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मराठी भाषा आिण सािह.य 0ातकः अपिे7त 7मता 
 

१. सािह.यवाचनाची आवड आिण अिभ>ची िवकिसत होणे. 
 २.सािह.याचे आकलन आिण रसBहणाची 7मता िनमाCण होणे. 
३. सािह.याच े िवEेषण करFयाची 7मता िवकिसत होणे. 
४. मराठी भाषा आिण सािह.यपरंपरा यािवषयी भान आिण बांिधलकK िनमाCण होणे. 
५. सामािजक संवेदनशीलतेची जडणघडण होणे. 
६.मराठी भाषा आिण सािह.याशी िनगडीत भाषांतर,संपादन,Tकाशन,सांUकृितक पWकाXरता,  
    िनवेदन आिण सूWसंचालन , Bंथपरी7ण, संगणकKय टंकलेखन ,मु^_तशोधन यासार`या 
    aवसाय7ेWात काम करFयास स7म होणे. 

 

------------------------------------------------- 
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- IV 

अqयासपिWका r. ४. मsययगुीन मराठी वाtयाचा इितहास. 
अqयासपिWकेची उ^wx:े 

१.मsययुगीन वाzयातील सािह.यTकार आिण Tवाह यांची क>न देणे . 

२. मsययुगीन मराठी वाzयिन{मCतीमागील सामािजक ,सांUकृितक Tेरणा व Tवृ|ी यां}या 

    वाzयिन{मCतीवर होणा~या पXरणामाचा यांचा पXरचय क>न देणे.  

३. काळा}या ओघात वाzयिन{मCतीत होणारा बदल आिण .याची कारणे याचे भान वाzय◌ीन 

    परंपरे}या संदभाCत िनमाCण करणे. 

अqयासपिWकेची िन�प|ी:  

  १.सािह.या}या Tवाही Uव>पाची व काळा}या ओघात होणा~या बदलांची जाणीव होणे. 

  २.मsययुगीन मराठी वाzय परंपरेच ेआिण .यामागील सामािजक ,सांUकृितक संदभा�च ेभान 

    िनमाCण होणे. 
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SEM V(RJAMARSV04) 

सW – ५    तािसका -६० �येाकंन-े४ 

घटक -१ मराठी सािह.याची सु�वात व महानुभावीय वाtय.  (तािसका -१५)  �ेयांकन-१                 
  अ) मराठी सािह.याची सु�वात –   मराठी : देशीभाषा �हणून ८वे, ९वे शतक पXरचय  
             मराठीतील आ�Bंथ :चचाC,  िशलालेख, ता�पट  यावरील मराठी लेखन. –थोड�यात 
             पXरचय. 
 आ) महानुभाव संTदायाची ठळक वैिश��े : �तैी त�व�ान, पंचकृ�ण, मराठीचा Uवीकार व  
              आBह, सांकेितक िलपी. महानुभावीय वाtय :  चXरWBंथ, त�व�ानBंथ, सातीBंथ, 
              Uफुट ग�-प�-धवळे, टीकाBंथ, aाकरणBंथ.   
घटक -२  वारकरी पंिथयांचे वाtय – (१) (तािसका -१५)   �ेयांकन-१                       

अ) यादवकालीन महारा�ात वारकरी पंथाची TUथापना, पंढरीचा भि�संTदाय हा  
महारा�ातील Tमुख संTदाय , वारकरी संTदाय �हणून तेराaा शतकात धा{मCक, 
सामािजक व सािहि.यकद�ृ�ा Tभावी.- थोड�यात पXरचय. �ानदेव व .यां}या 
Tभावळीतील इतरांच ेवाtय. 

 आ)  नामदेव व .यां}या Tभावळीतील इतरांच ेवाtय.  
घटक - ३  वारकरी पंिथयांचे वाtय – (२) (तािसका -१५)  �ेयांकन-१ 

अ) बहामनी राजवट, एकनाथकालीन महारा�, तमोयुग.  एकनाथ, एकनाथपंचक यांचे 
वाtय 

 आ) िशवकालीन महारा� –Uवरा�यTेरणा.  तुकाराम, तुकारामाचंे िश�य यांचे वाtय.   
घटक -४  पंिडती काa – (तािसका -१५)  �ेयांकन-१ 
 अ) पंिडती काaाची Uव>पवैिश��े, पंिडती काaाचे गुणदोषचचाC. 
 आ) पंिडत कवी – मु�े�र, मोरोपंत, रघुनाथपंिडत, सामराज, िनरंजनमाधव, 
               वामनपंिडत, नागेश, िव�ल.  
 

सWा त परी7ा – गुण ६० 

वरील अqयासपिWकेचे Tथम सWा त T¡पिWकेचे Uव>प पुढीलTमाणे ठरिवFयात आले आहे. 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ४. घटक ४ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
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अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४०  

 �ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा –२० गुण 

१.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

२. लघु|री T¡  -१० गुण 

Tक¢प(पुढीलपैकK कोणताही एक) – २० गुण  
१.अqयासrमातील एका संता}या  सािह.यकृत¦च ेसंकलन क>न .यांची  
    Uव>पवैिश��े  न§दिवणे. 
२.अqयासrमातील एका पंिडता}या  सािह.यकृत¦चे संकलन क>न .यांची  
    Uव>पवैिश��े  न§दिवणे. 

३.अqयासrमातील एका संता}या ¨कंवा पंिडता}या सािह.यकृत¦चे सादरीकरण करणे. 
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SEM VI (RJAMARSVI04) 

सW -६    तािसका  - ६०  �येाकंन े-४ 
 
घटक -१  शािहरी  वाtय -     (तािसका -१५)   �ेयांकन-१                                           
 अ) लावणी, पोवाडे या काaTकारांची Uव>पवैिश��े. 
 आ) काही लावणीकार –होनाजी बाळा, रामजोशी, Tभाकर, अनंतफंदी, परशराम. या 
             शािहरांचा व .यां}या सािह.याचा पXरचय. 
 
घटक -२   महानुभाव  व  वारकरी याखेंरीज इतर पंिथयांचे  वाtय- (तािसका -१५) �ेयांकन-१    
 अ)  नाथ, द| या पंथातील वाtयाचे Uव>प. 
 आ)   समथC, ©लंगायत या पंथातील वाtयाचे Uव>प. 
 
घटक -३  ©हंद ूधमाCखेरीज इतर ध{मCयांनी केलेली वाtयिन{मCती-( तािसका -१५) �ेयांकन-१       

अ) िªUती ध{मCयांनी केलेली वाtयिन{मCती – ( िªUती – फादर Uटीफ स, rु« सालंदाज.)        
आ) इUलामी ध{मCयांने केलेली वाtयिन{मCती - (इUलामी –मुंतोजी (मृ.युंजय), ¬सेन 

 अंबरखान, शेख महंमद, शहामुनी.) 
 
घटक -४   बखर  ग�ाची Uव>पवैिश��े.   (तािसका -१५)     �ेयांकन-१                        

अ) बखरी – िशवपूवCकालीन –मिहकावतीची उफC  माहीमची बखर,  रा7सतागडीची 
बखर ; 
 बखरी - िशवकालीन –िशवछWपत¦चे चXरW-कृ�णाजी अनंत सभासदाची बखर, 
िचWगु¯िवरिचत िशवाजी महाराजांची बखर, �ी. िशवछWपत¦ची ९१ कलमी बखर –
द|ो िWमल वाकेिनस,  म¢हार रामराव िचटणीसिवरिचत �ी िशव छWपत¦चे 
स¯Tकरणा.मक चXरW. 

आ) बखरी –पेशवेकालीन – नाना फडणिवसाचे आ.मचXरW, �ीरामदासUवामीच े
चXरWाची बखर उफC  हनुमंतUवामीची बखर, पेशaांची बखर-कृ�णजी िवनायक 
सोहनी,  पािणपतची बखर –रघुनाथ यादव,  भाऊसाहेबांची बखर – कृ�णाजी 
शामराव,  ख±ाC}या Uवारीची बखर.    
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सWा त परी7ा – गुण ६० 

वरील अqयासपिWकेचे Tथम सWा त T¡पिWकेचे Uव>प पुढीलTमाणे ठरिवFयात आले आहे. 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ४. घटक ४ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 

 

अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 

 �ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा –२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

 Tक¢प(पुढीलपैकK कोणताही एक) –२० गुण 

१.अqयासrमातील एका शािहरा}या  सािह.यकृत¦चे संकलन क>न .यांची Uव>पवैिश��े 

   न§दिवणे. 
२.अqयासrमातील एका अ यपंथीय ¨कंवा अ यधम²य लेखका}या सािह.यकृत¦चे संकलन क>न 
      .यांची Uव>पवैिश��े  न§दिवणे. 
३.अqयासrमातील एका शािहरा}या सािह.यकृत¦चे सादरीकरण करणे. 
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सदंभC Bथं – 

१) मराठी वाङ् मयाचा इितहास –खंड ३, रा. �ी. जोग व इतर (संपा.)महारा� सािह.य पXरषद, 

     पुणे, प.आ., १९७३. 

२) पाच संतकवी, शं. गो. तुळपुळे, सुिवचार Tकाशन मंडळ, पुणे, १९८४, (ित. आ.)  
३ ) मराठी वाङ् मयाचा इितहास –खंड १ , शं. गो. तुळपुळे व इतर  (संपा.)महारा� सािह.य 
     पXरषद, पुणे, प. आ., १९८४.  
 ४)मराठी वाङ् मयाचा इितहास –खंड २ भाग १ व २, सं. गं. मालशे व इतर   (संपा.),महारा� 
    सािह.य पXरषद, पुणे, प. आ., १९८२. 
५) महारा�सारUवत, िव. ल. भावे,पॉ·युलर, मुंबई,  आ. ५वी, १९६३. 
६) म~हाटी लावणी, म. वा. ध§ड (संपा.) ,मौज, मुंबई, १९५६. 
७) Tाचीन मराठी वाङ् मयाचे Uव>प, ह. �ी. शेणोलीकर,मोघे Tकाशन, को¢हापूर, १९७१. 
८)  मराठी शािहरी वाङ् मय, म. ना. सह¹बुº,े ठोकळ, पुणे, १९६१. 
९) संत सािह.याची सामािजक फल�ुती, गं. बा. सरदार, म. सा. प., पुणे, १९७०, (ित. आ. ) 

 
------------------------------ 
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TYBA- MARATHI PAPER NO.-V 

अqयासपिWका -५  -भारतीय व पा»ा�य सािह.यशा¼ 

अqयासपिWकेची उ^wx:े 

१.भारतीय आिण पा»ा.य सािह.यिसºांतांचा Tाथिमक पातळीवरील पXरचय. 

२.सािह.य, सािह.यaवहार  आिण समी7ा यां}या Uव>पािवषयी,.यां}या िविवध अंगांिवषयी 

   पXरचय होणे. 

अqयासपिWकेची िन�प|ी: 

१.सािह.याचे Uव>प, िन{मCती इ.याद¦िवषयी शा¼ीय दिृxकोणाची जाणीव िनमाCण होणे. 

२.सािह.याचे वाचन, आUवाद, समी7ा यां}या 7मता िवकिसत होणे. 

३.सािह.यिवषयक एकंदर जाण िवकिसत होणे. 
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SEM V(RJAMARSV05) 

सW -५  तािसका-६०  �येाकंन े-४               
 

घटक -१भारतीय सािह.यशा¼ :  संक¢पना व िसºा त. - (तािसका -१५)  �ेयांकन-१                 
 १ भरताचे रससूW २ वrोि�िवचार, ३  sविनिसºा त ४  औिच.यिवचार 
घटक -२ भारतीय  सािह.यशा¼  : सािह.याचा आUवाद.   (तािसका -१५)�ेयांकन-१           
 रसिसºा ताचे भा�यकार :  १ भ¿लो¢लट, २ �ीशंकुक, ३ भ¿नायक, ४ अिभनवगु¯   
घटक -३ भारतीय सािह.यशा¼  : सािह.यभाषेचे Uव>प व कायC (तािसका -१५) �ेयांकन-१  
 १ शÀदश�K :  अिभधा, ल7णा व aंजना. २ वृ|, छंद, मु�छंद. 
घटक -४   भारतीय सािह.यशा¼ : िन{मCितT^rया व Tयोजनिवचार(तािसका -१५) �ेयांकन-१                  
 १ सािह.यिन{मCतीमागील कारणे :  Tितभा, aु.प|ी व अqयास. 
 २ सािह.याची  Tयोजने : भरत ते अिभनवगु¯      
सWा त परी7ा – गुण ६० 

वरील अqयासपिWकेचे Tथम सWा त T¡पिWकेचे Uव>प पुढीलTमाणे ठरिवFयात आले आहे. 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ४. घटक ४ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 

 �ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा–२० गुण  

   १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प(पुढीलपैकK कोणताही एक) –२० गुण 
     १अqयासrमाबाहेरील कोण.याही एका किवतेचे रसBहण क>न .यात Tामु`याने असणा~या 
        रसाचे Uपxीकरण व सादरीकरण करणे. 
      
     २. अqयासrमाबाहेरील कोण.याही एका किवतेचे रसBहण क>न .यात Tामु`याने असणा~या 
        ल7णा, aंजना इ.यादी भािषक वैिश��ांच ेUपxीकरण व सादरीकरण करणे. 
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sSEM VI(RJAMARSVI05) 

सW- ६  तािसका -६०  �येाकंन े-४   
 

घटक - १ पा»ा�य  सािह.यिवचार  :  सािह.याचे Uव>प. (तािसका -१५) �ेयांकन-१              
   १. अनुकृितिसºा तः ·लेटो व अXरUटॉटल 
   २ .पा»ा�यांनी केले¢या काaaा`या : वडCUवथC, कोलXरज, कोटCहॉप, एडगर अलन पो, 
              अनÂ¢ड.     
घटक -२ पा»ा�य  सािह.यिवचार  : सािह.याची भाषा  (तािसका -१५)  �ेयांकन-१                
   १. >पक, Tतीक व Tितमा. 
           २. अनेकाथCता, िनयमो¢लंघन, अपXरिचतीकरण. 
घटक -३ पा»ा�य  सािह.यिवचार  :  सािह.याची िन{मCितT^rया व Tयोजनिवचार 
            (तािसका -१५) �ेयांकन-१        
    १. कोलXरजचा क¢पनाश�Kचा व चम.कृतीश�Kचा िसºा त 
    २. आ.मािव�कार, जीवनभा�य,  सामािजक बांिधलकK (मा�सCवादी िवचारासह) 
                Tयोजने.  
घटक -४ पा»ा�य  सािह.यिवचार  :  सािह.याचा आUवाद (तािसका -१५)  �ेयांकन-१              
   १. अXरUटॉटलचा  कॅथा{सCसचा  िसºा त. 
           २. XरचÄसCचा Tेरणासंतुलनाचा िसºा त.    
 

सWा त परी7ा – गुण ६० 

वरील अqयासपिWकेचे Tथम सWा त T¡पिWकेचे Uव>प पुढीलTमाणे ठरिवFयात आले आहे. 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ४. घटक ४ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 

 �ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 



12 
 

Tक¢प(पुढीलपैकK कोणताही एक) –२० गुण 
१.अqयासrमाबाहेरील कोण.याही एका किवतेचे रसBहण क>न .यात Tामु`याने असणा~या 
   >पक,  Tितमा, Tतीक /अनेकाथCता,अपXरिचतीकरण ,िनयमो¢लंघन इ.यादी भािषक वैिश��ांच े
   Uपxीकरण व सादरीकरण करणे. 
२. अqयासrमातील कोण.याही एका िसºांताचे सादरीकरण करणे. 
सदंभC Bथं – 
१) Tाचीन काaशा¼, र. पां.कंगले, मौज Tकाशन, मुंबई, १९७४ 
२ ) रस-भाव- िवचार, र. पा.ंकंगले(संपा.), महारा� रा�य सािह.य संUकृती मंडळ, मुंबई, १९७३ 
३) (भाषांतर) अXरUटॉटलचे काaशा¼, गो. िव. करंदीकर,  मौज , मुंबई, १९७८ 
४) सािह.य Uव>प आिण समी7ा, वा. ल. कुलकण²,पॉ·युलर, मुंबई, १९७५ 
५) काaशा¼Tदीप, स. रा. गाडगीळ,  Æहीनस , पुणे, (सहावी आवृ|ी), २००३ 
६) भारतीय सािह.यशा¼, ग. Çयं. देशपांड,े पॉ·युलर, मुंबई, (ित. आ.), १९८० 
७) सािह.याची भाषा, भालचं_ नेमाडे, साकेत, औरंगाबाद, १९८७ 
८) सÈदयCमीमांसा, रा. भा. पाटणकर, मौज, मुंबई, (ित. आ.), २००४ 
९) सािह.यशा¼ : Uव>प आिण समUया, वसंत पाटणकर, पÉगंधा, पुणे, २००६ 
१०) समी7ेची नवी >पे, गंगाधर पाटील,  मॅजेिUटक, मुंबई, १९८१ 
११) सािह.यिवचार, ^द. के. बेडेकर, पॉ·युलर, मुंबई, १९७५ 
१२) आधुिनक भाषािव�ान : िसºा त आिण उपयोजन िम©लंद मालशे,लोकवाzयगृह, 
      मुंबई,१९९५ 
१३)  किवता आिण Tितमा, सुधीर रसाळ, मौज, मुंबई, १९८२ 
१३) वाङ् मयीन सं�ा संक¢पना कोश, वसंत आबाजी, डहाके Tभा गणोरकर व इतर(संपा.),ग.  
       रा. भटकळ फाऊंडेशन, मुंबई, २००१ 
१४)  मराठी वाङ् मयकोश , खंड ४, (समी7ा सं�ा), िवजया राजाsय7 व इतर, (संपा.),  महारा�  
      रा�य सािह.य संUकृती मंडळ, मुंबई, २००२ 
 

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

 

 

 



13 
 

 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI  

                               अqयासपिWका ६. सािह.य आिण समाज  

अqयासपिWकेची उ^wx:े 

१.सािह.य व समाज यां}या संबंधांची जाण िनमाCण होणे. 

२.सािह.यकृत¦}या समाजशा¼ीय समी7ेचा पXरचय क>न देणे. 

अqयासपिWकेची िन�प|ी: 
१.सामािजक संवेदनशीलता िनमाCण होणे  
२.समाजशा¼ीय समी7ेचा Tाथिमक पातळीवर अवलंब करणे. 
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SEM V(RJAMARSV06) 
सW- ५ तािसका- ४५   �येाकंन े-३.५ 
 
घटक १ सािह.य - समाजः अ यो य संबंध  (तािसका १५) �ेयांकन १.५ 
          अ) सािह.य, समाजसंUकृती या संक¢पना व .यां}या परUपरसंबंधाचे Uव>प  
          आ) सािह.य- समाज संबंध - तेन, मा�सC यांचे िसºांत, मा�सCवाद यांचे Uव>प िवशेष 
 
घटक २ ¼ीवादी  जािणवेचे सािह.य (तािसका१५ ) �ेयांकन १ 

अ) ¼ीवादी सािह.याची संक¢पना व मराठीतील परंपरा 
आ) ‘भूमी’, आशा बगे (मौज Tकाशन) यां}या कादंबरीचे ¼ीवादी वाचन व अqयास 

 
घटक ३ महानगरी जािणवेचे सािह.य (तािसका १५ ) �ेयांकन १ 

अ) महानगरी जािणवेचे सािह.य संक¢पना व मराठीतील परंपरा 
आ)‘द£ृय नसले¢या द£ृयात’ : ^दनकर मनवर ( पॉ·युलर Tकाशन)यां}या किवतेच ेमहानगरी 
    जािणवे}या संदभाCत वाचन व अqयास.  

 
सWा त परी7ा ( गणु ६०) 
T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ४. सवC घटकांवर आधाXरत तीन टीपा (पयाCयासह )   गुण १५ 

 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प –२० गुण 
¼ीवादी ¨कंवा महानगरी Tवाहातील कोण.याही एका सािह.यकृतीचे परी7ण व सादरीकरण 
करणे. 
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SEM-VI (RJAMARSVI06) 
सW- ६ तािसका- ४५  �येाकंन-े ३.५ 
 
घटक -१  सामािजक िUथ.यंतरे आिण मराठी सािह.य  (तािसका १५ ) �ेयांकन १.५  

अ) महारा�ातील सामािजक िUथ.यंतरे व मराठी सािह.य – मागोवा  
आ) सािह.य- समाज संबंध- गं.बा. सरदार व बाबुराव बागुल यां}या लेखाधारे 
    १) संत सािह.याची सामािजक फल�ुती : गं.बा. सरदार 
    २) दिलत सािह.य हे तर माणसाचे सािह.य- बाबुराव बागुल-दिलत सािह.य : आजचे    
        rांितिव�ान, ^दशा Tकाशन, नािशक T.आ. १९८१. 

घटक -२ Bामीण सािह.य  (तािसका १५ ) �ेयांकन १ 
  अ) Bामीण सािह.य- संक¢पना व मराठीतील परंपरा 
  आ) इडा पीडा टळो : आसाराम लोमटे (शÀद पिÀलकेश स,मुंबई)या कादंबरीच ेBामीण 
       संवेदनाशीलते}या संदभाCत वाचन व अqयास 

घटक –३ दिलत सािह.य   (तािसका १५ ) �ेयांकन १ 

अ) दिलत सािह.य : संक¢पना व मराठीतील परंपरा 
आ) जाता नाही जात : िसºाथC तांबे, (शÀदालय Tकाशन, �ीरामपूर) या नाटकाचे दिलत 
     जािणवे}या संदभाCत वाचन व अqयास 
  

सWा त परी7ा ( गणु ६०) 
T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ४. सवC घटकांवर आधाXरत तीन टीपा (पयाCयासह )            गुण १५ 

 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प –२० गुण 
Bामीण ¨कंवा दिलत Tवाहातील कोण.याही एका सािह.यकृतीचे परी7ण व सादरीकरण करणे. 
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सदंभC सचूी 
१) मराठी वाङ् मयाचा इितहास – खंड ५, भाग १ – संपादक – रा. �ी. जोग म.सा. 

 पXरषद, पुणे, १९७३. 
२) कादंबरीिवषयी – हXर»ं_ थोरात. पÉगंधा Tकाशन, पुणे, २००६. 
३) टीकाUवयंवर - भालचं_ नेमाड,े साकेत Tकाशन, औरंगाबाद, १९९०. 
४) कादंबरी - एक सािह.यTकार - हXर»ं_ थोरात, शÀद पिÀलकेश स मुंबई, २०१०. 
५) मराठी वाङ् मय  कोश-खंड ४, ( समी7ा सं�ा), सम वयक संपादक- डॉ. िवजया 
    राजाsय7,  महारा� रा�य सािह.य संUकृती मंडळ, मुंबई, २००२ . 
६) वाङ् मयीन सं�ा-संक¢पना कोश- संपादक, Tभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके व 
     इतर, पॉ·युलर Tकाशन, मुंबई, २००९. 
७) Bामीण सािह.यः Uव>प आिण समUया- आनंद यादव, मेहता पिÀल©शंग हाउस, १९७९. 
८) Bामीणता-सािह.य आिण वाUतव - आनंद यादव, मेहता पिÀल©शंग हाऊस, १९८९. 
९) धार आिण काठ -नरहर कु�ंदकर, १९७१. 
१०) दिलत सािह.य- Tवाह व Tित^rया -गो. म. कुळकण², Tितमा Tकाशन, पुणे, १९८६ 
११) िनळी पहाट-रा. ग. जाधव, Tा� पाठशाळा वाई.१९७८. 
१२) दिलत सािह.य- एक ©चंतन- अजुCन डांगळे (संपा.), महारा� रा�य सािह.य संUकृती 
       आिण मंडळ, मुंबई, १९७८. 
१३) दिलत सािह.य-वेदना आिण िव_ोह- भालचं_ फडके, �ीिव�ा Tकाशन, पुणे, १९७७ 
       (T.आ.), १९८९(द.ु आ.) 
१४) दिलत सािह.याची िUथितगती- केशव मे�ाम व इतर (संपा.) मराठी िवभाग, मुंबई 
       िव�ापीठ आिण अनुभव पिÀलकेश स, मुंबई, १९९७ 
१५) ¼ीवादी समी7ा- सैºाि तक चौकट- डॉ. िम©लंद मालश,े �ीवाणी- ऑ�टोबर, १९९३ 
१६) ¼ीवादी सािह.य समी7ा-Uव>प आिण aा¯ी- वसंत आबाजी डहाके, �ीवाणी-    
       ऑ�टोबर, १९९३. 
१७) ¼ीवादी सािह.य आिण समी7ा िवशेषांक- अनुxुभ, स·टÎ. ऑ�टो१९९६.  
१८) ¼ीवादी समी7ा-Uव>प आिण उपयोजन- ^दलीपराज Tकाशन, पुणे, १९९३. 
१९) आंबेडकरवाद, डॉ. शेरे नीलकंठ, सुिव�ा Tकाशन, पुणे २००९. 
२०) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे त�व�ान: आशय व िवEेषण, गायकवाड द|ाWय 
      Uवयंदीप  Tकाशन, पुणे २०१६. 
२१) आंबेडकर आिण मा�सC, कसबे रावसाहेब, सुगावा Tकाशन, पुणे, १९८५. 
२२) T�ासूयC, ©लंबाळे शरणकुमार, (संपा.), Tचार Tकाशन, को¢हापूर,१९९१. 

          २३) दिलत सािह.य-Tवाह व Tित^rया, गो. म. कुलकण²,Tितमा , पुणे, १९८६. 
          २४) नवसमी7ा-काही िवचारTवाह, गो. म. कुलकण² , (संपा.) मेहता, पुणे, १९८२  
          २५) ¼ीवादी समी7ा –Uव>प आिण उपयोजन, अि�नी ध§गडे, ^दलीपराज, पुणे, १९९३ 
          २६) ि¼यांचे कथालेखन-नवी दxृी, नवी शैली, मंगला वरखेडे, साकेत, औरंगाबाद,  
                २००५(द.ुआ.) 
             ------------------------------------------------------------------------------- 
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TYBA –MARATHI PAPER NO.- VII 

अqयासपिWका r   ७ .  भाषािव�ान आिण मराठी aाकरण 
  

अqयासपिWकेची उ^wx:े 

१.ऐितहािसक , वणCना.मक आिण सामािजक भाषािव�ान आिण मराठी aाकरण◌ाची >परेषा 
    यांचा पXरचय क>न देणे. 
२. मराठी aाकरण◌ा}या �ानाचे aावहाXरक उपयोजन करFयाची 7मता िवकिसत करणे. 
 

अqयासपिWकेची िन�प|ी: 

 

 १.भाषेिवषयीचा वै�ािनक दिृxकोण िवकिसत होणे. 

 २. मराठी aाकरण◌ा}या aावहाXरक संदभाCतील मह.वािवषयी भान िनमाCण होणे आिण भाषेचा   

     T.य7 वापर करताना  �ानाचे उपयोजन करता येणे.  
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SEM V (RJAMARSV07) 

 सW -५     तािसका -६० �येाकंन े– ४ 
घटक –१ भाषािव�ाना}या िविवध शाखा -   ऐितहािसक ,वणCना.मक व समाजशा¼ीय.                    
              (तािसका -१५)  �ेयांकन-१                                                                                                                                                                                  
घटक -२ Uविनमिव यास - Uवन, Uविनम, Uवनांतर, Uविनमांचे Tकार, Uविनम िवEेषणाची  त�वे- 
             तंWे. (तािसका -१५) �ेयांकन-१                                                         
घटक -३ शÀदांचे वग²करण –पारंपXरक व आधुिनक. (तािसका -१५) �ेयांकन-१                                                                                                                
घटक –४ िवकरण – ©लंग, वचन, िवभ�K, आ`यात. (तािसका -१५)  �ेयांकन-१    
सWा त परी7ा – गुण ६० 

वरील अqयासपिWकेचे Tथम सWा त T¡पिWकेचे Uव>प पुढीलTमाणे ठरिवFयात आले आहे. 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ४. घटक ४ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 

 

अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४०  

 �ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा  

   १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प(पुढीलपैकK कोणताही एक) – २० गुण 
 घटक r.२ ते ४ यां}या भािषक उपयोजनावर आधाXरत Tक¢प. 
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SEM VI ( RJAMARSVI07) 

सW – ६ व ेतािसका ६०  �येाकंन-े ४    

घटक -  १ >िपमिव यास – >िपका, >िपम, >िपकांतर, >िपमांचे Tकार, >िपमT^rया.   

              (तािसका -१५)   �ेयांकन-१      
घटक – २ अथCिव यास – भािषक अथाCचे Uव>प, शÀदाथाCचे Tकार, अथC आिण .यांचे परUपरसंबंध. 
              (तािसका -१५)  �ेयांकन-१                               
घटक – ३  शÀदिसºी    (तािसका -१५)  �ेयांकन-१                                           
घटक - ४  Tयोगिवचार   (तािसका -१५)  �ेयांकन-१                                           
 
सWा त परी7ा – गुण ६० 

वरील अqयासपिWकेचे Tथम सWा त T¡पिWकेचे Uव>प पुढीलTमाणे ठरिवFयात आले आहे. 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ४. घटक ४ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 

 

अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४०  

 �ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा  

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प(पुढीलपैकK कोणताही एक) – २० गुण  
घटक r.१ ते ४ यां}या भािषक उपयोजनावर आधाXरत Tक¢प. 
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सदंभC Bथं – 
१आधुिनक भाषािव�ान (संरचनावादी, सामा य आिण सामािजक), क¢याण काळे,व इतर (संपा.) 
Tितमा, पुणे,  २००३, (द.ु आ.) 
२. वणCना.मक भाषािव�ान : Uव>प आिण पºती, क¢याण काळे,व इतर (संपा.) गोखले ए�युकेशन 
   सोसायटी, नािशक, १९८२. 
३.भाषा आिण भाषाशा¼, �ी. न., गजÎ_गडकर,Æहीनस Tकाशन, पुणे,  १९७९(द.ु आ.)  
४. वणCना.मक भाषािव�ान, लीला गोिवलकर, आरती, ड§िबवली, १९९२ 
५. सामािजक भाषािव�ान, रमेश ध§गडे, ^दलीपराज, पुणे, २०१२   
६ .सुलभ भाषािव�ान, द. ^द. पुंड,े 0ेहवधCन Tकाशन, पुणे,२००५ 
७ .भाषािव�ानः ऐितहािसक व वणCना.मक, स. गं. मालश ेव इतर (संपा.),पÉगंधा Tकाशन, 
     पुणे,२००५ (ित. आ.) 
८ .भाषािव�ानपXरचय, स. गं. मालश ेव इतर (संपा.), पÉगंधा Tकाशन, पुणे, २००५(द.ु आ.) 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- VIII (सचं १) 

अqयासपिWका r . ८  -  आधिुनक मराठी सािह.य  
 

अqयासपिWकेची उ^wx:े 

   १.आधुिनक काळात िनमाCण झाले¢या सािह.यकृत¦}या समी7ेची 7मता िवकिसत करणे. 
   २. आधुिनक  काळात◌ील बदल.या सामािजक पा�Cभूमीवर सािह.या}या आशय आिण 

       अिभa�Kत होणा~या बदलांचे भान िनमाCण करणे. 

 

अqयासपिWकेची िन�प|ी:  

   १.सािह.याचे वाचन, आUवाद, समी7ा यां}या 7मता िवकिसत होणे. 

   २.सािह.यिवषयक एकंदर जाण िवकिसत होणे. 
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SEM V(RJAMARSV08)  
सW-५   तािसका -६०   �येाकंन े-४   
  
घटक १अ.आधुिनक, आधुिनकता आिण आधुिनकतावाद :संक¢पना िवचार(तािसका १५)�ेयांकन १ 
         आ.आधुिनक मराठी कथना.म सािह.य(कथा आिण कादंबरी)- ऐितहािसक आढावा  
             (तािसका १५)  �ेयांकन १  
घटक २. आधुिनक मराठी कथा  (तािसका १५)  �ेयांकन १ 

 कांदाचीर – जी.के. Óनापुरे, अ7य Tकाशन, सांगली, (२००५) (कथांची आशयसूWे व 
कथांचे >पबंध यांसह) 

घटक ३. आधुिनक मराठी कादंबरी (तािसका १५)  �ेयांकन १ 
शाळा- िम©लंद बोकKल, मौज Tकाशन (आशयसूW व कादंबरीचा >पबंध यांसह) 

 
सWा त परी7ा ( गणु ६०) 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ४. सवC घटकांवर आधाXरत तीन टीपा (पयाCयासह )   गुण १५ 

 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प –२० गुण 
१९७५ नंतर}या कोण.याही एका कथासंBहाचे ¨कंवा कादंबरीचे आधुिनक सािह.यकृती �हणून 
परी7ण करणे. 
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SEM VI(RJAMARSVI08) 

सW – ६  तािसका -६०  �येाकंन ४ 

 घटक १अ. आधुिनक मराठी किवता – ऐितहािसक आढावा (तािसका १५)  �ेयांकन १ 

           आ. आधुिनक मराठी नाटक - ऐितहािसक आढावा (तािसका १५)  �ेयांकन १ 
घटक २ आधुिनक मराठी किवता - (तािसका १५)  �ेयांकन १ 

भुजंग मे�ाम, सुजाता महाजन, हेमंत ^दवटे, सिचन परब, अजीज नवाज राही, रमझान 
मु¢ला, T�ा दया पवार, इÔेिशयस डायस, वीरा राठोड, क¢पना दधुाळ या कव¦}या 
िनवडक किवतांचा अqयास. (‘साक¢या}या Tदेशात’ हा संपा^दत काaसंBह)  

घटक ३ आधुिनक मराठी नाटक  (तािसका १५)  �ेयांकन १ 
१) ^करवंत- Tेमानंद ग�वी (मॅजेUटीक Tकाशन), आशयसूW व नाटकाचा आकृितबंध यांसह   

 
सWा त परी7ा ( गणु ६०) 
T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ४. सवC घटकांवर आधाXरत तीन टीपा (पयाCयासह )   गुण १५ 

 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प –२० गुण 
१९७५ नंतर}या कोण.याही एका काaसंBहाचे ¨कंवा नाटकाचे आधुिनक सािह.यकृती �हणून 
परी7ण करणे. 
 

 
 
 
 
सदंभC पUुतके 
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१) मराठी कादंबरी – तंW व िवकास, Tा. बापट, Æहीनस Tकाशन, पुणे १९७३ 

२) सािह.य : अsयापन आिण Tकार, मौज Tकाशन, पॉ·युलर Tकाशन, भागवत �ी.पु. 
मुंबई १९८७ 

३) कादंबरी, मराठी कादंबरी, उषा हUतक, सािह.यसेवा Tकाशन औरंगाबाद,  १९९३. 
४) कांदबरी: एक सािह.य Tकार, हXरशचं_ थोरात, शÀद पिÀलकेशन, मुंबई २०१०. 
५) १९८० नंतरची मराठी कादंबरी, अिवनाश सTे, खेळ, ^दवाळी, २००७ 
६) किवता : संक¢पना, िन{मCती आिण समी7ा, वसंत पाटणकर, मुंबई िव�ापीठ आिण 

अनुभव Tकाशन, १९९५. 
७) UवातंÇयो|र मराठी किवता, सुषमा करोगल (संपा.), Tितमा Tकाशन, पुणे, १९९९. 
८) जागितकKकरण आिण मराठी सािह.य, गायकवाड शरद (संपा.), 0ेहवधCन Tकाशन, 

पुणे, २००९. 
९) मराठी किवता:  आकलन आिण आUवाद,नागनाथ को|ाप¢ले,Uव>प Tकाशन, 

औरंगाबाद,२०१०. 
१०) तीन अवाCचीन कवी: मा�सCवादी दxृी7ेप, कु¢ली, स. Çयं., लोकवाzयगृह Tकाशन, 

मुंबई, १९८९. 
११) मराठी नवकथा : रंग आिण >प, डॉ.सुभाष पुलावले,िच मय Tकाशन 

,औरंगाबाद,२०१२. 
१२) मराठीतील कथन>पे ,वसंत आबाजी डहाके,पॉ·यलुर Tकाशन ,मुंबई,२०१२ . 
१३) नाटक आिण मी ,िवजय तÎडुलकर, िड�पल Tकाशन ,मुंबई, ,१९९७. 
१४) नाटक एक ©चंतन – वसंत कानेटकर  
१५) नाटकातली िच हं – राजीव नाईक  
१६) महानगरी नाटकं – राजीव नाईक   
१७) मराठी नाटक : नaा ^दशा आिण वळणे, भवाळकर, तारा 
१८) नाटक कालचं आिण आजचं , पु�पलता राजापुरे-तापस, 
१९) Tायोिगक नाटक : भारतीय आिण जागितक, नानासाहेब सूयCवंशी (संपा)   

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

 

 

 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII (सचं २) 
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अqयासपिWका r . ८  -  आधिुनक मराठी सािह.य 
 

अqयासपिWकेची उ^wx:े 

   १.आधुिनक काळात िनमाCण झाले¢या सािह.यकृत¦}या समी7ेची 7मता िवकिसत करणे. 
   २. आधुिनक  काळात◌ील बदल.या सामािजक पा�Cभूमीवर सािह.या}या आशय आिण 

       अिभa�Kत होणा~या बदलांचे भान िनमाCण करणे. 

 

अqयासपिWकेची िन�प|ी:  

   १.सािह.याचे वाचन, आUवाद, समी7ा यां}या 7मता िवकिसत होणे. 

   २.सािह.यिवषयक एकंदर जाण िवकिसत होणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM V(RJAMARSV08)  
सW-५   तािसका-६०  �येाकंन े-४   
  
घटक १.आधुिनक मराठी कथा  (तािसका ३०) �ेयांकने २ 
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  कांदाचीर – जी.के. Óनापुरे, अ7य Tकाशन, सांगली, (२००५) (कथांची आशयसूWे व 
  कथांचे >पबंध यांसह) 

घटक २. आधुिनक मराठी कादंबरी (तािसका ३०) �ेयांकने २ 
शाळा- िम©लंद बोकKल, मौज Tकाशन (आशयसूW व कादंबरीचा >पबंध यांसह) 

 
 
सWा त परी7ा ( गणु ६०) 

T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ४. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)                 गुण १५ 

 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प –२० गुण 
१९७५ नंतर}या कोण.याही एका कथासंBहाचे ¨कंवा कादंबरीचे आधुिनक सािह.यकृती �हणून 
परी7ण करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEM VI(RJAMARSVI08) 
सW – ६व े  तािसका ६०  �येाकंन ४ 

 घटक १ आधुिनक मराठी किवता - (तािसका १५)  �ेयांकन २ 
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   भुजंग मे�ाम,सुजाता महाजन, हेमंत ^दवटे, सिचन परब, अजीज नवाज राही,रमझान 
   मु¢ला, T�ा दया पवार, इÔेिशयस डायस, वीरा राठोड, क¢पना दधुाळ या कव¦}या 
   िनवडक किवतांचा अqयास. (‘साक¢या}या Tदेशात’ हा संपा^दत काaसंBह)  

घटक २. आधुिनक मराठी नाटक  (तािसका १५)  �ेयांकन २ 
१) ^करवंत- Tेमानंद ग�वी (मॅजेUटीक Tकाशन), आशयसूW व नाटकाचा आकृितबंध यांसह   

 
 
सWा त परी7ा ( गणु ६०) 
T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ३. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ४. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)        गुण १५ 

 

 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प –२० गुण 
 
१९७५ नंतर}या कोण.याही एका काaसंBहाचे ¨कंवा नाटकाचे आधुिनक सािह.यकृती �हणून 
परी7ण करणे. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
सदंभC पUुतके 
१) मराठी कादंबरी – तंW व िवकास, Tा. बापट, Æहीनस Tकाशन, पुणे १९७३ 
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२) सािह.य : अsयापन आिण Tकार, मौज Tकाशन, पॉ·युलर Tकाशन, भागवत �ी.पु. 
मुंबई १९८७ 

३) कादंबरी, मराठी कादंबरी, उषा हUतक, सािह.यसेवा Tकाशन औरंगाबाद,  १९९३. 
४) कांदबरी: एक सािह.य Tकार, हXर»ं_ थोरात, शÀद पिÀलकेशन, मुंबई २०१०. 
५) १९८० नंतरची मराठी कादंबरी, अिवनाश सTे, खेळ, ^दवाळी, २००७ 
६) किवता : संक¢पना, िन{मCती आिण समी7ा, वसंत पाटणकर, मुंबई िव�ापीठ आिण 

अनुभव Tकाशन, १९९५. 
७) UवातंÇयो|र मराठी किवता, सुषमा करोगल (संपा.), Tितमा Tकाशन, पुणे, १९९९. 
८) जागितकKकरण आिण मराठी सािह.य, गायकवाड शरद (संपा.), 0ेहवधCन Tकाशन, 

पुणे, २००९. 
९) मराठी किवता: आकलन आिण आUवाद,नागनाथ को|ाप¢ले,Uव>प Tकाशन, 

औरंगाबाद,२०१०. 
१०) तीन अवाCचीन कवी: मा�सCवादी दxृी7ेप, कु¢ली, स. Çयं., लोकवाzयगृह Tकाशन, 

मुंबई, १९८९. 
११) मराठी नवकथा : रंग आिण >प, डॉ सुभाष पुलावले,िच मय Tकाशन 

,औरंगाबाद,२०१२. 
१२) मराठीतील कथन>पे ,वसंत आबाजी डहाके,पॉ·यलुर Tकाशन ,मुंबई,२०१२ . 
१३) नाटक आिण मी ,िवजय तÎडुलकर, िड�पल Tकाशन ,मुंबई, ,१९९७. 
१४) नाटक एक ©चंतन – वसंत कानेटकर  
१५) नाटकातली िच हं – राजीव नाईक  
१६) महानगरी नाटकं – राजीव नाईक  
१७) मराठी नाटक : नaा ^दशा आिण वळणे, भवाळकर, तारा 
१८) नाटक कालचं आिण आजचं ,पु�पलता राजापुरे-तापस, 
१९)  Tायोिगक नाटक : भारतीय आिण जागितक-नानासाहेब सूयCवंशी(संपा)                       

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

 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 

अqयासपिWका r. ९- aवसायािभमखु मराठी 
अqयासपिWकेची उ^wx:े 
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  १.मराठी भाषेशी संबिधत िविवध  aवसाय7ेWांचा पXरचय क>न देणे. 

  २.मराठी}या भािषक  कौश¢यांचे िविवध aवसाय7ेWात उपयोजन करFयाची 7मता िवकिसत 

     करणे. 

अqयासपिWकेची िन�प|ी:  

    १.मराठी भाषेशी िनगडीत िविवध aवसाय7ेWे आिण .यांमधील भाषे}या �ाना}या 

        उपयोजनाची जाणीव िनमाCण होणे. 

    २.पुढील िश7ण आिण भिव�यातील िनवडीसंदभाCत कल  व 7मता यांचे भान िनमाCण होणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM V(RJAMARSV09) 

सW – ५ तािसका-४५ �येाकंन े–३.५     

घटक – १- भाषांतर –सैºाि तक िवचार(तािसका -१५)  �ेयांकन-१.५ 



30 
 

            अ)  
               १) भाषांतर, अनुवाद, >पांतर, अवाCिचनीकरण या Uव>पभेदांची चचाC. 
               २) भाषांतरक.याCस आव£यक 7मता, जागितकKकरणा}या संदभाCत भाषांतराचे मह.व. 
            आ)  
               १ ) लिलत सािह.याचे भाषांतर – सांUकृितक भेदांचे संदभा�चे मह�व.  
               २ ) लिलत सािह.याचे भाषांतर – शैली िवषयक समUया  
घटक – २  भाषांतर – T.य7 भाषांतर अqयास (तािसका -१५)�ेयांकन-१ 

               १) इंBजी उता~याचे मराठीत भाषांतर 
               २) मsययुगीन मराठीचे Tमाण मराठीत भाषांतर. 
 
घटक - ३ उता~याचे आकलन (शÀदमयाCदा ^कमान २५० ते ३०० शÀद)( तािसका -१५)�ेयांकन-१ 
              
सWा त परी7ा – (गणु ६०)   

T¡ १. घटक १अ  वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५  
T¡ २. घटक १आ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)            गुण १५ 
T¡ ३. घटक २ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ४. घटक ३ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)         गुण १५ 
 

अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प –२० गुण. 
पुढीलपैकK  एका िवषयावर Tक¢प सादर करावा. 
१.युिनकोड मराठीमsय ेनोकरीसाठी अजC, Uवतःचे पXरचयपW(Resume/Bio-data) आिण 
    भिव�यातील िश7णा}या योजनेबाबत मजकूर २०० शÀदांत टंकिलिखत क>न देणे. 
२.एका इंBजी उता~याचे मराठी भाषांतर करणे. 

 
 
SEM –VI (RJAMARSVI09) 

सW – ६  तािसका-४५  �येाकंन-े ३.५  
घटक -१ मुलाखत - सैºाि तक िवचार (तािसका -१५)  �ेयांकन-१ 
           मुलाखत पूवCतयारी 
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           िविवध माsयमांसाठी मुलाखत लेखनः- 
                १) आकाशवाणी, दूरिचWवाणी 
                २) वतCमानपW, िनयतकािलक  
घटक -२ अ .Bंथ परी7ण – सैºाि तक िवचार व Uव>प(तािसका -१५)�ेयांकन-१.५  
            आ .Bंथ परी7ण –   
                  १) माझे िव�ापीठ – (किवता), नारायण सुवß, पॉ·युलर Tकाशन. 
                  २) बेबी (नाटक), िवजय तÎडूलकर, पॉ·युलर Tकाशन  
                  ३) अंधारा}या पारंÀया- (कादंबरी), जयवंत दळवी, मॅजेिUटक Tकाशन. 
 
 
घटक -३  वाzयीन िनबंध  (तािसका -१५)  �ेयांकन-१  
 

सWा त परी7ा – (गणु ६०)    
T¡ १. घटक १ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)     गुण १५  
T¡ २. घटक २ अ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)             गुण १५ 
T¡ ३. घटक २ आ वर आधाXरत T¡ ( पयाCयासह)    गुण १५ 
T¡ ४.घटक ३ वर आधाXरत T¡(पयाCयासह)             गुण १५ 

 
अंतगCत म¢ूयमापन – गुण ४० 
�ेयांकन aवUथेचा एक आव£यक भाग �हणून एक चाचणी परी7ा आिण एक Tक¢प घेतला 
जाईल. चाचणी परी7ेचा तपशील आिण गुणिवभागणी पुढीलTमाणे – 

चाचणी परी7ा -२० गुण 

  १.वUतुिन¥ T¡ -१० गुण 

  २. लघु|री T¡ -१० गुण 

Tक¢प – २० गुण. 
पुढीलपैकK  एका िवषयावर Tक¢प सादर करावा. 
  १.कोण.याही िवषया}या संदभाCत एका a�Kची मुलाखत घेऊन मुलाखतसंिहता सादर करणे. 
  २.कोण.याही एका सािह.यकृतीचे परी7ण वतCमानपWासाठी १०००शÀदांत  िलàन देणे. 
 
 

 सदंभC Bथं – 

१. aावहाXरक मराठी, ल.रा. नसीराबादकर, फडके Tकाशन, को¢हापूर 
२. aावहाXरक मराठी अsयापना}या ^दशा,डॉ.सुभाष शेकडे,ऋतू Tकाशन,अहमदनगर, 

२०१२. 
३. भाषांतर, सदा क~हाडे, लोकवाzय गृह, मुंबई १९९२  
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४. तौलिनक सािह.य अqयास, वसंत बापट,पॉ·युलर  Tकाशन  
५.  भाषांतर : शा¼ कK कला, म. िव. फाटक आ©णं रजनी ठाकर,वरदा बु�स, पुणे  १९८७ 
६. भाषांतरमीमांसा, फाटक, आ©णं रजनी ठाकर, Tितमा Tकाशन, पुणे १९९७ 

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


