
“ज्ञान, विज्ञान आवि सुसंस्कार यांसाठी विक्षि प्रसार” 

                                                           - विक्षिमहर्षी डॉ. बापजूी साळंुखे 

Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2021 onwards 

 

Class : B. A. I  
Discipline Specific Elective (DSE) : MARATHI Course 

विद्याशाविय विशेष वििड (DSE) : मराठी अभ्यासपविका १ ि २   

  
Class : B. A. I 

Generic Elective (GE) : MARATHI Course 

अिुषंविक वििड (GE) : मराठी अभ्यासपविका A ि B  

उदे्दश/ Objective 

मराठी भाषा आवि सावित्य : अध्ययि ि अध्यापि 

१. विद्यार्थयाांची मराठी भार्षा आवि सावहत्यावभरुची िाढविि.े 

२. विद्यार्थयाांमध्ये मराठी भार्षा, मराठी सावहत्याविर्षयीचे प्रेम, आस्था ि उत्तरदायीत्िाची कर्तव्यभािना वनमाति करि.े 

३.  विद्यार्थयाांना मराठी भार्षा, सावहत्याची परंपरा, लेखक ि किी यांची ओळख करून दिे.े 

४. विद्यार्थयाांमध्ये मार्भृार्षा, इर्र भार्षा, राष्ट्रीय एकात्मर्ा आवि मानिी मलूयांविर्षयी जािीि वनमाति करिे.  

५. विद्यार्थयाांच्या विक्षि प्रवियेर् प्रत्यक्ष सहभाग ि िोधकर्ा िाढविि.े  

६. वनबंध, लवलर् लेख, कथा, कविर्ा ि उपयोजन आवि सजतन या विभागार्नू विद्यार्थयाांचा िैचाररक ि भािवनक विकास 

घडविि.े  

७. विद्याथी उत्तम िाचक ि लेखक बनािा यासाठी त्यांच्या विचारक्षमर्ेला ि कलपनािक्तीला अिकाि दिे.े  

८. आकलन ि लेखन विभागाचे उपयोजन करर्ाना –  

अ) विद्यार्थयाांच्या मनार्ील िैचाररक/कलपना बीजाला रुजवििे.  

आ) विद्यार्थयातच्या मनार् फुटलेलया अकुंरांचे भरिपोर्षन करि.े 

इ) विद्यार्थयाांना स्िकौिलयािर विकवसर् होण्याची वदिा दिे.े    

ई) अ) आकलन – िाचन, मनन, वचंर्न ि व्याकरि या अनरु्षगंाने उपयोजनाच्या आकलनाचा अिकाि िाढविि.े 

ब) लेखन – लखेन प्रेरिा, लेखन र्ंत्र, लेखन प्रकार ि सराि या अनरु्षगंाने विद्यार्थयाांची सजृनिीलर्ा िाढवििे. 

विद्याथी स्ियं अध्ययनार्नू आकलन ि उपयोजन करेल र्ेव्हा विक्षकान ेत्याच्या सजतनासाठी मागतदितन करि.े   

क) प्रात्यवक्षक – कायतिमांचे वनयोजन करिे, प्रास्र्ाविक, पररचय ि आभार प्रदितन या अनरु्षंगाने विद्यार्थयाांची 

कायतिम वनयोजनाची क्षमर्ा िाढविि.े 

उ)  विद्यार्थयाांच्या व्यवक्तमत्िाचा सिाांगीि विकास घडिनू त्याला विविध परीक्षा, स्पधात परीक्षा यासाठी सक्षम बनविि.े  

 
 

 

 



“ज्ञान, विज्ञान आवि सुसंस्कार यांसाठी विक्षि प्रसार” 

                                                           - विक्षिमहर्षी डॉ. बापजूी साळंुखे 

 

Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2021 onwards 

Class : B. A. I 

Discipline Specific Elective (DSE)   

विद्याशाविय विशेष वििड (DSE) : मराठी अभ्यासपविका १  

Semister : I (िद्य) 

 
विभाि 

Module 
घटक तावसका शे्रयांक 

विभाग १ 
Module I 

व्यविविि  

१. खडकािरची म्हार्ारी – वििाजी सािंर्  

२. दिेाचा पतु्र – यििंर् पाटि े 

३. कॉमेंरीची खमुारी... िंकरअण्िा पजुारी – संपर् मोरे  

१५ १ 

विभाग २ 
Module  II 

लवलत विबंध  

१. खोली वलवहण्या-िाचण्याची – व्यंकटेि माडगळूकर 

२. मानिाची पवहली िेर्ी – वनरंजन घाटे  

३. त्यापेक्षा सरळ झाडच िाचाि े– प्रिीि बांदकेर 

१५ १ 

विभाग ३ 
Module III 

कथा  

१. आपि मािसार् जमा नाही – राजन गिस 

२. गोरखची गोष्ट – गौरी दिेपांडे  

३. अलपचररत्र – जयंर् पिार  

१५ १ 

विभाग ४ 
Module  IV 

उपयोवित मराठी 

१. पसु्र्क परीक्षि  

२. वचत्रपट परीक्षि  

१५ १ 

 

सदंभभ गं्रथसिूी  

अ. 

क्र. 
गं्रथािे िाि लेिक/सपंादकािे िाि प्रकाशि 

१ लोकरंग संपा. चंद्रकूमार नलगे ररया पवललकेिन, कोलहापरू 

२ समवपतर् गरुुदिे 
संपा. अिोक पाटील, संजय सुर्ार, डॉ. प्रदीप 

पाटील  

स्िामी वििेकानंद विक्षि 

संस्था, कोलहापरू 

३ मलुूखमार्ी संपर् मोरे   

४ फार फार िर्षातपिूी वनरंजन घाटे   

५ आपि मािसार् जमा नाही  राजन गिस  



६ विंचिुीचे धडे गौरी दिेपांडे  

७ 
लेखकाचा मतृ्य ूआवि इर्र 

गोष्टी 
जयंर् पिार   

८ 
भावर्षक सजतन आवि 

उपयोजन  
राजन गिस, अरुि विंद,े गोमटेि पाटील.  दयात प्रकािन, पिु े 

९ व्यािहाररक मराठी  ल. रा. नवसराबादकर  फडके प्रकािन, कोलहापरू  

 

Pattern of Question Paper 
प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

Total Marks  40 

   Marks 

प्र.१ अ योग्य पयातय वनिडा  ०५ 

 ब एका िलदार्/ िाक्यार् उत्तर वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

प्र.४  विभाग ३ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

प्र.५  विभाग ४  िरील लघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०६ 

 

अंतिभत मूल्यमापिािे स्िरूप   Marks - 10 

१) गहृपाठ (Home Assignment)  ०५ 

२) र्ोंडी परीक्षा                         ०५ 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ज्ञान, विज्ञान आवि सुसंस्कार यांसाठी विक्षि प्रसार” 

                                                           - विक्षिमहर्षी डॉ. बापजूी साळंुखे 

Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2021 onwards 

Class : B. A. I 
Discipline Specific Elective (DSE)   

विद्याशाविय विशेष वििड (DSE) : मराठी अभ्यासपविका २   

Semister : II (पद्य) 

 
 

विभाि 

Module 
घटक तावसका शे्रयांक 

विभाग १ 
Module I 

१.कविर्ा आवि किी – केििसरु् 

२.प्रेम आवि मरि – गोविंदाग्रज  

३.मेघांचा कापसू – बालकिी  

४.वपपार् मेले ओलया उंदीर – बा. सी. मढेकर  

५.कोलंबसच ेगितगीर् - कुसमुाग्रज   

६.मगृजळ – इवंदरा संर्  

१५ १ 

विभाग २ 
Module  II 

१. माझ्या मना बन दगड – विंदा करंदीकर  

२. रे्व्हा एक – नारायि सिेु 

३. श्री ज्ञानेश्वर समाधी िितन – अरुि कोलटकर 

४. परकऱ्या पोरी - प्रभा गिोरकर  

५. आर्ा – नामदिे ढसाळ 

६. िाचलेली मािसे - इलाही जमादार 

१५ १ 

विभाग ३ 
Module III 

१. पे्रमाचं होऊ द्या जागवर्कीकरि - अरुि काळे 

२. उलगलुान - भजंुग मेश्राम 

३. वप्रय आईस - नीरजा  

४. पािी झरर् चालले - सौवमत्र  

५. फवकराची अनेक वचंधकांनी वििलेली झोळी - हवबब भंडारे  

६. र्मु्ही फक्त मम म्हिा – विरधिल परब   

१५ १ 

विभाग ४ 
Module IV 

उपयोवित मराठी  

१. ललॉग लेखन 

२. विवकपीवडया लेखन  

१५ १ 

 

 

 



 

सदंभभ गं्रथसिूी  

अ. 

क्र. 
गं्रथािे िाि लेिक/सपंादकािे िाि प्रकाशि 

१. 
केििसरु् : काव्य आवि 

कला 
संपा. वि. स. खांडेकर  मेहर्ा प्रकािन, पिु े

२. कविर्ा विसाव्या िर्काची संपा. िांर्ा िेळके ि इर्र उत्कर्षत प्रकािन, पिु े

३. पनु्हा मढेकर संपा. विजया राजाध्यक्ष मौज प्रकािन, मुंबई 

४. 
भावर्षक सजतन आवि 

उपयोजन  

राजन गिस, अरुि विंद,े गोमटेि 

पाटील.  
दयात प्रकािन, पिु े 

५. व्यािहाररक मराठी  ल. रा. नवसराबादकर  फडके प्रकािन, कोलहापरू  

६. आधवुनक मराठी काव्यसंपदा  संपा. मधमुंगेि कवितक  
कोकि मराठी सावहत्य पररर्षद, 

रत्नावगरी  

७. सनद  नारायि सिु े ग्रथंाली प्रकािन, मुंबई  

८. गोलवपठा  नामदिे ढसाळ  आराधना प्रकािन, मुंबई  

   ९. जखमा अिा सगुंधी  इलाही जमादार   

१०. वििाखा  कुसमुाग्रज   

११. मगृजळ  इवंदरा संर्   

१२. नंर्र आलेल लोक  अरुि काळे   

Pattern of Question Paper 
प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

Total Marks  40 

   Marks 

प्र. १ अ योग्य पयातय वनिडा  ०५ 

 ब एका िलदार्/ िाक्यार् उत्तर वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

प्र. ३  विभाग २ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

प्र. ४   विभाग ३ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

प्र. ५  विभाग ४  िरील लघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०६ 

 

अंतिभत मूल्यमापिािे स्िरूप   Marks - 10 

१) गहृपाठ (Home Assignment)  ०५ 

२) घटक चाचिी                        ०५ 

 



 “ज्ञान, विज्ञान आवि ससंुस्कार यांसाठी विक्षि प्रसार” 

                                                           - विक्षिमहर्षी डॉ. बापजूी साळंुखे 

Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2021 onwards 

Class : B. A. I 

Generic Elective (GE)   

अिुषंविक वििड (GE) : मराठी अभ्यासपविका A  

Semister : I (िद्य) 
 

विभाि/ 

Module 
घटक तावसका शे्रयांक 

विभाग १ 
Module I 

िद्य  

१. आधारीया पररसाचा दृष्टांर् – केिीराजबास  

२. आरमाराचे महत्त्ि - रामचंद्रपंर् अमात्य   

३. धमाांर्रासंबधंी मी काय सांगिार? – डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर  

१५ १ 

विभाग २ 
Module  II 

कथा  

१. कस्र्रुी मगृ – वि. स. खांडेकर  

२. नावगि – चारुर्ा सागर  

३. मजलयाचं  घर – िामन होिाळ  

  

विभाग ३ 
Module III 

लवलत िद्य  

१. आज्जी – विद्याधर पुंडवलक  

२. मराठी भार्षचेे महत्त्ि – विजया राजध्यक्ष  

३. पांगारा, पळस आवि िेिर – सहुास बारटक्के  

१५ 

 

१ 

 

विभाग ४ 
Module  IV 

उपयोवित मराठी 

१. कायातलयीन पत्रव्यिहार  

२. इवत्तितृ्त लेखन  

१५ १ 

 

सदंभभ गं्रथसिूी  

अ. क्र. गं्रथािे िाि लेिक/सपंादकािे िाि प्रकाशि 

१. दृष्ट्रांर्पाठ  केिीराजबास, संपा. िं. गो. र्ळुपळेु सवुिचार प्रकािन, पिु े 

२. आज्ञापत्र-    रामचंद्रपंर् अमात्य,  संपा. जोिी,वभंगारे  

३. आंबेडकरांची वनिडक भार्षि े  संपा. डॉ. विजय सरुिाडे लोकिाङमय गहृ, मुंबई  

४ ढगाआडचे चांदि े वि. स. खांडेकर  मेहर्ा पललीवसंग हाउस, पिुे 

५. िोध मराठीपिाचा  संपा. अरुिा ढेरे  ग्रथंाली प्रकािन, मुंबई 

६.  वनसगतच्या छायेर्  संपा. अरुि ििेर्े  लोकिाङमय गहृ, मुंबई 

७. नागीि  चारुर्ा सागर   



८. मजलयाच घर  िामन होिाळ  

८. मराठी लघकुथा  संपा. भालचंद्र फडके  नँिनल बकु रस्ट, इवंडया  

९. कथा संकलपना आवि स्िरूप  संपा. सधुा जोिी  मौज प्रकािन, मबुई  

१०.  विजया राजाध्यक्ष   

११.  सहुास बारटक्के   

१२. मराठी लेखन मागतदवितका  संपा. यावस्मन िेख   

१३. व्यािहाररक मराठी ल. रा. नवसराबादकर फडके प्रकािन, कोलहापरू 

  १४. भावर्षक सजतन आवि उपयोजन  राजन गिस, अरुि विंद,े गोमटेि पाटील.  दयात प्रकािन, पिुे 

 

 

 

 

 

 

Pattern of Question Paper 
प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

Total Marks  40 

   Marks 

प्र.१ अ योग्य पयातय वनिडा  ०५ 

 ब एका िलदार्/ िाक्यार् उत्तर वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

प्र.४  विभाग ३ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

प्र.५  विभाग ४  िरील लघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०६  
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“ज्ञान, विज्ञान आवि सुसंस्कार यांसाठी विक्षि प्रसार” 

                                                           - विक्षिमहर्षी डॉ. बापजूी साळंुखे 

Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2021 onwards 

Class : B. A. I 

Generic Elective (GE) 

अिुषंविक वििड (GE) : मराठी अभ्यासपविका B  

Semister : II (पद्य) 

विभाि 

Module 
घटक तावसका शे्रयांक 

विभाग १ 
Module I 

१. पसायदान – संर् ज्ञानेश्वर 

२. दादला – संर् एकनाथ 

३. िकृ्षिलली आम्हां सोयरी – संर् र्कुाराम 

४. उस डोंगा परी रस नोह ेडोंगा – संर् चोखा मेळा 

५. नलराजा आवि हसं – रघनुाथ पंडीर्  

६. लटपट लटपट र्झंु चालि ं– िाहीर होनाजी बाळा 

१५ १ 

विभाग २ 
Module  II 

१. महाराष्ट्र गीर् - श्रीपाद कृष्ट्ि कोलहटकर  

२. गररबीचा पाहुिचार – ग. ल. ठोकळ  

३. र्ळ्याकाठी - अवनल  

४. अरे संसार संसार - बवहिाबाई चौधरी  

५. या नभाने या भईुला दान द्यािे – ना. धो. महानोर 

६.  घाल घाल वपगा िाऱ्या- कृ.ब. वनकंुम्ब 

१५ १ 

विभाग ३ 

Module III 

१. स्टेज - िाहरू सोनिि े 

२. सावित्रीबाई जोवर्राि फुल े- प्रज्ञा दया पिार  

३. पािी – मंगेि नारायि काळे  

४. स्िगर् एका अवर्िहाण्या साबिाचं – सवचन केर्कर 

५. बाबासाहबे अन आम्ही - वमवलंद बागलु  

६. पािस - नामदिे गिळी  

१५ १ 

विभाग ४ 
Module  IV 

उपयोवित मराठी 

१. जावहरार् लेखन  

२. मलुाखर् लेखन  

१५ १ 

 

सदंभभ गं्रथसिूी  

अ. 

क्र. 
गं्रथािे िाि लेिक/सपंादकािे िाि प्रकाशि 

१. निे निनीर्  संपा. ज. िा. दिेपांडे  
मुंबई मराठी ग्रथं संग्रहालय, 

मुंबई  

२. वनिडक र्कुाराम  प्र. न. जोिी  स्नेहिधतन प्रकािन  



३. संर् चोखा मेळा  संपा. स. भा. कदम  िलदालय प्रकािन, श्रीरामपरू   

४. दमयंर्ी स्ियंिर  संपा. अ. का. वप्रयोळकर व्हीनस प्रकािन, पिु े

५. गीर्ोपायान श्रीपाद कृष्ट्ि कोलहटकर  

६. मीठभाकर ग. ल. ठोकळ  

७. सांगार्ी अवनल मेहर्ा पललीवसंग हाऊस, पिुे 

८. बवहिाबाईची  गािी बवहिाबाई चौधरी  सवुचत्रा प्रकािन, मुंबई 

९. रानार्लया कविर्ा ना. धो. महानोर  

१०. गोधड िाहरू सोनिि े  

११. संदभत माझ्या जार्ीचे वमवलंद बागलू   

१२. भार्ालय नामदिे गिळी  लोकिाङमय गहृ,  

१३. पैंजि  संपा. म. ना. अदिंर् वचत्रिाळा प्रकािन, पिु े 

१४. कविर्ा विसाव्या िर्काची संपा. िांर्ा िेळके ि इर्र उत्कर्षत प्रकािन, पिु े

१५. पनु्हा मढेकर संपा. विजया राजाध्यक्ष मौज प्रकािन, मुंबई 

१६. भावर्षक सजतन आवि उपयोजन  
राजन गिस, अरुि विंद,े गोमटेि 

पाटील.  
दयात प्रकािन, पिु े 

१७. व्यािहाररक मराठी  ल. रा. नवसराबादकर  फडके प्रकािन, कोलहापरू  

१९. आधवुनक मराठी काव्यसंपदा संपा. मध ुमंगेि कवितक  कोकि मराठी सावहत्य पररर्षद  

२०. एकनाथाची वनिडक भारुडे  संपा. डॉ. िसंर् जोिी  मेहर्ा पललीवसंग हाऊस, पिुे 

२१. साथत ज्ञानेश्वरी  संपा. वदिाकर अनंर् घैसास   मनोरमा प्रकािन, मुंबई 

२२. वनिडक र्कुाराम  संपा. प्र. न. जोिी  स्नेहिधतन प्रकािन, पिुे 

२३ नाळ र्टुलया प्रथम परुुर्षाचे दितन मंगेि नारायि काळे  

२४ 
वभंर्ीिीिायच्या वखडकीर्नू 

डोकािर्ाना 
सवचन केर्कर  

 

Pattern of Question Paper 
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प्र.४  विभाग ३ िरील दीघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

प्र.५  विभाग ४  िरील लघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०६  
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