
ज्ञान, विज्ञान आवि ससंुस्कार यांसाठी विक्षिप्रसार  

                                                                     - विक्षिमहर्षी डॉ. बापजूी साळंुखे  

 

श्री स्िामी वििेकानंद विक्षि संस्था, कोल्हापरू संचावित 

वििेकानंद कॉलेज (स्िायत्त), कोल्हापूर 

  

मराठी विभाग  

बी. ए. भाग – २  

सत्र विसरे ि चौथे अभ्यासक्रम  

सत्र  
अभ्यासपवत्रका 

क्र.  
कोसस कोड  अभ्यासपवत्रकेचे नाि  शे्रयांक  

वतसरे  तीन  
DSC  

1015C-1 
प्राचीन गद्य  - स्मवृतस्थळ ( िं. गो. तळुपळेु )  04 

वतसरे  चार  
DSC  

1015C-2 
प्राचीन पद्य - तकुारामांचे वनिडक अभंग ( श्री. म. वपंगे) 04 

चौथे  पाच  
DSC  

1015D-1 

आधवुनक गद्य - माती, पंख आवि आकाि  

(ज्ञानेश्वर मळेु) 
04 

चौथे  सहा  
DSC  

1015D-2 
आधवुनक पद्य - पायी चाििार ( प्रफुल्ि वििेदार ) 04 

 

June, 2019 onwards 

 

 

 

 

 



Vivekanand College (Autonomous), Kolhapur 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2019 onwards 

Class : B. A. II 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC) 

                                     सत्र - वतसरे  मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ३  (प्राचीन गद्य ) - स्मवृतस्थळ   

                                     सत्र - वतसरे    मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ४  (प्राचीन पद्य) - तकुारामांचे वनिडक अभंग      

                                     सत्र - चौथे  मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ५ (आधवुनक गद्य) - माती, पंख आवि आकाि    

                                     सत्र - चौथे     मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ६  (आधवुनक पद्य) - पायी चाििार    

 

उदे्दश  / Objective 

मराठी भाषा आवि मराठी सावहत्य : अध्ययन आवि अध्यापन  

 

1. विद्यार्थयाांची मराठी भार्षा आवि सावहत्याभ्यासाची रुची िाढवििे.  

2. विद्यार्थयाांमध्ये मराठी भार्षा, मराठी सावहत्याविर्षयीचे प्रेम, आस्था ि उत्तरदायीत्िाची कततव्यभािना वनमाति करिे. 

3. विद्यार्थयाांना मराठी भार्षा, सावहत्याची परंपरा, िेखक ि किी यांची ओळख करून दिेे.  

4. विद्यार्थयाांमध्ये मातभृार्षा, इतर भार्षा, राष्ट्रीय एकात्मता आवि मानिी मलू्यांविर्षयी जािीि वनमाति करिे. 

5. विद्यार्थयाांचा विक्षि प्रवक्रयेत प्रत्यक्ष सहभाग ि िोधकता िाढवििे.  

6. वनबंध, िवित िेख, कथा, कविता ि उपयोजन आवि सजतन या विभागातनू विद्यार्थयाांचा व्यविमत्त्ि विकास घडवििे. 

7. विद्याथी उत्तम िाचक ि िेखक बनािा, यासाठी त्यांच्या विचारक्षमतेिा ि कल्पनािीितेिा अिकाि दिेे.  

8. नाट्य, किा, वचत्रपट, संगीत ि पत्रकाररता याबाबत विद्यर्थयाांची अवभरुची जागतृ करिे. 

9. आकिन ि िेखन विभागाचे उपयोजन करताना-  

अ. विद्यार्थयाांच्या मनातीि सामावजक, सांस्कृवतक जडिघडिीसाठी िैचाररक ि भािवनक कल्पना बीजािा रुजवििे.  

ब.   विद्याथाांच्या मनात फुटिेल्या अंकुरांचे भरि-पोर्षि करिे.  

क.  विद्यार्थयाांना स्िकौिल्यािर विकवसत होण्याची वदिा दिेे. 

ड. आकिन, िेखन ि प्रात्यवक्षकाच्या अनरंु्षगाने विद्यार्थयाांची उपयोजनिीिता, सजृनिीिता, सजतनिीिता ि  

     व्यिसायवभमखुता िाढवििे. 



ई. विद्यार्थयाांच्या व्यविमत्िाचा सिाांगीि विकास घडिनू त्यािा विविध परीक्षा, स्पधातपरीक्षा यासाठी सक्षम बनविि.े    
      १०. अध्यापन पद्धती :  

  १.  व्याख्यान, विशे्लर्षि, प्रश्नोत्तरे. 

  २. गहृपाठ, घटक चाचिी, गटचचात, तोंडी परीक्षा. 

  ३. प्रात्यवक्षक, भार्षा प्रयोग िाळा, ppt , ict ,  

  ४. प्रसारमाध्यम, दु्रकश्राव्य साधन, संगिक प्रिािी. 

  ५. वििेर्ष तज्ञांचे व्याख्यान, मिुाखत, प्रश्नाििी  

  ६. महत्त्िाच ेटीपि दिे.े 

  ७. गं्रथाियीन साधनांचा िापर : गं्रथ, मावसक, साप्तावहक, ितृ्तपत्र, विविध कोि. 

  ८. स्थळभेट, सहि : अभ्यासपत्रीकेच्या अनरंु्षगाने  

  ९. विद्यार्थयाांच्या या िेखनाचा िावर्षतक वनयतकाविक, वभत्तीपवत्रका, काव्यिाचन, भार्षि, िादवििाद स्पधात यासाठी   

                            उपयोवजत करिे.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivekanand College (Autonomous), Kolhapur 

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2019 onwards 

Class : B. A. II 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

ü विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC) 

सत्र - वतसरे  मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ३ ( प्राचीन गद्य )   

Sub. Code- DSC 1015C-1  

पाठ्यपसु्तक ú : स्मृिीस्थळ - संपा. ि. गो. तळुपळेु    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

संदभस गं्रथसूची : 

अ. क्र.  गं्रथाचे नाि लेखक/सपंादकाचे नाि प्रकाशन  
1 सृ्मतीस्थळ- नागदेवाचार्य   संपा. ि. गो. तळुपळेु  ज्ञानविकास प्रकाशन, पुणे 
2 प्राचीन मराठी समाजजीवन  ज. ना. कळके   

3 भाषिक सजयन आषण उपर्ोजन  राजन गवस, अरुण षशिंदे, गोमटेश पाटील.  दर्ाय प्रकाशन, पुणे  

4 व्यावाहाररक मराठी  ल. रा. नषसराबादकर  फडके प्रकाशन, कोल्हापूर  

5 शैलीषवज्ञान  रमेश धोिंगडे   

6 सृ्मतीस्थळ संपा. िा. ना. दिेपांडे  व्हीनस प्रकािन, पिेु  

विभाग/  
Module 

Topic 

 

Teaching 

Hours 

Credit 

विभाग  1 

Module I 
1. प्राचीन गद्य  

2. महानभुाि संप्रदाय  

3. महानभुाि संप्रदायाचे तत्िज्ञान  

4. महानभुाि संप्रदायाचा प्रसार ि कायत  

15 1 

विभाग 2 

Module  II 

१. नागदिेाचायत व्यविपररचय 

२. स्मवृतस्थळाचा आिय 

३. स्मवृतस्थळातीि व्यविवििरे्ष  

४. स्मवृतस्थळातीि सामावजक-सांस्कृवतक संदभत  

15 1 

विभाग  3 

Module III 
1. स्मवृतस्थळाची भार्षा  

2. स्मवृतस्थळाची वनिेदनिैिी  

3. स्मवृतस्थळातीि िातािरिवनवमतती 

५. स्मवृतस्थळातीि घटनाप्रसंग ि स्थििितन  

15 1 

विभाग  4 

Module  IV 
1. भार्षांतर प्रवक्रया  

2. अनिुाद प्रवक्रया  
15 1 



 

 Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

Total Marks  40 

   Marks 

Q.1 अ योग्य पयातय वनिडा  05 
 ब एका िब्दात/ िाक्यात उत्तर विहा.  05 

Q.2  विभाग १ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  

Q.3  विभाग २ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.4  विभाग ३ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.5  विभाग ४  िरीि िघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 06  

 

* अंिगसि मूल्यमापनाचे स्िरूप         Marks - 10 

1) गहृपाठ (Home Assignment)  05 

2) तोंडी परीक्षा                05 

  
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Vivekanand College (Autonomous), Kolhapur  

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2019 onwards 

Class : B. A. II 

Discipline Specific Core (DSC) : MARATHI Course 

ü विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा (DSC) 

सत्र  वतसरे मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ४  ( प्राचीन पद्य )  

Sub. Code- DSC 1015C-2  

पाठ्यपसु्तक : िुकारामांचे वनिडक अभंग – संपा. श्री. म. वपंगे      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संदभस गं्रथसूची : 

अ. क्र.  गं्रथाचे नाि लेखक/सपंादकाचे नाि प्रकाशन  

1 षनवडक तुकाराम प्र. न. जोशी से्नहवधयन प्रकाशन 

2 तुकारामािंचे षनवडक अभिंग  श्री. म. षपिंगे  व्हीनस  प्रकाशन, पुणे   

3 कषवता षवसाव्या शतकाची  सिंपा . शािंता शेळके  उत्किय प्रकाशन  

4 व्यावहाररक मराठी  से्नहल तावरे  से्नहवधयन प्रकाशन 

5 चलतषचत्र अरुण खोपकर  

6 साषहत्य आषण दु्रकश्राव्य कला  वसिंत आबाजी डहाके   

7 तुकाराम  भालचिंद्र नेमाडे साहित्य अकादमी, हदल्ली  
  

विभाग / 

Module 

Topic 

 

Teaching 

Hours 

Credit 

विभाग  1 

Module I 
1. प्राचीन गद्य  

2. िारकरी संप्रदाय    

3. िारकरी संप्रदायाचे तत्िज्ञान  

4. िारकरी संप्रदायाची िाटचाि  

15 1 

विभाग 2 

Module  II 

१. तकुारामांचा व्यविपररचय  

२. तकुारामांच्या अभंगाचा आिय  

३. तकुारामांच्या अभंगातीि सामावजक-सांस्कृवतक संदभत 

४. तकुारामांच्या अभंगातीि वचतंनिीिता   

15 1 

विभाग 3 

Module III 
      १.  तकुारामांच्या अभंगाची भार्षािैिी  

      2.  तकुारामांच्या अभंगाची वनिेदनिैिी 

     3.   तकुारामांच्या अभंगाची िैविष््ठये 

     4.   तकुारामांच्या अभंगाचे िेगळेपि  

15 1 

विभाग 4 

Module  IV 
      १.   गं्रथपरीक्षि  

२.  वचत्रपट परीक्षि   
15 1 



 

 

Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

Total Marks  40 

   Marks 

Q.1 अ र्ोग्य पर्ायर् षनवडा  05 
 ब एका िब्दात/ िाक्यात उत्तर विहा. 05  
Q.2  विभाग १ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.3  विभाग २ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.4  विभाग ३ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.5  विभाग ४  िरीि िघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 06  

 

* अंिगसि मूल्यमापनाचे स्िरूप         Marks - 10 

1) गहृपाठ (Home Assignment)  05 

2) तोंडी परीक्षा                05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivekanand College (Autonomous), Kolhapur  

Choice Based Credit System Syllabus - Marathi 

June, 2019 onwards 

Class : B. A. II 

Discipline Specific Core  (DSC ) : MARATHI Course 

ü विद्यािाखीय वििेर्ष गाभा  ü (DSC) 

सत्र - चौथे मराठी अभ्यासपवत्रका क्र. ५. ( आधवुनक गद्य ) 

Sub. Code- DSC 1015D-1   

पाठ्यपसु्तक : ‘मािी, पंख आवि आकाश’ (आत्मचररत्र) – ज्ञानेश्वर मळेु      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संदभस गं्रथसूची : 

अ. क्र.  गं्रथाचे नाि लेखक/सपंादकाचे नाि प्रकाशन  

1 माती, पिंख आषण आकाश ज्ञानेश्वर मुळे यिोदीप प्रकािन, पिेु  

2 सृ्मषतषचते्र  लक्ष्मीबाई षटळक  

3 व्यावहाररक मराठी  ल. रा. नषसराबादकर  फडके प्रकाशन, कोल्हापूर  

4 साषहत्याची भािा  भालचिंद्र नेमाडे   

5 मराठी साषहत्य पे्ररणा व स्वरूप  गो. मािं. पवार, म. द. हातकणगलेकर  पोपुलर प्रकाशन, मुिंबई  

6 साषहत्य, समाज आषण सिंसृ्कती  षदगिंबर पाधे्य  लोकवाङ्मर् गृह, मुिंबई  

7 सृजनात्मक लेखन  डॉ. आनिंद पाटील  पद्मगिंधा प्रकाशन, पुणे  

  

विभाग / 

Module 

Topic 

 

Teaching 

Hours 

Credit 

विभाग 1 

Module I 
१. िाङमय प्रकार 

२. आत्मचररत्र : व्याख्या, स्िरूप आवि संकल्पना  

३. आत्मचररत्राचे घटक 

४.  मराठी आत्मचररत्राची िाटचाि  

15 1 

विभाग 2 

Module  II 
१. व्यविपररचय : ज्ञानेश्वर मळेु  

२. माती, पंख आवि आकाि : आिय 

३. माती, पंख आवि आकािमधीि घटनाप्रसंग  

४. माती, पंख आवि आकािमधीि व्यविवचत्रि  

15 1 

विभाग 3 

Module III 
१. माती, पंख आवि आकािची भार्षािैिी 

२. माती, पंख आवि आकािची वनिेदनिैिी  

३. माती, पंख आवि आकािमधीि िातािरिवनवमतती 

४. माती, पंख आवि आकािची िाडमय मलू्य    

15 1 

विभाग 4 

Module  IV 
१. स्मरविका संपादन   

२.  श्रतुीकािेखन    
15 1 



  

Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

Total Marks  40 

   Marks 

Q.1 अ र्ोग्य पर्ायर् षनवडा  05 
 ब एका िब्दात/ िाक्यात उत्तर विहा. 05  
Q.2  विभाग १ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.3  विभाग २ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.4  विभाग ३ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.5  विभाग ४  िरीि िघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 06  

 

* अंिगसि मूल्यमापनाचे स्िरूप         Marks - 10 

1) घटक चाचिी (Unit Test)  05 

                                              2) सेवमनार                           05 
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संदभस गं्रथसूची : 

विभाग / 

Module 

Topic 

 

Teaching 

Hours 

Credit 

विभाग 1 

Module I 
१. िाङमय प्रकार 

२. कविता  : व्याख्या, स्िरूप ि संकल्पना  

३. कवितेचा रचनाबंध : आिय आवि अवभव्यिी  

४. मराठी कवितेची िाटचाि  

15 1 

विभाग 2 

Module  II 
१. व्यविपररचय : प्रफुल्ि वििेदार  

२. पायी चाििारमधीि कवितांचा आिय 

३. पायी चाििारमधीि सामावजकता  

४. पायी चाििारमधीि आधवुनकता ि िेगळेपि  

15 1 

विभाग 3 

Module III 
१. पायी चाििारमधीि कवितांची  भार्षािैिी 

२. पायी चाििार मधीि प्रवतमा-प्रतीके 

३. पायी चाििारमधीि कवितांची िैविष््ठये  

४. पायी चाििारमधीि कवितांचे िाड्मयीन मलू्य    

15 1 

विभाग 4 

Module  IV 
१. कायातियीन पत्रिेखन  

२. इवतितृ्त्िेखन  
15 1 

अ. क्र.  गं्रथाचे नाि लेखक/सपंादकाचे नाि प्रकाशन  

1 पार्ी चालताना प्रफुल्ल षशलेदार अक्षर प्रकाशन 

2 केशवसुत : काव्य आषण कला  सिंपा. षव .स. खािंडेकर  मेहता प्रकाशन, पुणे  

3 मराठी कषवता आषण आधुषनकता  र्शविंत मनोहर   

4 कषवतेषविर्ी  वसिंत आबाजी डहाके   

5 व्यावहाररक मराठी  ल. रा. नसीराबादकर  फडके प्रकाशन, कोल्हापूर  



  

 

Pattern of Question Paper 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

Total Marks  40 

   Marks 

Q.1 अ र्ोग्य पर्ायर् षनवडा  05 
 ब एका िब्दात/ िाक्यात उत्तर विहा. 05  
Q.2  विभाग १ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.3  विभाग २ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.4  विभाग ३ िरीि वदघोत्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 08  
Q.5  विभाग ४  िरीि िघतु्तरी प्रश्न ( दोन पैकी एक) 06  

 

* अंिगसि मूल्यमापनाचे स्िरूप         Marks - 10 

1) घटक चाचिी (Unit Test)  05 

                                              2) सेवमनार                           05 

 

 

6 व्यावहाररक मराठी से्नहल तावरे  से्नहवधयन प्रकाशन, पुणे  

7  
कषवता: सिंकल्पना, षनषमयती आषण 

समीक्षा  
वसिंत पाटणकर  अनुभव प्रकाशन, मुिंबई  

८  प्रिासवनक भार्षा  भार्षा संचनािाय, महाराष्ट्र राज्य   


