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ज्ञान, विज्ञान आवि ससंुस्कार यांसाठी विक्षिप्रसार’ 
                                                                       -विक्षिमहर्षी डॉ.बापजूी साळंुखे  

वििेकानंद कॉलेज कोल्हापरू (स्िायत्त) 
मराठी विभाग 

सत्र पाचिे 

सत्र सहािे                                                               

 

s.r Course Code 
(including 

Course Type) 

Paper 
Number 

Title of Course Credits Total 
Credit 

(for Each 
Semester) 

Workload 
(per 

Paper per 
Week 

Theory 
Marks 

Internal 
marks 

1 DSE 1015 E1 पेपर -VII भारतीय काव्यिास्त्र 4 22 4 40 10 

2 DSE 1015  E2 पेपर -VIII भार्षाविज्ञान आवि 

मराठी भार्षा 
4 4 40 10 

3 DSE 1015 E3 पेपर -IX मराठी िाङमयाचा 

इवतहास 
4 4 40 10 

4 DSE 1015 E4 पेपर -X मराठी भार्षा  सजजन 

आवि  उपयोजन 
4 4 40 10 

5 DSE 1015 E5 पेपर -XI िाडमय प्रिाहाच े

अध्ययन 
4 4 40 10 

6 SEC-AE  माध्यमांतर 

(Transformation) 
2 NA   

s.r Course Code 
(including 

Course Type) 

Paper 
Number 

Title of Course Credits Total 
Credit 

(for Each 
Semester) 

Workload 
(per 

Paper per 
Week 

Theory 
Marks 

Internal 
marks 

1 DSE 1015 F1 पेपर -XII  आधुनिक व पाश्चात्य 

काव्यिास्त्र 
4 22 4 40 10 

2 DSE 1015 F2 पेपर -XIII मराठी भार्षा आवि 

व्याकरि 
4 4 40 10 

3 DSE 1015 F3 पेपर -XIV मराठी िाङमयाचा इवतहास 4 4 40 10 

4 DSE 1015 F4 पेपर -XV   मराठी भार्षा सजजन आवि  

उपयोजन 
4 4 40 10 

5 DSE 1015 F5 पेपर -XVI िाडमय प्रिाहाच ेअध्ययन 4 4 40 10 

6 SEC-AF   माध्यमांतर 

(Transformation) 
2 NA   



 
सत्र पाचिे 

semester Paper 
Number 

Title of old paper Title of New 
paper 

Course 
Code 

Sem 5 पेपर -VII काव्यिास्त्र भारतीय काव्यिास्त्र DSE 1015 E1 

पेपर -VIII भार्षाविज्ञान आवि मराठी 

भार्षा 
भार्षाविज्ञान आवि 

मराठी भार्षा 
DSE 1015  E2 

पेपर -IX मराठी िाङमयाचा इवतहास मराठी िाङमयाचा 

इवतहास  
DSE 1015 E3 

पेपर -X मराठी भार्षा सजजन आवि 

उपयोजन   
मराठी भार्षा सजजन 

आवि उपयोजन   
DSE 1015 E4 

पेपर -XI िाडमय प्रिाहाचे अध्ययन िाडमय प्रिाहाचे 

अध्ययन  
DSE 1015 E5 

SEC-AE - माध्यमांतर 

(Transformation) 
- 

सत्र सहािे                                                                

semester Paper 
Number 

Title of old paper Title of New 
paper  

Course 
Code 

Sem 6 पेपर -XII काव्यिास्त्र आधुनिक व 

पाश्चात्य 

काव्यिास्त्र 

DSE 1015 F1 

पेपर -XIII मराठी भार्षा आवि 

व्याकरि 
मराठी भार्षा आवि 

व्याकरि 
DSE 1015 F2 

पेपर -XIV मराठी िाङमयाचा इवतहास मराठी िाङमयाचा 

इवतहास 
DSE 1015 F3 

पेपर -XV मराठी भार्षा सजजन आवि 

उपयोजन   
मराठी भार्षा सजजन 

आवि उपयोजन   
DSE 1015 F4 

पेपर -XVI िाडमय प्रिाहाच ेअध्ययन िाडमय प्रिाहाचे 

अध्ययन  
DSE 1015 F5 

SEC-AF - माध्यमांतर 

(Transformation) 
- 

 

 

 

 



Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2020 onwards 

Class : B. A. III 
Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििरे्ष गाभा (DSC) सत्र - पाचि े

मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ७ 
भारतीय काव्यिास्त्र  

उद्दिे / Objectives 

१. पौिाजत्य काव्यिास्त्राची ओळख करून दिेे. 

२. काव्याची लक्षि,े प्रयोजन ेआवि कारि समजािनू दिेे. 

३. सावहत्याची वनवमजतीप्रवक्रया आवि स्िरूप यांची ओळख करून दिे.े  

४. भार्षतेील अलंकारांची ओळख करून दिेे.      

 

विभाग/ Module  Topic Teaching 
Hours 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

काव्यलक्षि 

   काव्यिरीर ि काव्याचा आत्मा 

   अलंकार आवि िक्रोक्ती   

   पौिाजत्य काव्यलक्षिे  

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

काव्यप्रयोजन आवि काव्यकारि 
 मम्मटाची काव्यप्रयोजने   
 काव्यकारि – प्रवतभा   
 काव्यवनवमजतीची जनक कारिे    

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

रसविचार  
 भािविचार   
 भरताचे रससतू्र  
 रसकसोट्या  

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

अलंकार  

 अनपु्रास 

 यमक 

 उपमा 

 स्िभािोक्ती  
 रूपक   

१५ १ 



 
Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  
Total Marks  ४० 

   
गिु  

Q.1 अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तर वलहा.  ०५ 

Q.2  विभाग १ िरील दीर्घोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८ 

Q.3  विभाग २ िरील दीर्घोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

Q.4  विभाग ३ िरील दीर्घोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

Q.5  विभाग ४  िरील लर्घतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०६  

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप         गिु – १० 

                                     1) गहृपाठ (Home Assignment)  ०५ 

                                     2) तोंडी परीक्षा (Oral)                                          ०५ 

 संदभजग्रंथ सचूी 

१. अवभनि काव्यप्रकाि   –   रा. श्री. जोग  

२. काव्यिास्त्रप्रदीप   –   स. रा. गाडगीळ  

३. भारतीय सावहत्यिास्त्र   –   ग. त्र्यं. दिेपांडे 

४. सलुभ काव्यिास्त्र        –   पं. महादिेिास्त्री जोिी  

५. काव्यिास्त्र पररचय      –   विििकंर उपासे  

६. सगुम मराठी व्याकरि   –   मो. रा. िावळंबे  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Vivekanand college, kolhapur (Atonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus – Marathi 

June 2020 Onwards 

Class : B. A. III 

      

 

 

उद्दिे/Objective 

१. विद्यार्थयाांची मराठी भार्षा आवि सावहत्याभ्यासाची रुची िाढविि.े   

२. भार्षचेे स्िरूप, कायज, महत्त्ि वििद करि.े  

             ३. मानिी ि मानिेतर भार्षासंज्ञापनाची मावहती दिे.े      

४. भार्षतेील ध्िनी, िब्द, िाक्य ि अथजविचार समजािनू  दिे.े    

५. मराठी भार्षेच ेव्याकरि ि ििजविचार समजािनू दिे े  

 
  

विभाग/  

Module 

प्रकरि/Topic  Teaching 
Hours 

श्रेयांक/ 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

१. भार्षाव्यिहाराचे स्िरूप  

   -भार्षचेी व्याख्या,  िैविष््टये ि  कायज  
  - भार्षा संदिेन (मानिी आवि मानिते्तर )  

  -भार्षेबद्दलच ेदृष्टीकोन आवि  समजतुी  

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

२. भार्षतेील स्िवनम ि रूवपम विचार  
 - स्िन-स्िवनम-स्िनांतर संकल्पना,   
 -स्िवनम वनवित करण्याची तत्िे (व्यिछेदक, परूक,िैकवल्पक) 
 - रूप,  रूवपम,  रुवपकांतरे,  संकल्पना,    
-रुवपमांच ेप्रकार-अनन्यसाधारि, मीलन,आियसचुक,िैकवल्पक 

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

३. भार्षचेी संरचना ि कायज  (िाक्य ि अथज ) 
- िाक्यविचार-प्रथमोपवस्थत संर्घटक, रचना (अतं ि पषृ्ठस्तरीय) 
-िाक्य रचनांच ेप्रकार-अतं:पदप््रधान ि बाह्यपदप््रधान  

-अथजविचार-िब्दाचा अथज,वनदिे, प्रवतमा, संकल्पना ई.  

-अथाजच्या विविध छटा , अथाजच े प्रकार  

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

४. भार्षचेे व्याकरि- ििजव्यिस्था   
-स्िरव्यिस्था, स्िरांची रचना ि िगीकरि  
-व्यंजनव्यिस्था, व्यंजनांची रचना  ि िगीकरि  

१५ १ 

Discipline Specific Core (DSEC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC)  सत्र - ५ 

मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ८ भार्षाविज्ञान आवि मराठी भार्षा 



Pattern of Question Paper 
प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

एकू गिु -  ४० 

   
गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तरे वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.४  विभाग ३ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.५  विभाग ४ िर लर्घतु्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०६  

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप                 गिु – १० 

                                   1) गहृपाठ (Home Assignment)                ०५ 

                                   2) तोंडी परीक्षा  (Oral)      ०५ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संदभज गं्रथसचूी : 

अ) मलूभतू िाचन  

१. आधवुनक भार्षाविज्ञान - डॉ. कल्याि काळे, डॉ. अजंली सोमि 

२. भार्षािास्त्र विचार - र. बा. मंचरकर 

३. आधवुनक भार्षाविज्ञान आवि मराठी भार्षा - डॉ. दादा गोरे 

४. मराठीचे ििजनात्मक भार्षाविज्ञान – डॉ. महेंद्र सदुाम कदम   

       ५.    मराठी भार्षा उगम आवि विकास - कृ.पा. कुलकिी. 

       ६.    भार्षाविज्ञान आवि मराठी भार्षा - अवनल गिळी, वहरण्यकेिी पवब्लकेिन, कोल्हापरू  

       ७.    सबुोध भार्षािास्त्र- प्र. न. जोिी. 

       ८.    भार्षाविज्ञान पररचय-(संपा.) डॉ.सलुक्षिा कुलकिी, डॉ. िसंत कुबेर 

       ९.    आधवुनक भार्षाविज्ञान : वसद्ांत आवि उपयोजन - वमवलंद मालि े

       १०.  भार्षा आवि भार्षािास्त्र - श्री. न .गजेद्रगडकर  

       ११.  िास्त्रीय मराठी व्याकरि - मो. के. दामले  

       १२.  सगुम मराठी व्याकरि - मो. रा. िावळंबे 

       १३.  मराठी व्याकरि पररचय - राजिखेर वहरेमठ   

   ब) परूक िाचन  

       १. मराठीचा भावर्षक अभ्यास – म ु.श्री. कानडे   

       २. भार्षाविज्ञान ििजनात्मक ि ऐवतहावसक -(संपा) मालसे, इनामदार, सोमि  

       ३. भार्षा इवतहास आवि भगूोल - ना. गो. कालेलकर 

       ४. मराठी भार्षा िाढ आवि विचार - श्री. के. क्षीरसागर 

       ५. मराठीच ेििजनात्मक भार्षाविज्ञान - महेंद्र कदम  

       ६. िदु्लेखन वििेक – द .न .गोखले 

   क)  संदभज गं्रथ 

       १. भार्षा आवि संकृती - ना. गो. कालेलकर  

       २. मराठी लेखन कोि - यास्मीन िखे 

       ३. ध्िनीविचार- ना .गो. कालेलकर 

          ४ . A course in Morden  linguistics, oxford Newyark 1958 
         ५. Brower Reuben (ED).On Translation (या गं्रथातील On linguistic Apects of Translation  

            हा Roman Jakobsn चा लेख)           

       ६. Lobov William : The Social Motivation of a sonrd change 

 

 

 
 

 



Vivekanand college, kolhapur (Atonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus – Marathi 

June 2020 Onwards 

Class : B. A. III 

 

 

 

 

 

उद्दिे  / Objective 

१.  मध्ययगुीन िाङमयीन  इवतहासाचा पररचय करून दिे.े   

२.  मध्ययगुीन  कालखंडातील िाङमयीन परंपरा, रचनाप्रकार ि गं्रथकारांची मावहती करून दिे.े  

       ३.  मध्ययगुीन  कालखंडातील िाङमयवनवमजतीच्या पे्ररिांचा ि  सांकृवतक पार्श्जभमूीचा उलगडा करि.े 

       ४.  मध्ययगुीन  कालखंडातील प्रमखु संप्रदाय ि गं्रथवनवमजती याचा अनबंुध स्पष्ट  करि.े  

       ५.  मध्ययगुीन  काळातील मराठी भार्षचे ेस्िरूप स्पष्ट  करि.े   

 
 
 

विभाग/  

Module 
प्रकरि/Topic  Teaching 

Hours 
श्रेयांक/ 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

१. मराठी भार्षा प्रारंभ, मकंुुदराज  गं्रथसंपदा   

२. महानभुाि संप्रदाय, स्िरूप ि  गद्यगं्रथ 
४. महदबेंच ेधिळे आवि महानभुिाचे पद्य गं्रथ  

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

१. िारकरी संप्रदाय, संत ज्ञानेर्श्र ि नामदिेांचे गं्रथकतृजत्ि       
२ .संतमेळ्यातील इतर संतकिी- गोराकंुभार, चोखामेळा, 

     साितामाळी, सेना महाराज, मकु्ताबाई, जनाबाई,   

३. समन्ियकार संत एकनाथांचे  गं्रथकतृजत्ि                                  

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

१. संत तुकाराम ि तुकाराम विष्या बवहिाबाई   

२. समथज संप्रदाय ि त्यांच ेिाङमयीन कायज     

४. इतर धवमजयांची गं्रथसंपदा - फादर वस्टफन, फादर कु्रिा                                                                                                                                                                                                         

िेख महमद,  हुसेन अबंरखान, 

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

४. महाराष्राची कीतजन परंपरा :  नारदीय, िारकरी  
५. रचनाप्रकार  :  ओिी, अभंग, गिळि आवि भारुडे    १५ १ 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC)  सत्र - ५ 

मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ९ 

मराठी  िाङमयाचा इवतहास (मराठी भार्षा प्रारंभ ते समथज संप्रदाय िाङमय ) 

 

 



Pattern of Question Paper 
प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

एकू गिु -  ४० 

   
गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तरे वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.४  विभाग ३ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.५  विभाग ४ िर लर्घतु्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०६  

 

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप                 गिु – १० 

                                   1) गहृपाठ (Home Assignment)                ०५ 

                                                           2) तोंडी परीक्षा  (Oral)                                                              ०५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 संदभज गं्रथसचूी : 

      अ) मलूभतू िाचन  

 १.मराठी िाङमयाचा इवतहास खडं – १ ते ३ महाराष्र सावहत्य पररर्षद, पिु े

 २.प्राचीन मराठी िाङमयाचा इवतहास – खंड १ ते ४ – डॉ. अ. ना. दिेपांडे 

 ३.प्राचीन मराठी िाङमयाचा इवतहास - ल. रा. नवसराबादकर 

 ४.प्राचीन मराठी िाङमयाच ेस्िरूप – ह. श्री. िेिोलीकर 

 ५.प्राचीन मराठी िाङमयाचा इवतहास – खंड १ ि २ – ल. रा. पांगारकर 

 ६.संत पंत आवि तंत – श्री म. माटे 

       ब) परूक िाचन  

              १. संत एकनाथ दिजन – संपा. डॉ. ह.े वि. इनामदार 

       २. पाचभक्ती संप्रदाय – र .रा. गोसािी  

       ३. संत िाङमयाची सामावजक फलश्रतुी  -  गं. . बा. सरदार  

       ४. महाराष्रीय संतमंडळाचे ऐवतहावसक कायज – बा. र. सुंखठिकर 

       ५. ज्ञानदिे आवि नामदिे – िं. दा. पेंडसे 

       ६. मराठी बखर – र. वि. हरेिाडकर 

       ७. मराठी िावहरी पोिाडा – डॉ. विर्श्नाथ विंद े

       ८. पैजि – संपा. म. ना. अदिंत 

       ९. मराठी काव्यातील वििदिैत दिजन – डॉ. विििंकर उपासे 

      १०. एकनाथांची वनिडक भारुडे – संपा. िसंत जोिी  

      ११. आज्ञापत्र – संपा. विलास खोले 

   

        संदभज गं्रथ  

१. सिाजत्मभािी तुकाराम – डॉ. अवनल गिळी 

२. श्री. नामदिे दिजन – संपा. वन. धो. वमरजकर  

३. संत नामदिे – डॉ. ह.े वि. इनामदार 

४. पाच संतकिी – डॉ. िं. गो. तुळपळेु 

५. िारकरी संप्रदाय : उदय ि विकास भा. प. भवहरट 

६. संत सावहत्य संदभज कोि – म.ु श्री. कानडे 

७. मराठी सावहत्याचे आवदबंध – उर्षा दिेमखु  

८. जनाबाईच ेवनिडक अभगं – सहुावसनी इलेकर               

 

 

 



Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2020 onwards 

Class : B. A. III 
Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििरे्ष गाभा (DSC) सत्र - पाचि े  मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. १० 

मराठी भार्षा : सजजन आवि उपयोजन  

उद्दिे / Objectives 

१. औपचाररक आवि अनौपचाररक क्षेत्रांनसुार भावर्षक व्यिहार समजािनू दिेे.  

२. विविध क्षेत्रातील भावर्षक कौिल्ये आवि क्षमता विकवसत करिे.  

३. लेखन, िाचन आवि भार्षि या कौिल्यांचा विकास करिे.   

४. उपयोवजत ि सजजनिील लेखनास विद्यार्थयाांना उद्यकु्त करिे.  

५. भावर्षक उपयोजनान ेविद्यार्थयाांचा िब्दसगं्रह समदृ् करिे.  

 

 

 

विभाग/ Module  Topic Teaching 

Hours 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

सजजनिील लेखन प्रवक्रया  

   सजजनिीलता म्हिजे काय? 

   भावर्षक सजजनिीलता  

   सजजनिील अवभव्यक्ती  

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

लवलत गद्य  
 लवलत गद्य म्हिजे काय?    
 लवलत गद्य : भार्षा वििेर्ष 
 लवलत गद्य : अवभव्यक्ती वििेर्ष     

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

नाटक  
 नाटक म्हिजे काय? 
 नाटक : संिाद लेखन  
 नाटक : प्रयोगमलू्य  

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

सजजनिील लेखन  

 लर्घनुाट्य  

 लवलत गद्य  

१५ १ 



Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  
Total Marks  40 

   
गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तर वलहा.  ०५ 

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

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

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

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

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप         गिु - १० 

                                      1) गहृपाठ (Home Assignment)  ०५ 

                                     2) तोंडी परीक्षा (Oral)                                   ०५ 

 संदभजग्रंथ सचूी 

१. सजृनात्मक लेखन     –   आनंद पाटील   

२. रूपवनरूपि     –   विरीर्ष गोपाळ दिेपांडे  

३. िाड्मय : अध्ययन आवि प्रकार    –   संपा. वमवलंद मालि े 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Vivekanand college, kolhapur (Atonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus – Marathi 

June 2020 Onwards 

Class : B. A. III 

 

 

 

 

 

 

उद्देि  / Objective 

१.  मराठीतील विविध सावहत्य प्रिाहाचा पररचय  करून दिे.े 

        २.  कादबंरी या िाङमय प्रकारची ओळख करून दिे.े      

        ३.  विज्ञान सावहत्यातील प्रिाह, प्रेरिा, स्िरूप, िैविष््टये ि विकास समजािनू दिे.े    

        ४. अभ्यासासाठी नेमलेल्या सावहत्यकृतीद्वारे संबवधत सावहत्य प्रकाराच ेआकलन करून दिे.े   

 
़  

 

 

विभाग/  

Module 
प्रकरि/Topic 

 

Teaching 
Hours 

श्रेयांक/ 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

१. विज्ञान सावहत्य स्िरूप, संकल्पना 

२.  विज्ञान  सावहत्याची  िैविष््टये ि  िेगळेपि 
३.  विज्ञान  सावहत्याचा विकास ि िाटचाल  

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

१. सावहवत्यक जयंत नारळीकर जीिन पररचय ि िाङमयीन कायज    

२.  प्रेवर्षत : आियसतू्र े
३.  प्रेवर्षत : र्घटनाप्रसंग ि  व्यवक्तवचत्रि े

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

१.  प्रवेर्षत :  भार्षािैली,  वनिदेनपद्ती 
३.  प्रेवर्षत :  िातािरि वनवमजती  

४.  प्रेवर्षत : वििेर्ष आवि िाङमयीन  मलू्यमापन 

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

१.  िजै्ञावनक  वचत्रपट परीक्षि   
२.  िजै्ञावनक  लवलत लेख  १५ १ 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC)  सत्र - ५ 

मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ११ िाङमय प्रिाहाचे अध्ययन ( विज्ञान सावहत्य ) 

सावहत्यकृती – प्रेवर्षत (कादबंरी) – जयंत नारळीकर 
 

 



Pattern of Question Paper 
प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

एकू गिु -  ४० 

   गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तरे वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.४  विभाग ३ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.५  विभाग ४ िर लर्घतु्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०६  

 

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप                 गिु – १० 

                                   1) गहृपाठ (Home Assignment)                ०५ 

                                   2) तोंडी परीक्षा  (Oral)     ०५ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संदभज गं्रथसचूी : 

अ) मलूभतू िाचन  

         १. प्रेवर्षत – जयंत नारळीकर  

२.विज्ञान सावहत्य आवि संकल्पना – संपा. डॉ. ि. वद. कुलकिी, वनरंजन र्घाटे 

३.विज्ञान  कथा : स्िरूप आवि समीक्षा – संपा. विरे्श्र्श्र सािदकेर 

४.विज्ञानसावहत्यविर्श्  –  संपा.  वनरंजन र्घाटे 

५.मराठी विज्ञान सावहत्य – संपा. म.स.ु पगारे, स.ुम. तडकोडकर 

६.मराठी कथा प्रितृ्ती आवि प्रिाह – संपा. डॉ. रा.गो. चािरे  

७.मराठी िाङमयाचा इवतहास – (खंड सातिा - भाग २) संपा. महाराष्र सावहत्य पररर्षद  
८.Science Fiction in Illustrated Encyclopaedia, Ed. John Clute, Dorlin, Kindersley ,Londen. 

1995 
९.विज्ञान सावहत्य संिोधन : एक आव्हान – उर्षा दिेमखु ( यगुिािी, म.ेजनू. १९८५ ) 
१०.मराठी विज्ञान कविता -  उर्षा दिेमखु ( यगुिािी, जनू. १९८५) 
११.मराठी विज्ञान सावहत्याची वदिा – यििंत पाठक ( यगुिािी, मे.जनू. १९८५ ) 

     ब) परूक िाचन  

१) विज्ञानातील  गमतीजमती – ब.मो. कावनटकर. 

२) यक्षाची दिेगी – जयंत नारळीकर 

३) विप्लिा – अरुि साध ू 

४) उडती तबकडी – भा.रा. भागित 

५) बालचंद्र- डी.ब. मोकािी. 

६) ऐिी रत्ने मेळिीन – नारायि  धारप. 

७) कालगुंफा -  नारायि धारप  

८) वचरंजीि – बाळ फोंडके 

९) दसुरा आईसस्टाईन –  लक्ष्मि लोंढे  

१०) संगिकाची सािली – सबुोध जािडेकर  

११) रोबो कॉनजर- अरुि मांडे 

१२) आकाि गंगा – गीता नाईक 

१३) मानिाच ेिरदान – जयश्री थत्ते  

 

 
 

 
 

 



Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 
Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2020 onwards Class : B. A. III 
Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC) सत्र – सहाि ेमराठी अभ्यासपवत्रका क्र. १२ 

आधुवनक ि पािात्य काव्यिास्त्र  

उद्देि  / Objective 

१. आधवुनक ि पािात्य काव्यिास्त्राची ओळख करून दिेे. 

२. आधवुनक काव्याची लक्षि,े प्रयोजने आवि काव्यानदं समजािनू दिे.े 

३. सावहत्याची वनवमजतीप्रवक्रया आवि स्िरूप यांची ओळख करून दिे.े  

४. भारे्षतील ितृ्तांची ओळख करून दिे.े      

विभाग/ Module Topic Teaching 

Hours 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

काव्यलक्षि 

 अरॅरस्टॉटल 

 हजॅवलट 

 कोलररज 
 एडगर अलॅन पो  
 िडजस्िथज 

 कालाजईल  

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

काव्यप्रयोजन    
 पलायनिाद  
 स्िप्नरंजन/इच्छापतूी  
 वजज्ञासापतूी  
 उदबोधन  
 आत्माविष्कार 
 जीिनांनभुतूी  

१५ १ 

विभाग  3 

Module III 
काव्यानंद मीमांसा  

 क्रीडानंद - हबजटज स्पेन्सर 
 समधातता – आय. ए. ररचडजस  

 भािना विरेचन – अरॅरस्टॉटल   
 पनु:प्रत्यय – ना. सी. फडके 

 प्रत्यावभज्ञा – कृ. पा. कुलकिी 

 संिाद विरोध समतोल – बा. सी. 

मढेकर    

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

ितृ्त  
 भजंुगप्रयात  

 िसंतवतलका  

 आयाज 

 वदडंी 
 सनुीत 

१५ १ 



 
Pattern of Question Paper  

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

Total Marks  40 

   
गिु  

Q.1 अ योग्य पयाजय वनिडा ०५ 

 ब एका िब्दात/ िाक्यात उत्तर वलहा.  ०५ 

Q.2  विभाग १ िरील दीर्घोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

Q.3  विभाग २ िरील दीर्घोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

Q.4  विभाग ३ िरील दीर्घोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०८  

Q.5  विभाग ४  िरील लर्घतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) ०६  

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप         गिु – १० 

                                             1) गहृपाठ (Home Assignment)       ०५ 

                                            2) िोधप्रकल्प                         ०५ 
संदभजग्रंथ सचूी 

१. अवभनि काव्यप्रकाि    –   रा. श्री. जोग  

२. काव्यिास्त्रप्रदीप   –   स. रा. गाडगीळ  

३. भारतीय सावहत्यिास्त्र   –   ग. त्र्यं. दिेपांडे 

४. सलुभ काव्यिास्त्र             –   पं. महादिेिास्त्री जोिी  

५. काव्यिास्त्र पररचय              –   विििकंर उपासे  

६. सगुम मराठी व्याकरि              –   मो. रा. िावळंबे 

७. जास्िदं    -    माधि आचिल  

 

 

 

 

 

 



Vivekanand college, kolhapur (Atonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus – Marathi 

June 2020 Onwards 

Class : B. A. III 

 

 

 

 

 
उद्देि  / Objective 

१.मराठी भार्षचेा उगमकाळ. प्राचीनत्ि ि  जनक भार्षेविर्षयी  मावहती करून दिे.े 

२.मराठीिर इतर भार्षांचा झालेला प्रभाि सांगि.े 

             ३. मराठी भार्षा ि वतच्या संलग्न बोलीविर्षयी पररचय करून दिे े.      

             ४.मराठी भार्षेच ेव्याकरि ि प्रयोगविचार समजािनू दिे े  

             ५.भार्षेबद्दल विद्याथाजच्या मनात आिड वनमाजि करि.े     

 

 
 

विभाग/  

Module 
प्रकरि/Topic  Teaching 

Hours 
श्रेयांक/ 
Credit 

विभाग  1 
Module I 

१)  मराठीचा उगमकाळ  

- महाराष्र ि मराठी भार्षा उगमाबाबत प्राचीन गं्रथातगजत परुािे  

- विलालेख ि ताम्रपट 

- िैद्य – गिु ेिाद 

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

२) मराठीची जनक भार्षा  

 -िेदपिूज भार्षा, जनक भार्षेविर्षयी मते  

 -मराठीची पिूजपीठीका - संस्कृत,  प्राकृत,  अपभ्रंि, 

 -अतंरितुजळ-बवहिजतुजल वसद्ात 

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

२. मराठीतील  बोलीभार्षांचा अभ्यास 

 -प्रमािभार्षा ि बोली  

 - िऱ्हाडी बोली आवि  खानदिेी  बोली 

 - कोकिी, डांगी आवि  हळबी बोली 

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

४. भार्षचेे व्याकरि- प्रयोग विचार   

  -कतजरी प्रयोग, कमजिी प्रयोग,   

  -भािे प्रयोग, संकीिज प्रयोग 

१५ १ 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC)  सत्र -६ 

मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. १३  मराठी भार्षा आवि  व्याकरि 



Pattern of Question Paper 
प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

एकू गिु -  ४० 

   
गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तरे वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.४  विभाग ३ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०८  

प्र.५  विभाग ४ िर लर्घतु्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०६  

 

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप                 गिु – १० 

                                   1) गहृपाठ (Home Assignment)                ०५ 
                                           2) िोधप्रकल्प (Research Project)                           ०५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संदभज गं्रथसचूी : 

आ) मलूभतू िाचन  

 १.आधवुनक भार्षाविज्ञान - डॉ. कल्याि काळे, डॉ. अजंली सोमि 

 २.भार्षािास्त्र विचार - र. बा. मचंरकर 

 ३.आधवुनक भार्षाविज्ञान आवि मराठी भार्षा - डॉ. दादा गोरे 

 ४.मराठीच ेििजनात्मक भार्षाविज्ञान – डॉ. महेंद्र सदुाम कदम   

       ५. मराठी भार्षा उगम आवि विकास - कृ.पा. कुलकिी. 

       ६. भार्षाविज्ञान आवि मराठी भार्षा - अवनल गिळी, वहरण्यकेिी पवब्लकेिन, कोल्हापरू  

       ७. सबुोध भार्षािास्त्र- प्र. न. जोिी. 

       ८. भार्षाविज्ञान पररचय-(संपा.) डॉ.सलुक्षिा कुलकिी, डॉ. िसंत कुबेर 

       ९. आधवुनक भार्षाविज्ञान : वसद्ांत आवि उपयोजन - वमवलंद मालि े

       १०. भार्षा आवि भार्षािास्त्र - श्री. न .गजेद्रगडकर  

       ११. िास्त्रीय मराठी व्याकरि - मो. के. दामले  

       १२. सगुम मराठी व्याकरि - मो. रा. िावळंबे 

       १३. मराठी व्याकरि पररचय - राजिेखर वहरेमठ   

   ब) परूक िाचन  

       १. मराठीचा भावर्षक अभ्यास – म ु.श्री. कानडे   

       २. भार्षाविज्ञान ििजनात्मक ि ऐवतहावसक -(संपा) मालसे, इनामदार, सोमि  

       ३. भार्षा इवतहास आवि भगूोल - ना. गो. कालेलकर 

       ४ .मराठी भार्षा िाढ आवि विचार - श्री. के. क्षीरसागर 

       ५. मराठीच ेििजनात्मक भार्षाविज्ञान - महेंद्र कदम  

       ६. िदु्लेखन वििेक – द .न .गोखल 

   क)  संदभज गं्रथ 

       १. भार्षा आवि संकृती - ना. गो. कालेलकर  

       २.मराठी लेखन कोि - यास्मीन िेख 

       ३.ध्िनीविचार- ना .गो. कालेलकर 

    ४. A course in Morden  linguistics, oxford Newyark 1958 
      ५. Brower Reuben (ED).On Translation (या गं्रथातील On linguistic Apects of Translation  

     हा Roman Jakobsn चा लेख)  Lobov William : The Social Motivation of a sonrd change 

               

 

 

 

 



Vivekanand college, kolhapur (Atonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus – Marathi 

June 2020 Onwards 

Class : B. A. III 

 

 

 

 

 
उद्दिे  / Objective 

१.मध्ययगुीन िाङमयीन  इवतहासाचा पररचय करून दिे.े   

२.मध्ययगुीन कालखंडातील िाङमयीन परंपरा, रचनाप्रकार ि गं्रथाकारंची मावहती करून दिे.े  

        ३.  मध्ययगुीन कालखंडातील िाङमयवनवमजतीच्या पे्ररिांचा ि  सांकृवतक पार्श्जभमूीचा उलगडा करि.े 

        ४.मध्ययगुीन कालखंडातील प्रमखु सावहत्य प्रिाह  ि गं्रथवनवमजती याचा अनबंुध स्पष्ट  करि.े   

        ५.मध्ययगुीन काळातील मराठी भार्षचे ेस्िरूप स्पष्ट  करि.े   

 

 
       

 

 

विभाग/ 

Module 
प्रकरि/Topic  Teaching 

Hours 
श्रेयांक/ 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

१. पवंडती काव्य :  स्िरूप, िगीकरि, िैविष्ट े 

२. मकेु्तर्श्र, िामन पंवडत, रर्घनुाथ पंवडत,   
३. श्रीधर, वनरंजन माधि,  मोरोपतं 

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

१. िावहरी काव्य :  स्िरूप, िगीकरि, िैविष्ट े   

२. िाहीर अनंत फंदी, परिराम, राम जोिी,  

३  प्रभाकर, सगन भाऊ, होनाजी बाळा                             

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

१. बखर िाङमय स्िरूप  ि िगीकरि, िैविष्ट े 

२. वििपिुजकालीन ि  वििकालीन बखरी           

३. पेििेकालीन बखरी                                                                                                                                           

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

४.लोककला – १) िासदुिे  २) िाघ्या मरुळी 
५. लोकनाट्य तमािा – १)बताििी २) िग १५ १ 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC)  सत्र – ६ 

मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. १४   

          मराठी  िाङमयाचा इवतहास ( पंवडती काव्य ते बखर िाङमय ) 



Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

एकू गिु -  ४० 

   
गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तरे वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पैकी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पैकी एक) ०८  

प्र.४  विभाग ३ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पैकी एक) ०८  

प्र.५  विभाग ४ िर लर्घतु्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०६  

 

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप                 गिु – १० 

                                   1) गहृपाठ (Home Assignment)                ०५ 
                                         2) िोधप्रकल्प (Research Project)                             ०५ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 संदभज गं्रथसचूी : 

      अ) मलूभतू िाचन  

१.मराठी िाङमयाचा इवतहास खंड – १ ते ३ महाराष्र सावहत्य पररर्षद, पिु े

२.प्राचीन मराठी िाङमयाचा इवतहास – खंड १ ते ४ – डॉ. अ. ना. दिेपांडे 

३.प्राचीन मराठी िाङमयाचा इवतहास - ल. रा. नवसराबादकर 

४.प्राचीन मराठी िाङमयाचे स्िरूप – ह. श्री. िेिोलीकर 

५.प्राचीन मराठी िाङमयाचा इवतहास – खंड १ ि २ – ल. रा. पांगारकर 

६.संत पतं आवि तंत – श्री म. माटे 

       ब) परूक िाचन  

       १. संत एकनाथ दिजन – संपा. डॉ. ह.े वि. इनामदार 

       २. पाचभक्ती संप्रदाय – र .रा. गोसािी  

       ३. संत िाङमयाची सामावजक फलश्रतुी  -  गं. . बा. सरदार  

       ४. महाराष्रीय संतमंडळाचे ऐवतहावसक कायज – बा. र. सुंखठिकर 

       ५. ज्ञानदिे आवि नामदिे – िं. दा. पेंडसे 

       ६. मराठी बखर – र. वि. हरेिाडकर 

       ७. मराठी िावहरी पोिाडा – डॉ. विर्श्नाथ विंद े

       ८. पैजि – संपा. म. ना. अदिंत 

       ९. मराठी काव्यातील वििदिैत दिजन – डॉ. विििंकर उपासे 

      १०. एकनाथांची वनिडक भारुडे – संपा. िसंत जोिी  

    ११. आज्ञापत्र – संपा. विलास खोले 

   

        संदभज गं्रथ  

१.सिाजत्मभािी तुकाराम – डॉ. अवनल गिळी 

२.श्री. नामदिे दिजन – संपा. वन. धो. वमरजकर  

३.संत नामदिे – डॉ. ह.े वि. इनामदार 

४.पाच संतकिी – डॉ. िं. गो. तुळपळेु 

५.िारकरी संप्रदाय : उदय ि विकास भा. प. भवहरट 

६.संत सावहत्य संदभज कोि – म.ु श्री. कानडे 

७.मराठी सावहत्याचे आवदबंध – उर्षा दिेमखु  

८.जनाबाईच ेवनिडक अभगं – सहुावसनी इलेकर 

 

 

 

 

 

 



Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2020 onwards 

Class : B. A. III 
Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििरे्ष गाभा (DSC) सत्र - सहाि े  मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. १५ 

मराठी भार्षा : सजजन आवि उपयोजन  

उद्दिे / Objectives 

१. औपचाररक आवि अनौपचाररक क्षेत्रांनसुार भावर्षक व्यिहार समजािनू दिेे.  

२. विविध क्षेत्रातील भावर्षक कौिल्ये आवि क्षमता विकवसत करिे.  

३. लेखन, िाचन आवि भार्षि या कौिल्यांचा विकास करिे.   

४. उपयोवजत ि सजजनिील लेखनास विद्यार्थयाांना उद्यकु्त करिे.  
५. जनसपंकज  कौिल्यांची आिश्यकता ि तंत्र ेसमजािनू दिेे.  

 

 

विभाग/ 

Module  
Topic Teaching 

Hours 

Credit 

विभाग  1 
Module I 

रेवडओ (नभोिािी) 

   रेवडओ माध्यमाचे स्िरूप  

   रेवडओ : कायजक्रम संवहता लेखन  

   रेवडओ जॉकी (R. J.) : भार्षाकौिल्ये  

१५ १ 

विभाग 2 
Module  
II 

टेवलव्हीजन (टी. व्ही.) 
 टेवलव्हीजन माध्यमाचे स्िरूप    
 टेवलव्हीजन : दनंैवदन मावलका लेखन 
 टेवलव्हीजन : जावहरात लेखन     

१५ १ 

विभाग  3 
Module 
III 

िेब  
 ब्लॉग (गद्य लेखन) 
 पॉडकास्ट (ऑवडओ वक्लप्स)  
 व्लाग : दृक-श्राव्य सादरीकरि (वव्हवडओ 

वक्लप्स)  

१५ १ 

विभाग  4 
Module  

IV 

सजजनिील लेखन  

 रेवडओसाठी भार्षि  

 ब्लॉग लेखन  

१५ १५ 



Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  
Total Marks  40 

   
गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तर वलहा.  ०५ 

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

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

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

प्र.५  विभाग ४  िरील लर्घतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 0६  

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप         गिु - १० 

                                            1) गहृपाठ (Home Assignment)    ०५ 

         2) िोधप्रकल्प                        ०५ 
 

संदभजग्रंथ सचूी 

 

१. सजृनात्मक लेखन     –   आनंद पाटील   

२. रूपवनरूपि     –   विरीर्ष गोपाळ दिेपांडे  

३. िाड्मय : अध्ययन आवि प्रकार    –   संपा. वमवलंद मालि े 

 

 

 

 

         

 

               

 

 

 



Vivekanand college, kolhapur (Atonomous) 

Choice Based Credit System Syllabus – Marathi 

June 2020 Onwards 

Class : B. A. III 

 

 

 

 

 

 

उद्दिे  / Objective 

         १. मराठीतील विविध सावहत्य प्रिाहाचा पररचय  करून दिे.े 

२. प्रिासििजन, भटकंती यातील  सावहत्य प्रकारचा पररचय  करून दिे.े      

        ३. पयाजिरि सावहत्याची ओळख,  प्रिाह, प्रेरिा,  स्िरूप, िैविष््टये ि विकास समजािनू दिे.े    

        ४. अभ्यासासाठी नेमलेल्या सावहत्यकृतीद्वारे संबवधत सावहत्य प्रकाराच ेआकलन करून दिे.े   

 

 
      

 

विभाग/  

Module 
Topic 

 

Teaching 
Hours 

श्रेयांक/ 
Credit 

विभाग  1 
Module I  

 १. पयाजिरि सावहत्य स्िरूप,  संकल्पना 

 २. पयाजिरि  सावहत्याची  िैविष््टये ि  िेगळेपि 
 ३. पयाजिरि  सावहत्याचा  विकास  ि  िाटचाल                                             

१५ १ 

विभाग 2 
Module  II 

१. सावहवत्यक  कृष्िमेर्घ कंुटे, जीिनपररचय ि िाङमयीन कायज    

२. एका रानिेड्याची िोधयात्रा  : आियसतू्रे 
३. एका रानिेड्याची िोधयात्रा  :  र्घटनाप्रसंग, स्थलििजन े

१५ १ 

विभाग  3 
Module III 

१.एका रानिेड्याची िोधयात्रा : भार्षािलैी,  

२. एका रानिेड्याची िोधयात्रा : वनिेदनपद्ती 
३. एका रानिेड्याची िोधयात्रा : िाङमयीन  मलू्यमापन   

१५ १ 

विभाग  4 
Module  IV 

१.पयाजिरि अभ्यास  : मावहतीलेखन, पयाजिरिीय अनभुि कथन  

२.पयाजिरि प्रदरू्षि : मावहतीपटाचे परीक्षि       १५ १ 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC) सत्र – ६ 

मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. १६ िाङमय प्रिाहाचे अध्ययन (पयाजिरि सावहत्य) 

सावहत्यकृती – एका रानिेड्याची िोधयात्रा  – कृष्िमेर्घ कंुटे 



 

 Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

एकू गिु -  ४० 

   
गिु 

प्र.१ अ योग्य पयाजय वनिडा  ०५ 

 ब एका िाक्यात उत्तरे वलहा.  ०५ 

प्र.२  विभाग १ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पैकी एक) ०८  

प्र.३  विभाग २ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पैकी एक) ०८  

प्र.४  विभाग ३ िर दीर्घोत्तरी प्रश्न (दोन पैकी एक) ०८  

प्र.५  विभाग ४ िर लर्घतु्तरी प्रश्न (दोन पकैी एक) ०६  

 

* अतंगजत मलू्यमापनाचे स्िरूप                 गिु – १० 

                                   1) गहृपाठ (Home Assignment)                      ०५ 
                                         2) िोधप्रकल्प (Research Project)                                   ०५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 संदभज गं्रथसचूी : 

अ) मलूभतू िाचन  
 

१. १९६० नंतरची सामावजक वस्थती ि सावहयातील नि ेप्रिाह – आनंद यादि  

२. वनळी पहाट – रा. ग. जाधि ( श्री विद्या ) 

३. लेखिीच्या तलिारी – कुसमु आलाम 

             ४.   मराठी सावहत्य : आकलन आवि आस्िाद – विर्श्नाथ विंद े

             ५.   बदलते मराठी सावहत्य ि संस्कृती – विलास रिसुंभ े 

             ६.   सावहत्यातील विचारधारा -  के. र. विरिाडकर 

             ७.   वचतंनाच्या िाटा – वनमजलकुमार फडकुले 

             ८.   मराठी िांग्ङमयाचा इवतहास ( खंड सातिा – भाग पवहला ) – संपा.महाराष्र सावहत्य पररर्षद 

                ९.   कला म्हिजे काय – साने गरुुजी,  
                    १०.  सावहत्य आवि इतर लवलत कला – द.ुका.संत   

                           ११. िोभायात्रा – िफाअत खान, पााँपलूर प्रकािन,मबुई   
 

            ब) परूक िाचन  

 

          १.  गोपरुांच्या प्रदिेात – गगंाधर गाडगीळ 

          २.  माझा प्रिास -  विष्िभूट गोडसे  

          ३..  धकु्यातून लाल ता-याकडे – अनंत कािकेर 

          ४.  .नि ेजग निी वक्षवतजे -  प्रभाकर पाध्य े 

          ५. अपिूाजई – प.ुल. दिेपांडे 

          ६.ताकोनामा – प्रभाकर पाध्ये  

          ७..बफाजच्या दवुनयेत – चारुिीला गपेु्त  

          ८.माझा रवियाचा प्रिास – अण्िाभाऊ साठे  

          ९. जंगलातील वदिस – व्यंकटेि माडगळुकर  

          १०. कलािंताच ेआनदंपयजटन – ग. वद. माडगळुकर  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वििेकानंद कॉलेज, कोल्हापरू ( स्िायत्त ) 

मराठी नवभाग – बी. ए. भाग 

कौिल्य विकास अभ्यासक्रम -  सत्र ५ / ६  ( शे्रयांक -४ ) 

Skill Enhancement course - 2020-21 

माध्यमांतर    ( Transformation ) 

उद्दिे  / Objective 

 

 १. विद्यार्थयाजना माध्यमांतराविर्षयीची मावहती ि  पररचय करून दिे.े   

 २. विविध  माध्यमांतराविर्षयी विद्यार्थयाजच्या मनात रुची ि आिड वनमाजि करि े 

        ३. माध्यमांतरातनू  विद्यार्थयाजच्या बदु्ीकौिल्याचा ि कलांचा विकास साधि े

        ४. माध्यमांतराची उपयोवगता यातनू कला, सावहत्य  ि संस्कृती  यांचा अनबंुध स्पष्ट  करि.े  

 ५. विद्यार्थयाजना माध्यमान्तरांतून जनसंपकज  तंत्र  ि  व्यािसाईक संधीच ेज्ञान अिगत करून दिे े 

प्रथम सत्र ५ –  प्रकरि          १ ) माध्यमांतर म्हिजे काय ?  

                                     २)  माध्यमांतराची तंत्र ि िलैी 

प्रथम सत्र ५ – प्रकरि            ३)  माध्यमांतराची उपयोवगता      

                                     ४) माध्यमांतर – प्रात्यवक्षक  

* वििेर्ष  सचूना *              

१ )  सदरचा अभ्यासक्रम स्ियंअद्ययन पद्वतिर आधाररत असनू बी .ए. ची पदिी प्राप्त करून र्घनेेसाठी आिश्यक आह.े 

२)  या अभ्यासक्रमाविर्षयीची सिज मावहती मराठी विभागाच्या ब्लॉकिर उपलब्ध असेल  

३)  प्रत्येक  सत्रात ५०   गिुाची परीक्षा राहून यासाठी २५  गिुाचे बहुपयाजयी प्रश्न असतील, यामध्ये पास होिसेाठी २० गिु 

    ( ४० % )  वमळविि ेअवनिायज आह.े  

४)  परीक्षा अिधी  ६० वमवनटे राहील  

 

 

 

               

  

 



 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


