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FYBA – MAR - Comp 
( To be implemented from 2016-17) 
 
SEM - 1 (UAMAR 1 C 1) 
�थम वषर् बी. ए. मराठी अिनवायर् 
�थम वषर् बी. ए. मराठी अिनवायर् या िवषयासाठी २०१६- २०१७, या शैक्षिणक वषार्पासून  नेमलेला 
अभ्यास�म. 
�थम वषर् बी. ए. मराठी अिनवायर्  या अभ्यास�मात दोन नवीन पा�पुस्तकांचा तसेच �ावहा�रक 
मराठीच्या घटकिवषयांचा समावेश करण्यात आला आह.े या अभ्यास�माची �ेयांकन प�तीनुसार  
रचना करण्यात आली आह.े वरील अभ्यास�म दोन स�ांत िवभागलेला असून, नेमलेल्या िविश� 
तािसकांमध्ये तो िशकिवला जाणे आवश्यक आह.े 
 
स� – पिहल े–एकूण �ाख्यान े-४०, �येाकंने – ०२ गणु ५० 
घटक- १ – वडीलधारी माणस,े लेिखका शांता शेळके, सुरेश एजन्सीज, (लेख पिहला – विहनी वगळून 
उवर्�रत दहा लेख )(२० तािसका) �ेयाकंन -१ 
 
घटक- २ �ावहा�रक मराठी – (५ घटकिवषय) – (२० तािसका)-  �ेयांकन  १ गणु ५० 
�ावहा�रक मराठी या िवषयासाठी घटकिवषय -   

१. मराठी लेखनाचे िनयम व िवरामिचन्ह.े 
२. वतर्मानप�ासाठी वृ�लेखन 
३. वृ�ांतलेखन 
४. अजर्लेखन 
५. भाषांतर ( इं�जीतून मराठीत) 

स�ातं परीक्षा: 
�थम स�ान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपि�केचे �थम स�ान्त ��पि�केचे स्व�प पुढील�माणे ठरिवण्यात आले आह.े 

�थम वषर् बी. ए. मराठी (अिनवायर्) 

�� १ -- घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २०. 
�� २ – घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २० 
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�� ३ – घटक �. १  वर आधा�रत चार पैक� दोन �टपा – गुण १० 
 

�� ४ –  मराठी लेखनाचे िनयम व िवरामिचन्ह े या उपघटकावर आधा�रत अंतगर्त पयार्यासह �त्येक� 
५ गुणांचे २ �� . एकूण गुण १० 

�� ५-  वतर्मानप�ासाठी वृ�लेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
�� ६ – वृ�ांतलेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
�� ७ – अजर्लेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
�� ८ - भाषांतर ( इं�जीतून मराठीत) या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण १० 
 
SEM - 2 (UAMAR 2 C 1) 
 

स� – दसुरे – एकूण �ाख्यान े४०, �ेयांकन े- ०२ 
स�ातं परीक्षा: 
�थम स�ान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपि�केचे �थम स�ान्त ��पि�केचे स्व�प पुढील�माणे ठरिवण्यात आले आह.े 

घटक-१ ‘नापास मुलांची गो�’– ऋतुरंग �काशन, संपा. अ�ण शेवते. (पुढील ���चे आत्मकथनात्मक 
लेखन अभ्यासाथर् नेमले आह-े म. गांधी, कुसुमा�ज, दया पवार, ना. सी. फडके, सी. रामचं�, शांता 
शेळके, यशवंतराव गडाख, सुशीलकुमार �शद,े चं�शेखर धमार्िधकारी, वाय्. सी. पवार) 
 (२० तािसका)- �येाकंन -१ गुण ५० 
घटक- २ �ावहा�रक मराठी – (४ घटकिवषय) – ( २० तािसका)-  �येाकंन  १ 

१. इितव�ृलेखन.  
२. वतर्मानप�ासाठी जािहरातलेखन 
३. उता-यावरील �� 
४. सारांशलेखन 
५. िनबंधलेखन 

 
�� १ -- घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २०. 
�� २ – घटक �. १ वर आधा�रत पयार्य दऊेन एक �� – गुण २० 
�� ३ – घटक �. १  वर आधा�रत चार पैक� दोन �टपा – गुण १० 
�� ४ –  इितव�ृलेखन या उपघटकावर आधा�रत अंतगर्त पयार्यासह १ �� . गुण १० 
�� ५-  वतर्मानप�ासाठी जािहरातलेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ ��. गुण १० 
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�� ६ – उतार् ्यावरील �� या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ ��. गुण १० 
�� ७ – सारांशलेखन या उपघटकावर अंतगर्त पयार्यांसह १ �� गुण. १० 
�� ८ – िनबंधलेखन या उपघटकावर चार िवषयांपैक� एका िवषयावर िनबंध िलिहणे. गुण १० 
 
संदभार्साठी पुस्तके – 

१) लिलत ग�ाचे ताि�वक स्व�प आिण लघुिनबंधाचा इितहास –आनंद यादव 
२) लिलत ग� ते मु� ग� – िव. शं. चौघुले,  
३) मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खडं ६, भाग २, संपादक- गो. म. कुळकण� व व.�द. कुळकण�, 

सािहत्य प�रषद, पुणे. 
४) मराठी वा�यकोश-खंड ४, ( समीक्षा-संज्ञा), समन्वयक संपादक- डॉ. िवजया राजाध्यक्ष, 

महारा� राज्य सािहत्य संस्कृती मंडळ, मंुबई, २००२. 
५) वा�यीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, �भा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व इतर, 

पॉप्युलर �काशन, मंुबई, २००१. 
६) निसराबादकर, ल. रा.; �ावहा�रक मराठी, फडके �काशन, कोल्हापूर 
७) डॉ. शेकड ेवसतं (संपा.), �ावहा�रक मराठी अध्यापनाच्या �दशा, ऋतू �काशन, अहमदनगर, 

२०१२ 
 

 
---------------------------------------------------------- 
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FYBA – MAR – (ANC) 

(To be implemented from 2015-2016) 

SEM - 1 (UAMAR 101) 

SEM - 2 (UAMAR 201) 

 प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐच्छिक(प्रत्येक सत्रात ३ श्रयेांकने.) 
 

प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी ऐच्छिक या ववर्यासाठी २०१५- २०१६ या शैक्षच्िक वर्ाषपासनू  नेमलेला 
अभ्यासक्रम. 
प्रथम वर्ष बी. ए.मराठी ऐच्छिक याअभ्यासक्रमात प्रथम सत्रात दोन नाट्यकृती वदसु-या सत्रात ननवडक 
कववतांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाची श्रयेांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली 
आहे. वरील अभ्यासक्रम दोन सत्रांत ववभागलेला असून, नेमलेल्या ववनशष्ट तानसकांमध्ये तो नशकववला 
जािे तसेच त्याछया चाचिी परीक्षा घेिे आवश्यक आहे. 
 

सत्र – पहहले– एकूि व्याख्याने -४५, श्रयेांकने - ०३ 

घटक१‘नाटक’या साहहत्यप्रकाराचा सदै्धाच्ततक पररचय–(४८नमननटांछया  १५ तानसका) श्रयेांकन -१ 
नाटकाची व्याख्या, नाटकाचे घटक, नाटकाचे महत्त्वाचे दोन प्रकार (शोकाच्त्मका व सखुाच्त्मका) नाटक 
एक संनमश्र कला, मराठी रंगभूमीचाथोडक्यात मागोवा.   

 

घटक२ ‘कावळ्यांची शाळा’,ववजय तंडुलकर,पॉप्युलर प्रकाशन(१३ तानसका)श्रयेांकन – १ 
 

घटक३‘राहहले दरू घर माझे,’शफाअत खान,शब्दालय प्रकाशन (१३ तानसका) श्रयेांकन – १ 
 

अंतगषत परीक्षा-एकूि गुि -२५ 

श्रयेांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हिनू अतंगषत चाचिी परीक्षा वगाषत होिे आवश्यक आहे. या 
पहहल्या सत्रातील  चाचिी परीक्षांचा तपशील  व  गुिववभागिी पुढीलप्रमािे–    

   

क्रमांक परीक्षा ववर्य    गुि       

१ चाचिीपरीक्षा  ‘नाटक’यासाहहत्यप्रकाराछया सदै्धाच्ततकभागावर 
आच्ि नशकववलेल्या नाटकावर वस्तुननष्ठ प्रश्न / टीपा 

२० 



२  वगाषतील उपच्स्थती, मराठी वाड्.मय मडंळ तसेच 
यांसारख्या कायषक्रमांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

०५ 

प्रथम सत्रातत परीक्षा – गुि ७५ 

वरील अभ्यासपवत्रकेचे सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरववण्यात आले आहे. 
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐच्छिक) 
प्रश्न १– ‘नाटक’ या साहहत्यप्रकाराचा सदै्धाच्ततक पररचय यावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न २ –‘ कावळ्याची शाळा’  या नाटकावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ३ –‘राहहले दरू घर माझे’ या नाटकावर पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप नलहा (अतंगषत पयाषयांसह) – गुि १५. 
१ ) नाटकाचा सदै्धाच्ततक पररचय  
२) ‘कावळ्याची शाळा’  
३) ‘राहहले दरू घर माझे’ 
प्रश्न ५. सवष घटकांवर आधाररत वस्तुननष्ठ प्रश्न  - गुि १५ 
------------------------------------------------------------------------------- 

सत्र  दसुरे–एकूि व्याख्याने ४५, श्रयेांकने - ०३ 

घटक१कववता या साहहत्यप्रकाराचा सदै्धांनतक पररचय-(१५ तानसका) श्रयेांकन – १  

(कववतेची व्याख्या,भावकववता आच्ि भावगीत फरक, कववतेची भार्ा,परंपरेचा मागोवा) 
 

घटक- २या घटकाछया अतंगषत चार कवींछया कववतांचा अभ्यास नेमलेला आहे. 
(१५ तानसका) श्रयेांकन – १  

 

१)बा.सी. मढेकर-मढेकरांची कववता, बाळ सीताराम मढेकर, मौज प्रकाशन,मुबंई, १९९४  

१ हकतीतरी हदवसात ...(प.ृ १०१) 
२वपपात मेले ओल्या उंहदर (प.ृ ४१) 
३ सकाळी उठोनी चहा-कॉफी प्यावी (प.ृ २८) 
४ अजनू येतो वास फुलांना (प.ृ १०२)      

 

२)मगेंश पाडगावकर- 
१ हदवस तझेु हे फुलायाचे (संग्रह-तुझे गीत गाण्यासाठी, मौज प्रकाशन, मुबंई, १९८९, प.ृ ८४) 
२ मी फूल तिृातील इवले (संग्रह- च्जप्सी,पॉप्युलर प्रकाशन, मुबंई, पुनमुषद्रि,१९६८,  प१ृ७) 
३ रात्रभर आपि चालत आहोत (भटके पक्षी,मौज प्रकाशन, मुबंई, १९८४, प.ृ ४९) 
४ पे्रम म्हिजे पे्रम असतं (बोलगािी,मौज प्रकाशन, मुबंई, २०००, प.ृ ३६)       

 

३) बहहिाबाई-सगं्रह –बहहिाआचीं गािी, बहहिाबाआ चौधरी, परचुरे प्रकाशन, मुबंई,१९५२ 

१ ससंार (प.ृ ०७) 



२ मन 

३ हहरीताचं देनं घेनं (प.ृ १४) 
४ मानूस (प.ृ ६४)    

 

४) पद्मा – 

१ आम्ही कुलीनांछया कतया (नीहार, मौज प्रकाशन, १९५४,  प.ृ २६) 
२ अवखळ पोरीसमान ( नीहार, मौज प्रकाशन, १९५४, प.ृ ३५) 
३ मी इथली   (स्वप्नजा,मौज प्रकाशन, १९६२, प.ृ१२)  

४ आईपिाची भीती (आकाशवेडी,           )    

 

घटक३ - या घटकाछया अतंगषत चार कवींछया कववतांचा अभ्यास नेमलेला आहे. 
(१५ तानसका) श्रयेांकन – १  

 

१) अनुराधा पाटील- 
१ म्हितात उमटत नाहीत ( हदवसंहदवस, प.ृ १०) 
२ आठविी येतात (हदगंत, प.ृ १०)  

३माझी अक्षरं नभजतात (वाळूछया पात्रात मांडलेला खेळ, प.ृ ३७) 
४ गवताछया वाळलेल्या मळुांसारखीच (तरीही, प.ृ ४१)  

 

२) इंद्रच्जत भालेराव- 
१ कववता क्र. १ (पीकपािी, मेहता प. हा., २००१, प.ृ९) 
२ कववता क्र. २७ ( दरू राहहला गाव, प्रनतभास प्रका., २००९, प.ृ ३५) 
३ कववता क्र. ३२ ( दरू राहहला गाव, प्रनतभास प्रका., २००९, प.ृ ४०) 
४ कववता क्र. १ ( टाहो, प्रनतभास प्रका., २००८, प.ृ ९)  

 

३) अरुि काळे-सगं्रह - नंतर आलेले लोक, लोकवाड्मयगहृ, २००६. 
१ नंतर आलेले लोक  ( प.ृ ६) 
२ खरं बोलल ंकी सख्ख्या आईला राग येतो. ( प.ृ ३२ ) 
२ तू मदरबोडष माझ्या सगंिकाचा  ( प.ृ ३७) 
३ पे्रमाचं होऊ द्याना जागनतकीकरि   (प.ृ३९) 
 

४) वीरधवल परब- सगं्रह- दरसाल दर शेकडा, लोकवाड्मयगहृ, दसुरी आवतृ्ती, २००९. 
१ वय वाढत जातंय आपल,ं ( प.ृ १० 

२ जोनतराव फुल्यांचे नचत्र   (प.ृ ४) 
३खूप दरूवर पाहूनही   ( प.ृ २३) 
४ आपली नाळ कधीच पुरली गेलीच नाही गावकुसात  ( प.ृ ३८) 



 

अंतगषत परीक्षा-एकूि गुि -२५ 

श्रयेांकन पद्धतीतील एक आवश्यक भाग म्हिनू अतंगषत चाचिी परीक्षा वगाषत होिे आवश्यक आहे. या  
दसु-या  सत्रातील  चाचिी परीक्षांचा तपशील  व  गुिववभागिी पुढीलप्रमािे–    

   

क्रमांक परीक्षा ववर्य    गुि       

१ चाचिीपरीक्षा  ‘कववता’ यासाहहत्यप्रकाराछयासदै्धाच्ततकभागावरआच्ि 
नेमलेल्या कववतांवर आधाररत वस्तनुनष्ठ प्रश्न हकंवा 
टीपा 

२० 

२      - वगाषतील उपच्स्थती, मराठी वाड् मय मडंळ तसेच 
यांसारख्या कायषक्रमांत प्रत्यक्ष सहभाग. 

०५ 

 

 दसुरी सत्रातत परीक्षा – गुि ७५ 

वरील अभ्यासपवत्रकेचे सत्रातत प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमािे ठरववण्यात आले आहे. 
प्रथम वर्ष बी. ए. मराठी (ऐच्छिक) 
प्रश्न१– कववता या साहहत्यप्रकाराचा सदै्धाच्ततक पररचय(पयाषयसह)एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न २ –‘घटक २ मधील कववतांवर आधाररत पयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ३ –‘घटक ३ मधील कववतांवर आधाररतपयाषय देऊन एक प्रश्न – गुि १५. 
प्रश्न ४ – प्रत्येक गटातील एकेक टीप नलहा )अतंगषत पयाषयांसह (–  गुि १५. 

१)कववतेचा सदै्धाच्ततक पररचय. 
२)घटक २ मधील कववता 
३)घटक ३ मधील कववता 

प्रश्न ५ – सवष घटकांवर आघाररत वस्तुननष्ठ प्रश्न  - गुि १५  

 

सदंभासंाठी पुस्तकांची यादी – 

१) मराठी रंगभूमी  मराठी नाटक – घटना आच्ि परंपरा. ( डॉ. अ. ना. भालेराव स्मनृतग्रथं ) – सपंादक 
–के. नारायि काळे, वा. ल. कुळकिी, वा. रा. ढवळे, मुबंई मराठी साहहत्य सघं, मुबंई, १९७१. 
२) साहहत्य  अध्यापन आच्ि प्रकार – ( वा. ल. कुळकिी गौरव ग्रथं)- सपंादक – श्री. पु. भागवत, 
सधुीर रसाळ, मगेंश पाडगावकर, नशल्पा तंडुलकर, अजंली कीतषने, -पॉप्युलर प्रकाशन आच्ि मौज 
प्रकाशन, मुबंई, १९८७ 

३)भारतीय प्रयोगकलांचा पररचय व इनतहास-नाट्य,राजीव नाईक,प्रवीि भोळे,लोकवाड्.मय गहृ,मुबंई,२०१० 

४) साहहत्य-समीक्षा –(वव. वा. नशरवाडकर गौरव ग्रथं) –सपंाहदत – सावषजननक वाचनालय, नानसक, 
१९७६. 
५) आधुननक मराठी काव्य  उद् गम, ववकास आच्ि भववतव्य – हद. के. बेडेकर, नागपुर ववद्यापीठ, 



नागपुर, १९६९ 

६ )काही मराठी कवी जाच्िवा आच्ि शैली. – सधुीर रसाळ,जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद, ततृीय 
आवतृ्ती, २०११ 
७) स्वातंत्र्योत्तर मराठी कववता – सपंादक डॉ. सरु्मा करोगल ,प्रनतमा प्रकाशन, पुिे, १९९९. 
८) कववतेववर्यी – वसतं आबाजी डहाके, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद,१९९९. 
९)कववता  सकंल्पना, नननमषती आच्ि समीक्षा – वसतं पाटिकर, मुबंई ववद्यापीठ आच्ि अनुभव प्रकाशन, 
मुबंई, १९९५. 
१०) कववतेचा शोध – वसतं पाटिकर, मौज प्रकाशन, मुबंई, २०११ 

------------------------------------------------------------- 
 



SYBA – MAR – (II) 

(To be implemented from 2017-2018) 

SEM - 3 

द्वितीय वर्ष कला मराठी सत्र द्वतसरे व चौथ े(प्रत्येक सत्रात ३ श्रेयांकन)े 

 

द्वदितीय वर्ष बी.ए. (मराठी) अभ्यासपद्वत्रका क्र. २ च्या अभ्यासक्रमात द्वतस-या सत्रात ‘कािबंरी’ या 

साद्वित्यप्रकाराचा सैद्धांद्वतक पररचय व िोन कािबं-या यांचा समावेश आि.े चौथ्या सत्रात ‘आत्मकथन’ 

या साद्वित्यप्रकाराची ठळक वैद्वशष्टये व िोन आत्मकथने यांचा समावेश करण्यात आलेला आि.े  या 

अभ्यासक्रमाची श्रेयांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली आि.े  िा अभ्यासक्रम िोन सत्रात 

द्ववभागला असून नेमलेल्या द्ववद्वशष्ट ताद्वसकांमधे तो द्वशकवला जाणे आवश्यक आि.े   

 

सत्र ३ (द्वतसरे) – एकूण व्याख्यान े४५ – श्रेयांकने - ०३ 

घटक–१ कािबंरीः एक साद्वित्यप्रकार - पररचय (१५ ताद्वसका)  श्रेयांकन १ 

कािबंरी िा कथनात्मक साद्वित्यप्रकार त्या िषृ्टीने त्याच्या घटकांची माद्विती कथानक, द्वनवेिन, 

व्यद्विरेखा, भार्ा, द्वनवेिनाचे प्रकार, व्यद्विरेखांचे प्रकार, कािबंरीची एकूण संरचना.     

 

घटक- २ ‘थँक यू द्वमस्टर ग्लाड’,-  कािबंरी – अद्वनल बवे पॉप्युलर प्रकाशन (१५ ताद्वसका) श्रेयांकन १ 

 

घटक -३ ‘दिवे गेलेले दिवस’,- कािबंरी – रंगनाथ पठारे, शब्िालय प्रकाशन (१५ ताद्वसका) श्रेयांकन १  

 

सत्र -४ ( चौथ)े एकूण व्याख्यान े४५ – श्रेयांकने -३ 

घटक १: ‘आत्मकथन’ या साद्वित्यप्रकाराची ठळक वैद्वशष्ट्ये (१५ ताद्वसका) श्रेयांकन- १ 

 

घटक २: ‘मन मं ि ैद्ववश्वास’- आत्मकथन – द्ववश्वास नांगरे पाटील, राजिसं प्रकाशन, (१५ ताद्वसका) 

श्रेयांकन १ 

 

घटक ३: ‘जसं घडलं तसं’ - आत्मकथन -  नीलम माणगावे, शद्वशदकरण पद्वब्लकेशन, (१५ ताद्वसका)– 

श्रेयांकन १ 

 

 

 

 



तृतीय सत्रान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपद्वत्रकेचे प्रथम सत्रान्त प्रश्नपद्वत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आि.े 

 

द्वितीय वर्ष बी. ए. मराठी अभ्यासपद्वत्रका क्र. ३ 

प्रश्न १– ‘कािबंरी’  या साद्वित्यप्रकाराचा सैद्धाद्वन्तक पररचय यावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न  

           – गुण २०. 

प्रश्न २ – ‘थँक यू द्वमस्टर ग्लाड’ या कािबंरीवर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ३ – ‘दिवे गेलेले दिवस’ या कािबंरीवर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलिा (अंतगषत पयाषयांसि) – गुण ३०. 

१) आत्मकथनाचा सैद्धाद्वन्तक पररचय  

२) ‘थँक यू द्वमस्टर ग्लाड’  

३) ‘दिवे गेलेले दिवस’ 

प्रश्न ५.  अभ्यासपद्वत्रकेतील घटक २ व ३ वर आधाररत वस्तुद्वनष्ठ प्रश्न. प्रत्येक घटकावर ४ असे 

एकूण ८ वस्तुद्वनष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न द्ववचारले जातील, परीक्षाथंनी त्यापैकी कोणतेिी ५ 

प्रश्न सोडवायचे आिते. प्रत्येक योग्य उत्तरास २ गुण असे एकूण गुण १० 

 

चतथुष सत्रान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपद्वत्रकेचे प्रथम सत्रान्त प्रश्नपद्वत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आि.े 

द्वितीय वर्ष बी. ए. मराठी अभ्यासपद्वत्रका क्र. ३ 

प्रश्न १– ‘आत्मकथन’ या साद्वित्यप्रकाराचा सैद्धाद्वन्तक पररचय यावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न 

   – गुण २०. 

प्रश्न २ – ‘मनमे ि ैद्ववश्वास’  या आत्मकथनावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ३ – ‘जसं घडलं तसं’ या आत्मकथनावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलिा (अंतगषत पयाषयांसि) – गुण ३०. 

१) आत्मकथनाचा सैद्धाद्वन्तक पररचय  

२) ‘मनमे ि ैद्ववश्वास’  

३) ‘जसं घडलं तसं’ 

प्रश्न ५.  अभ्यासपद्वत्रकेतील घटक २ व ३ वर आधाररत वस्तुद्वनष्ठ प्रश्न. प्रत्येक घटकावर ४ असे 

एकूण ८ वस्तुद्वनष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न द्ववचारले जातील, परीक्षाथंनी त्यापैकी कोणतेिी       

५ प्रश्न सोडवायचे आिते. प्रत्येक योग्य उत्तरास २ गुण - एकूण गुण १० 

------------------------------------------------------------------------------- 
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SYBA – PAPER NO. III 

(To be implemented from 2017-2018) 

 

व्दितीय वर्ष, कला, मराठी अभ्यासपव्िका क्र. ३ 

व्दितीय वर्ष, कला (मराठी) अभ्यासपव्िका क्र. ३ च्या अभ्यासक्रमातील  व्तस-या व चौथ्या 

सिासाठी एकूण चार नव्या अभ्यासपव्िका – “३०१ भार्ा आव्ण भार्ाभ्यास”, ४०१ “मराठीच्या 

बोलीचा अभ्यास: आगरी बोली”, ४०२“मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: मालवणी बोली”, ४०३ 

“मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: वाडवळी बोली ” नेमण्यात आल्या आहते. यापैकी व्तसर् ्या सिासाठी 

अभ्यासपव्िका क्र. “३०१ भार्ा आव्ण भार्ाभ्यास” ही सवष महाव्वद्यालयांसाठी अव्नवायष असून, 

चौथ्या सिासाठी तीन पयाषयी स्वरूपाच्या अभ्यासपव्िका नेमल्या आहते; या अभ्यासपव्िकांपैकी 

कोणतीही एक अभ्यास पव्िका संबंव्ित महाव्वद्यालयाने व्नवडायची असून आगामी तीन वर्ांसाठी 

संबंव्ित महाव्वद्यालयाने व्वव्िष्ट अभ्यासपव्िकेची केलेली व्नवड अपररहायष राहील, त्यांना 

आपल्या व्नवडीत बिल करता येणार नाही. या अभ्यासक्रमाची श्रेयांकन पद्धतीनुसार रचना 

करण्यात आली आह.े वरील अभ्यासक्रम िोन सिांत व्वभागलेला असून, नेमलेल्या व्वव्िष्ट 

ताव्सकांमध्ये तो व्िकव्वला जाणे आवश्यक आह.े 

सि चारसाठी महाव्वद्यालयांना ४०१ मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: आगरी बोली; ४०२ 

मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: मालवणी बोली किकवा ४०३ मराठीच्या बोलीचा अभ्यास: वाडवळी 

बोली या चार अभ्यासपव्िकांपैकी कोणत्याही एकाच अभ्यासपव्िकेची व्नवड करावी लागेल. 

संबंव्ित महाव्वद्यालयाच्या यापूवी व्निाषररत व माय य लालेल्या ताव्सकांमध्ये कोणत्याही रकाकारची 

वाढ करता येणार नाही. 

सि ३, अभ्यासपव्िका क्र. ३, एकूण व्याख्यान े४५, श्रेयांकने ३ 

भार्ा आव्ण भार्ाभ्यास 

घटक १ (अ) मानवी भार्ेचे स्वरूप , एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 

संरकाेर्ण – मानवी आव्ण मानवेतरांचे, मानवांचे भाव्र्क व भार्ेतर संरकाेर्ण, मानवी भार्ेची लक्षणे  

किकवा स्वरूप व्विेर् ( ध्वय यात्मकता, व्चय हात्मकता, यािवृ्च्िकता, सजषनिीलता,रकात्यक्षातीतता, 

सामाव्जकता,पररवजषनिीलता इ.) मानवी भार्ेच्या व्याख्या  

(आ) भार्ेची व्वव्वि काये – रोमान याकबसनचे संरकाेर्णाचे नमुनारूप व ६ भाव्र्क काये 

(व्नििेात्म, आव्वष्कारात्म, पररणामव्नष्ठ, संियाषत्म, संपकष व्नष्ठ, अव्तभार्ात्म)  

घटक २ (अ) भार्ा, समाज आव्ण संस्कृती - एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 
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भार्ा – एक सांस्कृव्तक संव्चत, सांस्कृव्तक जडणघडणीचे, संक्रमणाचे माध्यम एडवडष 

सपीर-बंजामीन वोर्ष  यांचा भाव्र्क सापेक्षतावािाचा अभ्युपगम भार्ेकड ेपाहण्याचा 

समाज भार्ावैज्ञाव्नक िवृ्ष्टकोण, समाजातील भार्ावैव्वध्य आव्ण भार्ेचा बहुव्जनसीपणा, 

भाव्र्क-सांस्कृव्तक व्वव्विता परस्परसंबंि  

(आ) भार्ेचा व्वकास आव्ण –हास – संकल्पनाव्वचार : एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 

जागव्तकीकरण आव्ण भाव्र्क-सांस्कृव्तक व्वव्विता- पररणाम, भाव्र्क ध्रुवीकरणाचे िोके, 

भार्ेच्या ‘व्वकासा’ची संकल्पना, भार्ेच्या रकागतीचे व्नकर् किकवा मापिडं, भाव्र्क -हासाची 

संकल्पना, भाव्र्क -हासाच्या व्वव्वि अवस्था किकवा टप्पे, भाव्र्क -हासाची कारणे, 

भार्ाव्नयोजन आव्ण भार्ेचा व्वकास  

 

घटक ३ (अ) भार्ा, रकामाण भार्ा आव्ण बोली- संकल्पना व्वचार :एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 

‘रकामाण भार्ा’ म्हणजे काय, रकामाण भार्ेची आवश्यकता, रकामाण भार्ा व बोली यांच्यातील 

संबंि, त्यांचे वापरक्षेि, बोलीवैव्वध्य- उपबोली, स्थाव्नक बोली-रकाािवे्िक बोली- जाव्तव्नष्ठ 

बोली-सामाव्जक बोली इ., बोलंव्वर्यीचे गैरसमज (िुद्धािुद्धता, श्रेष्ठकव्नष्ठता, अंगभूत 

क्षमता इ.) व तथ्ये, मराठीच्या व्वव्वि बोली  

(आ) बोलंच्या अभ्यासाची गरज व महत्त्व  

बोलीव्वज्ञान (Dialectology), बोलंच्या अभ्यासाची दििा – बोलंचा व्वजनात्मक 

अभ्यास, सामाव्जक-सांस्कृव्तक अभ्यास, बोलंच्या अभ्यासाची सािने, क्षेिीय कायष (Field 

Work), बोलंची व्याकरणे व कोिरचना यांचे महत्त्व, बोलंसमोरील आदहाने व त्यांचे 

जतन व संविषन यांसाठी करावयाच्या रकायत्नांची दििा 

तृतीय सिांत पररक्षेचे स्वरूप 

 रकाश्न क्र. १ घटक १ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. २ घटक २ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ३ घटक ३ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण ३०) 

 रकाश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ यांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोणतेही ५ रकाश्न  सोडव्वणे 

(गुण १०) 
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SEM - 4 (UAMAR 401) 

सि – ४ (चौथ)े एकूण व्याख्यान े४५,  श्रेयांकने ३ 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपव्िका क्र. 401 : मराठीच्या बोलंचा अभ्यास: आगरी बोली 

घटक १ एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १ 

अ)आगरी बोलीची वैव्िष्ये- व्युत्पत्ती आव्ण व्वकास, व्याकरव्णक वैव्िष्ये, उच्चार रकादक्रया-

म्हणी, वाक् रकाचार, िब्िसंग्रह इ. 

आ) आगरी लोकसंस्कृती, आगरी बोलीचे रकाभाव क्षेि, आगरी साव्हत्याचा इव्तहास 

घटक २ एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १  

आगरी बोलीतील व्नवडक कव्वताचंा अभ्यास: १) सारेबाराचा पलाट, मायच्य ंसरुक्याची 

गोिरी- रकाा. एल.् बी. पाटील, २) आगरी-कोळी, आय-चंद्रकातं मढवी,३) आबचा आगोर- 

डॉ. संजीव म्हाि,े ४) मीठ, नवी मुंबई- रामनाथ म्हाि,े ५) इनकूरी, आमी जातीच हाव 

आगरी- पुडंव्लक म्हाि,े ६) जव्मनीचा तुकरा - म. वा. म्हाि,े ७) बिंर, खोपट- मुकेि 

कांबळे, ८)आल ंकंपनीवाल ंआलं सौ. सुनंिा मोडखरकर, ९) पायडंा- सौ. िोभना रामकृष्ण 

पाटील, १०) एस.् ई. लडे नवरा- गणपत म्हाि,े ११) खलाटी- अव्वनाि पाटील, १२) 

दिप्तीला गाव सारा िावला- दिनानाथ वेटू पाटील, १३) आमचकेरं आता परकल्प आयलंय- 

व्वश्वास ठाकूर, नेरुळ, १४) भाकरी, िूय य- सौ. िमयंती भोईर 

 

घटक ३ एकूण व्याख्याने १५, श्रेयांकने १  

आगरी बोलीतील व्नवडक कथांचा अभ्यास: १) साकव- परेन जाभंळे, २) मौल- िंकर 

सखाराम, ३) म्हारत्याचा तेरावा-मोहन भोईर, ४) बेमयाचा बेरा- चंद्रकातं पाटील, ५) 

हररभाऊ घरत- भगताचा उतारा ६) वािळ- सौ. वासतंी ठाकूर, ७) व्नवरणुका- ए. डी. 

पाटील, ८) जोल- अव्वनाि पाटील, ९) जाण- गजानन म्हािे, १०) िालन जावाचा हाय-

रकाा. जयवंत पाटील 

 

चतुथष सिांत परीक्षेचे स्वरूप 

 रकाश्न क्र. १ घटक १ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. २ घटक २ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 

 रकाश्न क्र. ३ घटक ३ वर अंतगषत पयाषयासह एक रकाश्न (गुण २०) 
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रकाश्न क्र. ४ घटक १, २ व ३ यांवर अंतगषत पयाषयासह तीन रटपा (गुण ३०) 

रकाश्न क्र. ५ घटक १, २ व ३ यांवर वस्तुव्नष्ठ स्वरुपाचे ९ पैकी कोणतेही ५ रकाश्न सोडव्वणे 

(गुण १०) 

संिभष ग्रंथ: १) भारतीय भार्ांचे लोकसवेक्षण: सवेक्षण माव्लका मुख्य संपािक- डॉ. गणेि 

िवेी, महाराष्ट्र खंड संपािन: अरुण जाखडी, पद्मगंिा रकाकािन, २०१३ 
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म ुंबई विद्यापीठ 

तृतीय िर्ष बी.ए.  

मराठी 

अभ्यासक्रम (CBCS)   
Course Code  Core Course  No of Credits  

सत्र ५ िे    

UAMAR ५०१  अभ्यासपवत्रका क्र. ४. मध्यय गीन मराठी िाङ् 

मयाचा इवतहास भाग १  

 

४  

UAMAR ५०२   अभ्यासपवत्रका -५ भारतीय सावहत्यविचार 

 

४  

UAMAR ५०३   अभ्यासपवत्रका ६. सावहत्य आवण समाज भाग १  

 

३  

UAMAR ५०४   अभ्यासपवत्रका क्र. ७ भार्ाविज्ञान  ४  

UAMAR ५०५   अभ्यासपवत्रका क्र. ८ आध वनक मराठी सावहत्य, 

 

४  

UAMAR ५०६   अभ्यासपवत्रका क्र. ९ भार्ाुंतर कौशल्य 

 

३  

   

सत्र ६  िे    

UAMAR ६०१  अभ्यासपवत्रका क्र. ४. मध्यय गीन मराठी िाङ् 

मयाचा इवतहास भाग २  

 

४  

UAMAR ६०२   अभ्यासपवत्रका -५ पाश्चात्य  सावहत्यविचार 

 

४  

UAMAR ६०३   अभ्यासपवत्रका ६. सावहत्य आवण समाज भाग २   

 

३  

UAMAR ६०४   अभ्यासपवत्रका क्र. ७ मराठी व्याकरण  

 

४  

UAMAR ६०५   अभ्यासपवत्रका क्र. ८ उत्तर आध वनक मराठी 

सावहत्य, 

 

४  

UAMAR ६०६   अभ्यासपवत्रका क्र. ९ व्यािसावयक मराठी  

 

३  
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अभ्यासपवत्रका क्र. ४. मध्यय गीन मराठी िाङ् मयाचा इवतहास भाग १  

सत्र - ५िे (श्रेयाुंकने-४) व्याख्याने -६० 

उददष्ट े(Objective)  

१) मध्यमयगुीन वाड्मयीन इतिहासाचा पररचय करून दणे े 

२) मध्यमयगुीन कालखंडािील वाड्मय तनतमििी पे्ररणा व सास्कृतिक पार्श्िभमूीचा उलगडा करण े

३) मध्यमयगुीन कालखंडािील वाडमयीन परंपरा, रचना प्रकार व गं्रथकारांची मातहिी करून घणे े 

.४) मध्यमयगुीन कालखंडािील मराठी भाषेचे स्वरूप स्पष्ट करण े 

५) वारकरी संप्रदायािील प्रमखु संिकवींच्या कात्ननतमििीचे स्वरूप जाणनू घऊेन तयांची वैतिष्ट ेलक्षाि घणे े 

६) पंतडिी का्याचे स्वरूप समजावनू घणे े  

 
घटक -१ मराठी सावहत्याची स रुिात ि महान भािीय िाङ् मय 
अ) मराठी सावहत्याची स रुिात - मराठी : दशेीभार्ा  म्हणून ८ , ९िे शतक पररचय , मराठीतील 

आद्यग्रुंथ :चचाष, वशलालेख, ताम्रपट यािरील मराठी लेखन. – थोडक्यात पररचय 

ब) महान भाि सुंप्रदायाची ठळक िैवशष्ट्ये : व्दतैी तत्त्िज्ञान, पुंचकृष्ट्ण, चक्रधराुंचे व्यविमत्त्ि, मराठीचा 

स्िीकार ि आग्रह, साुंकेवतक वलपी. 

महान भािीय िाङ्मय : चररत्रग्रुंथ , तत्त्िज्ञानग्रुंथ, सातीग्रुंथ, स्फ ट गद्य-पद्य-धिळे, टीकाग्रुंथ, 

व्याकरणग्रुंथ. 

 

घटक -२ िारकरी पुंथीयाुंचे िाङ् मय -  

अ) यादिकालीन महाराष्ट्रात िारकरी पुंथाची प्रस्थापना, पुंढरीचा भिीसुंप्रदाय हा महाराष्ट्रातील प्रम ख 

िारकरी सुंप्रदाय म्हणून तेराव्या शतकात धार्ममक, सामावजक ि सावहवत्यक दषृ्ट्या प्रभािी. 

ब) ज्ञानदिे-नामदिे ि त्याुंच्या प्रभािळीतील इतराुंचे िाङ् मय. 

 

घटक ३ िारकरी पुंथीयाुंचे िाङ् मय – 

 अ) बहामनी राजिट, एकनाथकालीन महाराष्ट्र, तमोय ग, एकनाथ, एकनाथपुंचक याुंचे िाङ् मय 

 ब) वशिकालीन महाराष्ट्र – स्िराज्य प्रेरणा. त काराम, त कारामाचे वशष्ट्य याुंचे िाङ् मय 

 

घटक ४ पुंवडती काव्य- 

 अ) पुंवडती काव्याची स्िरूपिैवशष्ट्ये, पुंवडती काव्याचे ग णदोर् चचाष  

 ब) पुंवडत किी- म िेश्वर, मोरोपुंत, रघ नाथ पुंवडत, सामराज, वनरुंजनमाधि, िामनपुंवडत,  

              नागेश, विठ्ठल 
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सत्रान्त परीक्षा ( ग ण १००) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome) 

१) प्राचीन मराठी वाड्मयाच्या इततहासाची मातहती होईल  

२) प्राचीन मराठी वाड्मयाचे रचना प्रकार समजतील  

३) मराठी भाषेबद्ल अतभमान तनमााण होईल  

सुंदभष ग्रुंथ- 

 

१) जोग, रा.श्री. ि इतर (सुंपा.) मराठी िाङ् मयाचा इवतहास- खुंड ३, महाराष्ट्र सावहत्य पररर्द, प ण,े 

प.आ. १९७३. 

२) त ळेप ळे, शुं.गो., पाच सुंतकिी, स विचार प्रकाशन मुंडळ, प ण,े १९८४, (वत.आ.) 

३) त ळेप ळे, शुं. गो. ि इतर (सुंपा.) मराठी िाङ् मयाचा इवतहास- खुंड १, महाराष्ट्र सावहत्य पररर्द, 

प ण,े प.आ. १९८४. 

४) मालश,े सुं.गुं. ि इतर (सुंपा. ) मराठी  िाङ् मयाचा इवतहास- खुंड २ भाग १ ि भाग २,  महाराष्ट्र 

सावहत्य पररर्द, प ण,े प.आ. १९८२. 

५) भािे, वि.ल. महाराष्ट्र सारस्ित, पॉप्य लर, म ुंबई,आ. ५वि १९६३. 

६) धोंड, म. िा., (सुंपा.) मऱ्हाटी लािणी, मौज, म ुंबई १९५६. 

७) शेणोलीकर, ह. श्री., प्राचीन मराठी िाङ् मयाचे स्िरूप, मोघे प्रकाशन, कोल्हापूर, १९७१. 

८) सहस्त्रब द्ध,े म. ना., मराठी शावहरी िाङ् मय, ठोकळ प णे, १९६१. 

९) सरदार गुं.बा., सुंत सावहत्याची सामावजक फलश्र ती, म. सा.प., प णे १९७० (वत.आ.) 
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अभ्यासपवत्रका क्र. ४. मध्यय गीन मराठी िाङ् मयाचा इवतहास भाग २  

सत्र - ६िे (श्रेयाुंकने-४) व्याख्याने -६० 

उददष्ट े(Objective)  

१) िातहरी वाड्मयाचा पररचय करून घणे-े 

२) इिर धमीयांनी केलेल्या वाड्मयीन तनतमििीचा पररचय करून घणे े 

३) वेगवेगळ्या पंथाचे वाड्मयाचा पररचय करून घणे े

४) बखर वाड्मय तनतमििीचा पररचय करून घऊेन तयाची ठळक वैतिष्ट ेजाणनू घणे े

५) मध्ययगुीन कालखंडािील प्रमखु संप्रदाय व गं्रथ तनतमििी यांचा अनबंुध स्पष्ट करण े 

घटक -१ शावहरी िाङ् मय- 

अ)  लािणी, पोिाड,े या काव्य प्रकाराुंची स्िरूप िैवशष्ट्ये. 

ब)  काही लािणीकार- होनाजी बाळा, रामजोशी, प्रभाकर, अनुंत फुं दी, परशराम या शावहराुंचा ि   

      त्याुंच्या सावहत्याचा पररचय. 

 

घटक -२ महान भाि ि िारकरी याुंखेरीज इतर पुंथीयाुंचे िाङ् मय 

अ) नाथ, दत्त या पुंथातील िाङ् मयाचे स्िरूप. 

ब) समथष, ललगायत या पुंथातील िाङ् मयाचे स्िरूप 

 

घटक – ३ लहद ूधमाषखेरीज इतर धर्ममयाुंनी केलेली िाङ् मयवनर्ममती 

अ) विस्ती धर्ममयाुंनी केलेली िाङ् मयवनर्ममती 

 ( विस्ती –फादर स्टीफन्स, क्र आँ, सालुंदाज, पाद्री अल्मैद) 

ब) इस्लामी धर्ममयाुंनी केलेली िाङ् मयवनर्ममती 

 ( इस्लामी – म ुंतोजी (मृत्य ुंजय), हुसेन अुंबरखान, शेख महमुंद, शहाम नी) 

 

घटक – ४ बखर गद्याची स्िरूप िैवशष्ट्य े

अ) बखरी- वशिपूिषकालीन – मवहकाितीची उफष  माहीमची बखर, राक्षसतागडीची लढाई. 

 बखरी- वशिकालीन- वशिछत्रपतींचे चररत्र- कृष्ट्णाजी अनुंत सभासद, वचत्रग प्तविरवचत वशिाजी 

महाराजाुंची बखर, श्री छत्रपतींची ९१ कलमी बखर – दत्तोवत्रमल िाकेवनस, मल्हार रामराि वचटणीस 

विरवचत श्री वशिछत्रपतींचे सप्तप्रकरणात्मक चररत्र. 

ब) बखरी – पेशिेकालीन- नाना फडणिीसाचे आत्मचररत्र, श्री रामदास स्िामींचे चररत्राची बखर उफष  

हन मुंत स्िामीची बखर, पेशव्याुंची बखर, कृष्ट्णाजी विनायक सोहनी, पावनपतची बखर- रघ नाथ यादि, 

भाऊसाहबेाुंची बखर-कृष्ट्णाजी शामराि, खडयाषच्या स्िारीची बखर. 

 

सत्रान्त परीक्षा ( ग ण १००) 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  
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प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome) 

१) शातहरी वाड्मयाचा पररचय होईल 

२) बखर वाड्मयाचा पररचय होईल  

३) वेगवेगळ्या पंथाचे वाड्मयाचे स्वरूप लक्षात येईल  
४) वेगवेगळ्या धमीयांनी केलेल्या वाड्मय तनतमातीचा पररचय होईल 

५) मध्युगीन वाड्मयाचे स्वरूप स्पष्ट होईल.   
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अभ्यासपवत्रका -५ 

भारतीय सावहत्यविचार 

  

सत्र – ५ िे (श्रेयाुंकने-४) व्याख्याने-६० 

उददष्ट े(Objective)  

१) भारतीय सातहत्याचे स्वरूप आतण तसद्ांत समजावून देणे  

२) सातहत्य भाषेचे स्वरूप व काया समजावून घेणे  

३) सातहत्याची तनतमाती प्रतिया व प्रयोजन समजावून घेणे   

घटक -१ भारतीय सावहत्यशास्त्र: सुंकल्पना ि वसद्धाुंत-(१) 

१  अलुंकारविचार,िक्रोिीविचार 

२  ररतीवसद्धाुंत, ध्िवनवसद्धाुंत 

३  औवचत्य विचार 

 

घटक-२ भारतीय सावहत्यशास्त्र : सावहत्याचा आस्िाद. 

१ भरताचा रसवसद्धाुंत   

रसवसद्धाुंताचे भाष्ट्यकार : १. भट्टलोल्लट 

         २. श्रीशुंक क  

         ३. भट्टनायक  

         ४. अवभनिग प्त  

 

घटक-३ भारतीय सावहत्यशास्त्र : सावहत्य भार्ेचे स्िरूप ि कायष 

१. शब्दशिी : अवभधा, लक्षणा ि व्युंजना. 

२. िृत्त, छुंद,म िछुंद. 

 

घटक – ४ भारतीय सावहत्यशास्त्र : वनर्ममती प्रदकया ि प्रयोजन विचार 

१. सावहत्य वनर्ममती मागील कारणे: प्रवतभा, व्य त्पत्ती ि अभ्यास. 

२. सावहत्याची प्रयोजने : भरत ते अवभनिग प्त 

 

सत्रान्त परीक्षा – ग ण १०० 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  
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साध्ये (Outcome) 

१) भारतीय सातहत्य तवचाराचा पररचय होईल  

२) भारतीय सातहत्य आस्वाडची प्रतिया समजेल  

३) भारतीय सातहत्याची तनतमाती प्रतिया व प्रयोजनाचा पररचय होईल. 

 

सुंदभष ग्रुंथ- 

१ कुं गले, र.प.,(सुंपा.) काव्यशास्त्र, मौज प्रकाशन, म ुंबई १९७४ 

२ कुं गले, र.प.,(सुंपा.) रस-भाि-विचार, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य सुंस्कृती मुंडळ म ुंबई, १९७३ 

४ क लकणी िा.ल.,सावहत्य स्िरूप आवण समीक्षा, पॉप्य लर, म ुंबई १९७५ 

५ गाडगीळ. स.रा., काव्यशास्त्रप्रदीप, व्हीनस, प णे (सहािी आिृत्ती), २००३ 

६ दशेपाुंड,े ग. त्र्युं., भारतीय सावहत्यशास्त्र, पॉप्य लर, म ुंबई (वत.आ.) १९८० 

७ नेमाड ेभालचुंद्र, सावहत्याची भार्ा, साकेत, औरुंगाबाद, १९८७ 

८ पाटणकर, रा. भा., सौंदयषमीमाुंसा, मौज, म ुंबई (वत.आ.) २००४ 

९ पाटणकर, िसुंत, सावहत्यशास्त्र : स्िरूप आवण समस्या पद्मगुंधा, प णे, २००६. 

१० पाटील, गुंगाधर, समीक्षेची निी रूपे, मॅजेस्टीक, म ुंबई १९८१ 

११ मालशे, वमललद, आध वनक, भार्ा विज्ञान : वसद्धाुंत आवण उपयोजन. लोकिाङ् मयगृह,  

      म ुंबई. १९९५ 

१२ रसाळ, स धीर, कविता आवण प्रवतमा, मौज, म ुंबई १९८२ 

१३ गणोरकर, प्रभा, डहाके िसुंत आबाजी ि इतर, (सुंपा.) िाङ् मयीन सुंज्ञा सुंकल्पना कोश,  

      ग.रा. भटकळ फाऊुं डशेन, म ुंबई, २००१ 

१४ राजाध्यक्ष, विजया ि इतर, (सुंपा.) मराठी िाङ् मयकोश, खुंड ४, (समीक्षा सुंज्ञा), महाराष्ट्र   

      राज्य सावहत्य सुंस्कृती मुंडळ, म ुंबई, २००२ 

१५ सावहत्यशास्त्र उदभि आवण विकास : पाुंड रुंग िामन काणे  

     १६ प्राचीन काव्यशास्त्र : र.रा. कुं गले  

१७ प्राचीन काव्यशास्त्र : डॉ. स.रा. गाडगीळ  

१८ सावहत्य स्िरूप आवण समीक्षा : िा.ल क लकणी  

१९ भारतीय सावहत्यविचार : प्रा. ब.ल . सोनार 

२० भारतीय सावहत्यविचार : ग.त्र्य. दशेपाुंड े 

२१ अवभनि काव्यप्रकाश  : रा.श्री. जोग 
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सत्र -६ िे (श्रेयाुंकने-४) व्याख्याने-६० 

पाश्चात्य सावहत्य विचार 

उददष्ट े(Objective)  

१) पाश्चात्य सातहत्याचे स्वरूप समजावून घेणे  

२) पाश्चात्य सातहत्य तवचारात सातहत्याच्या भाषेचे स्वरूप समजावून घेणे  

३) सातहत्याची तनतमाती प्रतिया व प्रयोजन समजावून घेणे  

४) सातहत्याच्या आस्वादाचे तसद्ांत समजावून घेणे   

घटक – १ पाश्चात्य सावहत्य विचार : सावहत्याचे स्िरूप 

१ अन कृती वसद्धाुंत : प्लेटो ि अॅररस्टॉटल 

२ पाश्चात्याुंनी केलेल्या काव्यव्याख्या : िडषस्िथष, कोलरीज. कोटषहॉप, एडगर अलन पो, अनोल्ड. 

 

घटक -२ पाश्चात्य सावहत्य विचार : सावहत्याची भार्ा 

१. रूपक, प्रवतक ि प्रवतमा 

२. अनेकाथषता, वनयामोल्लुंघन, अपररचीतीकरण. 

 

घटक -३ पाश्चात्य सावहत्य विचार : सावहत्याची वनर्ममती प्रदक्रया ि प्रयोजन विचार 

१ कोलररजचा कल्पनाशिीचा ि चमत्कृतीशिीचा वसद्धाुंत. 

२ आत्मविष्ट्कार, जीिनभाष्ट्य, सामावजक बाुंवधलकी (माक्सषिादी विचारासह) ही प्रयोजने. 

 

घटक-४ पाश्चात्य सावहत्य विचार : सावहत्याचा आस्िाद 

१ अॅररस्टॉटलच्या कॅथार्मससचा वसद्धाुंत. 

२ ररचर्डसषचा प्रेरणा सुंत लनाचा वसद्धाुंत. 

  

सत्रान्त परीक्षा – ग ण १०० 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  
 

साध्ये (Outcome) 

१) पाश्चात्य सातहत्य तवचारांचा पररचय होईल  

२) पाश्चात्य सातहत्याच्या तनतमाती प्रतिया व प्रयोजन तवचाराचा पररचय होईल  

३) पाश्चात्य सातहत्याच्या आस्वाद घेण्याच्या पद्ती समजतील  
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सुंदभष ग्रुंथ- 

 

१  करुंदीकर, गो.वि., (भार्ाुंतर) अॅररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र, मौज, म ुंबई १९७८ 

२  नेमाड ेभालचुंद्र, सावहत्याची भार्ा, साकेत, औरुंगाबाद, १९८७ 

३  पाटणकर, िसुंत, सावहत्यशास्त्र : स्िरूप आवण समस्या पद्मगुंधा, प ण,े २००६. 

४  पाटील, गुंगाधर, समीक्षेची निी रूपे, मॅजेस्टीक, म ुंबई १९८१ 

५  मालशे, वमललद, आध वनक, भार्ा विज्ञान : वसद्धाुंत आवण उपयोजन. लोकिाङ् मयगृह,  

      म ुंबई. १९९५ 

६  गणोरकर, प्रभा, डहाके िसुंत आबाजी ि इतर, (सुंपा.) िाङ् मयीन सुंज्ञा सुंकल्पना कोश,  

      ग.रा. भटकळ फाऊुं डशेन, म ुंबई, २००१ 

७  राजाध्यक्ष, विजया ि इतर, (सुंपा.) मराठी िाङ् मयकोश, खुंड ४, (समीक्षा सुंज्ञा), महाराष्ट्र   

      राज्य सावहत्य सुंस्कृती मुंडळ, म ुंबई, २००२ 

८) पाश्चात्य सावहत्यविचार : भालचुंद्र खाुंडकेर, लीला गोविलकर  

९)  पाश्चात्य सावहत्यविचार : प्रा. ब.ल . सोनार  
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अभ्यासपवत्रका ६.  

सावहत्य आवण समाज भाग १  

सत्र -५ ि ेतावसका ४५   श्रेयाुंकन े३ 

उददष्ट े(Objective)  

१) सातहतय आतण समाज यांचा अनोन्य संबध िपासण े  

२) महानगरीय सातहतयाच्या जाणीव समजावनू घणे े

३) ग्रामीण सातहतयाच्या जाणीव समजावनू घणे े

४) तनवडक कलाकृिीच्या आधारे वाड्मयीन प्रवतृ्तीचा िोध घणे े  

घटक १ सावहत्य - समाज अन्योन्य सुंबुंध  (तावसका १५) श्रेयाुंकन १ 

अ) सावहत्य, समाजसुंस्कृती या सुंकल्पना ि त्याुंच्या परस्परसुंबुंधाचे स्िरुप 

ब) सावहत्य- समाज सुंबुंध - तेन , माक्सष याुंचे वसद्धाुंत , मानितािाद, माक्सषिाद, स्त्रीिाद, 

आुंबेडकरिाद याुंचे स्िरूप विशेर् 

 

घटक २  महानगरी जावणिेचे सावहत्य (तावसका १५ ) श्रेयाुंकन १ 

अ) महानगरी जावणिेचे सावहत्य सुंकल्पना ि मराठीतील परुंपरा 

ब)  क्रमश: : महशे केळूसकर  मनोविकास प्रकाशन, प णे  

 
 

घटक -३  ग्रामीण सावहत्य      (तावसका १५ ) श्रेयाुंकने १ 

अ) ग्रामीण सावहत्य- सुंकल्पना ि मराठीतील परुंपरा 

ब) धग असतेच आसपास : कल्पना द धाळ, लोकिाङ्मय गृह, म ुंबई  

 

घटक ४ प्रकल्प अहिाल – सबुंवधत विर्यािर २० ग णाुंचे प्रकल्प लेखन    

श्रेयाुंकन १ 

सत्रान्त परीक्षा ( ग ण ८०) 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome)  

१) सातहतय व समाज यांच्या अनोन्य संबंधाचा पररचय होईल  

२) महानगरीय व ग्रामीण जाणीवेच्या सातहतयाचा व समाजाचा अनोन्य संबंध लक्षाि येईल  

३) तनवडक कलाकृिीच्या आधारे तवतवध वाड्मयीन प्रवाहाचा पररचय होईल  
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सुंदभष ग्रुंथ- 

१ मराठी िाङ् मयाचा इवतहास – खुंड ५, भाग १ – सुंपादक – रा. श्री. जोग म.सा. पररर्द,  

   प णे, १९७३. 

२) कादुंबरीविर्यी – हररश्चुंद्र थोरात. पद्मगुंधा प्रकाशन, प ण,े २००६. 

३) टीकास्ियुंिर - भालचुंद्र नेमाड,े साकेत प्रकाशन, औरुंगाबाद, १९९०. 

४) कादुंबरी - एक सावहत्यप्रकार - हररश्चुंद्र थोरात, शब्द पवब्लकेशन्स म ुंबई, २०१०. 

५) मराठी िाङ् मय  कोश-खुंड ४, ( समीक्षा सुंज्ञा), समन्ियक सुंपादक- डॉ. विजया राजाध्यक्ष,  

    महाराष्ट्र राज्य सावहत्य सुंस्कृती मुंडळ, म ुंबई, २००२ , 

६) िाङ् मयीन सुंज्ञा-सुंकल्पना कोश- सुंपादक, प्रभा गणोरकर, िसुंत आबाजी डहाके ि इतर,  

    पॉप्य लर प्रकाशन, म ुंबई, २००९. 

७) ग्रामीण सावहत्यः स्िरूप आवण समस्या- आनुंद यादि, मेहता पवब्ललशग हाउस, १९७९. 

८) ग्रामीणता-सावहत्य आवण िास्ति - आनुंद यादि, मेहता पवब्ललशग हाऊस, १९८९. 

९) धार आवण काठ -नरहर क रुुंदकर, १९७१. 
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सत्र सहािे अभ्यासपवत्रका -६  

सावहत्य आवण समाज भाग २   

(तावसका ६० ) श्रेयाुंकने ४ 

उददष्ट े(Objective)  

१) समाजातील सामातजक तस्थत्यातराचा आतण सातहत्याचा सबंंध जाणून घेणे  

२) दतलत सातहत्याचे स्वरूप, वैतशष््टये समजावून घेणे  

३) स्त्रीवादी जाणीवेच्या सातहत्याची वैतशष््टये समजावून घेणे  

४) तनवडक कलाकृतीच्या आधारे वाड्मयीन प्रवाह समजावून घेणे   

 

घटक -१  सामावजक वस्थत्युंतरे आवण मराठी सावहत्य  (तावसका १५ ) श्रेयाुंकने १  

अ) महाराष्ट्रातील सामावजक वस्थत्युंतरे ि मराठी सावहत्य – मागोिा  

ब) सावहत्य- समाज सुंबुंध- १) लवलत िाड्मयातील सामावजक जावणिेचे स्िरूप : शरदचुंद्र 

म विबोध, सावहत्य विचार आवण समाजलचतन. २) दवलत जावणिेचे स्िरूप - म.ना िानखेड े

याुंच्या लेखाधारे 

घटक –२  दवलत सावहत्य     (तावसका १५ ) श्रेयाुंकने १ 

अ) दवलत सावहत्य : सुंकल्पना ि मराठीतील परुंपरा 

ब) भाई त म्ही क ठे आहात ! : ऋवर्केश काुंबळे, वचन्मय प्रकाशन, औरुंगाबाद  

 

घटक ३  स्त्रीिादी  जावणिेचे सावहत्य (तावसका१५ ) श्रेयाुंकन १ 

अ) स्त्रीिादी सावहत्याची सुंकल्पना ि मराठीतील परुंपरा 

ब) वनिडलेल्या स्त्रीिादी कथाुंचा अभ्यास 

१) गौरी दशेपाुंड े– पाऊस आला मोठा (आह ेह ेअस आह)े  

२) सावनया – द ष्ट्काळ (अशी िेळ ) 

३) वप्रया तेंडूलकर – खेळ माुंवडयला (वतहार)  

४) उर्ममला पिार – स टे वगऱ्हाण  (हातचा एक ) 

५) मेघना पेठे – आह ेक छ अब्र (आुंधळ्याच्या गायी)    

६) नीरजा – मवहर्ास रमर्ददनी (ओल हरिलेली माती)  

७) प्रज्ञा दया पिार – आईच्या नािान (वमळून साऱ्या जणी मावसक)  

८) प्रवतमा जोशी – दरी (जहन्नम)  

९) मनवस्िनी लता रिींद्र – माझ्या जन्माची गोष्ट (ब्लॉगच या आरशा पल्याड)  

१०) िुंदना महाजन – वनिाषणाची स्िगते (िसा ददिाळी अुंक)   

 

घटक –४  प्रकल्प अहिाल – सबुंवधत विर्यािर २० ग णाुंचे प्रकल्प लेखन  
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सत्रान्त परीक्षा ( ग ण ८० + २०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
 
 

साध्ये (Outcome) 

१) सामातजक तस्थत्यंतराचा मराठी सातहत्यावर प्रभाव पडतो, हे समजेल  

२) दतलत सातहत्याची तनतमाती प्रतिया समजेल  

३) स्त्रीवादी जाणीव आतण वाड्मयीन प्रवृतीचे ज्ञान होईल  

 

सुंदभष ग्रुंथ  

 

१) दवलत सावहत्य- प्रिाह ि प्रवतदक्रया -गो. म. क ळकणी, प्रवतमा प्रकाशन, प ण,े १९८६ 

२) वनळी पहाट-रा. ग. जाधि, प्राज्ञपाठशाळा िाई.१९७८. 

३) दवलत सावहत्य- एक लचतन- अज षन डाुंगळे (सुंपा.), महाराष्ट्र राज्य सावहत्य सुंस्कृती 

       आवण मुंडळ, म ुंबई, १९७८. 

४) दवलत सावहत्य-िेदना आवण विद्रोह- भालचुंद्र फडके, श्रीविद्या प्रकाशन, प ण,े १९७७ 

       (प्र.आ.), १९८९(द . आ.) 

५) दवलत सावहत्याची वस्थवतगती- केशि मेश्राम ि इतर (सुंपा.) मराठी विभाग, म ुंबई 

       विद्यापीठ आवण अन भि पवब्लकेशन्स, म ुंबई, १९९७ 

६) स्त्रीिादी समीक्षा- सैद्धावन्तक चौकट- डॉ. वमललद मालश,े श्रीिाणी- ऑक्टोबर, १९९३ 

७) स्त्रीिादी सावहत्य समीक्षा-स्िरूप आवण व्याप्ती- िसुंत आबाजी डहाके, श्रीिाणी-    

       ऑक्टोबर, १९९३. 

८) स्त्रीिादी सावहत्य आवण समीक्षा विशेर्ाुंक- अन ष्ट भ, सप्टें. ऑक्टो१९९६.  

९) स्त्रीिादी समीक्षा-स्िरूप आवण उपयोजन- ददलीपराज प्रकाशन, प ण,े १९९३. 

१०) आुंबेडकरिाद, डॉ. शेरे नीलकुं ठ, स विद्या प्रकाशन, प णे २००९. 

११) डॉ. बाबासाहबे आुंबेडकराुंचे तत्त्िज्ञान: आशय ि विश्लेर्ण, गायकिाड दत्तात्रय स्ियुंदीप  

       प्रकाशन, प णे २०१६. 

१२) आुंबेडकर आवण माक्सष, कसबे रािसाहबे, स गािा प्रकाशन, प ण,े १९८५. 

१३) प्रज्ञासूयष, ललबाळे शरणक मार, (सुंपा.), प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर,१९९१. 

१४) दवलत कविता आवण ब्लॅक पोएट्री ऋवर्केश काुंबळे  गोदा प्रकाशन औरुंगाबाद 

१५) डॉ. आुंबेडकर लचतन, केशि मेश्राम, लोकिाड्मयग्रह, म ुंबई. 

१६) सत्तासुंघर्ष : सुंपा. स हास पळशीकर, स हास क लकणी, समकालीन प्रकाशन, प ण.े   
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अभ्यासपवत्रका क्र. ७ 

भार्ाविज्ञान  

सत्र -  ५ िे श्रेयाुंकने -४ व्याख्याने -६० 

उददष्ट े(Objective)  

१) भाषेचे स्वरूप आतण तिचे कायि जाणनू घणे े 

२) भाषाभ्यासाच्या तवतवध अगंांचा पररचय करून घणे े 

३)  भाषेच्या अभ्यासाच्या आधनुनक व शास्त्रीय पध्दतीचा पररचय करुन घणे ेतसेच पारंपाररक ऐनतहानसक अभ्यासपध्दतीपेक्षा नतचे वेगळेपण 

समजनू घणे.े  

 

घटक-१ भार्ाशास्त्राच्या विविध शाखा – िणषनात्मक, ऐवतहावसक ि समाजशास्त्रीय. 

 

घटक -२  स्िवनम विन्यास (स्िन, स्िवनम, स्िनाुंतर, स्िवनमाुंचे प्रकार, स्िवनम विश्लेर्णाची 

तत्त्िे – तुंत्रे. 

 

घटक -३ रूवपमविन्यास – रूवपका, रुवपम, रुवपकाुंतर, रुवपमाुंचे प्रकार, रुवपम प्रदकया. 

 

घटक – ४ अथषविन्यास – भावर्क अथाषचे स्िरूप, शब्दाथाषचे प्रकार, अथष आवण त्याचे परस्पर  

     सुंबुंध  

सत्रान्त परीक्षा ( ग ण १००) 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome) 

१) भाषेच्या तवतवध अंगांचा पररचय होईल  

२) भाषेच्या अभ्यासाच्या आधुतनक व शास्त्रीय पद्तीचा पररचय होईल  

 

सुंदभष ग्रुंथ-  

 

१) काळे, कल्याण ि इतर (सुंपा.), आध वनक भार्ाविज्ञान (सुंरचनािादी, सामान्य आवण  

    सामावजक, प्रवतमा प्रकाशन, प ण,े (द .आ.) २००३. 

२) काळे कल्याण ि इतर (सुंपा.), िणषनात्मक भार्ाविज्ञान स्िरूप आवण पद्धती, गोखले    

     एज्य केशन सोसायटी, नावशक, १९८२. 
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३) गजेंद्रगडकर, श्री. न., भार्ा आवण भार्ाशास्त्र, व्हीनस प्रकाशन. प ण,े (द . आ.) १९७९. 

४) गोविलकर लीला, िणषनात्मक भार्ाविज्ञान, आरती प्रकाशन, डोंवबिली, १९९२. 

५) घोंगड,े रमेश, सामावजक भार्ाविज्ञान ददलीपराज प्रकाशन प ण,े २०१२. 

६) प ुंड,े द. दद., स लभ भार्ाविज्ञान, स्नेहिधषन प्रकाशन, प ण,े२००५ 

७) मालश,े स. गुं. ि इतर(सुंपा.), भार्ाविज्ञानः ऐवतहावसक ि िणषनात्मक, पद्मगुंधा प्रकाशन,  

     प णे, २००५ (वत. आ.) 

८) मालशे, स.गुं. ि इतर (सुंपा.),भार्ाविज्ञान पररचय, पद्मगुंधा प्रकाशन, प ण,े २००५ (द .आ) 

९) गायकिाड सुंपत, दवलत आत्मकथन : भावर्क समाज, भार्ा आवण भार्ा व्यिहार, प्रज्ञा     

    प्रबोध प्रकाशन, साुंगली २०१२ . 

१०) मराठी भारे्चा भार्ािैज्ञावनक अभ्यास : मठकर अलका, शब्दालय प्रकाशन २०१५  
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सत्र – ६ िे श्रेयाुंकने -४ व्याख्याने -६० 

मराठी व्याकरण 

उददष्ट े(Objective)  

१ . मराठी व्याकरणाचा इवतहास ि विविध व्याकरण कत्याांचा पररचय करुन घेणे. 

२. शब्दाचे िगीकरण समजािून घेणे  

३. विकारण विचार समजािून घेणे  

४. शब्द घटना समजािून घेणे  

घटक -१ शब्दाुंचे िगीकरण – पारुंपररक ि आध वनक 

 

घटक –२ विकरण- ललग, िचन, विभिी, आख्यात. 

 

घटक-३ शब्दवसद्धी 

 

घटक-४ प्रयोग विचार 

 

सत्रान्त परीक्षा ( ग ण १००) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome) 

१) मराठी व्याकरण व्यवस्थेचा सकू्ष्म पररचय होईल  

२) मराठी व्याकरण व्यवस्थेतील समस्या लक्षात येतील  

सुंदभष ग्रुंथ-  

१) मराठी व्याकरण वाद आनण प्रवाद, कृष्ण श्री अजुनुवाडकर  

२) मराठी व्याकरण काही समस्या : प्र. ना. दीनक्षत  

३) मराठी व्याकरणाचा इनतहास कृष्ण श्री अजुनुवाडकर 

४) मराठी व्याकरण : मो. रा. वाळंबे  

५) मराठी व्याकरणनववके : मा. ना. आचायु 

६) मराठी व्याकरणाचा पनुनवचुार :अरनवदं मगंरुळकर  

७) मराठीचे व्याकरण : लीला गोनवलकर  

८) शास्त्रीय मराठी व्याकरण : मोरो केशव दामले  
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अभ्यासपवत्रका क्र. ८ 

आध वनक मराठी सावहत्य,  

सत्र - ५  ि ेतावसका ६० श्रेयाुंकने – ४ 

उददष्ट े(Objective)  

१) आधुतनक मराठी सातहत्याची सकंल्पना समजावून घेणे  

२) आधुतनक मराठी सातहत्याचा आढावा घेणे  

३) तवतवध कलाकृतीच्या आधारे आधुतनक वाड्मयाची वैतशष््टये अभ्यासणे  

घटक १ आध वनक, आध वनकता आवण आध वनकतािाद : सुंकल्पना विचार  (तावसका १५)  

श्रेयाुंकन १  

 

घटक २ अ - आध वनक मराठी कथा - ऐवतहावसक आढािा (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १  

           आ आध वनक मराठी कादुंबरी – ऐवतहावसक आढािा 

  

घटक ३ आध वनकतािादी मराठी कथा  (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

१) म क्काम पोस्ट सास्कृवतक फट, सतीश ताुंबे, रोहन प्रकाशन  (कथाुंची आशयसूत्रे ि कथाुंचे 

रूपबुंध याुंसह) 

 

घटक ४ आध वनक मराठी कादुंबरी (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

१) प रोगामी, राकेश िानखडे लोकिाड्मयग्रह प्रकाशन, म ुंबई  (आशयसूत्र ि कादुंबरीचा रूपबुंध 

याुंसह) 

 

सत्रान्त परीक्षा ( ग ण १००) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome) 

१) आधुतनकता  वादाचे वैतशष््टयाची ओळख होईल  

२) वाड्मयीन प्रवृत्ती समजतील  
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सुंदभष ग्रुंथ  

१) मराठी कादुंबरी – तुंत्र ि विकास, प्रा. बापट, व्हीनस प्रकाशन, प णे १९७३ 

२) सावहत्य : अध्यापन आवण प्रकार, मौज प्रकाशन, पॉप्य लर प्रकाशन, भागित श्री.प . म ुंबई 

१९८७ 

३) कादुंबरी, मराठी कादुंबरी, उर्ा हस्तक, सावहत्यसेिा प्रकाशन औरुंगाबाद,  १९९३. 

४) काुंदबरी: एक सावहत्य प्रकार, हररशचुंद्र थोरात, शब्द पवब्लकेशन, म ुंबई २०१०. 

५) १९८० नुंतरची मराठी कादुंबरी, अविनाश सप्रे, खेळ, ददिाळी, २००७ 

६) मराठी निकथा : रुंग आवण रूप, डॉ स भार् प लािले,वचन्मय प्रकाशन ,औरुंगाबाद,२०१२. 

७) मराठीतील कथनरूपे ,िसुंत आबाजी डहाके,पाप लर प्रकाशन ,म ुंबई,२०१२ . 

८)  मालशे, वमललद, आध वनक, भार्ा विज्ञान : वसद्धाुंत आवण उपयोजन. लोकिाङ् मयगृह,  

   म ुंबई. १९९५ 

९) आध वनक मराठी सावहत्य आवण सामावजकता : सुंपा. डॉ. मृणावलनी शहा, डॉ. गौरी रटळक,  

पद्मगुंधा प्रकाशन, प ण.े 

१०) निोदोत्तर मराठी कथा : रुंग आवण अुंतरुंग सुंपा. गजानन हरेोळे, गोदा प्रकाशन, 

औरुंगाबाद.       
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सत्र – ६िे अभ्यासपवत्रका ८ 

उत्तर आध वनक मराठी सावहत्य 

(तावसका ६०)  श्रेयाुंकन ४ 

उददष्ट े(Objective)  

१. विविध विचारधाराुंच्या िाङ्मयाची ओळख करुन घेऊन त्या विचारधाराुंना समजून घेण्याचा प्रयत्न 

करणे. 

२. उत्तर आध वनक सावहत्याचा पररचय करून घेणे  

३) विविध कलाकृतीच्या आधारे उत्तर आध वनकता िादाची िैवशष्ट्ये अभ्यासणे   

 
 

घटक १ अ) उत्तर आध वनकतािाद : सुंकल्पना विचार     

          आ) उत्तर आध वनक मराठी कविता – ऐवतहावसक आढािा  (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

 

घटक २ उत्तर आध वनक मराठी कविता - (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

सलील िाघ, हमेुंत ददिटे, सवचन केतकर, मुंगेश नारायणराि काळे, सुंजीि खाुंडकेर, 

श्रीधर वतळिे, िजे्रश सोळुंकी, मन्या जोशी, दा.गो. काळे,  कविता म रुमकर (वनिडलेल्या 

कविताुंचा सुंग्रह प्रवसद्ध होईल.)  

    

घटक ३ उत्तर आध वनक मराठी नाटक - ऐवतहावसक आढािा (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

 

घटक ४  उत्तर आध वनक मराठी नाटक  (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

१) वसधू स धाकर, रम आवण इतर – आश तोर् पोतदार   (िॉटरमाकष   पवब्लकेशन ), आशयसूत्र ि 

नाटकाचा आकृवतबुंध याुंसह   

 

सत्रान्त परीक्षा ( ग ण १००) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न (पयाषयासह )    ग ण २०  

प्रश्न ५. सिष घटकाुंिर आधाररत दोन टीपा (पयाषयासह )   ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome) 

१) उत्तर आधुतनकता वादाची वैतशष््टये लक्षात येतील  

२) उत्तर आधुतनकता वादाची स्वरूप वैतशष््टये समजल्याने सातहत्याकडे पाहण्याचा नवा दृष्टीकोन प्राप्त होईल. 
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सुंदभष प स्तके 

 

१. उत्तर आध वनकता : समकालीन सावहत्य, समाज ि सुंस्कृती, बी. रुंगराि, क स माग्रज 

प्रकाशन नावशक 

२. अवतररि मावसक, सुंपा. दा. गो. काळे – ददनकर मनिर, माचष २०१३.    

३. नाटक आवण मी ,विजय तेंड लकर, वडम्पल प्रकाशन ,म ुंबई, ,१९९७. 

४. नाटक एक लचतन – कानेटकर िसुंत  

५. नाटकातली वचन्हुं – नाईक राजीि  

६. महानगरी नाटकुं  – नाईक राजीि  

७. मराठी नाटक : नव्या ददशा आवण िळणे, भिाळकर, तारा 

८. नाटक कालचुं आवण आजचुं : राजाप रे-तापास, प ष्ट्पलता 

९. प्रायोवगक नाटक : भारतीय आवण जागवतक-(सुंपा) सूयषिुंशी नानासाहबे 
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अभ्यासपवत्रका क्र. ९ 

भार्ाुंतर कौशल्य 

सत्र – ५ िे श्रेयाुंकने –३  व्याख्याने – ४५ 

उददष्ट े(Objective)  

१) भाषांतर अनुवाद, रुपांतर या सकंल्पनेचा पररचय करून घेणे. 

२)  भाषांतराच्या तवतवध समस्याचा अभ्यास करणे  

३) इगं्रजी-मराठी-इगं्रजी व तहंदी-मराठी-तहंदी असे भाषांतर करण्याचे कौशल्य प्राप्त करणे  

घटक – १- भार्ाुंतर –सैद्धावन्तक विचार (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

अ)  

१) भार्ाुंतर, अन िाद, रुपाुंतर, अिाषचीनीकरण या स्िरूपभेदाुंची चचाष. 

२) लवलत सावहत्याचे भार्ाुंतर – साुंस्कृवतक भेदाुंचे सुंदभाांचे महत्त्ि. 

आ)  

१ ) लवलत सावहत्याचे भार्ाुंतर – भावर्क समस्या ि स्िरूप  

२ ) लवलत सावहत्याचे भार्ाुंतर – शैली विर्यक समस्या  

 

घटक – २   भार्ाुंतर – प्रत्यक्ष भार्ाुंतर अभ्यास (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

१) इुंग्रजी/लहदी उताऱ्याचे मराठीत भार्ाुंतर  

२) मराठी उताऱ्याचे इुंग्रजीत/लहदीत भार्ाुंतर 

 

घटक – ३ (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

अ) पाररभावर्क शब्द (प्रशासकीय)  

ब) कोशाची सुंकल्पना, रचना, कोशाुंच्या नोंदी, अकारविल्ह ेआवण सूची   

 

घटक ४ प्रकल्प अहिाल – सबुंवधत विर्यािर २० ग णाुंचे प्रकल्प लेखन श्रेयाुंकन १ 

 

सत्रान्त परीक्षा – (ग ण ८० + २० ग णाुंचा प्रकल्प = १००) 

प्रश्न १. घटक १अ  िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक १ आ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)   ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. घटक ३  िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

 
साध्ये (Outcome) 

१) भाषांतर तवदे्यबद्ल सकू्ष्म मातहती होईल  

२) भाषांतर कौशल्य प्राप्त होईल, त्यामुळे रोजगार सधंी प्राप्त होईल.   
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सुंदभष ग्रुंथ – 

 

१. कऱ्हाड ेसदा, भार्ाुंतर, लोकिाङ्मय गृह, म ुंबई १९९२  

२.  बापट िसुंत, तौलवनक सावहत्य अभ्यास, पॉप्यूलर  प्रकाशन  

३.  फाटक म. वि आवण ठाकर रजनी, भार्ाुंतर : शास्त्र की कला, िरदा ब क्स, प णे  १९८७ 

४. डॉ. काळे कल्याण आवण डॉ. सोमण अुंजली, भार्ाुंतरमीमाुंसा प्रवतमा प्रकाशन, प णे १९९७ 

५. भार्ाुंतर – शास्त्र की  कला : म.वि. फाटक, रजनी ठकार, िरदा, प णे. 

६. भार्ाुंतर आवण भार्ा : विलास सारुंग, मौज, म बई 

७.  अन िादमीमाुंसा – सुंपा. केशि त पे, साक्षात, औरुंगाबाद. 

८  भार्ाुंतरविद्या : स्िरूप आवण समस्या, सुंपा. रमेश िरखेड,े य.च.म.म.ुनव., नानशक 

     ९  भार्ा आवण भार्ाुंतर -  य.च.म.म .वि., नावशक 

      १० सानहत्य - सेत ू– (सानहत्याची भाषांतर एक अभ्यास), एल.एस दशेपांडे, ननमलु प्रकाशन, नांदडे , १९९९                    
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सत्र – ६ िे श्रेयाुंकने- ३ व्याख्याने-४५ 

व्यािसावयक मराठी 

उददष्ट े(Objective)  

१) नवद्यार्थयाांच्या लेखनक्षमतेचा व सजुनशीलतेचा नवकास करण े 

२) मनुित दृक श्राव्य माध्यमांसाठी आवश्यक लेखन कौशल्य नशकवण े 

३) माध्यमांमधील रोजगाराच्या संधीचा पररचय करून घणे े 

४) व्यावसानयक लेखनासाठी मराठी भाषेचे उपयोजन करण े 

५) आधनुनक समाजमाध्यमांचा नवशेष पररचय कायु व उपयकु्तता याबाबत जाणनू घणे े 

६) ब्लॉग लेखनाचे स्वरूप लक्षात घऊेन ते लेखन तंत्र अवगत करण े 

७) ईमेल लेखनाचे स्वरूप लक्षात घऊेन ते लेखनतंत्र अवगत करण े 

घटक १ : िृतपत्र माध्यमासाठी लेखन (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

१:१ िृत्त लेखन  

१:२ प स्तक परीक्षण लेखन  

१:३ नाय ि वचत्रपट समीक्षा लेखन  

 

घटक २  : आकाशिाणी माध्यमासाठी लेखन (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

२:१ श्र वतका लेखन  

२:२ नभोनाय  

२:३ जावहरात लेखन  

 

घटक ३  : दरूवचत्रिाणी ि समाज माध्यमासाठी लेखन (तावसका १५)  श्रेयाुंकन १ 

३:१ दरूवचत्रिाणीसाठी म लाखत लेखन  

३:२ दरूवचत्रिाणी मावलकेसाठी सुंिाद लेखन  

३:३ ईमेल लेखन, ब्लॉगलेखन, विदकपीवडयासाठी लेखन 

  

घटक ४ प्रकल्प अहिाल – सबुंवधत विर्यािर २० ग णाुंचे प्रकल्प लेखन श्रेयाुंकन १ 

 

सत्रान्त परीक्षा – (ग ण ८० + २० ग णाुंचा प्रकल्प = १००) 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न २. घटक २  िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासह)    ग ण २०  

प्रश्न ४. सिष घटकाुंिर दोन टीपा/लघ त्तरी प्रश्न  ( पयाषयासह)  ग ण २०  
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साध्ये (Outcome) 

१) तवद्यार्थयाांच्या लेखन क्षमिेचा आतण सजिनिीलिेचा तवकास होईल   

२) तवतवध माध्यमांसाठी आवश्क लेखनाच्या प्रकारांचा पररचय होईल आतण तयासाठी आवश्क कौिल्ये आतमसाि होिील  

३) लेखन कौिल्ये आतमसाि करून माध्यामामधील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होिील  

 

सुंदभष ग्रुंथ – 

 

१) व्यािहाररक मराठी : सुंपा. स्नेहल तािरे  

२) व्यािहाररक मराठी : ल.रा नवशराबादकर  

३) व्यािहाररक मराठी : मोकाशी सयाजी, नेमाड ेरुंजना  

४) ओळख मावहती तुंत्रज्ञानाची : एम.एस.आय.टी. महाराष्ट्र राज्य 

५)  सुंगणक य ग : अच्य त गोडबोल े

६)  िृत्तविद्या : स.ह दशेपाुंड े

७)  नभोिाणी कायषक्रम तुंत्र आवण मुंत्र : प ष्ट्पा काणे  

८) आध वनक मावहती तुंत्रज्ञानाच्या विश्वात : दीपक वशकरपूर, उज्िल मराठे  

९) िाळुंब,े मो. रा. स गम मराठी व्याकरण, वनतीन प्रकाशन प णे  

१०) जोशी चुंद्रहास, मराठी लेखन दशषन, मेहता पवब्लकेश हाऊस, प ण े

११) मराठी भार्ा उगम आवण विकास, मेहता पवब्लकेश हाऊस, प णे   

१२) केळकर अशोक, िैखरी, मॅवजवस्टक प्रकाशन प णे. 

१३) नसीराबादकर, ल.रा., व्यािहाररक मराठी, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर 

१४) डॉ. शेकड,े स भार्, व्यािहाररक मराठी अध्यापनाच्या ददशा, ऋतू प्रकाशन, अहमदनगर, 

२०१२. 

१५) उपयोवजत मराठी : डॉ. सुंजय लाुंडगे, ददलीपराज प्रकाशन, प णे. 

१६) अवनिायष मराठी : डॉ. लीला गोविलकर, के. सागर पवब्लकेशन, प ण.े 

१७) मराठी कोश ि सुंदभषसाधने याुंची समग्र सूची (इ.स १८००-२००३) सुंपादक डॉ. िसुंत 

विष्ट्णू क लकणी, राज्य मराठी विकास सुंस्था, २००७  
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