांच्या कवितांचा पररचय होईल 

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

४. विद्यार्थयाांची सजानशील लेखनाची पेिातयारी होईल  

Unit (घटक) Sub Unit (उपघटक) 
Teaching 

hours  

Cridet 

Unit : 1 

 

कविता – संकल्पना ि स्िरूप  

कवी – कुशवसेत  

1.1 त तारी  

1.2 अतं्यजाच्या म लाचा पवहला प्रश्न  

1.3 हरपले शे्रय  

1.4 स्फेती  

कवी – लणनअ  

1.5सारचे दीप कसे मदंािले आता  

1.6 रुसिा  

1.7 पीक  

     1.8 श्रािणझड 

15           1 

Unit : 2 किवयत्री - बवहणाबाई चौधरी  

2.1 माझी माय सरसोती  

2.2 माणेस  

2.3 संसार  

             माहेराची िाट  

किी   िाहरू  सोनवणे 

2.4 स्टेज  

2.5 एकलव्य  

2.6 जीिनाचा शोध घेताना  
     आवदिासी एकता 

15     1 

Unit : 3 उपयोवजत लेखन  

3.1 ितृ्तपत्रीय लेखन  

3.2 बातमी  

3.3 अग्रलेख  

3.4 िाचकाचंा पत्रव्यिहार  

3.5 नाटक  /वचत्रपट परीिण  

15     1 



Unit : 4 स्पधाा परीिेसाठी लेखन 

4.1 आकलनाचे स्िरूप  

4.2 उताऱ्याचे आकलन  

4.3 कत्रवतेचे आकलन  

4.4 उतारा ि कविता प्रश्नोत्तरे सराि   

15 1 

सदंर्भग्रथं सूची: 

1½ dksrkiYys ukxukFk] ejkBh dfork % vkdyu vkf.k vkLokn] Lo#i izdk’ku] 

vkSjaxkckn 

2½ jlkG lqèkhj] dkgh ejkBh doh tk.khok vkf.k ‘kSyh] izfrek izdk’ku] iq.ks 

3½ dstdj ns’kikaMs izdk’k] vk/kqfud ejkBh dfork% ,d fo’ys”k.k] Lo#i 

izdk’ku] vkSjaxkckn 

4½ lksuko.ks okg#] xks/kM]jfojkt izdk’ku] iq.ks- 

5½ xol jktu o brj] Hkkf”kd ltZu o mi;kstu] n;kZ izdk’ku] iq.ks- 

6½ Hkkxor ;’kksnk] tkfgjkrhps ;qx] ekSt izdk’ku] iq.ks- 

7½ ufljkckndj y- jk-] O;kogkfjd ejkBh] Lusgo/kZu izdk’ku] iq.ks- 

8½ dkGs dY;k.k] iqaMs n- fn-] O;kogkfjd ejkBh] Lusgo/kZu izdk’ku] iq.ks 

9½ ukxkodj iz’kkar laik-] okg# lksuko.ks % O;Drhiklwu le”Vhi;Zarpk lE;d 

izokl] lE;d fonzksgh izcks/ku izdk’ku] dksYgkiwj- 

10½ [kkaaMsdj fo- l- laik] ds’kolqr % dkO; vkf.k dyk] esgrk ifCyf’kax gkÅl] 

iq.ks- 

11½ pkS/kjh cfg.kkckbZ] cfg.kkbZph xk.kh] lqfp=k izdk’ku] 

Evaluation Pattern 

Term End Examination (Theory) 60 Marks 

Internal Evaluation 40 Marks 

Total     100 Marks 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुण त्रवभागणी 

एकूण गुण – ६०  

प्रश्न १. अ( गाळलेल्या जागा भरा                            . ०६               

 ब( लघुत्तरी प्रश्न सोडवा   )दोनपैकी एक (  ०४  

प्रश्न २. अ( एका वाक्यात उत्तरे त्रलहा. ०६  

 ब( ससंदभभ 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 जोड्या जुळवा  ०५  

 ब( चूक की बरोबर ते त्रलहा  ०५  

Vhi%& 

iz’u Ø- 1]2]3 o 6?kVd 1 o 2 ojhy vlrhy- 

iz’u Ø- 4 o 5 ?kVd 3 o 4 ojhy vlrhy- 



 

अतंगभत मलू्यमापन –40 गणु  

1- वगभ चाचणी                            10 

2- रसग्रहण ककवा मौत्रिक परीक्षा     10 

3- लेिनकौशल्य(बातमी लेिन  /बातमीपि लेिन  / पिलेिन  /वकृ्तत्व  10 

4- त्रवषयत्रनहाय उपक्रम(काव्यवाचन  /गटचचाभ  /अनपेत्रक्षत चाचणी ) Surprise 

Test)  /कथा - कत्रवतालेिन(  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


