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 AEC – English communication ही अयनवायष अभ्यासपयत्रका आहे. तृतीय 

वषाषस प्रवेयशत प्रत्येक यवद्यर्थयाषने ही अभ्यास पयत्रका अभ्यासणे अयनवायष आह े. 

 MIL  ही आयनवायष अभ्यास पयत्रका आह े.तृतीय वषाषस प्रवेयशत प्रत्येक यवद्यार्थयाषने 

मराठी, हहदी, संस्कृत, पाली ,अधषमागधी, उदूष यापैकी महायवद्यालयात यशकवल्या 

जाण्या-या  कोणत्याही एका भाषा यवषयाच्या   MIL     मधील अभ्यास पयत्रकेची 

यनवड करणे अयनवायष आहे. 

 DSCमधील अन्य दोन अभ्यास पयत्रका अन्य कोणत्याही दोन यभन्न यवषयांच्या यनवडता 

येतील. 

 SEC मध्ये महायवद्यालयात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही यवषयाच्या कौशल्याधाररत 

अभ्यास पयत्रकांची यनवड करणे अयनवायष आह े. 

 GE मध्ये महायवद्यालयात यवशेष स्तरावर उपलब्ध बाऴांऩकैी एक बाऴा आणण एक 

वभाज ळास्त्त्र अश्मा प्रत्येकी एक अथाात एकूण दोन आंतर यवद्याशाखीय अभ्यास 

पयत्रका यनवडणे अयनवायष आहे. (उदा. GE संस्कृत आयण  GEराज्यशास्त्र) 



 

 

     

    

  

  

    

    

    

    

  

    

    

     

    

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

                   
 
 
 
 



             कवययत्री बयहणाबाई चौधरी  उत्तर महाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

   
तृतीय वषष कला 

संस्कृत 

सत्र पाचव ेव सहाव े

जून 2020-21 पासूनलाग ू

अभ्यायसका अभ्यास पयत्रकेचे शीषषक सत्र सत्रानुसार शीषषक श्रेयांक 

MIL- 3 मध्यमांसाठी लेखन  पाचव े

MIL- 3

 

 

दक्ृ-श्राव्य 

माध्यमांसाठी लेखन  

03 

सहाव े

MIL-4 

  माध्यमांसाठी गीत  

लेखन  

03 

DSC  नाटक  व काव्य पाचव े

DSC -E  

स्वप्नवासवदत्तम्  03 

सहाव े

DSC-F 

भायमनी यवलास 03 

DSE -3 

संस्कृत  

वेद आयण व्याकरण पाचव े

DSE -3 -

A 

वेद 03 

सहाव े

DSE -3-B 

 

व्याकरण 03 

DSE -4 

संस्कृत 

दशषन आयण उपयनषद पाचव े

DSE -4 -

A 

वेदांतसार 03 

सहाव े

DSE 4 -B 

       केनोपयनषद 03 



SEC -3 

संस्कृत 

 व्यवहायोऩमोगी संवाद 

व लेखन यवकास 

पाचवे  

SEC - 3 

 

 व्यवहार संवाद  

 यवकास 

02 

सहाव े

SEC - 4 

 

 व्यवहार लेखन यवकास 02 

G.E. 

संस्कृत 

 

आयुवेद  पाचवे  

G.E. - A 

 

वैदम्कीय सुभायषतम ् 03 

सहावे  

G.E. - B 

 

चरक सूत्रस्थान 

प्रथम अध्याय 

03 

     
     

 



कलयमत्री फहशणाफाई चौधयी उत्तय भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ, जऱगाल

भानव्मवलसानवलद्माळाखा

वलऴम-वंस्त्कृत

सत्र ऩाचले ल वशाले

जून 2020-21 ऩावून रागू 
T.Y.B.A. Existing Pattern CBSE (Since 2020-21) 

Sem.V M I L-3
दक्ृ-श्राव्य माध्यामासाठी लेखन  

SAN….. 

Genral paper – G3  

सायहत्य 

SNK….351 

               DSC– 

                        स्वप्नवासवदत्तम ् 

SAN…. 

Special paper- S3 

वेद व व्याकरण 

SNK….352 

DSE-3 A

वेद

SAN….

Special Paper- S4 

उपयनषद

SNK….353 

DSE-4 A 

वेदांतसार

SAN…. 

G.E. A

 

वैद्यकीयसुभायषतम्

SAN….

SEC-3 

व्यवहाय संवाद यवकास

SAN….

SemVI MIL- 4  

 माध्यमांसठी गीत  लेखन 

SAN….

Genral paper – G 4 DSC-F 



सायहत्य
SNK….

भायमनी यवलास 

SAN….

Special Paper- S4 

वेद वव्याकरण
SNK….362

DSE-3B 

व्याकरण 

SAN….

Special Paper-S4  

उपयनषद
SNK….363

 

DSE-4B 

केनोपयनषद
SAN….

GE B 

चरक सूत्रस्थान अध्याय प्रथम
SAN….

SEC -4 

 व्यावहार लेखन यवकास
SAN….

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून  2020 - 21 पासूनलाग ू

MIL- मध्यमांसाठी लेखन  

सत्र पाचव े

                             MIL-3 – दक्ृ-श्राव्य माध्यमांसाठी लेखन  

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट-े 

1) संस्कृत भाषेत कथा/प्रसंग/श्लोक  लेखन  यवकयसत करणे. 

2) संस्कृत मध्य ेयवधार्थयाांना समाचार लेखनासाठी प्रोत्सायहत करणे. 

3) संस्कृत भाषेत नवीन सायहत्याचे सृजन करणे. 

 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका 

1 लघु कथा लेखन  1 15 

2 समाचार लेखन  1 15 

3 श्लोक रचना 1 15 

 एकूण श्रेयाकं ल 

घडडमाऱी तासवका 
03 45 

 

प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 रघ ुकथा रेखन( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 समाचार/श्लोक  लेखन ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60



वंदबा गं्रथ- 

1. लाताालरी - वाप्ताहशक वंस्त्कृत ऩत्रत्रका. You Tube app.DD NEWS.(वषष २०१९-२०) 

2.संदेश संस्कृतम् - संस्कृत भारती,बेगलुरु. २००३. 

3.Anushtup (अनुष्ट्टुऩ छंद) यनमभ रषण व्माख्मा. Dr.vasudev prasad, You Tub 

app.२०१९ 

4.कथापाथेयम ्- प्रा. यवभा उदय क्षीरसागर,ककासंयव रामटेक, नागपूर. जानेवारी २०११ 

5.पंचतंत्र – यवष्णुदत्त शमाष,संपादक – प्रा. राजेंद्र शास्त्री (गायकवाड), यनककता प्रकाशन, 

लातुर.२०११ 

6.संस्कृत – भयवतव्यम्,संस्थापक – संपादक, स्व.डॉ.श्री.भा.वणेकर, प्रधान – संपाकदका, डॉ 

लीना रस्तोगी. प्रकाशक: डॉ. चंद्रगुप्त वणेकर,संस्कृत भवन, २, पयिम: उच्च – 

न्यायालय,नागपूर – ४४०००१ 

7.रम्य कथा –  ( भाग १ व २ ) सौ. यवनोकदनी जोशी, प्रकाशक, सौ. यवनोकदनी जोशी F 

/५,आंबेकर नगर,परळ,मुंबई  ४०००१२. वषष-२००९,२०१०  

8. नवरूपकम् – संस्कृत भारती,बेंगलूरु२०००  

9.यहतोपदेश – यवष्णुदत्त शमाष, संपादक – डॉ  अयखलेश शमाष. प्रकाशक –यवद्या भारती 

प्रकाशन,लातुर.२०११  

 

 



                    कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून 2020 – 21 पासून 

 MIL- मध्यमांसाठी लेखन  

सत्र सहाव े

                             MIL-   माध्यमांसाठी  गीत लेखन  

                                                  श्रेयांक – 3 

उकद्दष्ट-े                                            

        1) संस्कृत भाषेतील  पद्य कौशल्ये  अभ्यासणे.

         2) यवद्यार्थयाांना गीत  लेखनासाठी प्रोत्सायहत करणे. 

3) संस्कृत भाषते गीतानुवादाचा  सराव करणे. 

 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका 

1 लघु गीत लेखन  1 15 

2 लघु नव गीत  लेखन  1 15 

3 लघु गीत अनुवाद 1 15 

 एकूण श्रेयांक व 

घडयाळी तायसका 

03 45 

                                  प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 रघ ुगीत रेखन ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 3 अनुवाकदत गीत लेखन ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60



सन्दभष ग्रन्थ –

1.संस्कृत अनुवाद चयन्द्रका -- चारू देव शास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी.२००५

2.प्रौढ़ रचानानुवाद कौमुदी – डॉ कयपल देव यिवेदी,यवद्या भारती प्रकाशन वाराणसी.२००४

3.संस्कृत यशक्षण सरयण – श्री राम शास्त्री ,पररमल पयब्लकेशन कदल्ली.२०१८

4.प्रारंयभक रचानानुवाद कौमुदी – डॉ कयपल देव यिवेदी, यवद्या भारती प्रकाशन वाराणसी. 

१९९७

5.स्वैरयवहार:- रचययता – श्री.यभ.वेलणकर,प्रकाशक,श्रीरामसुधा संस्कृतयनयध: मुंबई.१९८७

6.अभंग – संगीतम्, अनुवादक: श्रीराम वेलणकर , प्रकाशक देववाणीमयन्दरम् मुंबई – 

४०००१२. वषष १९९८  

7.गीतसंस्कृतम्  – संस्कृत भारती बेंगलुरू.२००१

8. संस्कृत – नाट्य – गीतम् – रचययता, श्री.यभ.वेलणकर, श्रीरामसुधा संस्कृतयनयध: 

मुंबई.१९८६
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                                             DSC नाटक व काव्य 

सत्र पाचव े

DSC- E  स्वप्नवासवदत्तम ्

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट-े 

1) भासांचे नाट्य कौशल्ये  अभ्यासणे. 

2) संस्कृत रुपकांचे स्वरूप अभ्यासणे. 

3) नाटकाचे काव्यसौन्दयष अभ्यासणे. 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 स्वप्नवासवदत्तम् – 

अंक 1-2 

1 15 

 

 

2 स्वप्नवासवदत्तम् – 

अंक 3 - 4 

1 15  

3 स्वप्नवासवदत्तम् – 

अंक 5 - 6 

1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 ससंदभष स्पष्टीकरण (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

 

वदंबा ग्रंथ- 

 

1.स्वप्नवासवदत्तम–्संपादक–जयपालयवद्यालंकार, प्रकाशक,मोतीलाल बनारसीदास 

कदल्ली.१९९० 
 

2.स्वप्नवासवदत्तम–्भास, संपादक–आचायषश्रीशेषराजशमाष,चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी. 
 

चौखम्बा सुरभारती प्रकासन वाराणसी.१९८० 
 

3.स्वप्नवासवदत्तम–्भास,संपादक-डॉ.शैलजा रानडे,ऋचा प्रकासनन नागपरू.१९९८ 
 

4.Vasabatta–Bhasa,LOUISH.GRAY,भोतीरारबनारसीदास कदल्ली.१९७० 

5.स्वप्नवासवदत्तम–्भास,संपादक – एम. आर. काळे,मराठी संस्करण प्रो..वा.के. जोशी, 

प्रकाशक, द. म. रटळक,बुकसेलसष पयब्लहशग कंपनी, मुंबई. नं ४.वषष १९९० 
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DSC नाटक व काव्य  

सत्र सहाव े

DSC- F भायमनी - वलराव (प्रास्त्तावलक- वलराव) 

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट-े 

1) पयण्डत जगन्नाथाच्या काव्याची ओळख  करवून घेणे.  

2)  काव्याच ेस्वरूप  व काव्यसौन्दयष अभ्यासणे. 

3) काव्यातील अन्योक्तीचे स्वरूप अभ्यासणे. 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 भायमनी- यवलास  

श्लोक 1 ते 35 पयांत 

1 15 

 

 

2 भायमनी- यवलास 

श्लोक 36 ते 65 पयांत 

1 15  

3 भायमनी- यवलास 

श्लोक 66 ते 100 पयांत 
 

1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 ससंदभष स्पष्टीकरण (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

संदभष ग्रंथ - 

 

1.भायमनी यवलास - पयण्डत जगन्नाथ,संपादक - महावीर प्रसाद यिवेदी, गंगायवष्णु श्री 

कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई.१९८८ 

2. भायमनी –यवलास - पयण्डत जगन्नाथ (अन्योयक्त यवलास) संपादक - डॉ. श्रीमती मधु  

सत्यदेव. चौखफंा प्रकाळन, लायाणवी.१९९६ 

3.भायमनी यवलास - पयण्डत जगन्नाथ, संपादक – डॉ भाग्यश्री भलवतकर,यवयवधता 

संसोधन कें द्र म.ूज.ेमहायवद्यालय, जळगाव.२०१२ 

4.Har dutt sharma, pandit jagnntha, Ed.Nirnay Sagar 

press,mumbai.२००२ 

 

 

 
 



 

कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञानयवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून 2020- 21  पासूनलाग ू

 

DSE वेद आयण व्याकरण 

सत्र पाचव े

DSE -3 A लेद 

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट-े 

1) वैकदक सायहत्याचे महत्त्व जाणून  घेणे.  

2)  वेदातील सूक्तांमधील  मानवीकरणाचे स्वरूप अभ्यासणे. 

3) वैकदक सूक्तातील दषृ्टीकोन अभ्यासणे. 

 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 यशवसंकल्प भंन्त्त्र 

यजु.अ. 34.  

उषा सूक्त - 

ऋग्वेद, मण्डल 1 सूक्त 48  

1 15 

 

 

2 पुरुष सूक्त- ऋग्वेद, मण्डल 

10 सूक्त 90  

अक्ष सूक्त- ऋग्वेद, मंडल 

10 सूक्त 34  

1 15  

3 राष्ट्रयभवधषनम् सूक्त- 

अथवषवेद, कांड 1 सूक्त 29 

(1-10 मंत्र) 

1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 ससंदभष स्पष्टीकरण (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

वदंबाग्रंथ  -- 

 

1.ऋग्लेद-मजुलेदबाष्ट्म-दमान्त्दवयस्त्लती, ऩयोऩकारयणीवबा,केवयगंज,अजभेय.१९९० 

2.ऋग्लेद-मजुलेद, अथलालेदबाष्ट्म-आचामावामण,चौखम्बा, प्रकाळन,लायाणवी.१९७० 

3.ऋग्लेद-मजुलेद-अथलालेद बाष्ट्म-जमदेललेदारंकाय गोवलन्त्दयाभशावानंद,नई वड़क, 

हदल्री.१९७७  

4.ऋग्लेद - मजुलेद, अथलालेदबाष्ट्म - आचामा श्रीयाभ ळभाा ळांयतकंुज, शरयद्लाय.१९९५ 

5.ऋग्लेद - मजुलेद-अथलालेदबाष्ट्म - श्रीऩाद दाभोदय वातलरेकय ध्मामभण्डर,ऩायडी, 

जजरा-फरवाड.१९९९ 

६ ऋग्लेदाचा भयाठी ळास्त्त्रीम अनुलाद –अनुलादक- डॉ. श्री. बीभयाल वदासळल 

कुरकणी. प्रकाळक श्री.दत्तात्रम ऩांडुयंग म्शैवकय, डोंत्रफलरी (ऩजश्चभ) भंुफई.२००८  

 
 
 



 
 

कवययत्री बयहणाबाईचौधरी उत्तर महाराष्ट्रयवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीयवषषकला - संस्कृत 

जून 2020 - 21  पासूनलाग ू

DSE वेद आयण व्याकरण 

सत्र सहाव े

DSE-3 B व्माकयण 

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट-े 

1) पायणनीय व्याकरणाचे महत्त्व व परंपरेची ओळख करुन घेणे.  

2) व्याकरणाचे  स्वरूप अभ्यासणे. 

3) व्याकरण व भाषा यातील अन्त:संबंध अभ्यासणे. 

 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 संज्ञा प्रकरण- 

(लघुयसदान्तकौमुदी)  

1 15 

 

 

2 संयध प्रकरण – स्वर,व्यंजन 

संयध (लघुयसदान्तकौमुदी) 

1 15  

3 संयध प्रकरण – व्यंजन 

यवसगष 

संयध(लघुयसदान्तकौमुदी) 

1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 उदाहरण यसद्ध करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 सूत्र स्पष्ट करा (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

संदभष ग्रंथ- 

 

1.रघुसवद्ांतकौभुदी - श्री लयदयाज,चौखम्बा वूयबायती प्रकाळन, लायाणवी.२००७ 
2.वंस्त्कृत – व्माकयण एलं रघुसवद्ांतकौभुदी - डॉ कवऩरदेल द्वललेदी.१९७७  
वलश्लवलद्मारम प्रकाळन, लायाणवी.२००४ 
३.रघुसवद्ांतकौभुदी - बभैीव्माख्मा, बीभवेन ळास्त्त्री, वाहशत्म बंडाय वुबाऴ चौक, 
भेयठ.२००९ 
४. रघुसवद्ांतकौभुदी- (कौभुदी-वलशाय) नीरा वोभरलाय,कौभुदी प्रकाळन, 
नागऩूय.१९९९ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                 कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञानयवद्याशाखा 

तृतीयवषषकला - संस्कृत 

जून 2020- 21   पासूनलाग ू

 

DSE दशषन आयण उपयनषद 

सत्र पाचव े

DSE -4 A लेदान्त्तवाय 

                                             श्रेयांक – 3  

उद्दीष्ट-े 

1) भरतीय दशषनांचे  महत्त्व व परंपरेची ओळख करुन घेणे.  

2)  वेदांतसाराचे  स्वरूप अभ्यासणे. 

3) वेदांताचे मानवी जीवनातील अनन्य साधारण महत्त्व जाणून घेऊन आजच्या काळातील 

उपयोयगता  अभ्यासणे. 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका 

1 वेदांतसार 1 15 

2 वेदांतसार 1 15 

3 वेदांतसार 1 15 

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45 



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 ससंदभष स्पष्टीकरण (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

 

वंदबागं्रथ-

1.लेदांतवाय - आचमा वदानंद,वंऩादक-चापेकय नसरनी, भंुफई.२००५ 

2.लेदांतवाय - आचमा वदानंद,वंऩादक-स्त्लाभीवलदेशत्भानंद,याभकृष्ट्णभठ कन्त्माकुभायी 

तासभऱनाडू.२००१ 

3.लेदांतवाय - आचमा वदानंद, वंऩादक-अलनींद्र कुभायन, चौखम्बा वुयबायती 

प्रकाळन,लायाणवी.१९८८ 

4.लेदांतवाय - आचमा वदानंद,व्माख्माकाय स्त्लाभीळंकयानन्त्द वेन्त्रर चचन्त्भमसभळन 

रस्त्ट, वाईं वलशाय योड ऩलई, भंुफई.२००२ 

5.लेदांतवाय - आचमा वदानंद, व्माख्माकाय आचामा फद्रीनाथ ळुक्र भोतीरार 

फनायवीदाव, नई हदल्री.२००५ 

6.लेदांतवाय- आचमा वदानंद, प्रळनोत्तयी अचाना झा चौखम्बा, 

प्रकाळन,लायाणवी.२००४ 



               

 

               कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्रयवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून 2020 - 21 पासून लाग ू

 

DSE दशषन आयण उपयनषद 

 

सत्र सहावे

DSE-4 Bकेनोऩयनऴद् 

उद्दीष्ट-े 

1) भरतीय उपयनषदांचे  महत्त्व व परंपरेची ओळख करुन घेणे.  

2)  उपयनषदांचे  स्वरूप अभ्यासणे. 

3) उपयनषदांचे मानवी जीवनातील अनन्य साधारण महत्त्व जाणून घेऊन आजच्या 

काळातील उपयोयगता  अभ्यासणे. 

श्रेयांक – 3

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 केनोपयनषद 1 15  

2 केनोपयनषद 1 15  

3 केनोपयनषद 1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 ससंदभष स्पष्टीकरण (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

 

संदभष ग्रंथ---

) केनोपयनषद - व्याख्याकार, आचायष सत्यव्रत यसद्धातालंकार, यवजय कृष्ण लखनपाल, नई

    कदल्ली.२००८

2) केनोपयनषद - व्याख्याकार, महात्मा नारायण स्वामी, सावषदेयशक आयष प्रयतयनधी सभा, नई

    कदल्ली.१९६७

3) केनोपयनषद - गीता प्रेस, गोरखपुर.२००३

4) केनोपयनषद - संपादक, स.कृ. देवधर, प्रसाद प्रकाशन पुणे.१९९९

5) Kenopanisad- swami chinmyanand. Chinmay vidyaapiith, Kerala.१९७९

6) Kenopanisad– swami paramarthananda  Ramkrina Math , Belur , West 

Bengal.१९९९



              कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाव

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून 2020 - 21 पासून लाग ू

SEC-3 व्यवहायोऩमोगी संवाद व लेखन यवकास 

सत्र पाचव े

SEC-3  व्यवहार संवाद यवकास 

श्रेयांक –3

उद्दीष्ट-े 

1) संस्कृत सम्भाषणाला प्रोत्सायहत करुन साक्षात्कारासाठी विद्यार्थयाांना तयार करणे.

2) महायवद्यालयामध्ये वगाषत संस्कृत सम्भाषणात कौशल्ये संपादन यमळयवणे.

3) गद्य व पद्य संस्कृत पठनास प्रोत्सायहत करणे.

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 पाररवाररक संवाद, 

कायाषलयीन संवाद 

1 15 

 

 

2 गुरु-यशष्य संवाद, 

कृषीवल संवाद 

(शेतीयवषयक संवाद) 

1 15  

3 वयणक संवाद,यमत्र मैयत्रणी 1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 ळब्दाथा स्त्ऩष्ट्ट कया ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 संवाद तयार करा (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

 

वदंबा ग्रंथ- 

 

 वंस्त्कृत वाक्यप्रबोध- स्वामीदयान ंसरस्वती, परोपकाररणी सभाकेसरगंज,अजमेर.१९९९ 

 संस्कृतवदतु - संस्कृतभारती,कदल्ली २००१  

 संस्कृतव्यवहारसाहस्री - संस्कृतभारती,बेंगलुरु.२००५   

 संस्कृत वाक्यरचना-लालबहादरुसंस्कृत यवद्यापीठ,कदल्ली.२००७

5.कयवकोपयवलाप: - संस्कृत भारती, बेंगलुरू.२००४

6. लघुनाट्यचय: - संपादक, डॉ. बुद्धदेव शमाष, प्रकाशक, उत्तरखंड-संस्कृत-संस्थान, हररिार.वषष 

२०११  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्रयवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून 2020- 21   पासून लाग ू

SEC-3 व्यवहायोऩमोगी संवाद व लेखन यवकास 

                                                 सत्र सहावे 

SEC-4 व्यवहार लेखन यवकास 

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट े- 

1) रङ्रकाय ल वलधी सरङ्रकाय भध्मे रेखन कौशल्य यवकयसत करणे.

2) शब्दरूपामध्ये  लेखन कौशल्य यवकयसत करणे.

3) आत्मनेपदी धातूंची वाक्य रचना समजून घेण.े 

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 वाक्य रचना- लङ् लकार, 

आशीर्ललङ्  

1 15 

 

 

2 वाक्य रचना- धातूचंे 

आत्मनेपदी रुप े

1 15  

3 वाक्य रचना- हलन्त 

शब्दरूप े

1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  

 



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 संवाद तयार करा (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

 

संदभष ग्रंथ 
 

1) सरल संस्कृत यशक्षक- संपादक सूयष नारायण शमाष पुरानी बस्ती बड़का कुवा जयपुर.२००४ 

2) सरल संस्कृत यशक्षक- भारतीय यवद्या भवन मुंबई.२००९

3) संस्कृत यशक्षण सरयण – श्री राम शास्त्री, पररमल पयब्लककेशन कदल्ली.२००९

4) यवसा संस्कृत साधना- मागषदशषक- डॉ मदसुुदन पेन्ना, प्रकाशक यवनोद लोकरे, यवसाबुक्स,

   नागपरू.२०१४

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

कवययत्री बयहणाबाईचौधरी उत्तर महाराष्ट्रयवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून 2020- 21   पासूनलाग ू

G E आयुवेद 

सत्र पाचव े

GE A वैद्यकीय सुभायषतम ्

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट-े 

1) वैद्यकीय सुभायषताच ेवैयशष्ट्य समजून घेणे.

2) वैद्यकीय सुभायषतातील जीवनशैलीचे महत्त्व प्रयतपादन करण े.

3) वैद्यकीय सुभायषता िारे समाजाला स्वास्र्थय प्रदान करणे.

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका 

1 वैद्यकीय सुभायषतम्  1 15 

2 वैद्यकीय सुभायषतम ् 1 15 

3 वैद्यकीय सुभायषतम ् 1 15 

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45 

 



प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी

अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 ससंदभष यस्पष्टीकरण (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

 

 
 

संदभषग्रंथ- 
 

1) लैद्मकीमसुभायषतम,्संपादक - डॉ.अयखलेशशमाष,यवद्याभारती 

प्रकाशन,लातूर.२०१२ 

       2) लैद्मकीमसुभायषतसायहत्यम ्-

श्रीभास्करगोयवन्दघाणेकर,चौखम्भासंस्कृतसंस्थानवाराणसी.२००४  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

कवययत्री बयहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्रयवद्यापीठ, जळगाव 

मानव्ययवज्ञान यवद्याशाखा 

तृतीय वषष कला - संस्कृत 

जून 2020- 21  पासून लाग ू

G E आयुवेद 

 

सत्र पाचव े

G E – B चरक- सूत्रस्थान  अध्याय प्रथम 

श्रेयांक – 3

उद्दीष्ट-े 

1) आयुवेदाचे वैयशष्ट्य समजून घेणे.

2) आयुवदेाचे मानवी जीवनातील महत्त्व समजून घेण े.

3) आयुवेदािारे समाजाला स्वास्र्थय प्रदान करणे.

अ. क्र. घटक श्रेयांक घडयाळी तायसका  

1 चरक- सूत्रस्थान  

अध्याय प्रथम 

1 15 

 

 

2 चरक- सूत्रस्थान  

अध्याय प्रथम 

1 15  

3 चरक- सूत्रस्थान  

अध्याय प्रथम 

1 15  

 एकूण श्रेयांक व घडयाळी 

तायसका 

03 45  

प्रश्नपयत्रकेचे  स्वरुप व गुण यवभागणी



अ. क्र. प्रश्नांचे स्वरुप

प्रश्न क्र.1 अ योग्य पयाषय यनवडा (6 /9 ) 06

प्रश्न क्र.1 ब एका वाक्यात उत्तरे यलहा (6 / 9) 06

प्रश्न क्र. 2 भाषान्तर करा ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. .3 ससंदभष यस्पष्टीकरण (3/5) 12

प्रश्न क्र. 4 टीपा द्या ( 3/5) 12

प्रश्न क्र. 5 कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या ( 2/3) 12

एकूण गुण 60

 

सन्दभषग्रन्थ - 

 

1) Charaka Samhita- univircity of ayurveda, pragye.१९८८  

2) Charaka Samhita-chaukhambha orientalia sirij, varanasi.१९८० 

3) चरक सयहता - जयदेव यवद्यालंकार,चौखम्भा प्रकाशन वाराणसी.१९८७ 

4) चरक सयहता - डॉ. ब्रह्मानंदा यत्रपाठी,चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन 

वाराणसी.१९६७ 

5) चरक सयहता - लक्ष्मीधर यिवेदी,चौखम्बा कृष्णदास एकेडेमी, वाराणसी.१९९२ 

 

 


