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Title and Subject Code 

 B.A.III  Marathi [ मराठी ] 

Sr. 

No.  

Semester Name of the Course Subject code COURSE /PAPER  

1 V     साहहत्य हिचार     MAR  S7 Marathi Course-7 

2 V मराठी भाषा अहण भाषा हिज्ञान     MAR  S8 Marathi Course-8 

3 V मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा आहतहास 

[प्रारंभ ते आ.स .१५००]  

  MAR  S9 Marathi Course-9 

4 V मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या संधी  MAR S10  Marathi Course-10 

5 V  िाङ्मय प्रिाहाचे ऄध्ययन : मध्ययुगीन     MAR S11      Marathi  course 11  

6 VI साहहत्य हिचार MAR  S12 Marathi course 12 

7 VI मराठी भाषा अहण भाषा हिज्ञान     MAR S13 Marathi course 13 

8 VI  मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा आहतहास 

[प्रारंभ ते आ.स .१५००] 

     MAR 14 Marathi course 14 

9 VI मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या संधी      MAR 15 Marathi course 15 

10 VI िाङ्मय प्रिाहाचे ऄध्ययन :लहलत गद्य          MAR16 Marathi course 16  



Sr. 

No. 

Se

m 

Title of the Paper Discipline 

Specific 

Elective 

Distributi

on of 

Credit 

Workload 

Per week 

Total 

Credi

t 

Theor

y 

Marks 

Intern

al 

Evalua

tion 

1 V   साहहत्य हिचार  Marathi 

Course-7 

4 4 Lectures 

 

60 40 

2 V मराठी भाषा अहण भाषा 

हिज्ञान  

Marathi 

Course-8 

4 4 Lectures 60 40 

3 V मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

आहतहास [प्रारंभ ते आ.स 

.१५००]  

Marathi 

Course-9 

4 4 Lectures 60 40 

4 V मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या 

संधी 

Marathi 

Course-

10 

4 4 Lectures 60 40 

5 V िाङ्मय प्रिाहाचे 

ऄध्ययन:मध्ययुगीन 

Marathi 

Course-

11 

4    4 

Lectures 

 60 40 

6 VI साहहत्य हिचार 

 

Marathi 

Course-

12 

4 4 Lectures  60 40 

7 VI मराठी भाषा अहण भाषा 

हिज्ञान 

Marathi 

Course-

13 

4 4 Lectures  60 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 VI मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

आहतहास [प्रारंभ ते आ.स 

.१५००] 

Marathi 

Course-

14 

4 4 Lectures  60 40 

9 VI मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या 

संधी 

Marathi 

Course-

15 

4 4 Lectures  60 40 

10 VI िाङ्मय प्रिाहाचे 

ऄध्ययन:लहलत गद्य  

व्यहिहचत्र े 

Marathi 

Course-

16 

4 4 Lectures  60 40 



 

 

Rayat Shikshan Sansthas, Satara 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad 

(Autonomous) 

Department of Marathi 

B.A.III Marathi 

EQUIVALENCE 

 

Sr. 

No.  

Class Semester Paper 

No. 

Title of the Paper  

SHIVAJI UNIVERSITY 

Title of the Paper (New) 

AUTONOMOUS 

1 B.A.III V 7   साहहत्य हिचार    साहहत्य हिचार  

2 B.A.III V 8 मराठी भाषा अहण भाषा 

हिज्ञान  

मराठी भाषा अहण भाषा 

हिज्ञान  

3 B.A.III V 9 मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

आहतहास [प्रारंभ ते आ.स १५००]  

 

मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

आहतहास [प्रारंभ ते 

आ.स.१५००]  

 

4 B.A.III V 10 मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या 

संधी 

मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या 

संधी 

5 B.A.III V 11 िाङ्मय प्रिाहाचे 

ऄध्ययन:मध्ययुगीन 

िाङ्मय प्रिाहाचे 

ऄध्ययन:मध्ययुगीन 

6 B.A.III VI 12 साहहत्य हिचार 

 

साहहत्य हिचार 

 

7 B.A .III VI 13 मराठी भाषा अहण भाषा 

हिज्ञान 

मराठी भाषा अहण भाषा 

हिज्ञान 



8 B.A.III VI 14 मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

आहतहास [प्रारंभ ते आ.स १५००] 

मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

आहतहास [प्रारंभ ते आ.स 

.१५००] 

9 B.A.III VI 15 मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या 

संधी 

मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या 

संधी 

10 B.A.III VI 16 िाङ्मय प्रिाहाचे ऄध्ययन 

:लहलत गद्य   : व्यहिहचत्र े 

िाङ्मय प्रिाहाचे ऄध्ययन 

:लहलत गद्य   : व्यहिहचत्र े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad  

 (Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part – III   SEMESTER – V  

Marathi, Course – 7 

साहहत्य हिचार  

June 2021 onwards 

             

Subject Code: (MARS -7) 

(Credit 04) 

Preamble (प्रास्ताहिक) 

पदिीस्तरािर ऄंहतम िषााचे हिक्षण घेणाऱ्या मराठी भाषेच्या हिद्यार्थयााला साहहत्य म्हणजे काय या मूळ प्रश्नापासून त े

साहहत्याची प्राचीन काळापासून होत अलेली साहहत्यिास्त्रातील चचाा ऄद्ययाित मतमतांतरासह कळािी,साहहत्य 

मुलतत्िे कळािीत या हतेनू े सदरची ऄभ्यासपहत्रका ऄध्ययन करण्यास लािलेली अह.े या ऄभ्यासपहत्रकेत पौिाात्य 

,पाश्चमात्य,अहण अधुहनक  हिचारिंत यांच्या साहहत्यसंबंधी व्याख्या ऄगर दषृ्टीकोन समजून घेउन हिद्याथी साहहत्य 

म्हणज ेकाय या बाबत अपले अकलन व्यापक करून घेइल. साहहत्य ह ेका हलहहल ेजात े.का िाचले जात े,त्याची प्रयोजन े

काय ऄसतात या संबंधी हिचार समजून घेइल .जीिनाची प्रयोजने अहण साहहत्याची प्रयोजन े यांचा ऄनुबंध त्यास 

कळेल.साहहत्य हनर्ममतीची हिहिध कारणे कोणती अहते याबाबत ची ऄद्ययाित काव्यहनर्ममती प्रक्रिया हिषयक चचाा तो 

समजून घेइल.अहण हनर्ममतीच्या ऄनेक ररती त्यास कळतील.प्रहतभा अहण ऄन्य घटक यांचा साहहत्यहनर्ममतीमध्ये काय 

िाटा ऄसतो त ेबारकाइने समजून घेइल. तसेच पूिी पासून ऄलंकार अहण िृत्त या मध्ये काव्य हनर्ममती किी होत गेली 



त्याचीही तो समज करून घेइल.ऄलंकाराच ेअहण िृतांचे प्रकार तो समजून घेइल.या साहहत्यतत्िाचं्या अधारे कोणत्याही 

कलाकृतीच े तो अकलन,अस्िाद अहण मूल्यमापन करू िकतो यासाठी त्याची साहहत्य हिषयक समज िाढिण्यासाठी 

सदरची ऄभ्यास पहत्रका लािण्यात अलेली अह.ेदसुरे ऄसे की साहहत्यातील मुलतत्िे समजल्याहििाय त्यास साहहत्याच े

अकलन होणार नाही त्यासाठी साहहत्यसंबंधी जो हिचार झाला त्याचा ऄभ्यास करणे ऄहनिाया अह ेयाची जाणीि त्यास 

करून दणेे अहण त्याच्या ज्ञानकक्षा रंदािणे हा दखेील हिचार या माग ेअह.े 

  

Course Outcomes:  

CO – 1. साहहत्यातील मुलतत्िे हिद्याथी समजून घेतो. 

CO – 2. साहहत्याच्या पौिाात्य,पाश्चात्य,अहण अधुहनक काव्य व्याख्यांचा पररचय करून घेतल्यान ेत्यास हिहिध भूहमका 

,दषृ्टीकोन तो अकलन करून स्ितःची समज िाढितो . 

CO – 3.काव्याची प्रयोजन संदभाातील चचाा अहण मतमतांतरे समजून घेतल्यान ेत्याला साहहत्य लेखनाचे ि िाचनाच ेहते ू

कळतात.कलाकृतीच े प्रयोजन काय ऄसेल याचा िोध घेण्याची त्याची दषृ्टी त्यास प्राप्त होइल.कोणत्याही कलाकृतीच े

प्रयोजन काय  याचा िोध तो घेत राहील  

CO – 4. साहहत्य हनर्ममती किी होत ेत्याचा िोध तो घेत राहील .कोणतीही कलाकृती किी हनमााण झाली त्याचा िोध 

घेइल .त्यामुळे त्याची िोधक दषृ्टीचा हिकास होइल . 

CO-5 – पौिात्या साहहत्य हिचारात ऄलंकार हिषयक झालेली चचाा समजून घेउन िब्दालंकार ि ऄथाालंकार म्हणजे काय 

ह ेसमजून साहहत्य लेखन करताना यांचा ईपयोग कसा केला जातो ह ेसमजून घेउन तो ऄलंकाराचा ईपयोजन करायला 

हिकेल  

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) १ िाचन २ अकलन  

३ . हते ूिोध कौिल्य  ४ . साहहत्यहनर्ममती कौिल्य ५  ऄलंकार रचना कौिल्य संपादन ६ हिशे्लषण  

  Periods Cos 

Unit 1 साहहत्याच ेस्िरूप  15 CO1  



साहहत्याच्या व्याख्या : 

पौिाात्य –भामह ,मम्मट ,अनंदिधान ,हिश्वनाथ  

पाश्चात्य –िडासिथा,मॅर्थयू अनोल्ड,कालााइल  

अधुहनक –डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर यांचा साहहत्य हिषयक दषृ्टीकोन  

               भालचंद्र नेमाडे यांचा साहहत्य हिषयक दषृ्टीकोन  

लहलत ि लहलतेतर साहहत्य  

लहलत साहहत्यातनू व्यि होणाऱ्या ऄनुभिांचे हििेष:  संिेदनात्मकता, 

भािनात्मकता, िैचाररकता, सेंक्रद्रयता, सूचकता, हिहिष्टता, हिश्वात्मकता  

 

& 

CO2 

 

Unit 2 साहहत्याच ेप्रयोजन  

प्रयोजन म्हणज ेकाय?प्रयोजन अहण पररणाम यातील फरक  

साहहत्याची प्रयोजने :१ यि ककिा  कीती २ व्यिहारज्ञान ३] अनंद  ४] 

ईदबोधन ५]अत्माहिष्कार ६]हजज्ञासापूती ७ ]जीिनानभुूती ८]आच्छापूती 

ऄथिा स्िप्नरंजन ९] पलायनिाद [ESCAPISM ] 

15  

CO3 

Unit 3 साहहत्य हनर्ममतीची कारणे  

साहहत्य हनर्ममतीच ेस्िरूप  

साहहत्य हनर्ममतीची कारणे  

१ ]प्रहतभा –स्िरूप ि िैहिष्य े[प्रहतभा व्यापार, प्रहतभचेे ऄलौक्रककत्ि , 

ऄपूिा हनर्ममतीक्षम प्रहतभा, प्रहतभा ही िेडाची बहीण] 

२]बहुश्रुतता ३]ऄभ्यास ४]भािनात्मकता ५]संिेदनिीलता ६]ईत्पे्रक्षा 

७]चमत्कृती ८ ]स्िास्र्थय [िारीररक .मानहसक ]९ साहहहत्यकाचा 

जीिनहिषयक दषृ्टीकोण 

15 CO4 

 

 



Unit 4 ऄलंकार : 

१ ऄहतियोिी ,२]स्िभािोिी ३ ]दषृ्टांत ४]ईपमा ५]ऄनुप्रास ६]रूपक  

व्याख्या ,स्िरूप,अहण ईदाहरणे ऄपेहक्षत  

15 CO5  

 

 

 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

1. कोणत्याही एका  साहहत्यकृतीचे प्रयोजन ,हनर्ममती मीमांसा याचा िोध हिद्याथी घेइल  , 

कलाकृती किान ेप्रभािी झाली याचा िोध घेण े. 

2. हचत्रपट परीक्षण ,नाटक परीक्षण  आत्यादी बाबीं ऄंतगात मूल्यमापन मध्ये घेण्यात 

याव्यात.ज्यान ेहिद्याथी कौिल्य हिकास होइल अहण त्यास या क्षमतेमुळे पुढे त्यास लेखन 

करून पुढे व्यिसाय करून सेिा दउेन अर्मथक प्राप्ती करणे िक्य होइल. 

(CO2 TO 

CO5) 

 

Reference Books: 

       

सदंभा ग्रथं     

१ जाधि ईदय ,काव्यिास्त्र :अकलन अहण अस्िाद ,लोकपाल पहब्लकेिन, औरंगाबाद,प्रथमािृत्ती ५ सप्टेंबर २०१३  

२ पंुडे,दत्तात्रय ि तािरे स्नेहल [संपा.]  साहहत्यहिचार ,स्नेहिधान प्रकािन पुणे ,प्रथमािृत्ती ,फेब्रुिारी .१९९५  

३ पाटील,म.स.ु  भारतीयांचा साहहत्यहिचार .चेतश्री प्रकािन ,ऄंमळनेर  

४ िासमकर,हि.दा . मराठीतील कलािादी समीक्षा,ऄक्षरदीप प्रकािन ,कोल्हापूर अ.प.२०१८  

५ करंदीकर गो.हि.  ऄॅररस्टॉटलचे काव्यिास्त्र पॉप्युलर  प्रकािन, मंुबइ  

६ जाधि मा.मा      ऄक्षरगाथा माहसक[मराठी साहहत्यहिचार हििेषांक ] नांदडे,एहप्रल २०१४  

मुलभूत िाचन : 



१ .जोग,रा.श्री.------ऄहभनि काव्य प्रकाि, व्हीनस प्रकािन,पुणे, अिृत्ती ७ िी १९७५  

२ गाडगीळ,स.रा . ------काव्यिास्त्र प्रदीप,व्हीनस प्रकािन पुणे, अिृत्ती ४ थी, जानिेारी १९९३  

३ गोहिलकर लीला   ----भारतीय साहहत्यहिचार,स्नेहिधान प्रकािन पुणे २००३  

४ िाळंब,ेमो.रा .     ---सुगम मराठी व्याकरण ,हनतीन प्रकािन ,पुणे  

५ दिेपांडे,ऄ.ना.[संपा]   -  हिनोबाची साहहत्यदषृ्टी ,परमधाम पिनार िधाा १९७५  

६ कुलकणी ऄ.िा .         -   साहहत्यहिचार ,प्रहतमा प्रकािन ,पुणे ,अ.द ु.१९९७  

७ गाडगीळ गंगाधर        -   खडक अहण पाणी ,प्यापुलर प्रकािन ,मंुबइ १९६०  

८ ढिळे,हि.ना .               - साहहत्याच ेतत्िज्ञान कॉहन्टनेन्टल  प्रकािन पुणे  

९ डॉ .बाबासाहबे अंबेडकर –माझी अत्मकथा  ;संपादक ज.गो.संत  कौिल्य प्रकािन औरंगाबाद पहहली अिृत्ती १४ 

एहप्रल १९७६  पृष्ठ िमांक [१५३]  २ मे १९५४ रोजी हिदभा साहहत्य संघ ,नागपूर येथे केलेल ेभाषण ] 

१० टीका स्ियंिर                –  भालचंद्र नेमाड े 

Research journals   

Additional reading पूरक िाचन :  

१ ईपासे ,हिििंकर -  काव्यिास्त्र पररचय ,फडके प्रकािन ,कोल्हापूर २०१३  

२ कगले र.प  .  -   प्राचीन काव्यिास्त्र ,मौज प्रकािन ,मंुबइ ,१९७४  

३ दिेमुख ,मा.गो.  -मराठीचे साहहत्यिास्त्र  [ज्ञानेश्वर त ेरामदास ]  

४ डॉ .नगेंद्र   भारतीय काव्यिास्त्राचे मूळ प्रश्न ,सुहिचार ,नागपूर पुणे १९६७ [ऄनुिादक :िैलजा करंदीकर ] 

Medium of Instruction –MARATHI 

 

Special instructions, if any 

 

  

 

 



 

 

                       प्रश्नपहत्रकेचे स्िरूप ि गुणहिभागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

                          या  परीक्षसेाठी  घटक िमांक -२  ,३ ,ि ४  ह े  तीन घटक ऄसतील  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

अतंर्गत मलू्यमापन  

४० गणु 

 



                                          ऄतंगात मलू्यमापनाच ेतीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

१ घटक चाचणी परीक्षा (गुण २० )  

 

ही परीक्षा ऄभ्यासिमातील   घटक िमांक १ मध्य ेऄसलले्या ऄभ्यासिमािर  ही चाचणी घतेली जाइल .लेखी 

परीक्षेत मात्र या घटकािर प्रश्न नसतील . 

 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 



संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

 

िर ईल्लेखलले्या  कोणत्याही  एका  ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदल ेजातील. 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad 

(Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

B.A . Part III, Semester V, Marathi paper no.8  

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

मराठी भाषा ि भाषाहिज्ञान   

 [MAR S 8] 

 

Preamble (प्रास्ताहिक)  

  भाषाहिज्ञान ह ेऄभ्यासक्षेत्र ऄलीकड ेएक स्ितंत्र ि व्यापक ऄभ्यासक्षेत्र म्हणून ओळखले जात अह.े मराठी भाषेच्या 

संदभाात भाषा म्हणज ेकाय? हतची ईत्पत्ती किी झाली, भाषेची लक्षणे िा िैहिष्ये, हतच ेस्िरूप याचा पररचय 

हिद्यार्थयाांना होण ेगरजेच ेअह.े त्याचबरोबर  स्िहनम, रहपम हिचार ि िाक्यहिचार याचा  पररचय हिद्यार्थयाांना 

व्हािा, मराठी भाषेच्या ऄभ्यासाची अिड हनमााण व्हािी या हतेून ेऄभ्यासिमाची रचना केलेली अह.े 

Course Outcomes: 



Co-1     भाषोत्पत्ती किी झाली याचा पररचय करून घेतो. . 

Co-2    भाषाहिज्ञानाचा पररचय करून घेतो. 

Co-3     भाषाहिज्ञान अहण मराठी भाषा यांचा सहसंबंध जाणून घेतो. 

Co-4     स्िनहिचार ि रूपहिचार यांचा पररचय करून घेतो. 

Co-5      िाक्यहिचाराचा पररचय करून घेतो.  

Co-6      मराठी भाषेहिषयी हिद्यार्थयाामध्य े अिड हिकहसत करून घेतो  

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) १ िाचन २ अकलन  

३ भाषा कौिल्ये  ४ . तकासगंत हिशे्लषण  ५ . सूक्ष्म अकलन ६ िब्द ि िाक्य रचना कौिल्य अकलन  

  Periods Cos 

Unit 1 भाषोत्त्पत्ती हिचार             

● भाषेची ईत्पत्ती – इश्वरहनर्ममत, राजाहनर्ममत,समाजहनर्ममत  

● भाषेच्या ईत्पत्तीच्या ईपपत्ती/हसद्ांत  

● आंहगत (Gesture) 

● मुखाहभनय ( Oral gesture) 

● ऄनुकरण (Bow-Bow) 

● रणन (Ding Dong) 

● भािनाहभव्यिी (Pooh-Pooh) 

● श्रमपररहार (Yo-he-Yo) 

● पे्रमगानमूलक (Sing-Song) 

● संपका  (Contact) 

15 CO1  

& 

CO6  

 



● िीडासिी (Play-Way) 

समन्िय ईपपत्ती 

Unit 2 भाषचे ेस्िरूप , व्याख्या अहण िहैिष्य े        

 भाषा म्हणज ेकाय ? 

भाषचे्या व्याख्या      

कृ.पां.कुलकणी, ना.गो.कालेलकर, श्री.न.गजेंद्रगडकर 

● मानिी ि मानितेर संप्रषेण  

● भाषचे ेस्िरूप  

समाजव्यिहाराच ेसाधन, ध्िहनमाध्यमता, प्रतीकात्मकता, 

संकेतबद्ता, भाषा – एक पद्ती, भाषा मानिी अह.े  

● सी.एफ.हॉकेटन ेसांहगतलेली भाषेची सात िैहिष्ये  

दहुरेीपण,हनर्ममतीक्षमता, कायाकारण संबंधाचा ऄभाि , 

यादहृच्छकता, ऄदलाबदलीची िक्यता, हिहिष्टीकरण, 

स्थलकालातीतता, सांस्कृहतक संिमण  

याहििाय – सामाहजक संस्था,ऄर्मजतभाषा, पररितानिीलता, 

रैहखकता आ.िैहिष्यांचा हिचार 

 

15 CO2 

& 

CO3  

& 

CO6  

 

Unit 3 स्िहनम हिचार,रहपम हिचार (स्थलू पररचय)           

ऄ.स्िहनम हिचार  

1.स्िन २.स्िहनम ३.स्िनांतर (संकल्पना ,स्िरूप ,प्रकार ) 

ब.रहपम हिचार  

15 CO4 

& 

CO6  

 



1.रूप  २.रहपम ३.रहपकांतर(संकल्पना ,स्िरूप ,प्रकार ) 

 

Unit 4                िाक्यहिचार 

पदबंध ि िाक्याचे स्िरूप  

           िाक्याचे प्रकार-                           

 केिलिाक्य ि त्याच ेप्रकारहमश्रिाक्य ि त्याच ेप्रकार ,सयंुि िाक्य ि त्याचे 

प्रकार ,िाक्याचे  पृथक्करण. 

 

15 CO5  

& 

CO6  

 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project  :   प्रकल्प लेखन – िाक्याचं ेप्रकार ि त्याचंी ईदाहरण ेयाचं ेसकंलन 

(CO4) 

Reference Books: 

मलुभतू िाचन  :  

१.जोिी प्र.न.                                 सुबोध भाषािास्त्र, स्नेहिधान प्रकािन ,पुणे  

२.गिळी,ऄहनल                              भाषाहिज्ञान अहण मराठी भाषा, हहरण्यकेिी प्रकािन ,कोल्हापूर  

३.धोंगड,ेरमेि                               भाषा अहण भाषाहिज्ञान ,क्रदलीपराज प्रकािन ,पुणे  

४.कानड ेमु.श्री.(संपा.)                      मराठीचा भाहषक ऄभ्यास ,स्नेहिधान प्रकािन ,पुणे  

५.गजेंद्रगडकर, श्री.न.                       भाषा अहण भाषािास्त्र ,व्हीनस प्रकािन ,पुणे  

६.हहरेमठ, राजिेखर                        मराठी व्याकरण पररचय, मेहता पहब्लशिग हाउस,पुणे 

७. लामतुरे, प्रज्ञा  ग्रामीण बोलीभाषेच ेिैभि, संस्कृती प्रकािन,पुणे, २०१२  

८.मालिे,पंुडे,सोमण (संपा.)               भाषाहिज्ञान पररचय , पद्मगंधा प्रकािन ,पुणे  



९.पंुडे, द.क्रद.                                   सुलभ भाषाहिज्ञान , स्नेहिधान प्रकािन ,पुणे  

१०.कदम, महेंद्र                               मराठीचे िणानात्मक भाषाहिज्ञान , स्नेहिधान प्रकािन ,पुणे   

११.काळे,कल्याण/सोमण,ऄंजली(संपा.) अधुहनक भाषाहिज्ञान ,प्रहतमा प्रकािन ,पुणे  

१२.पाटील, व्ही.एन.          सुलभ भाषाहिज्ञान ि मराठी व्याकरण, प्रिांत पहब्लकेिन्स,जळगाि   

अ.द.ु२,२०१६ 

१३.Hocket C.F                                A course in Modern Linguistics, Oxford,New York, 1958 

Research journals   

Additional readings: 

१. कुलकणी कृ.पां.                            मराठी भाषा : ईदगम अहण हिकास, मेहता पहब्लशिग हाउस,पुणे 

२. मालिे,हमशलद                              अधुहनक  भाषाहिज्ञान : हसद्ांत अहण ईपयोजन, लोकिाङ्मयगृह,मंुबइ   

३. कुलकणी, सुलक्षणा ि कुबेर,िसंत  भाषाहिज्ञान पररचय, फडके प्रकािन,कोल्हापूर  

४.  दामले,मो.के.                                िास्त्रीय मराठी व्याकरण,दामोदर सािळाराम अहण मंडळी, पुणे  

 

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 



 

प्रश्नपहत्रकेचे स्िरूप ि गुणहिभागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

या  परीक्षेसाठी  ४ घटकापैकी कोणतेही १,२ अहण ४  घटक ऄभ्यासिम राहील. एक घटक ऄंतगात मूल्यमापन 

घटक चाचणी साठी [२० ] ऄसेल  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 



 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

 

ही परीक्षा ऄभ्यासिमातील  घटक िमाकं ३िर अधाररत ऄसले.   

सदर घटक ६० माकााच्या लखेी परीक्षते समाहिष्ट केला जाणार नाही  

 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 



ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध गोष्टींचा हिचार करून, ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदले जातील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad 

 (Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part –III,  SEMESTER - V 

Marathi, Course – 9 



June 2021onwards  

Subject Code: (MARS 9) 

                                                                  (Credit 04)  

                                            पेपर िमाकं ९, मध्ययगुीन मराठी िाड्मयाचा आहतहास  

Preamble (प्रास्ताहिक) 

मराठी साहहत्याचा हििेष स्तरािर ऄभ्यास करणाऱ्या हिद्यार्थयााला मराठी साहहत्याची समग्र परंपरा स्थूलमानाने 

माहीत ऄसणे ऄत्यंत अिश्यक अह.े मराठी साहहत्याची परंपरा साधारणतः एक हजार िषाांच्या माग ेजात नसली 

तरी साहहत्यातील िेगिेगळ्या प्रकारांनी समृद् अह.े त्यामुळेच या साहहत्य परंपरेला अपण प्राचीन मराठी ऄसे न 

म्हणता मध्ययुगीन मराठी ऄसे संबोधत अहोत. या परंपरेत संत अहते, तत्त्िज्ञ अहते, पंहडत अहते, िाहीर 

अहते, बखरकार अहते. मराठीतील या साहहत्याच्या हनर्ममतीमागील प्रयोजने दहेखल हिहभन्न अहते, संत, पंत 

अहण तंतांच्या या साहहत्याने मराठी भाषेच्या बोलीला सौंदया प्रदान केले अह.े नामदिे तुकारामांच्या 

ऄभंगांपासून त े रामदासांच्या दासबोधापयांत ऄनेक किींनी िब्दालंकारांची अहण सुभाहषतांची दणेगी मराठी 

भाषेला क्रदलेली अह.े मराठी भाषा ऄभ्यासणाऱ्या कोणत्याही हिद्यार्थयााला या भाषेचे ऄंतरंग समजून घ्यायचे 

ऄसेल तर मराठी िाड्मयाची  ही परंपरा ऄभ्यासण्याहििाय पयााय नाही. याच भूहमकेतून ही ऄभ्यासपहत्रका 

तयार करण्यात अली अह.े        

Course Outcomes :    

Outcomes :  

CO 1. मराठी भाषेची पूिापीरठका समजािून घेता येइल. 

CO 2. मराठी भाषेचा हनर्ममतीकाळ ि जडणघडण किी झाली अह ेते समजेल.CO 3. मराठीतील अद्य गं्रथाचे 

स्िरूप समजेल 

CO 4. महानुभािांनी हलहहलेल्या गद्य गं्रथातून तेराव्या ितकातील मराठी बोली ि मराठी माणसाच्या सिा 

सांस्कृहतक ऄंगांचा पररचय होइल. 



CO 5. महानुभािांच्या पद्य गं्रथातून मराठी किींच्या काव्यप्रहतभेचा पररचय होइल. 

CO 6. भागित ककिा िारकरी संप्रदायाचा पररचय, तत्िज्ञान अहण काव्यसौंदया यांचा पररचय होइल.  

CO 7. मराठी भाषेला समृद् करणारे आतर धमीय संतकिी ि हिहिध संप्रदायांनी हनमााण केलेले िाड्मय 

पाहहल्यानंतर सामाहजक सलोखा ि सिाधमासमभािाची मूल्ये हिद्याथी अत्मसात करेल. 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

प्राचीन गं्रथ भाषा अकलन ,िाचन ,हिशे्लषण,आ . 

 

  Periods Cos 

Unit 1 मराठी िाड्मयाचा प्रारंभकाळ त ेआ.स.१२०० पयांत  

ऄ)हििेकशसधूपूिाकालीन रचना  

 कुिलयमाला,मानसोल्लास,ऄमरनाथ सिांद,गोरक्षगीता आ. 

ब)मराठीतील अद्य गं्रथकार मुकंुदराज यांची रचना  

       हििेकशसधू,पिनहिजय,परमामृत  

क)मराठीतील अद्य किहयत्री महदबंा यांची रचना  

 धिळे(पूिााधा ि ईत्तराधा),मातृकी स्ियंिर   

 

 

15 CO1 ,CO2 

,CO3  

Unit 2 आ.स.१२०० ते १३०० (स्थूल कालखंड) 

ऄ)महानुभािीय गद्य िाङ्मय  

 म्हाइभट्ट..लीळाचररत्र,श्री.गोशिदप्रभूचररत्र ि आतर रचना  

 केसोबास.,सूत्रपाठ ,स्मृहतस्थळ  

15 CO4 ,CO5 



ब)महानुभािीय पद्य .... 

 साती गं्रथ(गं्रथ ि गं्रथकार स्थूल पररचय ) 

नरेंद्र..-----रहक्मणी स्ियंिर  

भास्करभट्ट बोरीकर---हििुपालिध,ईद्िगीता क्रकिा ंएकादि स्कंध     

 दामोदर पंहडत-िच्छाहरण 

 पंहडत हिश्वनाथ.-ज्ञानप्रबोध  

 रिळोव्यास.----सह्याद्रीिणान  

 नारायण पंहडत----श्री ऊद्ीपूर िणान  

 

  

Unit 3 आ.स.१३०० ते १४००(स्थूल कालखंड) 

ऄ)ज्ञानेश्वरांच ेिाड्मयीन  काया  

ज्ञानेश्वरी,ऄमृतानुभि,चांगदिेपासष्टी,हररपाठाचे ऄभंग ि आतर रचना  

ब)नामदिेांची ऄभंग रचना  

क)  आतर संतांची रचना  

सािता माळी,गोरोबा कंुभार,मुिाबाइ,सेना महाराज,नरहरी 

सोनार,कान्होपात्रा यांच्या रचना 

15 CO6 

Unit 4 आ.स.१४०० ते १५०० (स्थूल कालखंड) 

ऄ)ऄन्य संप्रदायातील प्रमुख गं्रथकार अहण त्यांची गं्रथरचना  

सत्यमालनाथ,चोम्भा(नाथसपं्रदाय] नाथ संप्रदाय पररचय   

िांतशलग अहण मन्मथ हििशलग (शलगायत संप्रदाय)गुणकीती ि हजनदास 

15 CO7 



नामा[जैन मराठी किी ]  

नृशसह  सरस्िती अहण दासोपंत (दत्त संप्रदाय)  

ऄज्ञानहसद् ि बहहरा जातिेद (नागेि संप्रदाय) 

िेख महमद अहण हुसने ऄंबरखान  (मुस्लीम मराठी किी ) 

फादर स्टीफन्स,फादर िुिा(हिस्ती  मराठी किी )    

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project :  

 कौिल्य प्राप्ती साठी ईपिम ---१ ]कोणत्याही एका ग्रंथकार यािर सादरीकरण २ ]ओिी ऄभंग आत्यादी प्राचीन कला 

प्रकार यांच ेसादरीकरण करािे ि हनिेदन घ्यािे .कायािम सदशृ्य सादरीकरण अह.े मुलांना अनंद हमळािा 

,सामाहजक भान ,अिड ,कायािम याची सांगड घालािी ३ ]जुने का हिकायचे या हिषयी महत्ि सांगून  अस्था 

िाढिािी .४ ] हस्त हलहखताचे संकलन –पोर्थया  

दरु्ममळ ग्रंथ संकलन –िैक्षहणक सहल काढून प्रकल्प लेखन तयार करून घेणे –ऄंतगात मूल्यमापन मध्ये घ्याि े-२० माका  

सहलीसाठी ऄहिाल लेखन करून घेण्यात याि े.] 

(CO4) 

Reference Books:  

 

संदभागं्रथ : 

१ दउेळगािकर चंद्रकांत (संपा.)’ मन्मथ स्िामी  व्यिी अहण िाङ्मय’ िैिभारती प्रकािन िोध प्रहतष्ठान 

,जंगमिाडी मठ,िाराणसी  

२ पाटील तानाजी   साहहत्यातील सामाहजकता,हिश्वकमाा पहब्लकेिन,पुणे  

३ सुंठणकर बा. र.  महाराष्ट्रीयन संत मंडळीचे ऐहतहाहसक काया,बेळगाि  

४ सरदार गं. बा.    संत िाड्मयाची सामाहजक फलशु्रती  म.सा.प पुणे  

५ जाधि रा. ग.    अनंदाचा डोह,प्राज्ञ पाठिाला,िाइ  



६ कामत ऄिोक ि बडिे सतीि ,संत नामदिेहिषयक ऄभ्यास,अळंदी  

७ दिेमुख ईषा ,मांक्रदयाळी,माया प्रकािन,नागपूर  

८ पाटील सदाहिि ,तुकाराम अहण कबीर,दयाा प्रकािन,पुणे  

९ घोणसे िामा ,हिरिैिांचे मराठी शहदी िाङ्मय :एक ऄभ्यास,िैिभारती िोध प्रहतष्ठान जंगमिाडी िाराणसी  

१० हप्रयोळकर ऄ.का. , मुसलमानाची जुनी मराठी कहिता  

११ ढेरे रा. हच. , मुसलमान मराठी संतकिी,पद्मगंधा प्रकािन,पुणे  

१२ पठाण यु. म. , मुसलमान (सुफी) संतांच ेमराठी साहहत्य  

१३ मोरज ेगंगाधर, मराठी  हिस्ती  िाङ्मय ,फादर  

१४ ईपाध्ये बाबुराि ,संत गोरा कंुभार: िाङ्मय दिान,स्नेहिधान प्रकािन,पुणे  

१५ आलेकर सुहाहसनी,संत किी अहण किहयत्री:एक ऄनुबंध,स्नेहिधान प्रकािन,पुणे  

१६ ऄकोले सुभाषचंद्र ,प्राचीन मराठी जैन साहहत्य,सुहिचार प्रकािन,नागपूर  

१७ पाटगणकर हिद्यासागर, मराठी संत कहियीत्रींचा आहतहास,साहहत्य ऄकादमी,निी क्रदल्ली  

१८ होनमान ेधनंजय,तंजािरची मराठी कीतानपरंपरा,स्नहेिधान पुणे २०१७ 

मुलभूत िाचन  

१.नहसराबादकर ल.रा., प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  आहतहास,फडके प्रकािन,कोल्हापूर  

२.पठाण यु.म. महानुभाि साहहत्य संिोधन खंड १,मराठिाडा हिद्यापीठ प्रकािन,औरंगाबाद  

३.दिेपांडे ऄ.ना. प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  आहतहास खंड १ त े४  

४.पांगारकर ल.रा.,प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  आहतहास खंड १ ते ३,महाराष्ट्र साहहत्य पररषद प्रकािन ,पुणे  

५.पसारकर िे.द.े  िेल ूगेला गगनािरी,सुहिद्या प्रकािन,पुणे  

Research journals: 

   



Additional readings: - 

परूक िाचन 

१ िेणोलीकर ह.श्री.,प्राचीन मराठी िाड्मयाचे  स्िरूप,व्हीनस प्रकािन,पुणे  

२ पांगारकर ल.रा. ,मराठी िाड्मयाचा आहतहास खंड १ ि २ 

३ तुळपुळे िं.गो. , मराठी  िाड्मयाचा  आहतहास,महाराष्ट्र साहहत्य पररषद,पुणे  

४ मांडिकर भाउ , संत नामदिे दिान,सेिा प्रकािन,ऄमरािती  

५ आनामदार ह.ेहि.(संपा), संत नामदिे काव्यसंभार अहण संत पररिार  

६ ईपासे हिििंकर,महाराष्ट्र भूषण सहा संत साहहहत्यक,फडके प्रकािन,कोल्हापूर २०१२  

७ ईपासे हिििंकर (संपा ], िांतशलगकृत  कणाहसं,प्रकािन िरण संस्कृती ऄध्ययन केंद्र,हसद् संस्थान मठ  

                               हनड्सोसी,ता.हुके्करी,हज.बेळगाि  

 

८.पसारकर िे.द.े(संपा) श्री मन्मथहििशलग परम्ररहस्यकृत,िैिभारती िोध प्रहतष्ठान,िाराणसी,२००१ 

९ फाटक न.र. श्री.एकनाथ: िाङ्मय  अहण काया,मौज प्रकािन गृह,मंुबइ  

१० परमागा सेिक श्री बालकृष्ण िास्त्री  महानुभाि : महानुभाि पंथ,प.पू.मधुकरिास्त्री किीश्वर,पंच कहमटी 

संस्थान ,श्री  दिेदिेेश्वर ,माहूर,अठिी,२०१४  

Medium of Instruction – Marathii 

 

Special instructions, if any - 

 

Library and laboratory equipment`s - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

या  परीक्षसेाठी  घटक िमाकं २,३ ,४ ह े तीन घटक  हा ऄभ्यासिम राहील.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 



४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 

 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

ही परीक्षा   घटक िमांक १ या घटकािर अधाररत ऄसेल.  

मात्र ६० माकााच्या लेखी परीक्षेत या घटकाचा समािेि ऄसणार नाही  

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 



३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता लेखन, ऄहिाल 

लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध गोष्टींचा हिचार करून, कोणत्याही एका  ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदल ेजातील. 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad 

(Autonomous) 

Choiced Based Credit System 



B.A . Part III, Semester V, Marathi paper no.10  

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या सधंी   

 [MAR S 10] 

 

Preamble (प्रास्ताहिक)  

         या ऄभ्यासिमामध्य ेमराठी भाषेतून हिक्षण घेतल्याने कोणकोणत्या ऄथााजनाच्या संधी ईपलब्ध होउ िकतात 

याचा हिचार केलेला अह.े भारतासारख्या बहुभाहषक दिेात भाषा अहण भाहषक कौिल्ये अत्मसात ऄसलेल्यांना 

नोकरी-व्यिसायाच्या निनव्या संधी ईपलब्ध होत अहते. त्यामुळे भाषेचा सजाकतने ेिापर करणे ही हिहिध संधींची 

नांदी ठरते अह.े त्यामुळे सजानिील लेखनामध्ये कथा लेखन, िैचाररक लेखन करताना नेमके काय कराि ेलागेल ह ेस्पष्ट 

केले अह.े त्याचबरोबर िोधहनबंधलेखन ि प्रकल्पलेखन कस ेकरािे. संिोधनपर  लेखनाची ओळख हिद्यार्थयाांना व्हािी 

या हतेनू ेिोधहनबंध ि प्रकल्पलेखन याचा  ऄभ्यासिमात समािेि केलेला अह.े अजच्या माहहती तंत्रज्ञानाच्या युगात 

मराठीच्या हिद्यार्थयाालाही अंतरजालािरील मराठीचे स्िरूप कस ेअह ेह ेसमजाि.े हिद्यार्थयाांमधील लेखन कौिल्ये 

हिकहसत व्हािीत, हिद्यार्थयाालाही लेखन करून ऄथााजान करता याि ेयासाठी अंतरजालािरील मराठीचा समािेि 

करण्यात अलेला अह.े 

Course Outcomes:  

Co-1   सजानिील लेखनप्रक्रिया समजून घेतो. 

Co-2   कथा लेखनाच ेस्िरूप ि प्रक्रिया समजून घेतो. 

Co-3   िैचाररक लेखनाचे स्िरूप ि प्रक्रिया समजून घेतो. 

Co-4   िोधहनबंध ि प्रकल्पलेखन कौिल्य समजून घेतो. 



Co-5    अंतरजालािरील मराठी लेखनपद्ती समजून घेतो. 

Co-6    हिद्यार्थयाांची लेखन कौिल्ये हिकहसत होतील ि अथाजानाच्या संधी प्राप्त होतील. 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. कथालेखन २. िैचाररक लेखन ३. िोधहनबंध लेखन  ४. सजानिील लेखन कौिल्य 

  Periods Cos 

Unit 1 सजानिील लेखन 

सजानिील लेखन :संकल्पना ि स्िरूप 

           कथा : संकल्पना ि स्िरूप  

कथा ि गोष्ट यातील फरक  

कथेच ेघटक  

मराठी कथालेखनाची िाटचाल (स्थूलपररचय ) 

प्रात्यहक्षकासह कथा लेखन  

15 CO1  

& 

CO2 

& 

CO6 

 

Unit 2               िचैाररक लखेन 

● िैचाररक लेखन : संकल्पना ि स्िरूप 

● मराठी िैचाररक लेखनाची िाटचाल (स्थूलपररचय ) 

● िैचाररक लेखनाची पद्त  

● िैचाररक लेखनाच ेप्रकार 

15 CO1 

& 

CO3  

& 

CO6 

 

Unit 3 िोधहनबधं ि प्रकल्पलेखन (स्थलू पररचय) 

● संिोधन , संकल्पना ,स्िरूप , महत्ि  

● संिोधनपर लेखनप्रकार पररचय 

१.िोधहनबंध – स्िरूप ि पद्ती  

२.संिोधन प्रकल्प – स्िरूप ि पद्ती  

३.प्रबंहधका  

15 CO4 

& 

CO6 

 



४.प्रबंध  

● संिोधनपर लेखनाची पर्थये ि भाषा  

Unit 4 अतंरजालािरील     (internet) मराठी 

● अंतरजालािरील मराठी लेखनाच ेस्िरूप  

● नोंदी लेखन,हिश्वकोि , हिक्रकपीहडया आ. 

● अंतरजालािरील मराठी संकेतस्थळांचा पररचय  

१.राज्य मराठी हिकास संस्था  

२.महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ  

३.भाषा संचलनालय  

४.मराठी भाषा हिभाग ,महाराष्ट्र िासन 

 ५.मराठी साहहत्य पररषद ,पुणे 

६.हिश्वकोि मंडळ  

७.आतर संकेतस्थळ – साहहत्य ऄकादमी ,नँिनल बुक ट्रस्ट, भारतीय 

भाषा संस्थान ,म्हसैरू आ. 

● प्रात्यहक्षकासह अंतरजालािर मराठीहिषयक लेखन  

15 CO5 

& 

CO6 

 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project  : कथालखेन ,िचैाररक  हनबधंलखेन ,िोधहनबधं ,प्रकल्पलखेन प्रात्यहक्षक. 

         मराठी साहहत्यहिषयक सकेंतस्थळाचंी यादी तयार करण.े   

(CO4) 



Reference Books: 

सदंभा ग्रथं :  

१. जोिी,सुधा ,कथा:संकल्पना अहण समीक्षा ,मौज प्रकािन ,मंुबइ ,२००२   

२. सारंग,हिलास .सजानिोध अहण हलहहता लेखक , मौज प्रकािन ,मंुबइ 

३. मालिे,हमशलद (संपा.) िोधहनबंधाची लेखनपद्ती (सुधाररत अिृत्ती लोकिाड्:मय गृह,मंुबइ 

४. पाटील ,अनंद , सृजनात्मक लेखन ,पद्मगंधा प्रकािन,पुणे ,२००९  

५. काळे,कल्याण,पंुडे द.क्रद.  व्यािहाररक मराठी ,हनराली प्रकािन ,पुणे २००७  

६. िेलणकर,जयंत,प्रबंध कसा हलहािा, साहहत्य प्रसारक कें द्र ,नागपूर 

७. कऱ्हाड े,सदा ,संिोधन : हसद्ांत अहण पद्ती , लोकिाड्:मय गृह,मंुबइ  

८. चुनेकर,सु.रा.ि पठारे ,संिोधन ,स्िरूप अहण पद्ती ,हि.प्र. संस्था,संगमनेर  रंगनाथ(संपा.)                 

९. रोकड,ेसुहास,संगणक ि माहहती तंत्रज्ञान ,नाथ ेप्रकािन ,पुणे  

१०.िरखेड,ेरमेि नारायसंिोधनाच ेपद्तीिास्त्र ॎग्रामण्ये आहन्स्टयूट ऑफ ि िरखेड ेमंगला रमेि 

,एज्युकेिन,एक्सलन्स,पुणे  

११.जोिी प्रभाकर ि  िासुदिे िल ेईपयोहजत मराठी भाग-१ प्रिांत पहब्लकेिन्स, जळगाि, २०१७. 

१२.तौर,पृर्थिीराज  ,मराठी भाहषक कौिल्य हिकास ,ऄथिा पहब्लकेिन्स ,धुळे २०१८  

१३.िरखेड,ेमंगला प्रकल्प ऄभ्यास ,नाहिक  

१४.गिळी,ऄहनल ि मोरे नदंकुमार , भाषासंिाद, सायन पहब्लकेिन्स,पुणे २०१३  

१५.गिळी, ऄहनल ‘मराठी भाषा : अज अहण ईद्या ,दयाा प्रकािण  पुणे २०१८       

१६.कांबळे हिनोद, सजान नोंदी िाचन कट्टा प्रकािन प्रा.हल .कोल्हापूर २०१९              

Research journals:  



 

Additional readings: 

१.गिस,राजन ;शिद,ेऄरण , भाहषक सजान अहण ईपयोजन ,दयाा प्रकािन,पुणे ि पाटील, गोमटेश्वर २०१२ 

२.िेख,याहस्मन ,मराठी हस्तलेखन कोि,दसुरी अिृत्ती,हर्ममस प्रकािन पुणे,२०१५ 

३.नाहसराबादकर,ल.रा,व्यािहाररक मराठी, फडके प्रकािन, कोल्हापूर. 

४. रेगे,मे.पंु.(संपा)  निभारत (माहसक), व्यिहाररक मराठी हििेषा  प्राज्ञ पाठिाळा मंडळ, िाइ, ऑगस्ट-सप्टेंबर,  

५. हिकारपुरकर,दीपक ,क्रदव्यांगहमत्र संगणक,ईत्कषा प्रकािन,पुणे  

६.गोहिलकर,लीला .पाटणकर जयश्री,व्यािहाररक मराठी,स्नेहिधान पहब्लशिग हाउस,पुणे,२००७  

   

 

Medium of Instruction – Marathi 

Special instructions, if any 

Library and laboratory equipment`s 

 

प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

या  परीक्षसेाठी  घटक िमांक १ ,३ ,४ ऄभ्यासिम राहील.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 



१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 

 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

 

ही परीक्षा   घटक िमांक २ मधील ऄभ्यासिमािर   घेतली जाइल  

मात्र सदर घटकाचा ६० माकााच्या लेखी परीक्षते समाििे ऄसणार नाही  

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 



३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध गोष्टींचा हिचार करून, ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदले जातील. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad  

 (Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part –III,  SEMESTER - V 

Marathi, Course – 11 

June 2021onwards  



Subject Code: (MAR) 

(Credit 04) 

                                          िाङ्मयप्रिाहाच ेऄध्ययन : मध्ययगुीन  

                                       पाठ्यपुस्तक : दषृ्टान्तपाठ – हनिडक दषृ्टान्त (संपादन) 

Preamble (प्रास्ताहिक) 

         मराठी भाषा अहण साहहत्य यांना समृद् अहण प्रदीघा परंपरा अह.े मराठी भाषेतील गं्रथहनर्ममतीला 

बाराव्या ितकात प्रारंभ झाला. त्यामध्ये मध्ययुगीन कालखंडातील हिहिध संप्रदायांचा मोठा िाटा अह.े त्यातील 

महानुभाि संप्रदायान े पंथप्रसारासाठी मराठीचा िापर केला. या पंथातील ऄनेक गद्य ि पद्य गं्रथांनी मराठी 

साहहत्यात मोलाची भर घातली अह.े त्यातील ‘दषृ्टान्तपाठ’ या गं्रथाचे महत्त्िपूणा स्थान अह.े त्यामधून तत्कालीन 

समाजजीिन, लोकभाषा ि महानुभाि तत्त्िज्ञान यांचे दिान घडते. मराठी भाषेचे ि साहहत्याच ेजतन ि संिधान 

करणे ही अज काळाची गरज बनली अह.े त्यासाठी हिद्यार्थयाांना मध्ययुगीन महाराष्ट्रीय समाज, भाषा ि साहहत्य 

यांचा पररचय घडािा यासाठी येथे ‘दषृ्टान्तपाठ’ या गं्रथाची हनिड केली अह.े    

Course Outcomes :  

CO 1 – हिद्यार्थयाांना मध्ययुगीन महाराष्ट्र ि महानुभाि पंथ यांचा पररचय होइल   

CO 2 -  हिद्याथी महानुभाि िाङ्मयाच्या पे्ररणा ि स्िरूप समजून घेतील   

CO 3 -  हिद्यार्थयाांना महानभुाि गं्रथकार केसोबास यांचा पररचय होइल   

CO 4 - हिद्यार्थयाांना दषृ्टांत पाठातील अिय स्िरूप ि ऄहभव्यिीहििेष ज्ञात होतील   

CO 5 -  हिद्यार्थयाांना दषृ्टांतपाठातील भाहषक िैभिाचा पररचय होइल   

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

प्राचीन ग्रथं लखेन कौिल्य, अकलन कौिल्य ,िाचन आत्यादी . 

  Periods Cos 



Unit 1 ● मध्ययुगीन महाराष्ट्र अहण महानुभाि पंथाचा पररचय  

● दषृ्टान्तपाठ – गं्रथपररचय ि गं्रथकार केसोबास पररचय   

● दषृ्टान्त पाठाचे अियसूत्र – ईद्रण सूत्र 

15 CO1  

 

Unit 2 दषृ्टान्तपाठातील अियहििेचन – 

● महानुभाि पंथाचे तत्त्िज्ञान  

● तत्कालीन समाजजीिनाच ेहचत्रण  

● प्रसंगहचत्रण  

● व्यहिरेखाटन 

 

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 3 दषृ्टान्तपाठातील ऄहभव्यिी-हििेष –  

● रचनाहििेष 

● हनिेदन / कथनिैली  

भाषािैली   

15 CO2 

Unit 4 दषृ्टान्तपाठातील मध्ययुगीन मराठी भाषेच ेस्िरूप 

● िब्दसंग्रह  

● म्हणी ि िाक्प्रचार  

15 CO1 

& 

CO4 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project : 

1. प्रकल्प  :  दषृ्टांतपाठातील ‘िब्दसंग्रह ,म्हणी ,िाक्प्रचार आ.संकलन करणे  

2. दषृ्टांत पाठातील काही दषृ्टांतांचे  ऄिााहचनीकरण करणे   

      ककिा  

मध्ययुगीन मराठी िाड्मयातील कोणत्याही एका साहहत्यकृती अधारे सामाहजक ,सांस्कृहतक 

(CO4) 



,मूल्यहिचार भाषा हििेष आत्यादी पैकी कोणत्याही एका हिषयाऄनुषंगान े सादरीकरण करणे  

Reference Books: 

     

सदंभा ग्रथं  

१ पानस,े मु. ग. ‘यादिकालीन महाराष्ट्र’ – मंुबइ मराठी गं्रथसंग्रहालय, मंुबइ  

२  बोरगािकर ,िसंत ,‘प्राचीन मराठी चररत्रलेखन’ – कॉन्टीनेन्टल प्रकािन, पुणे  

३ िं. गो. तुळपुळे,‘यादिकालीन मराठी भाषा’ -, व्हीनस प्रकािन, पुणे 

४ ईषा दिेमुख ,मराठी साहहत्याच ेअक्रदबंध’ –, लोकिाङ्मय गृह, मंुबइ  

५  रा. शच. ढेरे ‘महाराष्ट्राचा दवे्हारा’ –, हिश्वकमाा साहहत्यालय, पुणे 

६ पाठक ,ऄरणचंद्र ,स्थान पोथी :एक पुरातत्िीय ऄभ्यास ,म.रा.साहहत्य संस्कृती मंडळ ,मंुबइ  

मलुभतू िाचन  

१ ‘हनिडक दषृ्टान्त’ (संपादन) – हििाजी हिद्यापीठ प्रकािन  

२  िं. गो. तुळपुळे,‘दषृ्टान्तपाठ’ – संपादक – व्हीनस प्रकािन, पुणे  

३ हि. हभ. कोलत‘ेमहानुभाि तत्त्िज्ञान’ –, ऄरण प्रकािन, मलकापूर (िऱ्हाड) 

४ हि. हभ. कोलत,े  ‘महानुभाि अचारधमा’ -  ऄरण प्रकािन, मलकापूर (िऱ्हाड) 

५ संपादक – रा. िं. नगरकर ‘मुहन केहिराज संकहल्पत – दषृ्टान्तपाठ’ –, स्नेहिधान पहब्लशिग हाईस, पुणे  

६ सुहास राजनकर,‘दषृ्टान्तपाठ : ऄन्िय अहण हचक्रकत्सा’ – ॠचा प्रकािन, नागपूर  

७ ‘यु. म. पठाण,महानुभाि साहहत्य संिोधन खंड १ ‘ –, मराठिाडा हिद्यापीठ प्रकािन, औरंगाबाद  

८ रमेि अिलगािकर,‘महानुभािांची ऄन्िय स्थळे’ –, चंद्रकांत प्रकािन, पुणे  

९ रा. शच. ढेरे‘प्राचीन मराठीच्या निधारा’ –, मोघे प्रकािन, कोल्हापूर  



  

 

Research journals: 

  

Additional readings: - 

 परूक िाचन : 

 १पठाण यु,म .,महानुभाि साहहत्य संिोधन खंड १ ,मराठिाडा हिद्यापीठ प्रकािन औरंगाबाद  

२ पंजाबी माधि [संपा .]श्री.च .पाणी व्यासकृत दषृ्टांत ऄन्िय अख्यान  

३ अिलगािकर ,रमेि ,महानुभािाची ऄन्ियस्थळे चंद्रकांत प्रकािन पुणे , 

४ ढेरे रा.हच.प्राचीन मराठीच्या निधारा ,मोघे प्रकािन ,कोल्हापूर  

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any - 

Library and laboratory equipment`s - 

 

 

प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

 ऄभ्यासिमातील ४ घटकापैकी   घटक िमांक २,३ ,४ या घटकािर ही लेखी परीक्षा ऄसले .  



प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 

 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

 

ही परीक्षा  घटक िमाकं १ ऄभ्यासिमािरिर ही चाचणी अधाररत ऄसले मात्र या घटकाचा समाििे ६० माकााच्या 

लखेी परीक्षसेाठी ऄसणार नाही . 



 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध गोष्टींचा हिचार करून,  कोणत्याही एका ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदल ेजातील. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad 



 (Autonomous) 

Choice Based Credit System 

B.A. Part - III SEMESTER - VI 

Marathi Course – 12 

June 2020 onwards 

     साहहत्य हिचार  

Subject Code: (MARS 12 ) 

MARATHI  PAPER  MARS 12 

(Credit 04) 

Preamble (प्रास्ताहिक)साहहत्य हिचार ऄभ्यासपहत्रका िमांक ७ मध्ये हिद्यार्थयाांना साहहत्य हिषयक व्याख्या 

,साहहत्य प्रयोजन े,साहहत्य हनर्ममतीची प्रक्रिया ,साहहत्यातील ऄलंकार हिषयक माहहती क्रदल्यानंतर दसुऱ्या सत्रात 

साहहत्य हिचार या ऄभ्यासपहत्रकेत साहहत्य हिषयक ऄन्य मुलभूत घटकांची माहहती दणे्याचा हतेू ठेिून िब्दििी 

,रस हिचार ,साहहत्य भाषा ि ऄन्य भाषा ,अहण पूिीच्या काळात िृतात्म रचना किी होत होती ह ेज्ञान करून 

दणे्याचा अहण त्याच ेईपयोजन हिद्यार्थयाांनी कराि ेयासाठी ही ऄभ्यास पहत्रका िमांक १२ तयार करण्यात अली 

अह.े 

Course Outcomes: 

CO – 1  िब्दाचा िापर ऄथाािरून कसा केला जातो याचे ज्ञान तो करून घेतो .िब्द ििीचे अकलन करतो  

CO – 2 िाच्याथा ,लक्षणाथा अहण व्यंजनाथा या तीन ऄथााचे  ईपयोजन कोणत्या क्षेत्रात केले जात ेत े  समजून 

घेतो  

CO – 3 भारतीय साहहत्य हिचारात रस हिषयक झालेली चचाा समजून घेउन ,रस कसे हनमााण होतात ह ेसमजून 

घेतो  

CO – 4  साहहत्यकृतीमध्य ेरस कुठे अहण कसा अहिष्कृत झाला अह ेयाची समज त्यास येते अहण रसाळ रचना 



किी तयार करािी ही समज दखेील त्यास होत े   

CO – 5 भरताच ेरससूत्र ि त्या हिषयीची आतरांची मतमतांतरे तो ऄभ्यासतो अहण रसप्रतीती रहसकांना किी 

होत ेह ेजाणून घेतो  

CO-6  कोणत्याही कलाकृतीचे रसग्रहण करतो अहण रस हिषयक हििेचन करतो . 

CO-7 –काव्यापासून होणाऱ्या अनंदाच ेस्िरूप हिषयक चचाा समजून घेउन कोणत्याही कलाकृतीतनू रहसक 

िाचकास अनंद कसा होतो ह ेसमजून घेण्याचे कौिल्य अत्मसात करतो . 

CO-8 साहहत्य भाषा किी ऄसत ेसमजून घेतो,अहण कोणत्याही कलाकृतीत साहहत्य भाषेचा ऄहिष्कार कसा 

झाला ह ेसमजून घेतो.साहहत्य हलहहताना भाषेचा ईपयोग कसा करािा ह ेकौिल्य हिकून घेतो  

CO-9  िृत्त रचना समजून हनिडक िृतात रचना किी केली जात ेह ेज्ञान हमळिून घेतो . 

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. रसग्रहण  २. िृत्तरचना अकलन  ३. भाषेतील ऄथााचे अकलन  ४. साहहत्य परीक्षण कौिल्ये 

  Periods Cos 

Unit 1 िब्दििी म्हणज ेकाय ?  

१] ऄहभधा –व्याख्या ,स्िरूप ि प्रकार [योग .रढी ,योग रढी ] 

२ ] लक्षणा व्याख्या ,स्िरूप  

लक्षणेस अिश्यक गोष्टी  

ऄ ]मुख्याथा बाधा ब ]मुख्याथा लक्षाथा संबंध क]रढी ककिा प्रयोजन  

लक्षणेचे महत्ि  

३ व्यजंना –व्याख्या .स्िरूप  

व्यंजनेच ेमुख्य दोन  प्रकार  

ऄ] िाब्दी व्यंजना  ब] अथी व्यंजना  

व्यंजनेच ेसाहहत्यातील महत्ि  

15 CO1 

& 

CO2 

 



 

Unit 2 ऄ] रस म्हणज ेकाय ? 

स्थायीभाि ि रस  

भरताच ेरस सूत्र  

ब] काव्यानदं मीमासंा  

काव्यानंद मीमांसा म्हणज ेकाय ? 

किीचा अनदं  

१ ]िीडानंद  २ हनर्ममतीचा अनंद ३ अत्माहिष्कार अनदं  

२]रहसकाचंा अनदं 

१] ज्ञानानंद २]हजज्ञासापूती ३] पुनःप्रत्यय अनंद , 

करणरस अनदं  

केिलानंद िाद ,२ हिरेचन [कथोसीस ] 

 

15 CO3,CO4 

,CO5 ,CO 

6 

& 

CO7 

Unit 3 साहहत्याची भाषा  

१]व्यिहारभाषा ,िास्त्रभाषा ि साहहत्यभाषा:साम्य अहण भेद  

२] साहहत्याच ेमाध्यम भाषा  

३]साहहत्य भाषेच ेसौंदया  

४] साहहत्य भाषेची हिहिधता 

15 C O 8 

Unit 4 छंद अहण ितृ्त े 

ऄ]छंद -१ ओिी २ ऄभंग ३ मुिछंद  

ब]िृत्त े– १ ]भुजंग प्रयात २ ]िसंत हतलका 

३ कदडी] [व्याख्या ,स्िरूप ि ईदाहरणे ऄपेहक्षत ] 

15 CO 9 



Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

कौिल्य कृती काया  :कोणतेही एखाद्या साहहत्यकृतीच ेप्रयोजन ,हनर्ममतीमीमांसा याचा 

िोध हिद्याथी घेइल ऄसे पाहणे ,कलाकृती किाने प्रभािी झाली याचा िोध  घेण े

साहहत्यिास्त्रातील रस,िब्द ििी ,साहहत्य भाषा ,आत्यादी अधारे कलाकृती परीक्षण 

करणे ...ह ेकौिल्य हिद्यार्थयाांना याि ेयासाठी ऄंतगात मूल्यमापन मध्ये कौिल्य हिषयक 

काम समाहिष्ट करणे ] 

 

Reference Books: 

सदंभा ग्रथं : 

१ कुरंदकर नरहर  -रससूत्र   -आंद्रायणी साहहत्य ,पुणे  

२ सोनार ,ब.लु .           -भारतीय साहहत्य हिचार प्रज्ञा ,ऄंमळनेर १९८८  

३ मोरे ,मोरेश्वर सखाराम  -  मराठी व्याकरण  हचत्रिाळा ,पुणे १९७०  

४ िासमकर ,हि.दा ,मराठीतील कलािादी समीक्षा ,ऄक्षरदीप प्रकािन ,कोल्हापूर अ.प.२०१८  

५ तुकदिे रोहहणी , छंद :रूप अहण अहिष्कार ,प्रहतमा प्रकािन ,पुणे  

६ हहरेमठ राजिेखर , मराठी व्याकरण पररचय ,मेहता पहब्लशिग हाईस पुणे १९८८  

७ जाधि मा .मा , ऄक्षरगाथा [मराठी साहहत्यहिचार हििेषांक ]माहसक नांदडे ,एहप्रल २०१४  

मलुभतू िाचन : 

१ .जोग ,रा.श्री.------ऄहभनि काव्य प्रकाि ,व्हीनस प्रकािन ,पुणे ,अिृत्ती ७ िी.१९७५  
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१ ईपासे ,हिििंकर,काव्यिास्त्र पररचय ,फडके प्रकािन ,कोल्हापूर २०१३  
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प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

या  परीक्षसेाठी  कोणत्याही १,२.३  घटकाचा  ऄभ्यासिम  ऄसले.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

सदर परीक्षेस ऄभ्यासिमातील घटक िमांक ४ िर  होइल .मात्र या घटकाचा ६० माकााच्या लेखी परीक्षते 

समािेि ऄसणार नाही . 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 



व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध गोष्टींचा हिचार करून,  कोणत्याही एका ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदल ेजातील. 
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मराठी भाषा ि भाषाहिज्ञान   

 [MAR S 13] 

 

Preamble (प्रास्ताहिक)  

    या ऄभ्यासिमामध्य ेमराठी िणाव्यिस्थेचा हिचारही केलेला अह.े  स्िर,व्यंजन अहण ऄनुनाहसक यांचा ईच्चार कसा 

होतो, मुखयंत्रातील त्यांची ईच्चारस्थान ेकोणती याचा ऄभ्यास या घटकाद्वारे होइल. या मूलध्िनींची ओळख 

हिद्यार्थयाांना व्हािी या हतेनू ेया घटकाची  रचना केलेली अह.े हिद्यार्थयाांना  मूलध्िनी, िणामाला, मुखयंत्र या घटकांची 

माहहती व्हािी. या ऄभ्यासपहत्रकेमध्ये ध्िहनपररितान, ऄथापररितान या संज्ञा ऄथिा प्रक्रिया मराठी भाषेतील 

ईदाहरणांच्या साहा्यान ेहिद्यार्थयाांनी समजून घ्याव्यात. भाषेतील ध्िनी  बदलतात तसेच िब्दांचे ऄथाही बदलतात 

त्याची कारणे अहण प्रकार हिद्यार्थयाांना समजून घेता येतील. मराठीच्या हिद्यार्थयााला प्रमाणभाषा ि बोलींचा पररचय 

व्हािा, त्याचे स्िरूप समजािे या ईद्दिेाने  प्रमाणमराठी भाषा अहण हतच्या बोली याचाही ऄभ्यासिमात समािेि 

केलेला अह.े  



Course Outcomes:  

Co-1     मराठी भाषेची िणाव्यिस्था समजून घेतो. 

Co-2     ध्िनी ि ऄथापररितानाची कारणे समजून घेतो. 

Co-3    प्रमाणभाषेचे स्िरूप ि हििेष यांचा पररचय करून घेतो.   

Co-4     बोलींचे स्िरूप ि हििेष समजून घेतो. 

Co-5     मराठी भाषेबद्दलची हिद्यार्थयाांची अिड हिकहसत होत.े 

Co-6     हिद्यार्थयाामध्ये संिोधनाबद्दलची अिड हनमााण होत.े      

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

बोलीच्या रचनेच ेअकलन 

  Periods Cos 

Unit 1 मराठीची िणामाला 

● ध्िनी ि िणा ,मराठीची िणामाला , पारंपररक स्िर ि त्यांचे 

िगीकरण  

● स्िरांचे ध्िहनिास्त्रदषृ्या ि ईच्चारण स्थानानुसार हिशे्लषण 

● स्िरांचे प्रकार  

ऱ्हस्ि,दीघा,हसद्,साहधत, सजातीय,हिजातीय  

● मराठीची स्िर संख्या (पारंपररक ि निीन)  

● मराठीतील व्यंजन हिचार  

● व्यंजनांच ेप्रकार : 

१.स्पिा व्यंजन े२. कठोर ि मृद ूव्यंजन े३. ऄल्पप्राण ि महाप्राण 

४.ऄनुनाहसके ५.तालव्य व्यजंन े६. ऄंत:स्थ व्यंजन े७. ईष्म व्यंजन े

15 CO1  

& 

CO5 

 



८.संयुि व्यंजन े९.मूधान्य 

● मराठीची व्यंजन संख्या  (पारंपररक ि निीन) 

● मराठीची िणा संख्या हनहश्चतीकरण  

Unit 2 मराठीच ेध्िहनपररितान 

● भाषेची ईच्चारप्रक्रिया  

● ध्िहन पररितान म्हणजे काय ? 

● व्याख्या अहण हििेष 

हनरपिाद,हनयहमत,ऄज्ञेय ,सािाहत्रक ध्िहनपररितान    

कारण े: 

हजत – जेत ेसंबंध,हभन्न भाहषक संबंध,अळस,ऄनुकरणाची ऄपूणाता 

,िागेंक्रद्रयातील दोष,श्रिणेंक्रद्रयातील दोष, ईच्चारिीघ्रता,ऄज्ञान 

,अघात,ईच्चारसौकया,अहार,भौगोहलकता,िगाहसद्ांत,लोकभ्रम, 

सादशृ्यता   

 ध्िहन पररितान प्रकार 

ऄंत्यस्िनालोप, एकस्िनीकरण, अद्यस्िनागम, मध्यस्िनागम, 

ऄंत्यस्िनागम, सान्नीध्यपररणाम, समानस्िनलोप , हिसदिृीकरण, 

घोषीकरण,ऄघोषीकरण, मात्राभेद, सदशृ्यता, ऄहतिुद्ी,दषु्प्रयोग ,  

स्िनहिपयाय 

● ध्िहनपररितानाचा मराठी भाषेिरील पररणाम  

   

15 CO2 

& 

CO5 

 

Unit 3 मराठीच ेऄथापररितान 

● ऄथापररितान म्हणज ेकाय? 

व्याख्या  अहण स्िरूप  

ऄथा म्हणज ेहनदिे ,प्रहतमा ,संकल्पना ि हिचार   

15 CO2 

& 

CO5 

 



● ऄथा पररितानाची कारण े  

साम्यतत्ि ,रूपक – लक्षणाजन्य िब्द, बदलत ेसमाजजीिन 

,ऄिुभतापररहार ,ग्राम्यतापररहार, ऄहतियोिी ,िब्दहसद्ी, 

ऄहतपररचयातून सभ्यता, ऄत्यादरदिान , सांस्कृहतक अदान. 

● ऄथा पररितानाच ेप्रकार  

ऄथाहिस्तार ,ऄथासंकोच,ऄथाप्रिस्ती, ऄथाच्युती,ऄथाापकषा, ऄथाान्तर, 

ऄथाभ्रंि, ऄथाादिे, ऄथाभेद,ऄथासार 

● ऄथापररितानाचा मराठी भाषेिरील पररणाम . 

Unit 4 प्रमाण मराठी भाषा अहण हतच्या बोली 

● प्रमाण मराठी : संकल्पना, स्िरूप , हििेष  

● बोली : संकल्पना, स्िरूप , हििेष 

● मराठीच्या बोली : ऄहहराणी  ,िऱ्हाडी,चंदगडी ,मालिणी या 

हनिडक बोलींचे स्िरूप ि हििेष . 

15 CO3  

& 

CO4  

& 

CO6  

 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project  :   प्रकल्पलखेन – मराठी भाषतेील लोकगीत े,म्हणी अहण ईखाण े        याचं े

सकंलन ि हिश्लषेण.    स्थाहनकलोककथा ,लोक गीत े बोली नमनु ेगोळा करणिे त्याचं े

भाहषक हििषेाचं्या अधारे हिश्लषेण करण े. 

(CO4) 
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                                                     सयाजीराि गायकिाड संिोधन ि प्रहिक्षण संस्था ,औरंगाबाद  

१० केळकर तन्मय [ऄनु.]    पंजाबच्या भाषा अहण हलपीची समस्या :िहीद भगत शसग ,प्रका.भाषा हिकास 

                                                         संिोधन संस्था ,कोल्हापूर  

 

परूक िाचन  

१. हहरेमठ, राजिेखर                           मराठी व्याकरण पररचय, मेहता पहब्लशिग हाउस,पुणे                   

२.गिळी,ऄहनल                                  भाषाहिज्ञान अहण मराठी भाषा, हहरण्यकेिी प्रकािन,कोल्हापूर   

३.  कुलकणी, सुलक्षणा ि कुबेर,िसंत   भाषाहिज्ञान पररचय, फडके प्रकािन,कोल्हापूर 

 

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 



प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

घटक िमाकं १,२ ि ४ यातील ऄभ्यासिम  या परीक्षसेाठी   ऄसले   

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

ही परीक्षा  घटक िमांक ३ मधील ऄभ्यासिमािर  घतेली जाइल .मात्र ६० माकााच्या लेखी परीक्षेत या घटकाचा 

समािेि ऄसणार नाही .. 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 



िर ईल्लेखलले्या हिहिध गोष्टींचा हिचार करून, कोणत्याही एका ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदले जातील. 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad 

 (Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part –III,  SEMESTER - VI 

Marathi, Course – 14 

June 2021onwards  

Subject Code: (MARS 14) 

                                                                  (Credit 04)  

                                            पेपर िमाकं 14    मध्ययगुीन मराठी िाड्मयाचा आहतहास  

 

Preamble (प्रास्ताहिक)  : मराठी साहहत्याची परंपरा आतर भारतीय भाषांप्रमाण ेफार प्राचीन नसली ककिा 

संस्कृत भाषेप्रमाणे अषा नसली तरी हिहिधांगी अह.े या परंपरेत साहहत्याला ब्रह्मास्िाद सहोदर मानले अह.े 

संस्कृताची गहन तीरे फोडून ऄध्यात्माचा प्रिाह लोकगंगेत हमसळिणारा ऄत्यंत स्तुत्य अहण सुंदर प्रयत्न याच 

भाषेत झालेला अह.े प्रस्तुत ऄभ्यासपहत्रकेमध्ये आ.स. १५०० त ेआ.स. १८०० या कालखंडातील मराठी 

साहहत्याचा स्थूल पररचय क्रदलेला अह.े संत एकनाथ, संत तुकाराम, समथा रामदास या संतकिींच्या 

काव्याबरोबरच हनिडक पंहडत किी, बखर िाड्मय, िाहहरी िाड्मय यांचा पररचय करून घ्यायचा अह.े पंधराव्या 

ितकापासून मराठी भाषेिर ऄरबी, फासी, तुकी अहण आंग्रजी य भाषांचा प्रभाि कसा पडत गेला अहण मराठी 

संत साहहत्य त ेिाहहरी िाड्मय या प्रिाहातील मूल्यात्मक हस्थत्यंतरे किी झाली अहते ह ेपाहणे फारच ईद्बोधक 

ठरणारे अह.े 

   



Course Outcomes :    

Outcomes : CO 1. हिद्याथी पंधराव्या ितकातील मराठी बोली भाषेचे स्िरूप सतं एकनाथांच्या रचनांमधून 

समजािून घेइल.  

CO 2. तुकारामाचं्या रचनतेून हिद्यार्थयााला सामाहजक समता, हििेकिाद ि माणूस म्हणून जगण्याची 

मूल्यहनष्ठता समजेल.  

CO 3. रामदासांच्या काव्यरचनेतनू व्यिहारचातुया, समाजकारण अहण राजकारण, तसेच दनैंक्रदन जीिन 

संघसााहतील  व्यिस्थापन कौिल्य अत्मसात होइल.  

CO 4. संस्कृत महाकाव्यांच ेअदिा समोर ठेिून हनमााण झालेले पंहडती काव्य हिद्यार्थयाांना मराठी भाषेतील 

प्रसाद, ओज अहण माधुया या काव्यागुणांची ओळख पटिून दइेल.  

CO 5. साहहत्य हा समाज जीिनाचा अरसा ऄसतो, ककिा समकालीन सामहजक ि राजकीय आहतहास 

साहहत्यातनू किा पद्तीन ेप्रकट होतो याच ेभान हिद्यार्थयाांना बखर िाड्मय ि िाहहरी िाड्मयाच्या ऄभ्यासातून 

प्राप्त होइल.   

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

प्राचीन गं्रथ रचना अकलन  कौिल्य, ,िाचन कौिल्य ,आहतहास अकलन कौिल्य  

  Periods Cos 

Unit 1     आ.स .१५०० त ेआ.स .१६००  

 

एकनाथांची साहहत्य संपदा  

चतुःश्लोकी भागित,एकनाथी भागित ,भािाथा  

रामायण,गिळणी,भारडी आ.रचना    

15 CO1  

 

Unit 2 आ.स.१६०० त े१७०० (स्थलू कालखडं) 

ऄ ]तुकारामाची ऄभंग रचना  

15 CO2  

CO3  



ब) रामदासांची ग्रंथ रचना  

करणाष्टके, रामायणे,मनाचे श्लोक, दासबोध,स्फुट प्रकरण.े 

Unit 3 आ.स.१६०० त े१८००(स्थलू कालखडं) 

ऄ)हनिडक पंहडत किींच्या काव्याचा ऄभ्यास १.मुिेश्वर २.िामन पंहडत ३. 

रघुनाथ ेपंहडत ४.श्रीधर ५. मोरोपंत   

15 CO4  

Unit 4 आ.स.१५०० त े१८०० (स्थलू कालखडं) 

ऄ)बखर िाङ्मय :हििपूिा कालीन बखरी,हििकालीन बखरी ,पेििेकालीन बखरी 

– स्िरूप,हििेष  

ब)िाहहरी िाङ्मय  (लािणी ि पोिाडा) 

१.ऄनंत फंदी २.परिराम ३.राम जोिी ४.प्रभाकर ५.होनाजी बाळा    

15  

 

CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project : कौशल्य अधधष्ठित उऩक्रम : १   आऩल्या ऩररसरातीऱ कोणत्याही ग्रंथाऱयातीऱ/बाहेरीऱ 

मध्ययुगीन ग्रंथकार सूची तयार करणे ,[ उऩक्रम सुचवा ] 2 ]  उऩरोक्त मध्य युगीन 

काऱखंडातीऱमरािी वाड्मयातीऱ ननवडक शबदांचा शबद संग्रह करणे 

 

Reference Books: सदंभाग्रथं : 

१ बडिे सतीि            मध्ययुगीन साहहत्याहिषयी ,मीरा,औरंगाबाद  

२ फाटक न. र.            श्री रामदास िाङ्मय  अहण काया 

३ माटे श्री. म.             संत,ततं अहण पंत,ठोकळ प्रकािन ,पुणे  

४ होनमाने धनंजय         तंजािरची मराठी कीतान परंपरा,स्नहेिधान पुण े 

५ होनमाने धनंजय         पंत प्रहतहनधींची कीतान व्याख्याने  ,दयाा प्रकािन पुण े 

६ ग्रामोपाध्य ेग.ं ब.          मराठी बखर गद्य ,व्हीनस प्रकािन पुणे  

७ शिदे हिश्वनाथ          िाहहरी  िाड्मयाच्या  धारा,प्रहतमा प्रकािन पुणे  

८ केळकर य. न.           मराठी िाहीर अहण िाहहरी िाङ्मय ,पुण ेहिद्यापीठ पुणे  



९ मोरजे गंगाधर          मराठी लािणी िाङ्मय ,मोघे प्रकािन कोल्हापूर  

१० िरद ेश्री. म.            मराठी कहितेचा  ईष:काल ककिा मराठी िाहीर,मुंबइ मराठी साहहत्य 

 

मूलभतू िाचन  

१.नाहसराबादकर ल.रा.            प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  आहतहास,फडके प्रकािन,कोल्हापूर   

२.देिपांडे ऄ.ना.                 प्राचीन मराठी  िाड्मयाचा आहतहास खंड १ ते ४  

३.पांगारकर ल.रा.                प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  आहतहास खंड १ त े३,महाराष्ट्र साहहत्य पररषद प्रकािन ,पुण े 

४ मंचरकर र.बा.                  धमासंप्रदाय अहण मध्ययुगीन मराठी िाङ्मय  ,प्रहतमा प्रकािन पुण.े 

५.गिळी ऄहनल                सिाात्मभािी तुकाराम,सायन पहब्लकेिन  प्रा.हल..पुण े 

६.सपकाळे प्रकाि               संत तुकाराम,प्रिांत पहब्लकेिन जळगाि  

७ फाटक न.र,                   श्री एकनाथ िाङ्मय  दिान अहण काया ,मौज प्रकािन गृह,मुंबइ  

८ िाटिे .के ना. (संपा)           प्राचीन मराठी पंहडती काव्य  

९ सरदेिमुख त्र्य,हि.            रामदास प्रहतमा अहण बोध,ऄहस्मता प्रकािन पुण े 

१० हरेिाडकर र. हि.              मराठी बखर व्हीनस प्रकािन पुण े 

११ ऄदिंत म. ना.               पैजण,साहहत्य प्रसार कें द्र ,नागपूर  

१२ सहस्त्रबुद् े म. ना.              मराठी िाहहरी िाङ्मय ,ठोकळ प्रकािन पुणे  

१३ खरात महिे(संपा)           लोकसाहहत्य  :जीिन अहण संस्कृती (प्रा हिश्वनाथ शिदे गौरि ग्रंथ ) सायन पुण े 

Research journals: 

   

Additional readings: - 

१  तुळपुळे िं.गो.         मराठी िाड्मयाचा  आहतहास,महाराष्ट्र साहहत्य पररषद,पुणे  

२ तुळपुळे िं गो          मराठी  िाड्मयाचा आहतहास,म. सा. प. पुणे  



३ ईपासे हिििंकर      मराठी काव्यातील हििदिैतदिान अख्यान काव्य  ि स्फुटकाव्य;१३ ते १८ िे 

ितक,िैिभारती िोध प्रहतष्ठान ,जंगमिाडी मठ ,िाराणसी  

४ पाटील तानाजी         संत साहहत्यातील सामाहजकता,हिश्वकमाा प्रकािन,पुणे  

५ हरेिाडकर र. हि.         मराठी बखर  

Medium of Instruction – Marathii 

Special instructions, if any - 

Library and laboratory equipment`s - 

 

 

प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

या  परीक्षसेाठी  ऄभ्यासिमातील  २,३,४ ह े घटक ऄसतील . 

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 



४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 

 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

 

ही परीक्षा घटक िमाकं १ मधील ऄभ्यासिम यािर होइल ,मात्र ६० माकााच्या लेखी परीक्षेत या घटकाचा 

समािेि ऄसणार नाही  

 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 



संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध  ईपिमापैकी कोणत्याही एका ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदल ेजातील. 
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June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

मराठी भाषा ि ऄथााजानाच्या संधी   

 [MAR S 15] 

 

Preamble (प्रास्ताहिक)  

   अपल्या दनैंक्रदन जीिनात प्रसार माध्यमांचे महत्ि िरचेिर िाढत अह.े िृत्तपत्र, अकाििाणी, दरूहचत्रिाणी  या 

माध्यमांसाठी लेखन कसे करािे, ह्या लेखनाचे स्िरूप कस ेऄसत ेह्या लेखनाची िैहिष्ये काय अहते याचा ऄभ्यास 

करणे अिश्यक अह.े ही  गरज ओळखून प्रसारमाध्यमांतील ऄथााजानाच्या संधी  ि भाहषक कौिल्ये याचा 

ऄभ्यासिमात समािेि केलेला अह.े भाषाधाररत ईद्योग, व्यिसायांची िाढती संख्या, िासकीय ि खाजगी संस्थांमध्य े

प्रभािी लेखन कौिल्ये िापराची िाढती गरज लक्षात घेउन ईद्योग ि सेिाक्षेत्रातील ऄथााजानाच्या संधी ि भाहषक 

कौिल्ये याचा ऄभ्यासिमात  समािेि केलेला अह.े ऄलीकड ेश्रिणात्मक लेखनाचा अग्रह ऄसला तरी लेखन-िाचन 

कौिल्ये अत्मसात करताना मुक्रद्रत िोधनाचा भाग महत्त्िाचा  अहचे. त्यामुळे या घटकाचा समािेि करण्यात अलेला 

अह.े स्पधाा परीक्षेमधील मराठी भाषेच ेमहत्ि लक्षात घेउन स्पधाा परीक्षांसाठी मराठी या घटकाचाही समािेि केलेला 

अह.े हिद्यार्थयाांमध्ये लेखन कौिल्ये हिकहसत  व्हािीत ि ऄथााजानाच्या संधीही प्राप्त व्हाव्यात या ईद्दिेाने ऄभ्यासिम 

तयार करण्यात अलेला अह.े  

Course Outcomes:  

 

Co-1    प्रसारमाध्यमांतील ऄथााजानाच्या संधी अहण भाहषक कौिल्ये यांचा पररचय करून घेतो. 



Co-2    स्पधाापरीक्षांमध्ये मराठी भाषा हिषयाचे महत्त्ि समजून घेतो. 

Co-3    ईद्योग ि सेिा क्षेत्रात मराठी भाषेद्वारे ऄथााजानप्राप्ती संदभाात ज्ञान संपादन करतो.   

Co-4    मुक्रद्रत िोधनाची पद्त ऄभ्यासतो. 

Co-5    हिद्यार्थयाांची लेखन कौिल्ये हिकहसत होतील ि अथाजानाच्या संधी प्राप्त होतील. 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. संपादन  २. जाहहरात लेखन  ३. िब्दांकन   ४. बातमी लेखन  ५. हनिेदन  ६. माहहतीपट ि लघुपट संहहतालखेन 

७. ऄनुिाद 

  Periods Cos 

Unit 1 प्रसार माध्यमातंील ऄथााजानाच्या सधंी ि भाहषक कौिल्य े

● मकु्रद्रत माध्यम(ेprint media) 

१.संपादन २.स्तंभलेखन ३.जाहहरात लेखन ४.िब्दांकन(नािी  

न्यपूणा ईपिम ,व्यिींचे ऄनुभि ि मानपत्र )  

● अकाििाणी  

१.हनिेदन २.संहहता लेखन (कृषी,महहला ि िैक्षहणक हिषयक) 

३.बातमी लेखन  

● हचत्रिाणी 

१.हनिेदन २.संहहता लेखन- माहहतीपट ि लघुपट  (साहहत्य ,युिा ि 

मनोरंजन हिषयक) 

३.बातमी लेखन  

15 CO1  

& 

CO4 

& 

CO5 

 

Unit 2 ईद्योग ि सिेा क्षते्रातील ऄथााजानाच्या सधंी ि भाहषक कौिल्य े

● ईद्योग ि सेिा क्षेत्र अहण मराठी भाषा  

● ईद्योग ि सेिा क्षेत्रातील ऄथााजान संधी – 

15 CO3  

& 

CO5 

 



१.हिपणन (Marketing) साठी संिाद कौिल्ये  

२.ग्राहक सेिा कें द्र (call centers) 

३.ऄनुिाद  

४.मराठी टंकलेखन, युहनकोड    ि पीपीटी (power point 

presentation) पररचय  

Unit 3 मकु्रद्रत िोधन 

● मुक्रद्रत िोधन : संकल्पना ,स्िरूप ,प्रकार ि महत्ि  

● महाराष्ट्र िासनाचे प्रमाणलेखन हिषयक १८ हनयम ,ऄपिाद 

,ईदाहरणे,हिरामहचन्ह े

● मुक्रद्रत िोधनाची पद्त: साकेंहतक खुणा , त्यांच ेस्पष्टीकरण, पहहले 

िाचन ि पुढील मुक्रद्रतिोधन ,संगणकीय मुक्रद्रतिोधन  

● मुक्रद्रत िोधनाची प्रात्यहक्षक काया: ितामानपत्र ,हनयतकाहलक, गं्रथ 

,छापील मजकूर ,लेख आ. 

15 CO4 

& 

CO5 

 

Unit 4 स्पधाा परीक्षासंाठी मराठी 

● स्पधाापरीक्षांचे स्िरूप: सरळसेिा ,कम्बाइन,राज्यसेिा ,संघ लोकसेिा 

अयोग   

● स्पधाापरीक्षांमधील  मराठीचे स्िरूप : ऄभ्यासिम पररचय  

● स्पधाापरीक्षेसाठी कौिल्ये : िाचन ,नोट्स(रटपणे) ,लेखन ,हस्ताक्षर 

,िेळेचे व्यिस्थापन , गटचचाा ,संदभा साहहत्य   

● मुलाखतीची पूिा तयारी ि ततं्र े(मुलाखत किी घ्यािी) 

 

15 CO2  

& 

CO5  

 



Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project  :  ितृ्तातं लेखन – अकाििाणी ि प्रसेला भटे दउेन लखेन करण े. 

            लघुपट हनर्ममती,माहहतीपट हनर्ममती प्रकल्प ऄतंगात मलू्यमापनामध्य ेकरून घणे.े 

क्रकिा राष्ट्रीय ,िैक्षहणक ,सांस्कृहतक ,सामाहजक.कृषी .अरोग्य ,भाषा ि साहहत्य क्षेत्रातील 

ताज्या घडामोडी या पैकी एका हिषयािर अकाििाणी ककिा हचत्रिाणी साठी संहहता 

लेखन   

ककिा -ईद्योग ि सेिा क्षेत्र ेअहण प्रसार माध्यमे यांना भेटी दउेन तेथील भाहषक 

ईपयोजनािर अधारीत प्रकल्प तयार करणे  

(CO4) 

Reference Books: 

मलुभतू िाचन :  

१. काण,ेपुष्पा                                         नभोिाणी कायािम : तंत्र अहण मंत्र ,आंहडया बुक कंपनी ,पुणे 

२. भागित, यिोदा                                  बोलका कॅमेरा ,मौज प्रकािन ,पुणे  

३. मोरे ,सदानंद ि शलबाळे,िरणकुमार         प्रबोधनपर िैचाररक िाड्:मय,य.च.म.मु.हिद्यापीठ, नाहिक  

४. रेगे ,मे.पंु.ि आतर                                  मराठी हिचारिंत अहण अपण ,मौज प्रकािन गृह ,मंुबइ  

५. िेख,याहस्मन                                      मराठी लेखन मागादर्मिका ,राज्य मराठी हिकास संस्था ,मंुबइ  

६. फडके ,ऄरण                                       मराठी लेखन-कोि ,ऄंकुर प्रकािन ,ठाणे  

७. धायगुडे ,य.ए.                                     मुक्रद्रतिोधन ,क्रद पूना पे्रस ओनसा ऄसो.हल.पुणे 

८. खोपकर,ऄरण                                     हचत्रव्यूह ,लोकिाड्:मय गृह ,प्रकािन ,मंुबइ  

९. िरखेडे ,रमेि                                      सायबर संस्कृती ,आहन्स्टयूट ऑफ नॉलजे आंहजहनऄररग,नाहिक  

१०. कांबळे,ऄमर                                     स्पधाा परीक्षेला सामोरे जाताना ,हनर्ममती संिाद प्रकािन ,कोल्हापूर  

११. कांबळे,ऄमर                                      मुलाखत कौिल्य ,हनर्ममती संिाद प्रकािन ,कोल्हापूर  



१२.राजाध्यक्ष,हिजया(संपा)                      मराठी िाड्मय कोि,साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ,मंुबइ  

सदंभा ग्रथं : 

१दिेपांडे हि.भा .ि जोगळेकर ,सुषमा [संपा ]                मराठी  कलाहभरची ,कॉन्टी्नेन्टल प्रकािन पुणे  

२ पशचद्र,ेश्रीराम .मुलाखत अहण िब्दांकन,ऄनुबंध प्रकािन पुणे  

३ शिद,ेऄरण, सत्यिोधकीय हनयतकाहलके,कृष्णा संिोधन ि हिकास  ऄकादमी,मंगळिेढा  

४  ढोले, हिश्राम ,  प्रसारमाध्यमे अहण प्रयोगकला ,लोकिाड्:मय गृह ,मंुबइ . जोिी  प्रभाकर ि िले,िासुदिे               

ईपयोहजत मराठी ,प्रिांत पहब्लकेिन्स,जळगाि 

५  जोिी प्रभाकर ि िल ेिासुदिे      - ईपयोहजत मराठी  प्रिांत पहब्लकेिन्स ,जळगाि  

 ६ भालके,रामचंद्र ि आतर    प्रबोधनपरसाहहत्य : स्िरूप अहण संकल्पना,य.च.म.मु.हिद्यापीठ ,नाहिक 

७चपळगािकर ,नरेंद्र मराठीतील िैचाररक साहहत्य : लेखक अहण समाज,निभारत,जून २०१६ िषा २९ ,ऄंक  ९  

८ चौसाळकर ,ऄिोक ‘हिचारिंत अहण समाज ,युहनक ऄँकँडमी पुणे 

९ कांबळे ,हिनोद  ,सजाननोंदी ,िाचनकट्टा प्रकािन ,प्रा.हल. ,कोल्हापूर ,२०१९  

१०  गािडे गोपाळ,मामा िरेरकर :प्रयोगाची नांदी मनोकामना प्रकािन आस्लामपूर २०१७  

११  रेगे ,मे.पु .[संपा ]  निभारत [माहसक ] व्यािहाररक मराठी हििेषांक ,प्राज्ञ पाठिाला मंडळ िाइ [ ऑगस्ट - 

सप्टेंबर १९८१ ] 

Research journals: 

1.  

Additional readings: 

परूक िाचन  

१. कंुभार,प्रकाि ,ईपयोहजत भाषाहिज्ञान अहण प्रसारमाध्यमे ,ऄक्षरदालन ,कोल्हापूर  

२. जोिी ,प्रभाकर, ईपयोहजत मराठी ,प्रिांत पहब्लकेिन्स ,जळगाि  

३. तौर,पृर्थिीराज ,मराठी भाहषक कौिल्ये हिकास ,ऄथिा पहब्लकेिन्स,धुळे  



४. फडके, ऄरण, िुद् लेखन मागा प्रदीप ऄंकुर,प्रकािन,ठाणे, 

५. दीहक्षत, हिजय हचत्रपट: एक कला, रेणुका प्रकािन,नाहिक  

६. आनामदार ,एस.डी.माध्यम,एस.डी.प्रकािन,पुणे 

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

ही परीक्षा ऄभ्यासिहमत ४ घटकापकैी घटक िमाकं १,३ .४ या घटकािर अधाररत  राहील.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 



ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . ०५ 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  

४० गणु 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

 

ही परीक्षा ऄभ्यासिमातील घटक िमांक २ िर  अधाररत ऄसेल मात्र सदर घटक ६० माकााच्या लेखी 

परीक्षेत समाहिष्ट केला जाणार नाही . 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 



ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 

संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध ईपिमापैकी , कोणत्याही एका  ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदल ेजातील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Sadguru Gadage Maharaj College,Karad 

 (Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part – III,  SEMESTER - VI 

Marathi, Course – 16 

June 2021 onwards  

िाङ्मयप्रकाराच ेऄध्ययन : लहलत गद्य    [ MAR –S -16] 

 (Credit 04) 

Preamble (प्रास्ताहिक) 

           बी. ए. भाग १ ि २ या िषाांमध्य े हिद्यार्थयाांना कथा, कहिता, नाटक, अत्मचररत्र, या िाङ्मयप्रकारांचा 

पररचय झालेला अह.े ‘लहलत गद्य’ हाही एक महत्त्िाचा िाङ्मयप्रकार अह.े त्यामध्य ेव्यहिहचत्र हा िाङ्मयप्रकार 

लोकहप्रय अह.े हिहिध हनयतकाहलकांमध्य े ऄिा लेखनाला मोठे स्थान ऄसत.े  ऄिा प्रसारमाध्यमांमध्य े

हिद्यार्थयाांना रोजगाराच्या संधी ईपलब्ध होण्यासाठी त्यांच्याकड े व्यहिहचत्रण कौिल्य ऄसणे अिश्यक अह.े 

त्यासाठी या िाङ्मयप्रकाराचा त्यांना पररचय व्हािा ि व्यहिहचत्रण लेखनाच े कौिल्य प्राप्त व्हाि,े यासाठी 

‘मुलखािेगळी माणसं’ या संपाक्रदत व्यहिहचत्रण संग्रहाची हनिड केली अह.े या पाठ्यपुस्तकाच्या ऄभ्यासान े

हिद्यार्थयाांची िाङ्मयीन ि जीिनहिषयक जाणीि हिकहसत होइल, ऄसा हिश्वास िाटतो.    

Course Outcomes:  

CO – 1.  हिद्यार्थयाांना लहलत गद्य या िाङ्मयप्रकाराचा पररचय होइल  

CO – 2.  हिद्यार्थयाांना व्यहिहचत्र या िाङ्मयप्रकाराची संकल्पना ज्ञात होइल   

CO – 3. हिद्यार्थयाांना ‘मुलखािेगळी माणसं’ या पाठ्यपुस्तकातील व्यहिहचत्रांच ेस्िरूप समजेल  



CO – 4. हिद्यार्थयाांना िरील व्यहिरेखांच ेिैक्षहणक, सामाहजक अहण राजकीय पयाािरण ज्ञात होइल 

CO – 5.  हिद्यार्थयाांना व्यहिहचत्र रेखाटनाचे कौिल्य प्राप्त होइल  

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. व्यहिहचत्र २. साहहत्यहनर्ममती कौिल्ये ३ िाचन  ४ अकलन ५ हिशे्लषण  

  Periods Cos 

Unit 1 ● लहलत गद्य : संकल्पना ि स्िरूप  

● व्यहिहचत्रे : संकल्पना, स्िरूप / िैहिष्ये ि िाटचाल 

1.  माझ्या जीिनातील दीपगृह – िंकरराि खरात  

2.  रामा मैलकुली – व्यंकटेि माडगूळकर   

3. मृत्यूचे चुंबन घेणारा महाकिी – प्र. के. ऄते्र      

15 CO1 

& CO2   

 

Unit 2 4. हनळू मांग – ऄण्णा भाउ साठे  

5. मोरणी – हिभािरी हिररकर  

6. जहमला जािद – हमीद दलिाइ 

7. व्यंकट ऄण्णा – ि. बा. बोध े 

15 CO3 

& 

CO4 

Unit 3 8. दगडू मामा – ईत्तम कांबळे  

9. मंुबइचा हचत्रकार – ऄरण खोपकर  

10. हहरा – आंद्रजीत भालेराि 

11. बाबा मास्तर – क्रद. बा. पाटील  

15 CO3 

Unit 4 
12. डोकेिाला संिोधक खोब्रागडे  - व्ही. एन. शिद े

● व्यहिहचत्र लेखन कौिल्य प्रात्यहक्षक ि सराि 

15 CO3, CO4 

& 

CO5 



Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project :  कौिल्य काया :हिद्यार्थयाांनी अपल्या पररसरातील व्यिींच ेव्यहिहचत्र 

रेखाटण े 

अपल्या पररसरातील िैक्षहणक ,सामाहजक ,सांस्कृहतक ,कला ,िीडा ,अरोग्य ,राजकीय 

आत्यादी समाज जीिनाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील व्यिींची व्यिी हचत्र े हलहखत स्िरपात 

तयार करािीत . 

(CO5) 

मलुभतू िाचन  

१   ‘(संपादक) अनंद  िास्कर, िाङ्मयप्रकार संकल्पना’ (डॉ. हिजय शनबाळकर गौरिगं्रथ) – ऄन्िय 

प्रकािन, पुणे  

२ हि. िं, चौगुले   ‘मुिगद्य : संकल्पना अहण ईपयोजन’ –, मॅजेहस्टक प्रकािन, मंुबइ, २००८  

३ ‘ डॉ. रणधीर शिद,ेलहलत गद्य त ेमुि गद्य’ (लेख) –, द.ै महाराष्ट्र टाआम्स, २९.१२.२०१३  

४  – हमशलद मालिे,‘साहहत्य प्रकारची संकल्पना’ (लेख) ‘साहहत्य : ऄध्यापन अहण प्रकार’ (संपा.) श्री. 

पु. भागित, सुधीर रसाळ, मौज प्रकािन, मंुबइ, १९८७  

५  ‘मराठी साहहत्य : पे्ररणा अहण स्िरूप’- संपा. म. द. हातकणंगलेकर, गो. मा. पिार, पॉप्युलर 

प्रकािन, मंुबइ, १९८६  

६  के. ज. पुरोहहत‘लघुहनबंध’ –, साहहत्य ऄकादमी, निी क्रदल्ली  

           ७ संपा. प्र. न. जोिी, ‘मराठी िाङ्मयाचा हििेचक आहतहास, ऄिााचीन काळ (१८०० त े१९८०) –

स्नेहिधान प्रकािन, पुणे  

८ ‘साहहत्य ऄध्यापन अहण प्रकार (प्रा. िा. ल. कुलकणी गौरिगं्रथ) – श्री. पु. भागित, मौज प्रकािन गृह, 

मंुबइ 

सदंभा ग्रथं  



१ जोिी प्र.न .मराठी िाड्मयाचा हििेचक आहतहास .ऄिााचीन काळ [१८०० त े१९८० ]स्नेह िधान 

प्रकािन प्रकािन पुणे  

२ भागित ,श्री ,पु  साहहत्य ऄध्यापन प्रकार [प्रा.िा.ळ.कुलकणी ]मौज प्रकािन  गृह मंुबइ  

Research journals: 

 

Additional readings: 

परूक िाचन  

१व्यंकटेि माडगुळकर, ‘माणदिेी माणसं’ – मेहता पहब्लशिग हाईस, पुणे, पुनमुाद्रण, २०१८  

२ सान ेगुरजी’ ‘मृत्यूचे चुंबन घेणारा महाकिी – (लेख) – प्र. के. ऄते्र, पाश्वा प्रकािन, कोल्हापूर  

३ऄण्णा भाउ साठे ‘बरबाद्या कंजारी’ –, श्रहमक प्रकािन, कोल्हापूर, लोकािृत्ती, २०१०  

४हिभािरी हिररकर ‘दोघांचे हिश्व अहण आतर काही कथा’ –, कॉहन्टनेन्टल प्रकािन, पुणे, १९५७  

५  हमीद दलिाइ,‘जहमला जािद अहण आतर कथा’ – साधना प्रकािन, पुणे, २०१६  

६ ‘ि. बा. बोधे   ,गािाकडची माणसं’ –, ऄक्षरबंध प्रकािन, पुणे, २००७  

७ईत्तम कांबळे ‘कािळे अहण माणसं’ –, मनोहिकास प्रकािन, पुणे. अ. द.ु २०१०  

८ ऄरण खोपकर‘हचत्रव्यूह’ –, लोकिाङ्मय गृह, मंुबइ 

९ ‘आंद्रहजत भालेराि,     ‘गाइ अल्या घरा’ –, प्रहतभास प्रकािन, परभणी  

१० ‘क्रद. बा. पाटीलभली माणसं’ –, मनोकामना प्रकािन, आस्लामपूर, २०१३  

११– सयाजीराज ेमोकािी ‘पंधरा ऑगस्ट’, मुिरंग प्रकािन, लातूर, २०१६  

१२ व्ही. एन. शिद‘ेहहरव्या बोटांचे क्रकमयागार’ –, तेजस प्रकािन, कोल्हापूर, २०१९  

 

Medium of Instruction – Marathii 



Special instructions, if any - Nil 

Library and laboratory equipment`s - Nil 

 

 

प्रश्नपहत्रकेच ेस्िरूप ि गणुहिभागणी (लखेी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

या  परीक्षसेाठी  घटक िमाकं २,३ ,४ याचंा  समाििे ऄसले .  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुण 

१  ऄ)योग्य पयााय हनिडा . 

 ब)एका िाक्यात ईत्तरे हलहा . 

१० 

०५  

२  रटपा हलहा .(पाच पैकी तीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पैकी तीन प्रश्न सोडिणे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोडिा 

ऄ)दीघोत्तरी प्रश्न सोडिा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोडिा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

ऄतंगात मलू्यमापन  



४० गणु 

 

ऄंतगात मूल्यमापनाचे तीन भाग ऄसतील. 

१. घटक चाचणी परीक्षा २. लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम  ३. हिषयहनहाय हिहिध ईपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गणु २० )  

 

ही परीक्षा ऄभ्यासिमातील  घटक िमांक १ या घटकािर घेतली जाइल .मात्र या घटकाचा ६० माकााच्या लेखी 

परीक्षेत समािेि ऄसणार नाही . 

 

१. लेखी चाचणी  

२. ऑनलाइन लेखी चाचणी 

३. खुल ेपुस्तक चाचणी (Open Book Test) 

४. अकहस्मक चाचणी  

िरील चारपैकी कोणत्याही एका प्रकारची चाचणी घेण्यात येइल. 

लेखी ऄथिा मौहखक ईपिम (गणु १० ) 

चचाासत्र /लघ ुप्रकल्प सादरीकरण (Seminar or Minor Project) 

 

हिषयहनहाय ईपिम (गुण १०) 

संिाद कौिल्य े: िादहििाद, मुलाखत, भूहमका नाय (Role Playing) 

लेखन कौिल्य:े ब्लॉग लेखन, िृत्तपत्र लेखन, समीक्षा लेखन, हचत्रपट परीक्षण, बातमी लेखन. संहहता 

लेखन, ऄहिाल लेखन 

ििृत्ि, कथाकथन, ऄनुिाद/भाषांतर, चचाासत्र अहण पररसंिाद यात सहभाग, पोस्टर हनर्ममती, 

हभत्तीपत्रक, 

व्यािसाहयक संिाद, व्यािसाहयक संस्थेत काम करण े(Internship), गृहपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाइन प्रहिक्षण, हिहिध ईत्सि अहण क्रदनहििेष साजरा करण,े प्रश्नमंजुषा, समाजकाया, संगणकीय माहहती 



संकलन, राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यातील सहभाग, िीडा / सांस्कृहतक / ऄन्य ऄकादहमक क्षेत्रात 

सहभाग, हिभागीय ईपिमातील योगदान 

िर ईल्लेखलले्या हिहिध गोष्टींचा हिचार करून, कोणत्याही एका ईपिमातील सहभाग पाहून गुण क्रदले जातील. 

 

 


