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अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययगुीन मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास.  

सि - ५व े(श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान े-६० 

 
घटक -१ मराठी सात्रहत्याची सरुुवाि व महानभुावीय वाङ् मय 
अ) मराठी सात्रहत्याची सुरुवाि - मराठी : दशेीभाषा म्हणून ८, ९वे शिक पररचय, मराठीिील 

आद्यग्रांथ :चचाा, त्रशलालेख, िाम्रपट यावरील मराठी लेखन. – थोडक्याि पररचय 

ब) महानभुाव सांप्रदायाची ठळक वैत्रशष्ट्ये : व्दिैी ित्त्वज्ञान, पांचकृष्ट्ण, चक्रधराांचे व्यत्रिमत्त्व, मराठीचा 

स्वीकार व आग्रह, साांकेत्रिक त्रलपी. 

महानुभावीय वाङ् मय : चररिग्रांथ, ित्त्वज्ञानग्रांथ, सािीग्रांथ, स्फुट गद्य-पद्य-धवळे, टीकाग्रांथ, 

व्याकरणग्रांथ. 

घटक -२ वारकरी पांथीयाांच ेवाङ् मय -  

अ) यादवकालीन महाराष्ट्राि वारकरी पांथाची प्रस्थापना, पांढरीचा भिीसांप्रदाय हा महाराष्ट्रािील प्रमुख 

वारकरी सांप्रदाय म्हणून िेराव्या शिकाि धार्माक, सामात्रिक व सात्रहत्रत्यक दषृ्ट्या प्रभावी. 

ब) ज्ञानदवे-नामदवे व त्याांच्या प्रभावळीिील इिराांचे वाङ् मय. 

घटक ३ वारकरी पांथीयाांच ेवाङ् मय – 

 अ) बहामनी रािवट, एकनाथकालीन महाराष्ट्र, िमोयुग, एकनाथ, एकनाथपांचक याांच ेवाङ् मय 

 ब) त्रशवकालीन महाराष्ट्र – स्वराज्य प्रेरणा. िुकाराम, िुकारामाचे त्रशष्ट्य याांच ेवाङ् मय 

घटक ४ पांत्रडिी काव्य- 

 अ) पांत्रडिी काव्याची स्वरूपवैत्रशष्ट्ये, पांत्रडिी काव्याचे गुणदोष चचाा  

 ब) पांत्रडि कवी- मुिेश्वर, मोरोपांि, रघुनाथ पांत्रडि, सामराि, त्रनरांिनमाधव, वामनपांत्रडि,  

              नागेश, त्रवठ्ठल 

 

सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सि - ६व े(श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान े-६० 

घटक -१ शात्रहरी वाङ् मय- 

अ)  लावणी, पोवाड,े या काव्य प्रकाराांची स्वरूप वैत्रशष्ट्ये. 

ब)  काही लावणीकार- होनािी बाळा, रामिोशी, प्रभाकर, अनांि फां दी, परशराम या शात्रहराांचा व   

      त्याांच्या सात्रहत्याचा पररचय. 

घटक -२ महानभुाव व वारकरी याांखरेीि इिर पांथीयाांच ेवाङ् मय 

अ) नाथ, दत्त या पांथािील वाङ् मयाचे स्वरूप. 

ब) समथा, ललांगायि या पांथािील वाङ् मयाचे स्वरूप 

 
 



घटक – ३ लहांद ूधमााखरेीि इिर धर्मायाांनी केललेी वाङ् मयत्रनर्मािी 

अ) त्रिस्िी धर्मायाांनी केलेली वाङ् मयत्रनर्मािी 

 ( त्रिस्िी –फादर स्टीफन्स, कु्रआँ, सालांदाि, पाद्री अल्मैद) 

ब) इस्लामी धर्मायाांनी केलेली वाङ् मयत्रनर्मािी 

 ( इस्लामी – मुांिोिी (मृत्युांिय), हुसेन अांबरखान, शेख महमांद, शहामुनी) 

 

घटक – ४ बखर गद्याची स्वरूप वतै्रशष्ट्य े

अ) बखरी- त्रशवपूवाकालीन – मत्रहकाविीची उफा  माहीमची बखर, राक्षसिागडीची लढाई. 

 बखरी- त्रशवकालीन- त्रशवछिपिींचे चररि- कृष्ट्णािी अनांि सभासद, त्रचिगुप्तत्रवरत्रचि त्रशवािी 

महारािाांची बखर, श्री छिपिींची ९१ कलमी बखर – दत्तोत्रिमल वाकेत्रनस, मल्हार रामराव त्रचटणीस 

त्रवरत्रचि श्री त्रशवछिपिींचे सप्तप्रकरणात्मक चररि. 

ब) बखरी – पेशवेकालीन- नाना फडणवीसाचे आत्मचररि, श्री रामदास स्वामींच ेचररिाची बखर उफा  

हनुमांि स्वामीची बखर, पेशव्याांची बखर, कृष्ट्णािी त्रवनायक सोहनी, पात्रनपिची बखर- रघुनाथ यादव, 

भाऊसाहबेाांची बखर-कृष्ट्णािी शामराव, खडयााच्या स्वारीची बखर. 

 

सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ- 

१) िोग, रा.श्री. व इिर (सांपा.) मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास- खांड ३, महाराष्ट्र सात्रहत्य पररषद, पणुे, 

प.आ. १९७३. 

२) िुळेपुळे, शां.गो., पाच सांिकवी, सुत्रवचार प्रकाशन मांडळ, पुण,े १९८४, (त्रि.आ.) 

३) िुळेपळेु, शां. गो. व इिर (सांपा.) मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास- खांड १, महाराष्ट्र सात्रहत्य पररषद, 

पुणे, प.आ. १९८४. 

४) मालशे, सां.गां. व इिर (सांपा. ) मराठी  वाङ् मयाचा इत्रिहास- खांड २ भाग १ व भाग २,  महाराष्ट्र 

सात्रहत्य पररषद, पुण,े प.आ. १९८२. 

५) भावे, त्रव.ल. महाराष्ट्र सारस्वि, पॉप्युलर, मुांबई,आ. ५त्रव १९६३. 

६) धोंड, म. वा., (सांपा.) मऱ्हाटी लावणी, मौि, मुांबई १९५६. 

७) शेणोलीकर, ह. श्री., प्राचीन मराठी वाङ् मयाचे स्वरूप, मोघे प्रकाशन, कोल्हापूर, १९७१. 

८) सहस्त्रबुद्ध,े म. ना., मराठी शात्रहरी वाङ् मय, ठोकळ पुणे, १९६१. 

९) सरदार गां.बा., सांि सात्रहत्याची सामात्रिक फलशु्रिी, म. सा.प., पुणे १९७० (त्रि.आ.) 

 
 
 



 

अभ्यासपत्रिका -५ 

भारिीय व पाश्चात्य सात्रहत्यशास्त्र 

भारिीय सात्रहत्यशास्त्र 

सि – ५ व े(श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान-े६० 

घटक -१ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र: सांकल्पना व त्रसद्धाांि-(१) 

१ भरिाचे रससूि  

२ अलांकारत्रवचार,वक्रोिीत्रवचार 

३ ररिीत्रसद्धाांि, ध्वत्रनत्रसद्धाांि 

४ औत्रचत्य त्रवचार 

 

घटक-२ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र : सात्रहत्याचा आस्वाद. 

रसत्रसद्धाांिाचे भाष्ट्यकार : १. भट्टलोल्लट 

         २. श्रीशांकुक 

         ३. भट्टनायक 

         ४. अत्रभनवगुप्त 

 

घटक-३ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र : सात्रहत्य भाषचे ेस्वरूप व काया 

१. शब्दशिी : अत्रभधा, लक्षणा व व्यांिना. 

२. वृत्त, छांद,मुिछांद. 

घटक – ४ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र : त्रनर्मािी प्रककया व प्रयोिन त्रवचार 

१. सात्रहत्य त्रनर्मािी मागील कारणे: प्रत्रिभा, व्युत्पत्ती व अभ्यास. 

२. सात्रहत्याची प्रयोिने : भरि ि ेअत्रभनवगुप्त 

 

सिान्ि परीक्षा – गणु १०० 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सि -६ व ेसि (श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान-े६० 

घटक – १ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याच ेस्वरूप 

१ अनुकृिी त्रसद्धाांि : प्लेटो व अॅररस्टॉटल 

२ पाश्चात्याांनी केलेल्या काव्यव्याख्या : वडास्वथा, कोलरीि. कोटाहॉप, एडगर अलन पो, अनोल्ड. 

घटक -२ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याची भाषा 

१. रूपक, प्रत्रिक व प्रत्रिमा 

२. अनेकाथािा, त्रनयामोल्लांघन, अपररचीिीकरण. 

 



 

घटक -३ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याची त्रनर्मािी प्रकक्रया व प्रयोिन त्रवचार 

१ कोलररिचा कल्पनाशिीचा व चमत्कृिीशिीचा त्रसद्धाांि. 

२ आत्मत्रवष्ट्कार, िीवनभाष्ट्य, सामात्रिक बाांत्रधलकी (माक्सावादी त्रवचारासह) ही प्रयोिने. 

घटक-४ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याचा आस्वाद 

१ अॅररस्टॉटलच्या कॅथार्सासचा त्रसद्धाांि. 

२ ररचड्ा सचा प्रेरणा सांिुलनाचा त्रसद्धाांि.  

 

सिान्ि परीक्षा – गणु १०० 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ- 

१ कांगले, र.प.,(सांपा.) काव्यशास्त्र, मौि प्रकाशन, मुांबई १९७४ 

२ कांगले, र.प.,(सांपा.) रस-भाव-त्रवचार, महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य सांस्कृिी मांडळ मुांबई, १९७३ 

३ करांदीकर, गो.त्रव., (भाषाांिर) अॅररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र, मौि, मुांबई १९७८ 

४ कुलकणी वा.ल.,सात्रहत्य स्वरूप आत्रण समीक्षा, पॉप्युलर, मुांबई १९७५ 

५ गाडगीळ. स.रा., काव्यशास्त्रप्रदीप, व्हीनस, पुण े(सहावी आवृत्ती), २००३ 

६ दशेपाांड,े ग. त्र्यां., भारिीय सात्रहत्यशास्त्र, पॉप्युलर, मुांबई (त्रि.आ.) १९८० 

७ नेमाडे भालचांद्र, सात्रहत्याची भाषा, साकेि, औरांगाबाद, १९८७ 

८ पाटणकर, रा. भा., सौंदयामीमाांसा, मौि, मुांबई (त्रि.आ.) २००४ 

९ पाटणकर, वसांि, सात्रहत्यशास्त्र : स्वरूप आत्रण समस्या पद्मगांधा, पुण,े २००६. 

१० पाटील, गांगाधर, समीक्षेची नवी रूपे, मॅिेस्टीक, मुांबई १९८१ 

११ मालशे, त्रमललांद, आधुत्रनक, भाषा त्रवज्ञान : त्रसद्धाांि आत्रण उपयोिन. लोकवाङ् मयगृह,  

      मुांबई. १९९५ 

१२ रसाळ, सुधीर, कत्रविा आत्रण प्रत्रिमा, मौि, मुांबई १९८२ 

१३ गणोरकर, प्रभा, डहाके वसांि आबािी व इिर, (सांपा.) वाङ् मयीन सांज्ञा सांकल्पना कोश,  

      ग.रा. भटकळ फाऊां डेशन, मुांबई, २००१ 

१४ रािाध्यक्ष, त्रविया व इिर, (सांपा.) मराठी वाङ् मयकोश, खांड ४, (समीक्षा सांज्ञा), महाराष्ट्र   

      राज्य सात्रहत्य सांस्कृिी मांडळ, मुांबई, २००२ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

अभ्यासपत्रिका ६. सात्रहत्य आत्रण समाि 

िात्रसका ४५   श्रयेाांकन े३ 
घटक १ सात्रहत्य - समाि अन्योन्य सांबांध  (िात्रसका १५) श्रयेाांकन १ 

अ) सात्रहत्य, समािसांस्कृिी या सांकल्पना व त्याांच्या परस्परसांबांधाचे स्वरुप 

ब) सात्रहत्य- समाि सांबांध - िेन, माक्सा याांचे त्रसद्धाांि, मानविावाद, माक्सावाद, स्त्रीवाद, 

आांबेडकरवाद याांच ेस्वरूप त्रवशेष 

घटक २ स्त्रीवादी  िात्रणवचे ेसात्रहत्य (िात्रसका१५ ) श्रयेाांकन १ 

अ) स्त्रीवादी सात्रहत्याची सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब) ‘त्रभन्न’,  कत्रविा महािन (रािहांस प्रकाशन) याांच्या कादांबरीच ेवाचन व अभ्यास 

घटक ३ महानगरी िात्रणवचे ेसात्रहत्य (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन १ 

अ) महानगरी िात्रणवचेे सात्रहत्य सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब)  ‘दशृ्य नसलेल्या दशृ्याि’ : कदनकर मनवर ( पॉप्युलर प्रकाशन) याांच्या कत्रविचेे वाचन व  

      अभ्यास.  

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन    

श्रयेाांकन १ 

सिान्ि परीक्षा ( गणु ८०) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

सि सहाव ेअभ्यासपत्रिका -६ सात्रहत्य आत्रण समाि (िात्रसका ६० ) श्रयेाांकन े४  

घटक -१  सामात्रिक त्रस्थत्यांिरे आत्रण मराठी सात्रहत्य  (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन े१  

अ) महाराष्ट्रािील सामात्रिक त्रस्थत्यांिरे व मराठी सात्रहत्य – मागोवा  

ब) सात्रहत्य- समाि सांबांध- गां.बा. सरदार व बाबुराव बागुल याांच्या लेखाधारे 

१) सांि सात्रहत्याची सामात्रिक फलशु्रिी : गां.बा. सरदार 

२) दत्रलि सात्रहत्य ह ेिर माणसाचे सात्रहत्य- बाबुराव बागुल-दत्रलि सात्रहत्य : आिचे    

     क्राांत्रित्रवज्ञान, कदशा प्रकाशन, नात्रशक प्र.आ. १९८१. 

घटक -२ ग्रामीण सात्रहत्य      (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन े१ 

अ) ग्रामीण सात्रहत्य- सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब) ऐसे कुणबी भपूाळ : भरि काळे (दशेमुख पत्रब्लकेशन, पुण)े या कादांबरीच ेवाचन व अभ्यास 

घटक –३ दत्रलि सात्रहत्य     (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन े१ 

अ) दत्रलि सात्रहत्य : सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब) िािा नाही िाि : त्रसद्धाथा िाांबे, (शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर) या नाटकाचे वाचन व 

अभ्यास 

 
 
 
 



 

घटक –४  प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन  

  सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन  

सांदभा सचूी 

१ मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास – खांड ५, भाग १ – सांपादक – रा. श्री. िोग म.सा. पररषद,  

   पुणे, १९७३. 

२) कादांबरीत्रवषयी – हररश्चांद्र थोराि. पद्मगांधा प्रकाशन, पुण,े २००६. 

३) टीकास्वयांवर - भालचांद्र नेमाड,े साकेि प्रकाशन, औरांगाबाद, १९९०. 

४) कादांबरी - एक सात्रहत्यप्रकार - हररश्चांद्र थोराि, शब्द पत्रब्लकेशन्स मुांबई, २०१०. 

५) मराठी वाङ् मय  कोश-खांड ४, ( समीक्षा सांज्ञा), समन्वयक सांपादक- डॉ. त्रविया रािाध्यक्ष,  

    महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य सांस्कृिी मांडळ, मुांबई, २००२ , 

६) वाङ् मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश- सांपादक, प्रभा गणोरकर, वसांि आबािी डहाके व इिर,  

    पॉप्युलर प्रकाशन, मुांबई, २००९. 

७) ग्रामीण सात्रहत्यः स्वरूप आत्रण समस्या- आनांद यादव, मेहिा पत्रब्ललशांग हाउस, १९७९. 

८) ग्रामीणिा-सात्रहत्य आत्रण वास्िव - आनांद यादव, मेहिा पत्रब्ललशांग हाऊस, १९८९. 

९) धार आत्रण काठ -नरहर कुरुांदकर, १९७१. 

१०) दत्रलि सात्रहत्य- प्रवाह व प्रत्रिकक्रया -गो. म. कुळकणी, प्रत्रिमा प्रकाशन, पुण,े १९८६ 

११) त्रनळी पहाट-रा. ग. िाधव, प्राज्ञपाठशाळा वाई.१९७८. 

१२) दत्रलि सात्रहत्य- एक लचांिन- अिुान डाांगळे (सांपा.), महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य सांस्कृिी 

       आत्रण मांडळ, मुांबई, १९७८. 

१३) दत्रलि सात्रहत्य-वेदना आत्रण त्रवद्रोह- भालचांद्र फडके, श्रीत्रवद्या प्रकाशन, पुण,े १९७७ 

       (प्र.आ.), १९८९(द.ु आ.) 

१४) दत्रलि सात्रहत्याची त्रस्थत्रिगिी- केशव मेश्राम व इिर (सांपा.) मराठी त्रवभाग, मुांबई 

       त्रवद्यापीठ आत्रण अनभुव पत्रब्लकेशन्स, मुांबई, १९९७ 

१५) स्त्रीवादी समीक्षा- सैद्धात्रन्िक चौकट- डॉ. त्रमललांद मालशे, श्रीवाणी- ऑक्टोबर, १९९३ 

१६) स्त्रीवादी सात्रहत्य समीक्षा-स्वरूप आत्रण व्याप्ती- वसांि आबािी डहाके, श्रीवाणी-    

       ऑक्टोबर, १९९३. 

१७) स्त्रीवादी सात्रहत्य आत्रण समीक्षा त्रवशेषाांक- अनुषु्टभ, सप्टें. ऑक्टो१९९६.  

१८) स्त्रीवादी समीक्षा-स्वरूप आत्रण उपयोिन- कदलीपराि प्रकाशन, पुणे, १९९३. 

१९) आांबेडकरवाद, डॉ. शेरे नीलकांठ, सुत्रवद्या प्रकाशन, पुण े२००९. 

२०) डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांच ेित्त्वज्ञान: आशय व त्रवशे्लषण, गायकवाड दत्तािय स्वयांदीप  

       प्रकाशन, पणुे २०१६. 

२१) आांबेडकर आत्रण माक्सा, कसबे रावसाहबे, सुगावा प्रकाशन, पुणे, १९८५. 



२२) प्रज्ञासूया, ललांबाळे शरणकुमार, (सांपा.), प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर,१९९१. 

अभ्यासपत्रिका क्र. ७  

भाषात्रवज्ञान आत्रण मराठी व्याकरण 

भाषात्रवज्ञान 

सि -  ५ व ेश्रयेाांकन े-४ व्याख्यान े-६० 

घटक-१ भाषाशास्त्राच्या त्रवत्रवध शाखा – वणानात्मक, ऐत्रिहात्रसक व समािशास्त्रीय. 

घटक -२  स्वत्रनम त्रवन्यास (स्वन, स्वत्रनम, स्वनाांिर, स्वत्रनमाांच े प्रकार, स्वत्रनम त्रवश्लषेणाची 

ित्त्व े– िांि.े 

घटक -३ रूत्रपमत्रवन्यास – रूत्रपका, रुत्रपम, रुत्रपकाांिर, रुत्रपमाांच ेप्रकार, रुत्रपम प्रककया. 

घटक – ४ अथात्रवन्यास – भात्रषक अथााच ेस्वरूप, शब्दाथााच ेप्रकार, अथा आत्रण त्याच ेपरस्पर  

     सांबांध 

सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सि – ६ व ेश्रयेाांकन े-४ व्याख्यान े-६० 

मराठी व्याकरण 

घटक -१ शब्दाांच ेवगीकरण – पारांपररक व आधतु्रनक 

घटक –२ त्रवकरण- ललांग, वचन, त्रवभिी, आख्याि. 

घटक-३ शब्दत्रसद्धी 

घटक-४ प्रयोग त्रवचार 

 

सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ-  

१) काळे, कल्याण व इिर (सांपा.), आधुत्रनक भाषात्रवज्ञान (सांरचनावादी, सामान्य आत्रण  

    सामात्रिक, प्रत्रिमा प्रकाशन, पुणे, (द.ुआ.) २००३. 

२) काळे कल्याण व इिर (सांपा.), वणानात्मक भाषात्रवज्ञान स्वरूप आत्रण पद्धिी, गोखले    

     एज्युकेशन सोसायटी, नात्रशक, १९८२. 

३) गिेंद्रगडकर, श्री. न., भाषा आत्रण भाषाशास्त्र, व्हीनस प्रकाशन. पुण,े (द.ु आ.) १९७९. 



४) गोत्रवलकर लीला, वणानात्मक भाषात्रवज्ञान, आरिी प्रकाशन, डोंत्रबवली, १९९२. 

५) घोंगड,े रमेश, सामात्रिक भाषात्रवज्ञान कदलीपराि प्रकाशन पुणे, २०१२. 

६) पुांडे, द. कद., सुलभ भाषात्रवज्ञान, स्नहेवधान प्रकाशन, पुण,े२००५ 

७) मालशे, स. गां. व इिर(सांपा.), भाषात्रवज्ञानः ऐत्रिहात्रसक व वणानात्मक, पद्मगांधा प्रकाशन,  

     पुणे, २००५ (त्रि. आ.) 

८) मालशे, स.गां. व इिर (सांपा.),भाषात्रवज्ञान पररचय, पद्मगांधा प्रकाशन, पणुे, २००५ (द.ुआ) 

९) गायकवाड सांपि, दत्रलि आत्मकथन : भात्रषक समाि, भाषा आत्रण भाषा व्यवहार, प्रज्ञा     

    प्रबोध प्रकाशन, साांगली २०१२ .  

 

अभ्यासपत्रिका क्र. ८ 

आधतु्रनक मराठी सात्रहत्य, िात्रसका ६० श्रयेाांकन े– ४ 

  

घटक १ आधतु्रनक, आधतु्रनकिा आत्रण आधतु्रनकिावाद : सांकल्पना त्रवचार  (िात्रसका १५)  

श्रयेाांकन १  
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१) भर चौकािील अरण्यरुदन – रांगनाथ पठारे, शब्दालय प्रकाशन (आशयसूि व कादांबरीचा 

रूपबांध याांसह) 
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प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

सि – ६व ेअभ्यासपत्रिका ८ आधतु्रनक मराठी सात्रहत्य (िात्रसका ६०)  श्रयेाांकन ४ 

घटक १ आधतु्रनक मराठी कत्रविा – ऐत्रिहात्रसक आढावा  (िात्रसका १५)  श्रयेाांकन १ 

घटक २ आधतु्रनक मराठी कत्रविा - (िात्रसका १५)  श्रयेाांकन १ 

भुिांग मेश्राम, सुिािा महािन, हमेांि कदवटे, सत्रचन परब, अिीि नवाि राही, रमझान मुल्ला, 

प्रज्ञा दया पवार, इग्नेत्रशयस डायस, वीरा राठोड, कल्पना दधुाळ या कवींच्या त्रनवडक कत्रविाांचा 

अभ्यास. (‘साकल्याच्या प्रदशेाि’ हा सांपाकदि काव्यसांग्रह)  

घटक ३ आधतु्रनक मराठी नाटक - ऐत्रिहात्रसक आढावा (िात्रसका १५)  श्रयेाांकन १ 

घटक ४  आधतु्रनक मराठी नाटक  (िात्रसका १५)  श्रयेाांकन १ 

१) ककरवांि- प्रेमानांद गज्वी (मॅिेस्टीक प्रकाशन), आशयसूि व नाटकाचा आकृत्रिबांध याांसह   

सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 



प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 
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अभ्यासपत्रिका क्र. ९ 

नवा अभ्यासक्रम- व्यवसायात्रभमखु मराठी 

सि – ५ व ेश्रयेाांकन े–३  व्याख्यान े– ४५   

घटक – १- भाषाांिर –सदै्धात्रन्िक त्रवचार 

अ)  

१) भाषाांिर, अनुवाद, रुपाांिर, अवााचीनीकरण या स्वरूपभदेाांची चचाा. 

२) लत्रलि सात्रहत्याच ेभाषाांिर – साांस्कृत्रिक भेदाांच ेसांदभाांच ेमहत्त्व. 

आ)  

१ ) लत्रलि सात्रहत्याचे भाषाांिर – भात्रषक समस्या व स्वरूप  

२ ) लत्रलि सात्रहत्याचे भाषाांिर – शैली त्रवषयक समस्या  

घटक – २   भाषाांिर – प्रत्यक्ष भाषाांिर अभ्यास 

१) इांग्रिी उिाऱ्याचे मराठीि भाषाांिर 

२) मध्ययुगीन मराठीचे प्रमाण मराठीि भाषाांिर. 

घटक - ३   उिाऱ्याच ेआकलन, (शब्द मयाादा ककमान २०० ि े३०० शब्द) 

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन श्रयेाांकन १ 
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सि – ६ व ेश्रयेाांकन-े ३ व्याख्यान-े४५  

घटक -१ मलुाखि - सदै्धात्रन्िक त्रवचार 

मुलाखि पूवाियारी 

त्रवत्रवध माध्यमाांसाठी मुलाखि लेखन 

१) आकाशवाणी, दरूत्रचिवाणी 

२) विामानपि, त्रनयिकात्रलक  

घटक -२ अ ग्रांथ परीक्षण – सदै्धात्रन्िक त्रवचार व स्वरूप 

  आ ग्रांथ परीक्षण –   

१) माझे त्रवद्यापीठ – (कत्रविा), नारायण सुवे, पॉप्यलुर प्रकाशन, 

२) बेबी (नाटक), त्रविय िेंडूलकर, पॉप्युलर प्रकाशन,  



३) झेलझपाटा- (कादांबरी), मधुकर वाकोडे. (दशेमुख आत्रण कांपनी) 
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घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन श्रयेाांकन १ 

 

सिान्ि परीक्षा – (गणु ८० + २० गणुाांचा प्रकल्प = १००)    
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