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Rayat Shikshan Sansthas, Satara 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 
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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     साहित्य विचार     MAR  S7 Marathi Course-7 

2 V मराठी भाषा आणि भाषा विज्ञान     MAR  S8 Marathi Course-8 

3 V मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा इतििास 

[प्रारंभ ि ेइ.स .१५००]  

 

  MAR  S9 Marathi Course-9 

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

5 V  िाङ्मय प्रिािाचे अध्ययन : 

मध्ययुगीन 

    MAR S11      Marathi  course 

11  

6 VI साहित्य विचार 

 

MAR  S12 Marathi course 12 

7 VI मराठी भाषा आणि भाषा विज्ञान     MAR S13 Marathi course 13 

8 VI  मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा इतििास 

[प्रारंभ ि ेइ.स .१५००] 

     MAR 14 Marathi course 14 



9 VI मराठी भाषा ि अर्ाार्ानाच्या संधी      MAR 15 Marathi course 15 

10 VI िाङ्मय प्रिािाचे अध्ययन :लललत 

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   साहित्य विचार  Marathi 

Course-7 

4 4 Lectures 

 

60 40 

2 V मराठी भाषा आणि भाषा 

विज्ञान  

Marathi 

Course-8 

4 4 Lectures 60 40 

3 V मध्ययुगीन मराठी 

िाड्मयाचा इतििास [प्रारंभ 

िे इ.स .१५००]  

 

Marathi 

Course-9 

4 4 Lectures 60 40 

4 V मराठी भाषा ि 

अर्ाार्ानाच्या संधी 

Marathi 

Course-

4 4 Lectures 60 40 



10 

5 V िाङ्मय प्रिािाचे 

अध्ययन:मध्ययुगीन 

Marathi 

Course-

11 

4    4 

Lectures 

 60 40 

6 VI साहित्य विचार 

 

Marathi 

Course-

12 

4 4 Lectures  60 40 

7 VI मराठी भाषा आणि भाषा 

विज्ञान 

Marathi 

Course-

13 

4 4 Lectures  60 40 

8 VI मध्ययुगीन मराठी 

िाड्मयाचा इतििास [प्रारंभ 

िे इ.स .१५००] 

Marathi 

Course-

14 

4 4 Lectures  60 40 

9 VI मराठी भाषा ि 

अर्ाार्ानाच्या संधी 

Marathi 

Course-

15 

4 4 Lectures  60 40 

10 VI िाङ्मय प्रिािाचे 

अध्ययन:लललि गद्य  

व्यक्तिचचते्र  

Marathi 

Course-

16 

4 4 Lectures  60 40 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sansthas, Satara 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (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   साहित्य विचार    साहित्य विचार  

2 B.A.III V 8 मराठी भाषा आणि भाषा 

विज्ञान  

मराठी भाषा आणि भाषा 

विज्ञान  

3 B.A.III V 9 मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

इतििास [प्रारंभ ि ेइ.स १५००]  

 

मध्ययुगीन मराठी 

िाड्मयाचा इतििास [प्रारंभ 

िे इ.स.१५००]  

 

4 B.A.III V 10 मराठी भाषा ि अर्ाार्ानाच्या 

संधी 

मराठी भाषा ि अर्ाार्ानाच्या 

संधी 

5 B.A.III V 11 िाङ्मय प्रिािाचे िाङ्मय प्रिािाचे 



अध्ययन:मध्ययुगीन अध्ययन:मध्ययुगीन 

6 B.A.III VI 12 साहित्य विचार 

 

साहित्य विचार 

 

7 B.A .III VI 13 मराठी भाषा आणि भाषा 

विज्ञान 

मराठी भाषा आणि भाषा 

विज्ञान 

8 B.A.III VI 14 मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा 

इतििास [प्रारंभ ि ेइ.स १५००] 

मध्ययुगीन मराठी 

िाड्मयाचा इतििास [प्रारंभ 

िे इ.स .१५००] 

9 B.A.III VI 15 मराठी भाषा ि अर्ाार्ानाच्या 

संधी 

मराठी भाषा ि अर्ाार्ानाच्या 

संधी 

10 B.A.III VI 16 िाङ्मय प्रिािाचे अध्ययन 

:लललि गद्य   : व्यक्तिचचते्र  

िाङ्मय प्रिािाचे अध्ययन 

:लललि गद्य   : व्यक्तिचचते्र  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part – III   SEMESTER – V  

Marathi, Course – 7 

साहित्य विचार  

June 2021 onwards 

             

Subject Code: (MARS -7) 

(Credit 04) 

Preamble (प्रास्िाविक) 

पदिीस्िरािर अंतिम िषााचे लिक्षि घेिाऱ्या मराठी भाषेच्या विद्यार्थयााला साहित्य म्ििर् े काय या मूळ 

प्रश्नापासून िे साहित्याची प्राचीन काळापासून िोि आलेली साहित्यिास्त्रािील चचाा अद्ययािि मिमिािंरासि 

कळािी,साहित्य मुलित्ि े कळािीि या िेिून े सदरची अभ्यासपत्रत्रका अध्ययन करण्यास लािलेली आिे. या 

अभ्यासपत्रत्रकेि पौिाात्य ,पाश्चमात्य,आणि आधुतनक  विचारिंि याचं्या साहित्यसंबंधी व्याख्या अगर दृष्टीकोन 

समरू्न घेऊन विद्यार्ी साहित्य म्ििर् ेकाय या बाबि आपले आकलन व्यापक करून घेईल. साहित्य िे का 

ललहिले र्ािे .का िाचले र्ािे ,त्याची प्रयोर्न ेकाय असिाि या संबंधी विचार समरू्न घेईल .र्ीिनाची प्रयोर्न े



आणि साहित्याची प्रयोर्न ेयांचा अनुबंध त्यास कळेल.साहित्य तनलमािीची विविध कारिे कोििी आिेि याबाबि 

ची अद्ययािि काव्यतनलमािी प्रक्रिया विषयक चचाा िो समरू्न घेईल.आणि तनलमािीच्या अनेक ररिी त्यास 

कळिील.प्रतिभा आणि अन्य घटक यांचा साहित्यतनलमािीमध्ये काय िाटा असिो ि े बारकाईने समरू्न घेईल. 

िसेच पूिी पासून अलंकार आणि ितृ्त या मध्ये काव्य तनलमािी किी िोि गेली त्याचीिी िो समर् करून 

घेईल.अलंकाराचे आणि ििृांचे प्रकार िो समरू्न घेईल.या साहित्यित्िांच्या आधारे कोित्यािी कलाकृिीचे िो 

आकलन,आस्िाद आणि मूल्यमापन करू िकिो यासाठी त्याची साहित्य विषयक समर् िाढिण्यासाठी सदरची 

अभ्यास पत्रत्रका लािण्याि आलेली आिे.दसुरे अस ेकी साहित्यािील मुलित्ि ेसमर्ल्यालििाय त्यास साहित्याचे 

आकलन िोिार नािी त्यासाठी साहित्यसंबंधी र्ो विचार झाला त्याचा अभ्यास करि ेअतनिाया आिे याची र्ािीि 

त्यास करून देिे आणि त्याच्या ज्ञानकक्षा रंदािि ेिा देखील विचार या मागे आिे. 

  

Course Outcomes:  

CO – 1. साहित्यािील मुलित्िे विद्यार्ी समरू्न घेिो. 

CO – 2. साहित्याच्या पौिाात्य,पाश्चात्य,आणि आधुतनक काव्य व्याख्यांचा पररचय करून घेिल्यान ेत्यास विविध 

भूलमका ,दृष्टीकोन िो आकलन करून स्ििःची समर् िाढििो . 

CO – 3.काव्याची प्रयोर्न संदभाािील चचाा आणि मिमिािंरे समरू्न घेिल्याने त्याला साहित्य लेखनाचे ि 

िाचनाचे िेि ू कळिाि.कलाकृिीचे प्रयोर्न काय असेल याचा िोध घेण्याची त्याची दृष्टी त्यास प्राप्ि 

िोईल.कोित्यािी कलाकृिीचे प्रयोर्न काय  याचा िोध िो घेि रािील  

CO – 4. साहित्य तनलमािी किी िोि ेत्याचा िोध िो घेि रािील .कोििीिी कलाकृिी किी तनमााि झाली त्याचा 

िोध घेईल .त्यामुळे त्याची िोधक दृष्टीचा विकास िोईल . 

CO-5 – पौिात्या साहित्य विचाराि अलंकार विषयक झालेली चचाा समरू्न घेऊन िब्दालंकार ि अर्ाालंकार 

म्ििर्े काय िे समरू्न साहित्य लेखन करिाना याचंा उपयोग कसा केला र्ािो िे समरू्न घेऊन िो अलंकाराचा 



उपयोर्न करायला लिकेल  

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

३ . िेि ूिोध कौिल्य  ४ . साहित्यतनलमािी कौिल्य ५  अलंकार रचना कौिल्य संपादन ६ विश्लेषि  

  Periods Cos 

Unit 1 साहित्याचे स्िरूप  

साहित्याच्या व्याख्या : 

पौिाात्य –भामि ,मम्मट ,आनंदिधान ,विश्िनार्  

पाश्चात्य –िर्ासिर्ा,मॅर्थय ूआनोल्र्,कालााईल  

आधुतनक –र्ॉ.बाबासािेब आंबेर्कर यांचा साहित्य विषयक दृष्टीकोन  

               भालचंद्र नेमारे् यांचा साहित्य विषयक दृष्टीकोन  

लललि ि लललििेर साहित्य  

लललि साहित्यािून व्यति िोिाऱ्या अनभुिांचे वििेष:  

संिेदनात्मकिा, भािनात्मकिा, िैचाररकिा, सेंहद्रयिा, सूचकिा, 

विलिष्टिा, विश्िात्मकिा  

 

15 CO1  

& 

CO2 

 

Unit 2 साहित्याचे प्रयोर्न  

प्रयोर्न म्ििर् ेकाय?प्रयोर्न आणि पररिाम यािील फरक  

साहित्याची प्रयोर्ने :१ यि क्रकंिा  कीिी २ व्यििारज्ञान ३] आनंद  

४] उदबोधन ५]आत्माविष्कार ६]क्र्ज्ञासापूिी ७ ]र्ीिनानुभूिी 

८]इच्छापूिी अर्िा स्िप्नरंर्न ९] पलायनिाद [ESCAPISM ] 

15  

CO3 



Unit 3 साहित्य तनलमािीची कारिे  

साहित्य तनलमािीचे स्िरूप  

साहित्य तनलमािीची कारि े 

१ ]प्रतिभा –स्िरूप ि िैलिष््ये [प्रतिभा व्यापार, प्रतिभेचे 

अलौक्रककत्ि , अपूिा तनलमािीक्षम प्रतिभा, प्रतिभा िी िेर्ाची बिीि] 

२]बिुशु्रििा ३]अभ्यास ४]भािनात्मकिा ५]संिेदनिीलिा ६]उत्प्रेक्षा 

७]चमत्कृिी ८ ]स्िास्र्थय [िारीररक .मानलसक ]९ साहिक्त्यकाचा 

र्ीिनविषयक दृष्टीकोि 

15 CO4 

 

 

Unit 4 अलंकार : 

१ अतिियोतिी ,२]स्िभािोतिी ३ ]दृष्टांि ४]उपमा ५]अनुप्रास 

६]रूपक  

व्याख्या ,स्िरूप,आणि उदािरिे अपेक्षक्षि  

15 CO5  

 

 

 

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

1. कोित्यािी एका  साहित्यकृिीचे प्रयोर्न ,तनलमािी मीमांसा याचा िोध विद्यार्ी घेईल  

, कलाकृिी किाने प्रभािी झाली याचा िोध घेिे . 

2. चचत्रपट परीक्षि ,नाटक परीक्षि  इत्यादी बाबी ंअंिगाि मूल्यमापन मध्ये घेण्याि 

याव्याि.ज्यान ेविद्यार्ी कौिल्य विकास िोईल आणि त्यास या क्षमिेमुळे पुढे त्यास 

लेखन करून पुढे व्यिसाय करून सेिा देऊन आचर्ाक प्राप्िी करि ेितय िोईल. 

(CO2 TO 

CO5) 

 



Reference Books: 

       

संदर्भ ग्रंथ     

१ र्ाधि उदय ,काव्यिास्त्र :आकलन आणि आस्िाद ,लोकपाल पक्ब्लकेिन, औरंगाबाद,प्रर्माितृ्ती ५ सप्टेंबर २०१३  

२ पुंर्े,दत्तात्रय ि िािरे स्नेिल [संपा.]  साहित्यविचार ,स्नेििधान प्रकािन पुिे ,प्रर्माितृ्ती ,फेब्रुिारी .१९९५  

३ पाटील,म.सु.  भारिीयांचा साहित्यविचार .चेिश्री प्रकािन ,अंमळनेर  

४ िासमकर,वि.दा . मराठीिील कलािादी समीक्षा,अक्षरदीप प्रकािन ,कोल्िापूर आ.प.२०१८  

५ करंदीकर गो.वि.  अॅररस्टॉटलचे काव्यिास्त्र पॉप्युलर  प्रकािन, मुंबई  

६ र्ाधि मा.मा      अक्षरगार्ा मालसक[मराठी साहित्यविचार वििेषांक ] नांदेर्,एवप्रल २०१४  

मुलभूि िाचन : 

१ .र्ोग,रा.श्री.------अलभनि काव्य प्रकाि, व्िीनस प्रकािन,पुिे, आितृ्ती ७ िी १९७५  

२ गार्गीळ,स.रा . ------काव्यिास्त्र प्रदीप,व्िीनस प्रकािन पुिे, आितृ्ती ४ र्ी, र्ानेिारी १९९३  

३ गोविलकर लीला   ----भारिीय साहित्यविचार,स्निेिधान प्रकािन पुिे २००३  

४ िाळंबे,मो.रा .     ---सुगम मराठी व्याकरि ,तनिीन प्रकािन ,पुिे  

५ देिपांर्े,अ.ना.[संपा]   -  विनोबाची साहित्यदृष्टी ,परमधाम पिनार िधाा १९७५  

६ कुलकिी अ.िा .         -   साहित्यविचार ,प्रतिमा प्रकािन ,पुिे ,आ.द ु.१९९७  

७ गार्गीळ गगंाधर        -   खर्क आणि पािी ,प्यापलुर प्रकािन ,मुंबई १९६०  

८ ढिळे,वि.ना .               - साहित्याचे ित्िज्ञान कॉक्न्टनेन्टल  प्रकािन पुिे  

९ र्ॉ .बाबासािेब आंबेर्कर –माझी आत्मकर्ा  ;संपादक र्.गो.संि  कौिल्य प्रकािन औरंगाबाद पहिली आितृ्ती १४ 

एवप्रल १९७६  पषृ्ठ िमांक [१५३]  २ मे १९५४ रोर्ी विदभा साहित्य संघ ,नागपूर येरे् केलेले भाषि ] 

१० टीका स्ियंिर                –  भालचंद्र नेमार् े 



Research journals   

Additional reading परूक िाचन :  

१ उपास े,लिििंकर -  काव्यिास्त्र पररचय ,फर्के प्रकािन ,कोल्िापूर २०१३  

२ कगले र.प  .  -   प्राचीन काव्यिास्त्र ,मौर् प्रकािन ,मुंबई ,१९७४  

३ देिमुख ,मा.गो.  -मराठीचे साहित्यिास्त्र  [ज्ञानेश्िर ि ेरामदास ]  

४ र्ॉ .नगेंद्र   भारिीय काव्यिास्त्राचे मूळ प्रश्न ,सुविचार ,नागपूर पुिे १९६७ [अनुिादक :िैलर्ा करंदीकर ] 

Medium of Instruction –MARATHI 

 

Special instructions, if any 

 

  

 

 

 

 

                       प्रश्नपत्रत्रकेचे स्िरूप ि गुिविभागिी (लेखी परीक्षा ) 

एकूि गुि ६० 

 

                          या  परीक्षेसाठी  घटक िमांक -२  ,३ ,ि ४  िे   िीन घटक असिील  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  



२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

                                          अंतगभत मूल्यमापनाचे तीन र्ाग असतील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

१ घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 

िी परीक्षा अभ्यासिमािील   घटक िमांक १ मध्ये असलेल्या अभ्यासिमािर  िी चाचिी घेिली र्ाईल .लेखी 
परीक्षेि मात्र या घटकािर प्रश्न नसिील . 

 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 



४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

 

िर उल्लेखलले्या  कोित्यािी  एका  उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल ेर्ािील. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

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

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

मराठी र्ाषा व र्ाषाववज्ञान   

 [MAR S 8] 

 

Preamble (प्रास्िाविक)  



  भाषाविज्ञान िे अभ्यासक्षेत्र अलीकर् ेएक स्ििंत्र ि व्यापक अभ्यासक्षेत्र म्ििून ओळखले र्ाि आिे. मराठी 

भाषेच्या संदभााि भाषा म्ििरे् काय? तिची उत्पत्ती किी झाली, भाषेची लक्षि ेिा िैलिष््ये, तिच ेस्िरूप याचा 

पररचय विद्यार्थयाांना िोि ेगरर्ेचे आिे. त्याचबरोबर  स्ितनम, रवपम विचार ि िातयविचार याचा  पररचय 

विद्यार्थयाांना व्िािा, मराठी भाषेच्या अभ्यासाची आिर् तनमााि व्िािी या िेिनू ेअभ्यासिमाची रचना केलेली 

आिे. 

Course Outcomes: 

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

Co-2    भाषाविज्ञानाचा पररचय करून घेिो. 

Co-3     भाषाविज्ञान आणि मराठी भाषा यांचा सिसबंंध र्ािून घेिो. 

Co-4     स्िनविचार ि रूपविचार यांचा पररचय करून घेिो. 

Co-5      िातयविचाराचा पररचय करून घेिो.  

Co-6      मराठी भाषेविषयी विद्यार्थयाामध्ये  आिर् विकलसि करून घेिो  

 

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

३ भाषा कौिल्ये  ४ . िका सगंि विश्लेषि  ५ . सूक्ष्म आकलन ६ िब्द ि िातय रचना कौिल्य आकलन  

  Periods Cos 

Unit 1 र्ाषोत्त्पत्ती ववचार             

● भाषेची उत्पत्ती – ईश्िरतनलमाि, रार्ातनलमाि,समार्तनलमाि  

● भाषेच्या उत्पत्तीच्या उपपत्ती/लसद्धांि  

● इंचगि (Gesture) 

15 CO1  

& 

CO6  

 



● मुखालभनय ( Oral gesture) 

● अनुकरि (Bow-Bow) 

● रिन (Ding Dong) 

● भािनालभव्यतिी (Pooh-Pooh) 

● श्रमपररिार (Yo-he-Yo) 

● प्रेमगानमूलक (Sing-Song) 

● संपका  (Contact) 

● िीर्ासतिी (Play-Way) 

समन्िय उपपत्ती 

Unit 2 र्ाषेचे स्वरूप , व्याख्या आणण वैलिष्ट्ये         

 र्ाषा म्हणजे काय ? 

र्ाषेच्या व्याख्या      

कृ.पा.ंकुलकिी, ना.गो.कालेलकर, श्री.न.गर्ेंद्रगर्कर 

● मानवी व मानवतेर संप्रेषण  

● र्ाषेचे स्वरूप  

समार्व्यििाराचे साधन, ध्ितनमाध्यमिा, प्रिीकात्मकिा, 

संकेिबद्धिा, भाषा – एक पद्धिी, भाषा मानिी आिे.  

● सी.एफ.िॉकेटने सांचगिलेली भाषेची साि िैलिष््ये  

दिेुरीपि,तनलमािीक्षमिा, कायाकारि संबंधाचा अभाि , 

यादृक्च्छकिा, अदलाबदलीची ितयिा, विलिष्टीकरि, 

15 CO2 

& 

CO3  

& 

CO6  

 



स्र्लकालािीििा, सांस्कृतिक संिमि  

यालििाय – सामाक्र्क संस्र्ा,अक्र्ािभाषा, पररििानिीलिा, 

रैणखकिा इ.िैलिष््यांचा विचार 

 

Unit 3 स्वननम ववचार,रुवपम ववचार (स्थूल पररचय)           

अ.स्वननम ववचार  

1.स्िन २.स्ितनम ३.स्िनािंर (संकल्पना ,स्िरूप ,प्रकार ) 

ब.रुवपम ववचार  

1.रूप  २.रवपम ३.रवपकांिर(संकल्पना ,स्िरूप ,प्रकार ) 

 

15 CO4 

& 

CO6  

 

Unit 4                वाक्यववचार 

पदबंध ि िातयाचे स्िरूप  

           िातयाचे प्रकार-                           

 केिलिातय ि त्याचे प्रकारलमश्रिातय ि त्याचे प्रकार ,संयुति िातय ि 

त्याचे प्रकार ,िातयाचे  परृ्तकरि. 

 

15 CO5  

& 

CO6  

 

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

Project  :   प्रकल्प लेखन – वाक्यांचे प्रकार व तयाचंी उदाहरणे यांचे संकलन 

(CO4) 



Reference Books: 

मुलर्ूत वाचन  :  

१.र्ोिी प्र.न.                                 सुबोध भाषािास्त्र, स्नेििधान प्रकािन ,पिेु  

२.गिळी,अतनल                              भाषाविज्ञान आणि मराठी भाषा, हिरण्यकेिी प्रकािन ,कोल्िापूर  

३.धोंगर्े,रमेि                               भाषा आणि भाषाविज्ञान ,हदलीपरार् प्रकािन ,पुिे  

४.कानर्े मु.श्री.(संपा.)                      मराठीचा भावषक अभ्यास ,स्नेििधान प्रकािन ,पुिे  

५.गर्ेंद्रगर्कर, श्री.न.                       भाषा आणि भाषािास्त्र ,व्िीनस प्रकािन ,पुिे  

६.हिरेमठ, रार्िेखर                        मराठी व्याकरि पररचय, मेििा पक्ब्ललिगं िाऊस,पुिे 

७. लामिुरे, प्रज्ञा  ग्रामीि बोलीभाषेचे िैभि, संस्कृिी प्रकािन,पुिे, २०१२  

८.मालि,ेपुंर्े,सोमि (संपा.)               भाषाविज्ञान पररचय , पद्मगंधा प्रकािन ,पुिे  

९.पुंर्े, द.हद.                                   सुलभ भाषाविज्ञान , स्नेििधान प्रकािन ,पुिे  

१०.कदम, मिेंद्र                               मराठीचे ििानात्मक भाषाविज्ञान , स्नेििधान प्रकािन ,पुिे   

११.काळे,कल्याि/सोमि,अंर्ली(संपा.) आधुतनक भाषाविज्ञान ,प्रतिमा प्रकािन ,पुिे  

१२.पाटील, व्िी.एन.          सुलभ भाषाविज्ञान ि मराठी व्याकरि, प्रिािं पक्ब्लकेिन्स,र्ळगाि   

आ.द.ु२,२०१६ 

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

Research journals   

Additional readings: 

१. कुलकिी कृ.पा.ं                            मराठी भाषा : उदगम आणि विकास, मेििा पक्ब्ललिगं िाऊस,पुिे 

२. मालि,ेलमललदं                              आधुतनक  भाषाविज्ञान : लसद्धांि आणि उपयोर्न, 

लोकिाङ्मयगिृ,मुंबई   



३. कुलकिी, सुलक्षिा ि कुबेर,िसंि  भाषाविज्ञान पररचय, फर्के प्रकािन,कोल्िापूर  

४.  दामले,मो.के.                                िास्त्रीय मराठी व्याकरि,दामोदर सािळाराम आणि मंर्ळी, पुिे  

 

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

प्रश्नपत्रत्रकेचे स्िरूप ि गुिविभागिी (लेखी परीक्षा ) 

एकूि गुि ६० 

 

या  परीक्षेसाठी  ४ घटकापैकी कोििेिी १,२ आणि ४  घटक अभ्यासिम रािील. एक घटक अंिगाि 

मूल्यमापन घटक चाचिी साठी [२० ] असेल  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 



३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचणी परीक्षा (गुण २० )  

 

ही परीक्षा अभ्यासक्रमातील  घटक क्रमांक ३वर आधाररत असेल.   

सदर घटक ६० माकाभच्या लेखी परीक्षेत समाववष्टट केला जाणार नाही  
 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  



िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

 

िर उल्लेखलले्या विविध गोष्टींचा विचार करून, उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल ेर्ािील. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part –III,  SEMESTER - V 

Marathi, Course – 9 

June 2021onwards  

Subject Code: (MARS 9) 

                                                                  (Credit 04)  

                                            पेपर क्रमांक ९, मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इनतहास  

Preamble (प्रास्िाविक) 

मराठी साहित्याचा वििेष स्िरािर अभ्यास करिाऱ्या विद्यार्थयााला मराठी साहित्याची समग्र परंपरा 

स्रू्लमानान े मािीि असिे अत्यंि आिश्यक आिे. मराठी साहित्याची परंपरा साधारििः एक िर्ार 

िषाांच्या माग ेर्ाि नसली िरी साहित्यािील िेगिेगळ्या प्रकारांनी समदृ्ध आिे. त्यामुळेच या साहित्य 



परंपरेला आपि प्राचीन मराठी अस ेन म्िििा मध्ययुगीन मराठी अस ेसंबोधि आिोि. या परंपरेि संि 

आिेि, ित्त्िज्ञ आिेि, पडंर्ि आिेि, िािीर आिेि, बखरकार आिेि. मराठीिील या साहित्याच्या 

तनलमािीमागील प्रयोर्ने देणखल विलभन्न आिेि, सिं, पंि आणि ििंांच्या या साहित्याने मराठी भाषेच्या 

बोलीला सौंदया प्रदान केले आिे. नामदेि िुकारामांच्या अभंगांपासून ि ेरामदासांच्या दासबोधापयांि अनके 

किींनी िब्दालंकारांची आणि सुभावषिांची देिगी मराठी भाषेला हदलेली आिे. मराठी भाषा अभ्यासिाऱ्या 

कोित्यािी विद्यार्थयााला या भाषेचे अंिरंग समरू्न घ्यायच े असेल िर मराठी िाड्मयाची  िी परंपरा 

अभ्यासण्यालििाय पयााय नािी. याच भूलमकेिून िी अभ्यासपत्रत्रका ियार करण्याि आली आिे.        

Course Outcomes :    

Outcomes :  

CO 1. मराठी भाषेची पूिापीहठका समर्ािून घेिा येईल. 

CO 2. मराठी भाषेचा तनलमािीकाळ ि र्र्िघर्ि किी झाली आिे िे समर्ेल.CO 3. मराठीिील आद्य 

ग्रंर्ाचे स्िरूप समर्ेल 

CO 4. मिानुभािांनी ललहिलेल्या गद्य ग्रंर्ािून िेराव्या ििकािील मराठी बोली ि मराठी मािसाच्या सिा 

सांस्कृतिक अंगांचा पररचय िोईल. 

CO 5. मिानुभािांच्या पद्य ग्रंर्ािून मराठी किींच्या काव्यप्रतिभेचा पररचय िोईल. 

CO 6. भागिि क्रकंिा िारकरी संप्रदायाचा पररचय, ित्िज्ञान आणि काव्यसौंदया यांचा पररचय िोईल.  

CO 7. मराठी भाषेला समदृ्ध करिारे इिर धमीय सिंकिी ि विविध संप्रदायांनी तनमााि केलेले िाड्मय 

पाहिल्यानंिर सामाक्र्क सलोखा ि सिाधमासमभािाची मूल्ये विद्यार्ी आत्मसाि करेल. 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

प्राचीन ग्रंर् भाषा आकलन ,िाचन ,विश्लेषि,इ . 

 



  Periods Cos 

Unit 1 मराठी िाड्मयाचा प्रारंभकाळ िे इ.स.१२०० पयांि  

अ)वििेकलसधूंपूिाकालीन रचना  

 कुिलयमाला,मानसोल्लास,अमरनार् सिांद,गोरक्षगीिा इ. 

ब)मराठीिील आद्य ग्रंर्कार मुकंुदरार् यांची रचना  

       वििेकलसधूं,पिनविर्य,परमामिृ  

क)मराठीिील आद्य कितयत्री मिदंबा यांची रचना  

 धिळे(पूिााधा ि उत्तराधा),मािकृी स्ियंिर   

 

 

15 CO1 ,CO2 

,CO3  

Unit 2 इ.स.१२०० िे १३०० (स्रू्ल कालखंर्) 

अ)मिानुभािीय गद्य िाङ्मय  

 म्िाईभ्ट..लीळाचररत्र,श्री.गोविदंप्रभूचररत्र ि इिर रचना  

 केसोबास.,सूत्रपाठ ,स्मतृिस्र्ळ  

ब)मिानुभािीय पद्य .... 

 सािी ग्रंर्(ग्रंर् ि ग्रंर्कार स्रू्ल पररचय ) 

नरेंद्र..-----रक्तमिी स्ियिंर  

भास्करभ्ट बोरीकर---लििुपालिध,उद्धिगीिा क्रकिा ंएकादि 

स्कंध     

 दामोदर पंडर्ि-िच्छािरि 

 पंडर्ि विश्िनार्.-ज्ञानप्रबोध  

15 CO4 ,CO5 



 रिळोव्यास.----सह्याद्रीििान  

 नारायि पंडर्ि----श्री ऋद्धीपूर ििान  

 

  

Unit 3 इ.स.१३०० िे १४००(स्रू्ल कालखंर्) 

अ)ज्ञानेश्िरांचे िाड्मयीन  काया  

ज्ञानेश्िरी,अमिृानुभि,चांगदेिपासष्टी,िररपाठाचे अभंग ि इिर रचना  

ब)नामदेिांची अभंग रचना  

क)  इिर सिंांची रचना  

साििा माळी,गोरोबा कंुभार,मुतिाबाई,सनेा मिारार्,नरिरी 

सोनार,कान्िोपात्रा यांच्या रचना 

15 CO6 

Unit 4 इ.स.१४०० िे १५०० (स्रू्ल कालखंर्) 

अ)अन्य संप्रदायािील प्रमखु ग्रंर्कार आणि त्यांची ग्ररं्रचना  

सत्यमालनार्,चोम्भा(नार्संप्रदाय] नार् संप्रदाय पररचय   

िांिललगं आणि मन्मर् लििललगं (ललगंायि संप्रदाय)गुिकीिी ि 

क्र्नदास नामा[र्ैन मराठी किी ]  

नलृसिं  सरस्ििी आणि दासोपंि (दत्त संप्रदाय)  

अज्ञानलसद्ध ि बहिरा र्ाििेद (नागेि संप्रदाय) 

िेख मिमद आणि िुसेन अबंरखान  (मुस्लीम मराठी किी ) 

फादर स्टीफन्स,फादर िुिा(णिस्िी  मराठी किी )    

15 CO7 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project (CO4) 



Project :  

 कौिल्य प्राप्िी साठी उपिम ---१ ]कोित्यािी एका ग्रंर्कार यािर सादरीकरि २ ]ओिी अभंग इत्यादी 

प्राचीन कला प्रकार यांचे सादरीकरि करािे ि तनिेदन घ्यािे .कायािम सदृश्य सादरीकरि आिे. मुलांना आनंद 

लमळािा ,सामाक्र्क भान ,आिर् ,कायािम याची सांगर् घालािी ३ ]र्ुने का लिकायचे या विषयी मित्ि सांगून  

आस्र्ा िाढिािी .४ ] िस्ि ललणखिाचे संकलन –पोर्थया  

दलुमाळ ग्रंर् संकलन –िैक्षणिक सिल काढून प्रकल्प लेखन ियार करून घेिे –अंिगाि मूल्यमापन मध्ये घ्यािे 

-२० माका  सिलीसाठी अििाल लेखन करून घेण्याि यािे .] 

Reference Books:  

 

संदभाग्रंर् : 

१ देऊळगािकर चंद्रकांि (संपा.)’ मन्मर् स्िामी  व्यतिी आणि िाङ्मय’ िैिभारिी प्रकािन िोध 

प्रतिष्ठान ,र्ंगमिार्ी मठ,िारािसी  

२ पाटील िानार्ी   साहित्यािील सामाक्र्किा,विश्िकमाा पक्ब्लकेिन,पुिे  

३ सुंठिकर बा. र.  मिाराष्रीयन संि मरं्ळीचे ऐतििालसक काया,बेळगाि  

४ सरदार गं. बा.    संि िाड्मयाची सामाक्र्क फलशु्रिी  म.सा.प पुिे  

५ र्ाधि रा. ग.    आनंदाचा र्ोि,प्राज्ञ पाठिाला,िाई  

६ कामि अिोक ि बर्िे सिीि ,सिं नामदेिविषयक अभ्यास,आळंदी  

७ देिमुख उषा ,मांहदयाळी,माया प्रकािन,नागपूर  

८ पाटील सदालिि ,िुकाराम आणि कबीर,दयाा प्रकािन,पुिे  

९ घोिस ेिामा ,विरिैिांचे मराठी हिदंी िाङ्मय :एक अभ्यास,िैिभारिी िोध प्रतिष्ठान र्ंगमिार्ी 

िारािसी  



१० वप्रयोळकर अ.का. , मुसलमानाची रु्नी मराठी कवििा  

११ ढेरे रा. चच. , मुसलमान मराठी संिकिी,पद्मगंधा प्रकािन,पुिे  

१२ पठाि य.ु म. , मुसलमान (सुफी) संिांचे मराठी साहित्य  

१३ मोरर् ेगंगाधर, मराठी  णिस्िी  िाङ्मय ,फादर  

१४ उपाध्ये बाबुराि ,सिं गोरा कंुभार: िाङ्मय दिान,स्नेििधान प्रकािन,पुिे  

१५ इलेकर सुिालसनी,संि किी आणि कितयत्री:एक अनुबंध,स्नेििधान प्रकािन,पुिे  

१६ अकोले सुभाषचंद्र ,प्राचीन मराठी र्ैन साहित्य,सुविचार प्रकािन,नागपूर  

१७ पाटगिकर विद्यासागर, मराठी संि कवियीत्रींचा इतििास,साहित्य अकादमी,निी हदल्ली  

१८ िोनमाने धनंर्य,िंर्ािरची मराठी कीिानपरंपरा,स्नेििधान पुिे २०१७ 

मुलभूि िाचन  

१.नलसराबादकर ल.रा., प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  इतििास,फर्के प्रकािन,कोल्िापूर  

२.पठाि यु.म. मिानुभाि साहित्य संिोधन खंर् १,मराठिार्ा विद्यापीठ प्रकािन,औरंगाबाद  

३.देिपांर्े अ.ना. प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  इतििास खंर् १ ि े४  

४.पांगारकर ल.रा.,प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  इतििास खंर् १ िे ३,मिाराष्र साहित्य पररषद प्रकािन ,पुिे  

५.पसारकर िे.दे.  िेलू गेला गगनािरी,सुविद्या प्रकािन,पुिे  

Research journals: 

   

Additional readings: - 

पूरक वाचन 

१ िेिोलीकर ि.श्री.,प्राचीन मराठी िाड्मयाचे  स्िरूप,व्िीनस प्रकािन,पुिे  



२ पांगारकर ल.रा. ,मराठी िाड्मयाचा इतििास खंर् १ ि २ 

३ िुळपुळे िं.गो. , मराठी  िाड्मयाचा  इतििास,मिाराष्र साहित्य पररषद,पुिे  

४ मांर्िकर भाऊ , संि नामदेि दिान,सेिा प्रकािन,अमराििी  

५ इनामदार िे.वि.(संपा), संि नामदेि काव्यसंभार आणि संि पररिार  

६ उपास ेलिििंकर,मिाराष्र भूषि सिा संि साहिक्त्यक,फर्के प्रकािन,कोल्िापूर २०१२  

७ उपास ेलिििंकर (संपा ], िांिललगंकृि  किािंस,प्रकािन िरि संस्कृिी अध्ययन कें द्र,लसद्ध संस्र्ान 

मठ  

                               तनड्सोसी,िा.िुतकेरी,क्र्.बेळगाि  

 

८.पसारकर िे.दे.(संपा) श्री मन्मर्लििललगं परम्ररिस्यकृि,िैिभारिी िोध प्रतिष्ठान,िारािसी,२००१ 

९ फाटक न.र. श्री.एकनार्: िाङ्मय  आणि काया,मौर् प्रकािन गिृ,मुंबई  

१० परमागा सेिक श्री बालकृष्ि िास्त्री  मिानुभाि : मिानुभाि पंर्,प.प.ूमधुकरिास्त्री किीश्िर,पंच कलमटी 

संस्र्ान ,श्री  देिदेिेश्िर ,मािूर,आठिी,२०१४  

Medium of Instruction – Marathii 

 

Special instructions, if any - 

 

Library and laboratory equipment`s - 

 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 



एकूण गुण ६० 

 

या  परीक्षेसाठी  घटक क्रमांक २,३ ,४ हे  तीन घटक  हा अभ्यासक्रम राहील.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 



१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

िी परीक्षा   घटक िमांक १ या घटकािर आधाररि असेल.  

मात्र ६० माकााच्या लेखी परीक्षेि या घटकाचा समािेि असिार नािी  
१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. संहििा लेखन, 

अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 



िर उल्लेखलले्या विविध गोष्टींचा विचार करून, कोित्यािी एका  उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल े

र्ािील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

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

June 2020 Onwards 



(Credit 04) 

मराठी र्ाषा व अथाभजभनाच्या संधी   

 [MAR S 10] 

 

Preamble (प्रास्िाविक)  

         या अभ्यासिमामध्ये मराठी भाषिेून लिक्षि घेिल्याने कोिकोित्या अर्ाार्नाच्या संधी उपलब्ध िोऊ 

िकिाि याचा विचार केलेला आिे. भारिासारख्या बिुभावषक देिाि भाषा आणि भावषक कौिल्ये आत्मसाि 

असलेल्यांना नोकरी-व्यिसायाच्या निनव्या संधी उपलब्ध िोि आिेि. त्यामुळे भाषेचा सर्ाकिेने िापर करि े

िी विविध संधींची नांदी ठरिे आिे. त्यामुळे सर्ानिील लेखनामध्ये कर्ा लेखन, िैचाररक लेखन करिाना नमेके 

काय कराि ेलागेल िे स्पष्ट केले आिे. त्याचबरोबर िोधतनबंधलेखन ि प्रकल्पलेखन कसे कराि.े संिोधनपर  

लेखनाची ओळख विद्यार्थयाांना व्िािी या िेिनू ेिोधतनबंध ि प्रकल्पलेखन याचा  अभ्यासिमाि समािेि 

केलेला आिे. आर्च्या माहििी िंत्रज्ञानाच्या यगुाि मराठीच्या विद्यार्थयाालािी आंिरर्ालािरील मराठीचे स्िरूप 

कस ेआिे िे समर्ािे. विद्यार्थयाांमधील लेखन कौिल्ये विकलसि व्िािीि, विद्यार्थयाालािी लेखन करून अर्ाार्ान 

करिा यािे यासाठी आिंरर्ालािरील मराठीचा समािेि करण्याि आलेला आिे. 

Course Outcomes:  

 

Co-1   सर्ानिील लेखनप्रक्रिया समरू्न घेिो. 

Co-2   कर्ा लेखनाचे स्िरूप ि प्रक्रिया समरू्न घेिो. 

Co-3   िैचाररक लेखनाचे स्िरूप ि प्रक्रिया समरू्न घेिो. 

Co-4   िोधतनबंध ि प्रकल्पलेखन कौिल्य समरू्न घेिो. 

Co-5    आंिरर्ालािरील मराठी लेखनपद्धिी समरू्न घेिो. 



Co-6    विद्यार्थयाांची लेखन कौिल्ये विकलसि िोिील ि आर्ार्ानाच्या संधी प्राप्ि िोिील. 

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. कर्ालेखन २. िैचाररक लेखन ३. िोधतनबंध लेखन  ४. सर्ानिील लेखन कौिल्य 

  Periods Cos 

Unit 1 सजभनिील लेखन 

सर्ानिील लेखन :संकल्पना ि स्िरूप 

           कर्ा : संकल्पना ि स्िरूप  

कर्ा ि गोष्ट यािील फरक  

करे्चे घटक  

मराठी कर्ालेखनाची िाटचाल (स्रू्लपररचय ) 

प्रात्यक्षक्षकासि कर्ा लेखन  

 

15 CO1  

& 

CO2 

& 

CO6 

 

Unit 2               वैचाररक लेखन 

● िैचाररक लेखन : संकल्पना ि स्िरूप 

● मराठी िैचाररक लेखनाची िाटचाल (स्रू्लपररचय ) 

● िैचाररक लेखनाची पद्धि  

● िैचाररक लेखनाचे प्रकार 

 

15 CO1 

& 

CO3  

& 

CO6 

 

Unit 3 िोधननबंध व प्रकल्पलेखन (स्थूल पररचय) 15 CO4 



● संिोधन , संकल्पना ,स्िरूप , मित्ि  

● संिोधनपर लेखनप्रकार पररचय 

१.िोधतनबंध – स्िरूप ि पद्धिी  

२.संिोधन प्रकल्प – स्िरूप ि पद्धिी  

३.प्रबंचधका  

४.प्रबंध  

● संिोधनपर लेखनाची पर्थये ि भाषा  

& 

CO6 

 

Unit 4 आंतरजालावरील     (internet) मराठी 

● आंिरर्ालािरील मराठी लेखनाचे स्िरूप  

● नोंदी लेखन,विश्िकोि , विक्रकपीडर्या इ. 

● आंिरर्ालािरील मराठी सकेंिस्र्ळांचा पररचय  

१.राज्य मराठी विकास संस्र्ा  

२.मिाराष्र राज्य साहित्य आणि संस्कृिी मंर्ळ  

३.भाषा संचलनालय  

४.मराठी भाषा विभाग ,मिाराष्र िासन 

 ५.मराठी साहित्य पररषद ,पुिे 

६.विश्िकोि मंर्ळ  

७.इिर संकेिस्र्ळ – साहित्य अकादमी ,नँिनल बुक रस्ट, 

भारिीय भाषा संस्र्ान ,म्िैसूर इ. 

15 CO5 

& 

CO6 

 



● प्रात्यक्षक्षकासि आंिरर्ालािर मराठीविषयक लेखन  

 

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

Project  : कथालेखन ,वचैाररक  ननबंधलेखन ,िोधननबंध ,प्रकल्पलेखन प्रातयक्षक्षक. 

         मराठी साहहतयववषयक संकेतस्थळांची यादी तयार करण.े   

 

(CO4) 

Reference Books: 

संदर्भ ग्रंथ :  

१. र्ोिी,सुधा ,कर्ा:संकल्पना आणि समीक्षा ,मौर् प्रकािन ,मुंबई ,२००२   

२. सारंग,विलास .सर्ानिोध आणि ललहििा लेखक , मौर् प्रकािन ,मुंबई 

३. मालि,ेलमललदं (संपा.) िोधतनबंधाची लेखनपद्धिी (सुधाररि आितृ्ती लोकिाड्:मय गिृ,मुंबई 

४. पाटील ,आनंद , सरृ्नात्मक लेखन ,पद्मगंधा प्रकािन,पुिे ,२००९  

५. काळे,कल्याि,पुंर्े द.हद.  व्याििाररक मराठी ,तनराली प्रकािन ,पुिे २००७  

६. िेलिकर,र्यंि,प्रबंध कसा ललिािा, साहित्य प्रसारक कें द्र ,नागपूर 

७. कऱ्िार्े ,सदा ,संिोधन : लसद्धांि आणि पद्धिी , लोकिाड्:मय गिृ,मुंबई  

८. चुनेकर,सु.रा.ि पठारे ,सिंोधन ,स्िरूप आणि पद्धिी ,लि.प्र. संस्र्ा,संगमनेर  रंगनार्(संपा.)                 

९. रोकर्,ेसुिास,संगिक ि माहििी िंत्रज्ञान ,नारे् प्रकािन ,पुिे  

१०.िरखेर्,ेरमेि नारायसंिोधनाचे पद्धिीिास्त्र ॐग्रामण्ये इक्न्स्ट्यूट ऑफ ि िरखेर्े मंगला रमेि 

,एज्युकेिन,एतसलन्स,पुिे  

११.र्ोिी प्रभाकर ि  िासुदेि िले उपयोक्र्ि मराठी भाग-१ प्रिािं पक्ब्लकेिन्स, र्ळगाि, २०१७. 



१२.िौर,परृ्थिीरार्  ,मराठी भावषक कौिल्य विकास ,अर्िा पक्ब्लकेिन्स ,धुळे २०१८  

१३.िरखेर्,ेमंगला प्रकल्प अभ्यास ,नालिक  

१४.गिळी,अतनल ि मोरे नदंकुमार , भाषासंिाद, सायन पक्ब्लकेिन्स,पुिे २०१३  

१५.गिळी, अतनल ‘मराठी भाषा : आर् आणि उद्या ,दयाा प्रकािि  पुिे २०१८       

१६.कांबळे विनोद, सर्ान नोंदी िाचन क्टा प्रकािन प्रा.लल .कोल्िापूर २०१९              

Research journals:  

 

Additional readings: 

१.गिस,रार्न ;लिदें,अरि , भावषक सर्ान आणि उपयोर्न ,दयाा प्रकािन,पुिे ि पाटील, गोमटेश्िर २०१२ 

२.िेख,याक्स्मन ,मराठी िस्िलेखन कोि,दसुरी आितृ्ती,िलमास प्रकािन पुिे,२०१५ 

३.नालसराबादकर,ल.रा,व्याििाररक मराठी, फर्के प्रकािन, कोल्िापूर. 

४. रेगे,मे.पु.ं(संपा)  निभारि (मालसक), व्यििाररक मराठी वििेषा  प्राज्ञ पाठिाळा मंर्ळ, िाई, ऑगस्ट-सप्टेंबर,  

५. लिकारपुरकर,दीपक ,हदव्यांगलमत्र संगिक,उत्कषा प्रकािन,पुिे  

६.गोविलकर,लीला .पाटिकर र्यश्री,व्याििाररक मराठी,स्नेििधान पक्ब्ललिगं िाऊस,पुिे,२००७  

   

 



Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

या  परीक्षेसाठी  घटक िमाकं १ ,३ ,४ अभ्यासक्रम राहील.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 



४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

 

 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 

िी परीक्षा   घटक िमांक २ मधील अभ्यासिमािर   घेिली र्ाईल  

मात्र सदर घटकाचा ६० माकााच्या लेखी परीक्षेि समािेि असिार नािी  

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 



४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

 

िर उल्लेखलले्या विविध गोष्टींचा विचार करून, उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल ेर्ािील. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part –III,  SEMESTER - V 

Marathi, Course – 11 

June 2021onwards  

Subject Code: (MAR) 

(Credit 04) 



                                          वाङ्मयप्रवाहाचे अध्ययन : मध्ययगुीन  

                                       पाठ्यपुस्िक : दृष्टान्िपाठ – तनिर्क दृष्टान्ि (संपादन) 

 

Preamble (प्रास्िाविक) 

         मराठी भाषा आणि साहित्य यांना समदृ्ध आणि प्रदीघा परंपरा आिे. मराठी भाषेिील ग्रंर्तनलमािीला 

बाराव्या ििकाि प्रारंभ झाला. त्यामध्ये मध्ययगुीन कालखंर्ािील विविध संप्रदायांचा मोठा िाटा आिे. 

त्यािील मिानुभाि संप्रदायाने पंर्प्रसारासाठी मराठीचा िापर केला. या पंर्ािील अनेक गद्य ि पद्य 

ग्रंर्ांनी मराठी साहित्याि मोलाची भर घािली आिे. त्यािील ‘दृष्टान्िपाठ’ या ग्रंर्ाचे मित्त्िपूिा स्र्ान 

आिे. त्यामधून ित्कालीन समार्र्ीिन, लोकभाषा ि मिानुभाि ित्त्िज्ञान यांचे दिान घर्िे. मराठी भाषेचे 

ि साहित्याचे र्िन ि संिधान करि े िी आर् काळाची गरर् बनली आिे. त्यासाठी विद्यार्थयाांना 

मध्ययुगीन मिाराष्रीय समार्, भाषा ि साहित्य यांचा पररचय घर्ािा यासाठी येरे् ‘दृष्टान्िपाठ’ या 

ग्रंर्ाची तनिर् केली आिे.    

Course Outcomes :  

CO 1 – विद्यार्थयाांना मध्ययुगीन मिाराष्र ि मिानभुाि पंर् यांचा पररचय िोईल   

CO 2 -  विद्यार्ी मिानुभाि िाङ्मयाच्या प्रेरिा ि स्िरूप समरू्न घेिील   

CO 3 -  विद्यार्थयाांना मिानुभाि ग्रंर्कार केसोबास यांचा पररचय िोईल   

CO 4 - विद्यार्थयाांना दृष्टांि पाठािील आिय स्िरूप ि अलभव्यतिीवििेष ज्ञाि िोिील   

CO 5 -  विद्यार्थयाांना दृष्टांिपाठािील भावषक िैभिाचा पररचय िोईल   

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 



प्राचीन ग्रंथ लेखन कौिल्य, आकलन कौिल्य ,िाचन इत्यादी . 

 

  Period

s 

Cos 

Unit 1 ● मध्ययुगीन मिाराष्र आणि मिानुभाि पंर्ाचा पररचय  

● दृष्टान्िपाठ – ग्रंर्पररचय ि ग्रंर्कार केसोबास पररचय   

● दृष्टान्ि पाठाचे आियसूत्र – उद्धरि सूत्र 

15 CO1  

 

Unit 2 दृष्टान्िपाठािील आियवििेचन – 

● मिानुभाि पंर्ाचे ित्त्िज्ञान  

● ित्कालीन समार्र्ीिनाचे चचत्रि  

● प्रसंगचचत्रि  

● व्यक्तिरेखाटन 

 

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 3 दृष्टान्िपाठािील अलभव्यतिी-वििेष –  

● रचनावििेष 

● तनिेदन / कर्निैली  

भाषािैली   

15 CO2 

Unit 4 दृष्टान्िपाठािील मध्ययुगीन मराठी भाषेचे स्िरूप 

● िब्दसंग्रि  

15 CO1 

& 

CO4 



● म्ििी ि िातप्रचार  

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

Project : 

1. प्रकल्प  :  दृष्टांिपाठािील ‘िब्दसंग्रि ,म्ििी ,िातप्रचार इ.संकलन करि े 

2. दृष्टांि पाठािील कािी दृष्टांिांचे  अिााचचनीकरि करि े  

      क्रकंिा  

मध्ययुगीन मराठी िाड्मयािील कोित्यािी एका साहित्यकृिी आधारे सामाक्र्क 

,सांस्कृतिक ,मूल्यविचार भाषा वििेष इत्यादी पैकी कोित्यािी एका विषयाअनषुंगाने  

सादरीकरि करि े 

 

(CO4) 

Reference Books: 

     

संदर्भ ग्रंथ  

१ पानसे, म.ु ग. ‘यादिकालीन मिाराष्र’ – मुंबई मराठी ग्रंर्संग्रिालय, मुंबई  

२  बोरगािकर ,िसंि ,‘प्राचीन मराठी चररत्रलेखन’ – कॉन्टीनेन्टल प्रकािन, पुिे  

३ ि.ं गो. िुळपुळे,‘यादिकालीन मराठी भाषा’ -, व्िीनस प्रकािन, पुिे 

४ उषा देिमुख ,मराठी साहित्याचे आहदबंध’ –, लोकिाङ्मय गिृ, मुंबई  

५  रा. चच.ं ढेरे ‘मिाराष्राचा देव्िारा’ –, विश्िकमाा साहित्यालय, पुिे 

६ पाठक ,अरिचंद्र ,स्र्ान पोर्ी :एक पुराित्िीय अभ्यास ,म.रा.साहित्य संस्कृिी मंर्ळ ,मुंबई  



मुलर्ूत वाचन  

१ ‘तनिर्क दृष्टान्ि’ (संपादन) – लििार्ी विद्यापीठ प्रकािन  

२  िं. गो. िुळपुळे,‘दृष्टान्िपाठ’ – संपादक – व्िीनस प्रकािन, पुिे  

३ वि. लभ. कोलि‘ेमिानुभाि ित्त्िज्ञान’ –, अरि प्रकािन, मलकापूर (िऱ्िार्) 

४ वि. लभ. कोलि,े  ‘मिानभुाि आचारधमा’ -  अरि प्रकािन, मलकापूर (िऱ्िार्) 

५ संपादक – रा. ि.ं नगरकर ‘मुतन केलिरार् संकक्ल्पि – दृष्टान्िपाठ’ –, स्नेििधान पक्ब्ललिगं िाउस, पिेु  

६ सुिास रार्नकर,‘दृष्टान्िपाठ : अन्िय आणि चचक्रकत्सा’ – ॠचा प्रकािन, नागपूर  

७ ‘यु. म. पठाि,मिानुभाि साहित्य संिोधन खंर् १ ‘ –, मराठिार्ा विद्यापीठ प्रकािन, औरंगाबाद  

८ रमेि आिलगािकर,‘मिानुभािांची अन्िय स्र्ळे’ –, चंद्रकांि प्रकािन, पुिे  

९ रा. चच.ं ढेरे‘प्राचीन मराठीच्या निधारा’ –, मोघे प्रकािन, कोल्िापूर  

  

 

Research journals: 

  

Additional readings: - 

 पूरक वाचन : 

 १पठाि य,ुम .,मिानुभाि साहित्य संिोधन खंर् १ ,मराठिार्ा विद्यापीठ प्रकािन औरंगाबाद  

२ पंर्ाबी माधि [संपा .]श्री.च .पािी व्यासकृि दृष्टांि अन्िय आख्यान  

३ आिलगािकर ,रमेि ,मिानुभािाची अन्ियस्र्ळे चंद्रकांि प्रकािन पुिे , 



४ ढेरे रा.चच.प्राचीन मराठीच्या निधारा ,मोघे प्रकािन ,कोल्िापूर  

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any - 

 

Library and laboratory equipment`s - 

 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

 अभ्यासिमािील ४ घटकापैकी   घटक िमांक २,३ ,४ या घटकािर िी लेखी परीक्षा असेल .  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 



३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 

ही परीक्षा  घटक क्रमांक १ अभ्यासक्रमावरवर ही चाचणी आधाररत असेल माि या घटकाचा समावेि ६० 

माकाभच्या लेखी परीक्षेसाठी असणार नाही . 
 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  



िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

 

िर उल्लेखलले्या विविध गोष्टींचा विचार करून,  कोित्यािी एका उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल े

र्ािील. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System 

B.A. Part - III SEMESTER - VI 

Marathi Course – 12 

June 2020 onwards 

     साहहतय ववचार  

Subject Code: (MARS 12 ) 

MARATHI  PAPER  MARS 12 

(Credit 04) 



Preamble (प्रास्िाविक)साहित्य विचार अभ्यासपत्रत्रका िमांक ७ मध्ये विद्यार्थयाांना साहित्य विषयक 

व्याख्या ,साहित्य प्रयोर्ने ,साहित्य तनलमािीची प्रक्रिया ,साहित्यािील अलंकार विषयक माहििी हदल्यानंिर 

दसुऱ्या सत्राि साहित्य विचार या अभ्यासपत्रत्रकेि साहित्य विषयक अन्य मुलभूि घटकांची माहििी 

देण्याचा िेिू ठेिून िब्दितिी ,रस विचार ,साहित्य भाषा ि अन्य भाषा ,आणि पिूीच्या काळाि ििृात्म 

रचना किी िोि िोिी िे ज्ञान करून देण्याचा आणि त्याचे उपयोर्न विद्यार्थयाांनी कराि ेयासाठी िी 

अभ्यास पत्रत्रका िमांक १२ ियार करण्याि आली आिे. 

Course Outcomes: 

CO – 1  िब्दाचा िापर अर्ाािरून कसा केला र्ािो याचे ज्ञान िो करून घेिो .िब्द ितिीचे आकलन 

करिो  

CO – 2 िाच्यार्ा ,लक्षिार्ा आणि व्यंर्नार्ा या िीन अर्ााचे  उपयोर्न कोित्या क्षेत्राि केले र्ाि ेि े  

समरू्न घेिो  

CO – 3 भारिीय साहित्य विचाराि रस विषयक झालेली चचाा समरू्न घेऊन ,रस कसे तनमााि िोिाि िे 

समरू्न घेिो  

CO – 4  साहित्यकृिीमध्ये रस कुठे आणि कसा आविष्कृि झाला आिे याची समर् त्यास येिे आणि रसाळ 

रचना किी ियार करािी िी समर् देखील त्यास िोि े   

CO – 5 भरिाचे रससूत्र ि त्या विषयीची इिरांची मिमिांिरे िो अभ्यासिो आणि रसप्रिीिी रलसकांना 

किी िोिे िे र्ािून घेिो  

CO-6  कोित्यािी कलाकृिीचे रसग्रिि करिो आणि रस विषयक वििेचन करिो . 

CO-7 –काव्यापासून िोिाऱ्या आनंदाचे स्िरूप विषयक चचाा समरू्न घेऊन कोित्यािी कलाकृिीिून 

रलसक िाचकास आनंद कसा िोिो िे समरू्न घेण्याचे कौिल्य आत्मसाि करिो . 

CO-8 साहित्य भाषा किी असिे समरू्न घेिो,आणि कोित्यािी कलाकृिीि साहित्य भाषेचा अविष्कार 



कसा झाला िे समरू्न घेिो.साहित्य ललहििाना भाषेचा उपयोग कसा करािा िे कौिल्य लिकून घेिो  

CO-9  ितृ्त रचना समरू्न तनिर्क ििृाि रचना किी केली र्ािे िे ज्ञान लमळिून घेिो . 

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. रसग्रिि  २. ितृ्तरचना आकलन  ३. भाषेिील अर्ााचे आकलन  ४. साहित्य परीक्षि कौिल्ये 

  Periods Cos 

Unit 1 िब्दिक्ती म्हणजे काय ?  

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

२ ] लक्षणा व्याख्या ,स्िरूप  

लक्षिेस आिश्यक गोष्टी  

अ ]मुख्यार्ा बाधा ब ]मुख्यार्ा लक्षार्ा संबंध क]रढी क्रकंिा प्रयोर्न  

लक्षिेचे मित्ि  

३ व्यंजना –व्याख्या .स्िरूप  

व्यंर्नेच ेमुख्य दोन  प्रकार  

अ] िाब्दी व्यंर्ना  ब] आर्ी व्यंर्ना  

व्यंर्नेच ेसाहित्यािील मित्ि  

 

15 CO1 

& 

CO2 

 

Unit 2 अ] रस म्हणज ेकाय ? 

स्र्ायीभाि ि रस  

भरिाचे रस सूत्र  

ब] काव्यानंद मीमांसा  

15 CO3,CO4 

,CO5 ,CO 

6 

& 

CO7 



काव्यानंद मीमांसा म्ििर् ेकाय ? 

कवीचा आनंद  

१ ]िीर्ानंद  २ तनलमािीचा आनंद ३ आत्माविष्कार आनंद  

२]रलसकांचा आनंद 

१] ज्ञानानंद २]क्र्ज्ञासापूिी ३] पुनःप्रत्यय आनंद , 

करुणरस आनंद  

केिलानंद िाद ,२ विरेचन [कर्ोसीस ] 

 

Unit 3 साहहतयाची र्ाषा  

१]व्यििारभाषा ,िास्त्रभाषा ि साहित्यभाषा:साम्य आणि भेद  

२] साहित्याचे माध्यम भाषा  

३]साहित्य भाषेचे सौंदया  

४] साहित्य भाषेची विविधिा 

15 C O 8 

Unit 4 छंद आणण वतेृ्त  

अ]छंद -१ ओिी २ अभंग ३ मुतिछंद  

ब]ितेृ्त – १ ]भुरं्ग प्रयाि २ ]िसंि तिलका 

३ हदरं्ी] [व्याख्या ,स्िरूप ि उदािरिे अपेक्षक्षि ] 

15 CO 9 

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

कौिल्य कृिी काया  :कोििेिी एखाद्या साहित्यकृिीचे प्रयोर्न ,तनलमािीमीमांसा 

याचा िोध विद्यार्ी घेईल अस ेपाििे ,कलाकृिी किाने प्रभािी झाली याचा िोध  

घेि ेसाहित्यिास्त्रािील रस,िब्द ितिी ,साहित्य भाषा ,इत्यादी आधारे कलाकृिी 

 



परीक्षि करि े...िे कौिल्य विद्यार्थयाांना याि ेयासाठी अंिगाि मूल्यमापन मध्ये 

कौिल्य विषयक काम समाविष्ट करि े] 

Reference Books: 

संदर्भ ग्रंथ : 

१ कुरंदकर नरिर  -रससूत्र   -इंद्रायिी साहित्य ,पुिे  

२ सोनार ,ब.ल ु.           -भारिीय साहित्य विचार प्रज्ञा ,अंमळनेर १९८८  

३ मोरे ,मोरेश्िर सखाराम  -  मराठी व्याकरि  चचत्रिाळा ,पुिे १९७०  

४ िासमकर ,वि.दा ,मराठीिील कलािादी समीक्षा ,अक्षरदीप प्रकािन ,कोल्िापूर आ.प.२०१८  

५ िुकदेि रोहििी , छंद :रूप आणि आविष्कार ,प्रतिमा प्रकािन ,पुिे  

६ हिरेमठ रार्िेखर , मराठी व्याकरि पररचय ,मेििा पक्ब्ललिगं िाउस पुिे १९८८  

७ र्ाधि मा .मा , अक्षरगार्ा [मराठी साहित्यविचार वििेषांक ]मालसक नांदेर् ,एवप्रल २०१४  

मुलर्ूत वाचन : 

१ .र्ोग ,रा.श्री.------अलभनि काव्य प्रकाि ,व्िीनस प्रकािन ,पुिे ,आितृ्ती ७ िी.१९७५  

२ गार्गीळ ,स.रा . ------काव्यिास्त्र प्रदीप ,व्िीनस प्रकािन पुिे ,आितृ्ती ४ र्ी,र्ानेिारी १९९३  

३ गोविलकर .लीला   ----भारिीय साहित्यविचार ,स्नेििधान प्रकािन पुिे २००३  

४ िाळंबे ,मो.रा .     ---सुगम मराठी व्याकरि ,तनिीन प्रकािन ,पुिे  

५ देिपांर्े ,अ.ना .[संपा]   -  विनोबाची साहित्यदृष्टी ,परमधाम पिनार िधाा १९७५  

६ कुलकिी अ.िा .        - साहित्यविचार ,प्रतिमा प्रकािन ,पुिे ,आ.द ु.१९९७  

७ गार्गीळ गगंाधर         खर्क आणि पािी ,प्यापुलर प्रकािन ,मुंबई १९६०  

८ ढिळे,वि,ना .            साहित्याचे ित्िज्ञान .कॉनंटीनेन्टल प्रकािन पुिे  



९ र्ॉ .बाबासािेब आंबेर्कर –माझी आत्मकर्ा  ;संपादक र्.गो.संि  कौिल्य प्रकािन औरंगाबाद पहिली 

आितृ्ती १४ एवप्रल १९७६  पषृ्ठ िमांक [१५३]  २ मे १९५४ रोर्ी विदभा साहित्य सघं ,नागपूर येरे् केलेले 

भाषि] 

१० टीका स्ियंिर – भालचंद्र नेमार्े  

 

Research journals: १  

Additional readings: 

पूरक वाचन :  

१ उपास े,लिििंकर,काव्यिास्त्र पररचय ,फर्के प्रकािन ,कोल्िापूर २०१३  

२ कगले र.प .   प्राचीन काव्यिास्त्र ,मौर् प्रकािन ,मुबंई ,१९७४  

३ देिमुख ,मा.गो  मराठीचे साहित्यिास्त्र  [ज्ञानेश्िर ि ेरामदास ]  

४ र्ॉ .नागेंद्र  भारिीय काव््िास्त्राचे मूळ प्रश्न ,सुविचार ,नागपूर पुिे १९६७ [अनुिादक :िैलर्ा करंदीकर ] 

Medium of Instruction – Marathi/English 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 



या  परीक्षेसाठी  कोणतयाही १,२.३  घटकाचा  अभ्यासक्रम  असेल.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 



सदर परीक्षेस अभ्यासिमािील घटक िमांक ४ िर  िोईल .मात्र या घटकाचा ६० माकााच्या लेखी 
परीक्षेि समािेि असिार नािी . 
 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 



 

िर उल्लेखलले्या विविध गोष्टींचा विचार करून,  कोित्यािी एका उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल े

र्ािील. 
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(Credit 04) 

मराठी र्ाषा व र्ाषाववज्ञान   

 [MAR S 13] 

 

Preamble (प्रास्िाविक)  

    या अभ्यासिमामध्ये मराठी ििाव्यिस्रे्चा विचारिी केलेला आिे.  स्िर,व्यंर्न आणि अनुनालसक यांचा 

उच्चार कसा िोिो, मुखयंत्रािील त्यांची उच्चारस्र्ाने कोििी याचा अभ्यास या घटकाद्िारे िोईल. या 

मूलध्िनींची ओळख विद्यार्थयाांना व्िािी या िेिूने या घटकाची  रचना केलेली आिे. विद्यार्थयाांना  मूलध्िनी, 

ििामाला, मुखयंत्र या घटकांची माहििी व्िािी. या अभ्यासपत्रत्रकेमध्ये ध्ितनपररििान, अर्ापररििान या सजं्ञा 



अर्िा प्रक्रिया मराठी भाषिेील उदािरिांच्या सािा्याने विद्यार्थयाांनी समरू्न घ्याव्याि. भाषिेील ध्िनी  

बदलिाि िसेच िब्दांचे अर्ािी बदलिाि त्याची कारि ेआणि प्रकार विद्यार्थयाांना समरू्न घेिा येिील. 

मराठीच्या विद्यार्थयााला प्रमािभाषा ि बोलींचा पररचय व्िािा, त्याचे स्िरूप समर्ाि ेया उद्देिाने  प्रमािमराठी 

भाषा आणि तिच्या बोली याचािी अभ्यासिमाि समािेि केलेला आिे.  

Course Outcomes:  

Co-1     मराठी भाषेची ििाव्यिस्र्ा समरू्न घेिो. 

Co-2     ध्िनी ि अर्ापररििानाची कारि ेसमरू्न घेिो. 

Co-3    प्रमािभाषेचे स्िरूप ि वििेष यांचा पररचय करून घेिो.   

Co-4     बोलींचे स्िरूप ि वििेष समरू्न घेिो. 

Co-5     मराठी भाषेबद्दलची विद्यार्थयाांची आिर् विकलसि िोिे. 

Co-6     विद्यार्थयाामध्ये संिोधनाबद्दलची आिर् तनमााि िोिे.      

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

बोलीच्या रचनेच ेआकलन 

  Periods Cos 

Unit 1 मराठीची वणभमाला 

● ध्िनी ि ििा ,मराठीची ििामाला , पारंपररक स्िर ि त्यांचे 

िगीकरि  

● स्िरांचे ध्ितनिास्त्रदृष््या ि उच्चारि स्र्ानानुसार विश्लेषि 

● स्िरांचे प्रकार  

ऱ्िस्ि,दीघा,लसद्ध,साचधि, सर्ािीय,विर्ािीय  

15 CO1  

& 

CO5 

 



● मराठीची स्िर संख्या (पारंपररक ि निीन)  

● मराठीिील व्यंर्न विचार  

● व्यंर्नांच ेप्रकार : 

१.स्पिा व्यंर्ने २. कठोर ि मदृ ूव्यंर्ने ३. अल्पप्राि ि मिाप्राि 

४.अनुनालसके ५.िालव्य व्यंर्ने ६. अिं:स्र् व्यंर्ने ७. उष्म 

व्यंर्ने ८.संयुति व्यंर्ने ९.मूधान्य 

● मराठीची व्यंर्न संख्या  (पारंपररक ि निीन) 

● मराठीची ििा संख्या तनक्श्चिीकरि  

 

Unit 2 मराठीचे ध्वननपररवतभन 

● भाषेची उच्चारप्रक्रिया  

● ध्ितन पररििान म्ििर् ेकाय ? 

● व्याख्या आणि वििेष 

तनरपिाद,तनयलमि,अजे्ञय ,सािात्रत्रक ध्वननपररवतभन    

कारणे : 

क्र्ि – र्ेि ेसंबंध,लभन्न भावषक संबंध,आळस,अनुकरिाची 

अपूिािा ,िागेंहद्रयािील दोष,श्रििेंहद्रयािील दोष, 

उच्चारिीघ्रिा,अज्ञान 

,आघाि,उच्चारसौकया,आिार,भौगोललकिा,िगालसद्धांि,लोकभ्रम, 

सादृश्यिा   

15 CO2 

& 

CO5 

 



 ध्वनन पररवतभन प्रकार 

अंत्यस्िनालोप, एकस्िनीकरि, आद्यस्िनागम, 

मध्यस्िनागम, अंत्यस्िनागम, सान्नीध्यपररिाम, 

समानस्िनलोप , विसदृिीकरि, घोषीकरि,अघोषीकरि, 

मात्राभेद, सदृश्यिा, अतििदु्धी,दषु्प्रयोग ,  स्िनविपयाय 

● ध्ितनपररििानाचा मराठी भाषेिरील पररिाम  

   

Unit 3 मराठीचे अथभपररवतभन 

● अर्ापररििान म्ििर् ेकाय? 

व्याख्या  आणि स्िरूप  

अर्ा म्ििर्े तनदेि ,प्रतिमा ,संकल्पना ि विचार   

● अथभ पररवतभनाची कारण े  

साम्यित्ि ,रूपक – लक्षिार्न्य िब्द, बदलिे समार्र्ीिन 

,अिुभिापररिार ,ग्राम्यिापररिार, अतिियोतिी ,िब्दलसद्धी, 

अतिपररचयािून सभ्यिा, अत्यादरदिान , सांस्कृतिक आदान. 

● अथभ पररवतभनाचे प्रकार  

अर्ाविस्िार ,अर्ासंकोच,अर्ाप्रिस्िी, अर्ाच्युिी,अर्ाापकषा, 

अर्ाान्िर, अर्ाभ्रंि, अर्ाादेि, अर्ाभेद,अर्ासार 

● अर्ापररििानाचा मराठी भाषेिरील पररिाम . 

15 CO2 

& 

CO5 

 

Unit 4 प्रमाि मराठी भाषा आणि तिच्या बोली 15 CO3  

& 



● प्रमाि मराठी : संकल्पना, स्िरूप , वििेष  

● बोली : संकल्पना, स्िरूप , वििेष 

● मराठीच्या बोली : अहिरािी  ,िऱ्िार्ी,चंदगर्ी ,मालििी या 

तनिर्क बोलींचे स्िरूप ि वििेष . 

CO4  

& 

CO6  

 

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

Project  :   प्रकल्पलेखन – मराठी र्ाषेतील लोकगीते ,म्हणी आणण उखाणे         

यांचे संकलन व ववश्लेषण.    स्थाननकलोककथा ,लोक गीत े बोली नमुन ेगोळा 

करणवे तयांचे र्ावषक वविेषांच्या आधारे ववश्लेषण करणे . 

(CO4) 

Reference Books: 

 

मुलर्ूत वाचन   

१. कुलकिी कृ.पा.ं                            मराठी भाषा : उदगम आणि विकास, मेििा पक्ब्ललिगं िाऊस,पुिे 

२. कानर्े म.ुश्री.(संपा.)                      मराठीचा भावषक अभ्यास ,स्नेििधान प्रकािन ,पुिे 

३. गर्ेंद्रगर्कर, श्री.न.                       भाषा आणि भाषािास्त्र ,व्िीनस प्रकािन ,पुिे 

४ कुलकिी कृ.पा .                            िब्द :उद्गम आणि विकास 

५  र्ोगळेकर गं.ना.                           अलभनि भाषाविज्ञान ,सुविचार प्रकािन ,पुिे  

६ . र्ोिी प्र.न.                                 सुबोध भाषािास्त्र, स्नेििधान प्रकािन ,पिेु 

७ .दामले, मो.के.                            िास्त्रीय मराठी व्याकरि, दामोदर सािळाराम आणि मंर्ळी,पुिे  

८ .कालेलकर ना.गो.                          भाषा आणि ससं्कृिी, मौर् प्रकािनगिृ ,मुंबई 

९ . पोिदार ,अनुराधा                        मराठीचा अर्ाविचार ,पुिे विद्यापीठ प्रकािन ,पुिे 



१०  कालेलकर ना.गो.                         ध्ितनविचार, मौर् प्रकािन,मुंबई 

११ देिी ,गिेि ि र्ाखर्े ,अरि [संपा]  भारिीय भाषेचे लोक सिेक्षि ,पद्मगधंा प्रकािन ,पुिे  

 

 

संदर्भ ग्रंथ  

१  पुंर्े, द.हद.                                   सुलभ भाषाविज्ञान , स्नेििधान प्रकािन ,पुिे 

२ कदम ,मिेंद्र                                 मराठीचे ििानात्मक भाषा विज्ञान स्नेििधान प्रकािन ,पुिे  

३   कालेलकर ना.गो.                        भाषा, इतििास आणि भूगोल, मौर् प्रकािन,मुंबई 

४ िेख ,याक्स्मन                            मराठी लेखन मागादलिाका ,राज्य मराठी विकास संस्र्ा ,मुंबई  

५ हिरेमठ रार्िेखर                        मराठी व्याकरि पररचय ,मेििा पक्ब्ललिगं िाउस पुिे  

६   लामिुरे ,प्रज्ञा                            ग्रामीि बोलीभाषेचे िैभि ,संस्कृिी प्रकािन ,पुिे  

७  . र्ंबाले ,विठ्ठल                     ग्रामीि कादंबरी : मराठिार्ी बोलीचे स्िरूप,चचन्मय प्रकािन,औरंगाबाद 

८   पाटील,व्िी. एन                          सुलभ भाषाविज्ञान, प्रिांि पक्ब्लकेिन्स,र्ळगाि, २०१६  

९ भांर् बाबा ि मगर ,रार्ेंद्र              भाषा आणि साहित्य :माझी भूलमका :सयार्ीराि गायकिार् ,मिारार्ा  

                                                     सयार्ीराि गायकिार् संिोधन ि प्रलिक्षि संस्र्ा ,औरंगाबाद  

१० केळकर िन्मय [अन.ु]    पंर्ाबच्या भाषा आणि ललपीची समस्या :ििीद भगि लसगं ,प्रका.भाषा विकास 

                                                         संिोधन संस्र्ा ,कोल्िापूर  

  

 

पूरक वाचन  

१. हिरेमठ, रार्िेखर                           मराठी व्याकरि पररचय, मेििा पक्ब्ललिगं िाऊस,पुिे                   



२.गिळी,अतनल                                  भाषाविज्ञान आणि मराठी भाषा, हिरण्यकेिी प्रकािन,कोल्िापूर   

३.  कुलकिी, सुलक्षिा ि कुबेर,िसंि   भाषाविज्ञान पररचय, फर्के प्रकािन,कोल्िापूर 

 

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

घटक क्रमांक १,२ व ४ यातील अभ्यासक्रम  या परीक्षेसाठी   असेल   

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 



४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 

िी परीक्षा  घटक िमांक ३ मधील अभ्यासिमािर  घेिली र्ाईल .मात्र ६० माकााच्या लखेी परीक्षेि या घटकाचा 
समािेि असिार नािी .. 
 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 



 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

 

िर उल्लेखलले्या विविध गोष्टींचा विचार करून, कोित्यािी एका उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल े

र्ािील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part –III,  SEMESTER - VI 

Marathi, Course – 14 

June 2021onwards  

Subject Code: (MARS 14) 

                                                                  (Credit 04)  

                                            पेपर क्रमांक 14    मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इनतहास  

 



Preamble (प्रास्िाविक)  : मराठी साहित्याची परंपरा इिर भारिीय भाषांप्रमाि ेफार प्राचीन नसली क्रकंिा 

संस्कृि भाषेप्रमाि ेआषा नसली िरी विविधांगी आिे. या परंपरेि साहित्याला ब्रह्मास्िाद सिोदर मानले 

आिे. संस्कृिाची गिन िीरे फोरू्न अध्यात्माचा प्रिाि लोकगंगेि लमसळििारा अत्यंि स्िुत्य आणि सुंदर 

प्रयत्न याच भाषिे झालेला आिे. प्रस्िुि अभ्यासपत्रत्रकेमध्ये इ.स. १५०० ि ेइ.स. १८०० या कालखंर्ािील 

मराठी साहित्याचा स्रू्ल पररचय हदलेला आिे. संि एकनार्, संि िुकाराम, समर्ा रामदास या संिकिींच्या 

काव्याबरोबरच तनिर्क पंडर्ि किी, बखर िाड्मय, िाहिरी िाड्मय यांचा पररचय करून घ्यायचा आिे. 

पंधराव्या ििकापासून मराठी भाषेिर अरबी, फासी, िकुी आणि इंग्रर्ी य भाषांचा प्रभाि कसा पर्ि गेला 

आणि मराठी संि साहित्य िे िाहिरी िाड्मय या प्रिािािील मूल्यात्मक क्स्र्त्यंिरे किी झाली आिेि िे 

पाििे फारच उद्बोधक ठरिारे आिे. 

 

 

          

Course Outcomes :    

Outcomes : CO 1. विद्यार्ी पंधराव्या ििकािील मराठी बोली भाषेचे स्िरूप संि एकनार्ांच्या 

रचनांमधून समर्ािून घेईल.  

CO 2. िुकारामांच्या रचनिेून विद्यार्थयााला सामाक्र्क समिा, वििेकिाद ि मािूस म्ििून र्गण्याची 

मूल्यतनष्ठिा समर्ेल.  

CO 3. रामदासांच्या काव्यरचनेिून व्यििारचाियुा, समार्कारि आणि रार्कारि, िसेच दैनंहदन र्ीिन 

संघसााििील  व्यिस्र्ापन कौिल्य आत्मसाि िोईल.  

CO 4. संस्कृि मिाकाव्यांचे आदिा समोर ठेिून तनमााि झालेले पंडर्िी काव्य विद्यार्थयाांना मराठी 

भाषेिील प्रसाद, ओर् आणि माधुया या काव्यागुिांची ओळख पटिून देईल.  



CO 5. साहित्य िा समार् र्ीिनाचा आरसा असिो, क्रकंिा समकालीन सामक्र्क ि रार्कीय इतििास 

साहित्यािून किा पद्धिीने प्रकट िोिो याचे भान विद्यार्थयाांना बखर िाड्मय ि िाहिरी िाड्मयाच्या 

अभ्यासािून प्राप्ि िोईल.   

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

प्राचीन ग्रंर् रचना आकलन  कौिल्य, ,िाचन कौिल्य ,इतििास आकलन कौिल्य  

 

  Periods Cos 

Unit 1     इ.स .१५०० ते इ.स .१६००  

 

एकनार्ांची साहित्य संपदा  

चिुःश्लोकी भागिि,एकनार्ी भागिि ,भािार्ा  

रामायि,गिळिी,भारर्ी इ.रचना    

 

 

15 CO1  

 

Unit 2 इ.स.१६०० ते १७०० (स्थूल कालखंड) 

 

अ ]िुकारामाची अभंग रचना  

ब) रामदासाचंी ग्रंर् रचना  

 

करिाष्टके, रामायि,ेमनाचे श्लोक, दासबोध,स्फुट प्रकरि.े 

  

15 CO2  

CO3  



Unit 3 इ.स.१६०० ते १८००(स्थूल कालखंड) 

 

अ)तनिर्क पंडर्ि किींच्या काव्याचा अभ्यास १.मुतिेश्िर २.िामन पंडर्ि ३. 

रघुनार् ेपंडर्ि ४.श्रीधर ५. मोरोपंि   

 

15 CO4  

Unit 4 इ.स.१५०० ते १८०० (स्थूल कालखंड) 

अ)बखर िाङ्मय :लििपूिा कालीन बखरी,लििकालीन बखरी ,पेििेकालीन 

बखरी – स्िरूप,वििेष  

ब)िाहिरी िाङ्मय  (लाििी ि पोिार्ा) 

१.अनंि फंदी २.परिराम ३.राम र्ोिी ४.प्रभाकर ५.िोनार्ी बाळा    

15  

 

CO5 

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

Project : कौिल्य अचधक्ष्ठि उपिम : १  आपल्या पररसरािील कोित्यािी ग्रंर्ालयािील/बािेरील 

मध्ययुगीन ग्रंर्कार सूची ियार करिे ,[ उपिम सुचिा ] 2 ]  उपरोति मध्य युगीन 

कालखंर्ािीलमराठी िाड्मयािील तनिर्क िब्दांचा िब्द संग्रि करिे 

 

Reference Books: संदर्भग्रंथ : 

१ बर्ि ेसिीि            मध्ययुगीन साहित्याविषयी ,मीरा,औरंगाबाद  

२ फाटक न. र.            श्री रामदास िाङ्मय  आणि काया 

३ माटे श्री. म.             संि,िंि आणि पंि,ठोकळ प्रकािन ,पुिे  

४ िोनमाने धनंर्य         िंर्ािरची मराठी कीिान परंपरा,स्नेििधान पुिे  

५ िोनमाने धनंर्य         पंि प्रतितनधींची कीिान व्याख्याने  ,दयाा प्रकािन पुि े 

६ ग्रामोपाध्ये गं. ब.          मराठी बखर गद्य ,व्िीनस प्रकािन पुिे  

७ लिदें विश्िनार्          िाहिरी  िाड्मयाच्या  धारा,प्रतिमा प्रकािन पुिे  



८ केळकर य. न.           मराठी िािीर आणि िाहिरी िाङ्मय ,पुिे विद्यापीठ पुि े 

९ मोरर् ेगंगाधर          मराठी लाििी िाङ्मय ,मोघे प्रकािन कोल्िापूर  

१० िरदे श्री. म.            मराठी कवििचेा  उष:काल क्रकंिा मराठी िािीर,मंुबई मराठी साहित्य 

 

मूलर्ूत वाचन  

१.नालसराबादकर ल.रा.            प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  इतििास,फर्के प्रकािन,कोल्िापूर   

२.देिपांरे् अ.ना.                 प्राचीन मराठी  िाड्मयाचा इतििास खंर् १ िे ४  

३.पांगारकर ल.रा.                प्राचीन मराठी िाड्मयाचा  इतििास खंर् १ िे ३,मिाराष्र साहित्य पररषद प्रकािन ,पुिे  

४ मंचरकर र.बा.                  धमासंप्रदाय आणि मध्ययुगीन मराठी िाङ्मय  ,प्रतिमा प्रकािन पुिे. 

५.गिळी अतनल                सिाात्मभािी िुकाराम,सायन पक्ब्लकेिन  प्रा.लल..पुि े 

६.सपकाळे प्रकाि               संि िुकाराम,प्रिांि पक्ब्लकेिन र्ळगाि  

७ फाटक न.र,                   श्री एकनार् िाङ्मय  दिान आणि काया ,मौर् प्रकािन गिृ,मंुबई  

८ िाटि े.के ना. (संपा)           प्राचीन मराठी पंडर्िी काव्य  

९ सरदेिमुख त्र्य,वि.            रामदास प्रतिमा आणि बोध,अक्स्मिा प्रकािन पुि े 

१० िेरिार्कर र. वि.              मराठी बखर व्िीनस प्रकािन पुिे  

११ अदिंि म. ना.               पैर्ि,साहित्य प्रसार कें द्र ,नागपूर  

१२ सिस्त्रबुद्ध े म. ना.              मराठी िाहिरी िाङ्मय ,ठोकळ प्रकािन पुिे  

१३ खराि मिेि(संपा)           लोकसाहित्य  :र्ीिन आणि संस्कृिी (प्रा विश्िनार् लिदें गौरि ग्रंर् ) सायन पुिे  

Research journals: 

   

Additional readings: - 

१  िुळपुळे ि.ंगो.         मराठी िाड्मयाचा  इतििास,मिाराष्र साहित्य पररषद,पुिे  



२ िुळपुळे िं गो          मराठी  िाड्मयाचा इतििास,म. सा. प. पुिे  

३ उपास ेलिििंकर      मराठी काव्यािील लििदैििदिान आख्यान काव्य  ि स्फुटकाव्य;१३ िे १८ िे 

ििक,िैिभारिी िोध प्रतिष्ठान ,र्ंगमिार्ी मठ ,िारािसी  

४ पाटील िानार्ी         सिं साहित्यािील सामाक्र्किा,विश्िकमाा प्रकािन,पुिे  

५ िेरिार्कर र. वि.         मराठी बखर  

 

 

Medium of Instruction – Marathii 

 

Special instructions, if any - 

 

Library and laboratory equipment`s - 

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 



 

या  परीक्षेसाठी  अभ्यासक्रमातील  २,३,४ हे  घटक असतील . 

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  



घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 

िी परीक्षा घटक क्रमांक १ मधील अभ्यासक्रम यावर होईल ,मात्र ६० माकााच्या लेखी परीक्षेि या घटकाचा 
समािेि असिार नािी  
 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 



अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

 

िर उल्लेखलले्या विविध  उपिमापैकी कोित्यािी एका उपिमािील सिभाग पािून गुि हदले र्ािील. 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

B.A . Part III, Semester VI, Marathi paper no.15  

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

मराठी भाषा ि अर्ाार्ानाच्या संधी   

 [MAR S 15] 

 

Preamble (प्रास्िाविक)  

   आपल्या दैनंहदन र्ीिनाि प्रसार माध्यमांचे मित्ि िरचेिर िाढि आिे. ितृ्तपत्र, आकाििािी, दरूचचत्रिािी  

या माध्यमांसाठी लेखन कसे कराि,े ह्या लेखनाचे स्िरूप कस ेअसिे ह्या लेखनाची िैलिष््ये काय आिेि याचा 

अभ्यास करि ेआिश्यक आिे. िी  गरर् ओळखून प्रसारमाध्यमांिील अर्ाार्ानाच्या संधी  ि भावषक कौिल्ये 

याचा अभ्यासिमाि समािेि केलेला आिे. भाषाधाररि उद्योग, व्यिसायांची िाढिी संख्या, िासकीय ि 

खार्गी संस्र्ांमध्ये प्रभािी लेखन कौिल्ये िापराची िाढिी गरर् लक्षाि घेऊन उद्योग ि सेिाक्षेत्रािील 



अर्ाार्ानाच्या संधी ि भावषक कौिल्ये याचा अभ्यासिमाि  समािेि केलेला आिे. अलीकर्े श्रििात्मक 

लेखनाचा आग्रि असला िरी लेखन-िाचन कौिल्ये आत्मसाि करिाना मुहद्रि िोधनाचा भाग मित्त्िाचा  

आिेच. त्यामुळे या घटकाचा समािेि करण्याि आलेला आिे. स्पधाा परीक्षेमधील मराठी भाषेचे मित्ि लक्षाि 

घेऊन स्पधाा परीक्षांसाठी मराठी या घटकाचािी समािेि केलेला आिे. विद्यार्थयाांमध्ये लेखन कौिल्ये विकलसि  

व्िािीि ि अर्ाार्ानाच्या सधंीिी प्राप्ि व्िाव्याि या उद्देिाने अभ्यासिम ियार करण्याि आलेला आिे.  

Course Outcomes:  

 

Co-1    प्रसारमाध्यमांिील अर्ाार्ानाच्या संधी आणि भावषक कौिल्ये यांचा पररचय करून घेिो. 

Co-2    स्पधाापरीक्षांमध्ये मराठी भाषा विषयाचे मित्त्ि समरू्न घेिो. 

Co-3    उद्योग ि सेिा क्षते्राि मराठी भाषेद्िारे अर्ाार्ानप्राप्िी संदभााि ज्ञान सपंादन करिो.   

Co-4    मुहद्रि िोधनाची पद्धि अभ्यासिो. 

Co-5    विद्यार्थयाांची लेखन कौिल्ये विकलसि िोिील ि आर्ार्ानाच्या संधी प्राप्ि िोिील. 

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. संपादन  २. र्ाहिराि लेखन  ३. िब्दांकन   ४. बािमी लेखन  ५. तनिेदन  ६. माहििीपट ि लघुपट 

संहििालेखन 

७. अनुिाद 

  Periods Cos 

Unit 1 
प्रसार माध्यमांतील अथाभजभनाच्या संधी व र्ावषक कौिल्ये 

● मुहित माध्यमे(print media) 

15 CO1  

& 

CO4 

& 



१.संपादन २.स्िंभलेखन ३.र्ाहिराि लेखन ४.िब्दांकन(नािी  

न्यपूिा उपिम ,व्यतिींचे अनुभि ि मानपत्र )  

● आकािवाणी  

१.तनिेदन २.संहििा लेखन (कृषी,महिला ि िैक्षणिक विषयक) 

३.बािमी लेखन  

● चचिवाणी 

१.तनिेदन २.संहििा लेखन- माहििीपट ि लघुपट  (साहित्य ,युिा 

ि मनोरंर्न विषयक) 

३.बािमी लेखन  

 

CO5 

 

Unit 2 उद्योग व सेवा क्षेिातील अथाभजभनाच्या संधी व र्ावषक कौिल्ये 

● उद्योग ि सेिा क्षेत्र आणि मराठी भाषा  

● उद्योग ि सेिा क्षेत्रािील अर्ाार्ान संधी – 

१.विपिन (Marketing) साठी संिाद कौिल्ये  

२.ग्रािक सेिा कें द्र (call centers) 

३.अनुिाद  

४.मराठी टंकलेखन, युतनकोर्    ि पीपीटी (power point 

presentation) पररचय  

15 CO3  

& 

CO5 

 

Unit 3 मुहित िोधन 

● मुहद्रि िोधन : संकल्पना ,स्िरूप ,प्रकार ि मित्ि  

15 CO4 

& 

CO5 



● मिाराष्र िासनाच ेप्रमािलेखन विषयक १८ तनयम ,अपिाद 

,उदािरिे,विरामचचन्िे 

● मुहद्रि िोधनाची पद्धि: सांकेतिक खुिा , त्यांचे स्पष्टीकरि, 

पहिले िाचन ि पुढील मुहद्रििोधन ,संगिकीय मुहद्रििोधन  

● मुहद्रि िोधनाची प्रात्यक्षक्षक काया: ििामानपत्र ,तनयिकाललक, 

ग्रंर् ,छापील मर्कूर ,लेख इ. 

 

Unit 4 स्पधाभ परीक्षांसाठी मराठी 

● स्पधाापरीक्षांचे स्िरूप: सरळसेिा ,कम्बाईन,राज्यसेिा ,संघ 

लोकसेिा आयोग   

● स्पधाापरीक्षांमधील  मराठीचे स्िरूप : अभ्यासिम पररचय  

● स्पधाापरीक्षेसाठी कौिल्ये : िाचन ,नो्स(हटपि)े ,लेखन 

,िस्िाक्षर ,िेळेचे व्यिस्र्ापन , गटचचाा ,संदभा साहित्य   

● मुलाखिीची पूिा ियारी ि िंते्र (मुलाखि किी घ्यािी) 

 

15 CO2  

& 

CO5  

 

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

Project  :  वतृ्तांत लेखन – आकािवाणी व प्रेसला र्टे देऊन लेखन करणे . 

            लघुपट ननलमभती,माहहतीपट ननलमभती प्रकल्प अंतगभत मूल्यमापनामध्ये 

करून घेण.े क्रकिा राष्रीय ,िैक्षणिक ,सांस्कृतिक ,सामाक्र्क.कृषी .आरोग्य ,भाषा ि 

साहित्य क्षेत्रािील िाज्या घर्ामोर्ी या पैकी एका विषयािर आकाििािी क्रकंिा 

(CO4) 



चचत्रिािी साठी संहििा लेखन   

क्रकंिा -उद्योग ि सेिा क्षेते्र आणि प्रसार माध्यमे यांना भेटी देऊन िेर्ील भावषक 

उपयोर्नािर आधारीि प्रकल्प ियार करि े 

Reference Books: 

मुलर्ूत वाचन :  

१. काि,ेपुष्पा                                         नभोिािी कायािम : िंत्र आणि मंत्र ,इंडर्या बुक कंपनी ,पुिे 

२. भागिि, यिोदा                                  बोलका कॅमेरा ,मौर् प्रकािन ,पुिे  

३. मोरे ,सदानंद ि ललबंाळे,िरिकुमार         प्रबोधनपर िैचाररक िाड्:मय,य.च.म.मु.विद्यापीठ, नालिक  

४. रेगे ,मे.पुं.ि इिर                                  मराठी विचारिंि आणि आपि ,मौर् प्रकािन गिृ ,मुंबई  

५. िेख,याक्स्मन                                      मराठी लेखन मागादलिाका ,राज्य मराठी विकास संस्र्ा ,मुंबई  

६. फर्के ,अरि                                       मराठी लेखन-कोि ,अंकुर प्रकािन ,ठािे  

७. धायगुर् े,य.ए.                                     मुहद्रििोधन ,हद पूना प्रेस ओनसा असो.लल.पुिे 

८. खोपकर,अरि                                     चचत्रव्यूि ,लोकिाड्:मय गिृ ,प्रकािन ,मुंबई  

९. िरखेर् े,रमेि                                      सायबर संस्कृिी ,इक्न्स्ट्यूट ऑफ नॉलेर् इंक्र्तनअररगं,नालिक  

१०. कांबळे,अमर                                     स्पधाा परीक्षेला सामोरे र्ािाना ,तनलमािी संिाद प्रकािन ,कोल्िापूर  

११. कांबळे,अमर                                      मुलाखि कौिल्य ,तनलमािी संिाद प्रकािन ,कोल्िापूर  

१२.रार्ाध्यक्ष,विर्या(संपा)                      मराठी िाड्मय कोि,साहित्य आणि संस्कृिी मंर्ळ,मुंबई  

 

संदर्भ ग्रंथ : 

१देिपांर्े वि.भा .ि र्ोगळेकर ,सुषमा [संपा ]                मराठी  कलालभरची ,कॉन्टीी्नेन्टल प्रकािन पुिे  



२ पचचदें्र,श्रीराम .मुलाखि आणि िब्दांकन,अनुबंध प्रकािन पुिे  

३ लिदें,अरि, सत्यिोधकीय तनयिकाललके,कृष्िा संिोधन ि विकास  अकादमी,मंगळिेढा  

४  ढोले, विश्राम ,  प्रसारमाध्यमे आणि प्रयोगकला ,लोकिाड्:मय गिृ ,मुंबई . र्ोिी  प्रभाकर ि िले,िासुदेि               

उपयोक्र्ि मराठी ,प्रिािं पक्ब्लकेिन्स,र्ळगाि 

५  र्ोिी प्रभाकर ि िले िासुदेि      - उपयोक्र्ि मराठी  प्रिािं पक्ब्लकेिन्स ,र्ळगाि  

 ६ भालके,रामचंद्र ि इिर    प्रबोधनपरसाहित्य : स्िरूप आणि संकल्पना,य.च.म.म.ुविद्यापीठ ,नालिक 

७चपळगािकर ,नरेंद्र मराठीिील िैचाररक साहित्य : लेखक आणि समार्,निभारि,रू्न २०१६ िषा २९ ,अंक  ९  

८ चौसाळकर ,अिोक ‘विचारिंि आणि समार् ,युतनक अँकँर्मी पुिे 

९ कांबळे ,विनोद  ,सर्ाननोंदी ,िाचनक्टा प्रकािन ,प्रा.लल. ,कोल्िापूर ,२०१९  

१०  गािर् ेगोपाळ,मामा िरेरकर :प्रयोगाची नांदी मनोकामना प्रकािन इस्लामपूर २०१७  

११  रेग े,म.ेपु .[संपा ]  निभारि [मालसक ] व्याििाररक मराठी वििेषांक ,प्राज्ञ पाठिाला मंर्ळ िाई [ ऑगस्ट - 

सप्टेंबर १९८१ ] 

Research journals: 

1.  

Additional readings: 

पूरक वाचन  

१. कंुभार,प्रकाि ,उपयोक्र्ि भाषाविज्ञान आणि प्रसारमाध्यमे ,अक्षरदालन ,कोल्िापूर  

२. र्ोिी ,प्रभाकर, उपयोक्र्ि मराठी ,प्रिांि पक्ब्लकेिन्स ,र्ळगाि  

३. िौर,परृ्थिीरार् ,मराठी भावषक कौिल्ये विकास ,अर्िा पक्ब्लकेिन्स,धुळे  

४. फर्के, अरि, िुद्ध लेखन मागा प्रदीप अंकुर,प्रकािन,ठाि,े 

५. दीक्षक्षि, विर्य चचत्रपट: एक कला, रेिुका प्रकािन,नालिक  



६. इनामदार ,एस.र्ी.माध्यम,एस.र्ी.प्रकािन,पुिे 

 

Medium of Instruction – Marathi 

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 

एकूण गुण ६० 

 

ही परीक्षा अभ्यासक्रलमत ४ घटकापैकी घटक क्रमांक १,३ .४ या घटकावर आधाररत  राहील.  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 



४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 

१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 

िी परीक्षा अभ्यासिमािील घटक िमांक २ िर  आधाररि असेल मात्र सदर घटक ६० माकााच्या लेखी 
परीक्षेि समाविष्ट केला र्ािार नािी . 
 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 



चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 

माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

िर उल्लेखलले्या विविध उपिमापैकी , कोित्यािी एका  उपिमािील सिभाग पािून गुि हदले र्ािील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha`s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Choice Based Credit System  

B.A. Part – III,  SEMESTER - VI 

Marathi, Course – 16 

June 2021 onwards  

वाङ्मयप्रकाराचे अध्ययन : लललत गद्य    [ MAR –S -16] 

 (Credit 04) 

Preamble (प्रास्िाविक) 

           बी. ए. भाग १ ि २ या िषाांमध्ये विद्यार्थयाांना कर्ा, कवििा, नाटक, आत्मचररत्र, या 

िाङ्मयप्रकारांचा पररचय झालेला आिे. ‘लललि गद्य’ िािी एक मित्त्िाचा िाङ्मयप्रकार आिे. त्यामध्ये 

व्यक्तिचचत्र िा िाङ्मयप्रकार लोकवप्रय आिे. विविध तनयिकाललकांमध्ये अिा लेखनाला मोठे स्र्ान असिे.  



अिा प्रसारमाध्यमांमध्ये विद्यार्थयाांना रोर्गाराच्या संधी उपलब्ध िोण्यासाठी त्यांच्याकर्े व्यक्तिचचत्रि 

कौिल्य असिे आिश्यक आिे. त्यासाठी या िाङ्मयप्रकाराचा त्यांना पररचय व्िािा ि व्यक्तिचचत्रि 

लेखनाचे कौिल्य प्राप्ि व्िािे, यासाठी ‘मुलखािेगळी मािस’ं या संपाहदि व्यक्तिचचत्रि संग्रिाची तनिर् 

केली आिे. या पाठ्यपुस्िकाच्या अभ्यासाने विद्यार्थयाांची िाङ्मयीन ि र्ीिनविषयक र्ािीि विकलसि 

िोईल, असा विश्िास िाटिो.    

Course Outcomes:  

CO – 1.  विद्यार्थयाांना लललि गद्य या िाङ्मयप्रकाराचा पररचय िोईल  

CO – 2.  विद्यार्थयाांना व्यक्तिचचत्र या िाङ्मयप्रकाराची संकल्पना ज्ञाि िोईल   

CO – 3. विद्यार्थयाांना ‘मलुखािेगळी मािस’ं या पाठ्यपुस्िकािील व्यक्तिचचत्रांचे स्िरूप समर्ेल  

CO – 4. विद्यार्थयाांना िरील व्यक्तिरेखांचे िैक्षणिक, सामाक्र्क आणि रार्कीय पयाािरि ज्ञाि िोईल 

CO – 5.  विद्यार्थयाांना व्यक्तिचचत्र रेखाटनाचे कौिल्य प्राप्ि िोईल  

  

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१. व्यक्तिचचत्र २. साहित्यतनलमािी कौिल्ये ३ िाचन  ४ आकलन ५ विश्लेषि  

 

  Periods Cos 

Unit 1 ● लललि गद्य : संकल्पना ि स्िरूप  

● व्यक्तिचचते्र : संकल्पना, स्िरूप / िैलिष््ये ि िाटचाल 

1.  माझ्या र्ीिनािील दीपगिृ – िंकरराि खराि  

2.  रामा मैलकुली – व्यंकटेि मार्गूळकर   

15 CO1 

& CO2   

 



3. मतृ्यूचे चंुबन घेिारा मिाकिी – प्र. के. अते्र      

 

Unit 2 4. तनळू मांग – अण्िा भाऊ साठे  

5. मोरिी – विभािरी लिररकर  

6. र्लमला र्ािद – िमीद दलिाई 

7. व्यंकट अण्िा – ि. बा. बोधे  

15 CO3 

& 

CO4 

Unit 3 8. दगरू् मामा – उत्तम कांबळे  

9. मुंबईचा चचत्रकार – अरि खोपकर  

10. हिरा – इंद्रर्ीि भालेराि 

11. बाबा मास्िर – हद. बा. पाटील  

15 CO3 

Unit 4 12. र्ोकेिाला संिोधक खोब्रागर्े  - व्िी. एन. लिदें 

● व्यक्तिचचत्र लेखन कौिल्य प्रात्यक्षक्षक ि सराि 

15 CO3, CO4 

& 

CO5 

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

Project :  कौिल्य कायभ :ववद्यार्थयाांनी आपल्या पररसरातील व्यक्तींचे 

व्यक्क्तचचि रेखाटणे  

आपल्या पररसरािील िैक्षणिक ,सामाक्र्क ,सांस्कृतिक ,कला ,िीर्ा ,आरोग्य 

,रार्कीय इत्यादी समार् र्ीिनाच्या कोित्यािी क्षेत्रािील व्यतिींची व्यतिी चचते्र  

ललणखि स्िरपाि ियार करािीि . 

 

(CO5) 



मुलर्ूत वाचन  

१   ‘(संपादक) आनंद  िास्कर, िाङ्मयप्रकार संकल्पना’ (र्ॉ. विर्य तनबंाळकर गौरिग्रंर्) – 

अन्िय प्रकािन, पुिे  

२ वि. िं, चौगुले   ‘मुतिगद्य : संकल्पना आणि उपयोर्न’ –, मॅरे्क्स्टक प्रकािन, मुंबई, २००८  

३ ‘ र्ॉ. रिधीर लिदें,लललि गद्य ि ेमुति गद्य’ (लेख) –, दै. मिाराष्र टाइम्स, २९.१२.२०१३  

४  – लमललदं मालिे,‘साहित्य प्रकारची संकल्पना’ (लेख) ‘साहित्य : अध्यापन आणि प्रकार’ (संपा.) 

श्री. पु. भागिि, सुधीर रसाळ, मौर् प्रकािन, मुंबई, १९८७  

५  ‘मराठी साहित्य : प्रेरिा आणि स्िरूप’- संपा. म. द. िािकिंगलेकर, गो. मा. पिार, पॉप्युलर 

प्रकािन, मुंबई, १९८६  

६  के. र्. पुरोहिि‘लघुतनबधं’ –, साहित्य अकादमी, निी हदल्ली  

 

           ७ संपा. प्र. न. र्ोिी, ‘मराठी िाङ्मयाचा वििेचक इतििास, अिााचीन काळ (१८०० ि े१९८०) –

स्नेििधान प्रकािन, पुिे  

८ ‘साहित्य अध्यापन आणि प्रकार (प्रा. िा. ल. कुलकिी गौरिग्रंर्) – श्री. प.ु भागिि, मौर् 

प्रकािन गिृ, मुंबई 

संदर्भ ग्रंथ  

१ र्ोिी प्र.न .मराठी िाड्मयाचा वििेचक इतििास .अिााचीन काळ [१८०० िे १९८० ]स्नेि िधान 

प्रकािन प्रकािन पुिे  

२ भागिि ,श्री ,पु  साहित्य अध्यापन प्रकार [प्रा.िा.ळ.कुलकिी ]मौर् प्रकािन  गिृ मुंबई  

Research journals: 



 

Additional readings: 

पूरक वाचन  

१व्यंकटेि मार्गुळकर, ‘मािदेिी मािस’ं – मेििा पक्ब्ललिगं िाउस, पुिे, पनुमुाद्रि, २०१८  

२ साने गुरर्ी’ ‘मतृ्यूचे चंुबन घेिारा मिाकिी – (लेख) – प्र. के. अते्र, पाश्िा प्रकािन, कोल्िापूर  

३अण्िा भाऊ साठे ‘बरबाद्या कंर्ारी’ –, श्रलमक प्रकािन, कोल्िापूर, लोकाितृ्ती, २०१०  

४विभािरी लिररकर ‘दोघांचे विश्ि आणि इिर कािी कर्ा’ –, कॉक्न्टनेन्टल प्रकािन, पुिे, १९५७  

५  िमीद दलिाई,‘र्लमला र्ािद आणि इिर कर्ा’ – साधना प्रकािन, पुिे, २०१६  

६ ‘ि. बा. बोधे   ,गािाकर्ची मािस’ं –, अक्षरबंध प्रकािन, पुिे, २००७  

७उत्तम कांबळे ‘कािळे आणि मािस’ं –, मनोविकास प्रकािन, पुिे. आ. द.ु २०१०  

८ अरि खोपकर‘चचत्रव्यूि’ –, लोकिाङ्मय गिृ, मुंबई 

९ ‘इंद्रक्र्ि भालेराि,     ‘गाई आल्या घरा’ –, प्रतिभास प्रकािन, परभिी  

१० ‘हद. बा. पाटीलभली मािसं’ –, मनोकामना प्रकािन, इस्लामपूर, २०१३  

११– सयार्ीरारे् मोकािी ‘पंधरा ऑगस्ट’, मुतिरंग प्रकािन, लािूर, २०१६  

१२ व्िी. एन. लिदें‘हिरव्या बोटांचे क्रकमयागार’ –, िेर्स प्रकािन, कोल्िापूर, २०१९  

 

Medium of Instruction – Marathii 

Special instructions, if any - Nil 

Library and laboratory equipment`s - Nil 

 

 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व गुणववर्ागणी (लेखी परीक्षा ) 



एकूण गुण ६० 

 

या  परीक्षेसाठी  घटक क्रमांक २,३ ,४ यांचा  समावेि असेल .  

प्रश्न ि. प्रश्नाचे स्िरूप गुि 

१  अ)योग्य पयााय तनिर्ा . 

 ब)एका िातयाि उत्तरे ललिा . 

१० 

०५  

२  हटपा ललिा .(पाच पैकी िीन) १५ 

३ लघुत्तरी प्रश्न (पाच पकैी िीन प्रश्न सोर्ििे) १५ 

४ खालील प्रश्न सोर्िा 

अ)दीघोत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

ब)लघुत्तरी प्रश्न सोर्िा . 

  

१० 

०५ 

 

 

अंतगभत मूल्यमापन  

४० गुण 

 

अंिगाि मूल्यमापनाच ेिीन भाग असिील. 



१. घटक चाचिी परीक्षा २. लेखी अर्िा मौणखक उपिम  ३. विषयतनिाय विविध उपिम  

घटक चाचिी परीक्षा (गुि २० )  

 

िी परीक्षा अभ्यासिमािील  घटक िमांक १ या घटकािर घेिली र्ाईल .मात्र या घटकाचा ६० माकााच्या लेखी 
परीक्षेि समािेि असिार नािी . 
 

१. लेखी चाचिी  

२. ऑनलाईन लेखी चाचिी 

३. खुले पुस्िक चाचिी (Open Book Test) 

४. आकक्स्मक चाचिी  

िरील चारपैकी कोित्यािी एका प्रकारची चाचिी घेण्याि येईल. 

लेखी अर्िा मौणखक उपिम (गुि १० ) 

 

चचाासत्र /लघु प्रकल्प सादरीकरि (Seminar or Minor Project) 

 

विषयतनिाय उपिम (गुि १०) 

 

संिाद कौिल्ये : िादवििाद, मुलाखि, भूलमका ना्य (Role Playing) 

लेखन कौिल्ये: ब्लॉग लखेन, ितृ्तपत्र लेखन, समीक्षा लखेन, चचत्रपट परीक्षि, बािमी लेखन. 

संहििा लेखन, अििाल लेखन 

ितितृ्ि, कर्ाकर्न, अनुिाद/भाषांिर, चचाासत्र आणि पररसंिाद याि सिभाग, पोस्टर तनलमािी, 

लभत्तीपत्रक, 

व्यािसातयक संिाद, व्यािसातयक संस्र्ेि काम करिे (Internship), गिृपाठ,  MOOC/ Swayam Course, 

ऑनलाईन प्रलिक्षि, विविध उत्सि आणि हदनवििेष सार्रा करिे, प्रश्नमंर्ुषा, समार्काया, संगिकीय 



माहििी संकलन, राष्रीय सेिा योर्ना, राष्रीय छात्र सेना यािील सिभाग, िीर्ा / सांस्कृतिक / अन्य 

अकादलमक क्षते्राि सिभाग, विभागीय उपिमािील योगदान 

िर उल्लेखलले्या विविध गोष्टींचा विचार करून, कोित्यािी एका उपिमािील सिभाग पािून गुि हदल े

र्ािील. 

 

 


