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DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS 

TYBA Marathi-IV,V,VI,VII,VIII,IX Syllabus Semester V 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR501 िध्ययगुीि िराठी 
िाड्ियाचा इनत ास. 

4 १.िराठी साह त्याची सरुुिात ि 

ि ािभुािीय िाड्िय                        

२. यादिकािीि िारकरी पिंथियािंच े

िाड्िय–(१)                               

३. ब ाििी काळातीि िारकरी 
पिंथियािंच ेिाड्िय– (२)                 

४. पिंडिती काव्य 

RJAUMAR502 भारतीय ि पाश्चात्य 

साह त्यशास्त्र 

4 १.भारतीय साह त्यशास्त्र :  

सिंकल्पिा ि मसद्धान्त                                   

२.भारतीय 

साह त्यशास्त्र:साह त्याचा आस्त्िाद                                     

३. भारतीय साह त्यशास्त्र : 

साह त्यभाषचे ेस्त्िरूप ि कायय 
४.साह त्यभाषचे ेस्त्िरूप ि कायय 
:निमियनतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार 

RJAUMAR503 साह त्य आणि सिाज 3.5 १. साह त्य - सिाज :अन्योन्य 

सिंबिंध   २.स्त्रीिादी जाणििेच े

साह त्य            ३.ि ािगरी 
जाणििेच ेसाह त्य 

RJAUMAR504 भाषाविज्ञािपररचय 

आणि िराठी 
व्याकरिाची रूपरेषा 

4 १.भाषाविज्ञािाच्या विविध शाखा     
२.स्त्िनििविन्यास                           

३. शबदािंच ेिगीकरि                       

४.विकरि           

 
RJAUMAR505 आधनुिक मराठी 

साहितय् 

4 १. आधनुिक मराठी किा                   
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२. आधनुिक मराठी कादिंबरी 

 

RJAUMAR506 व्यिसायामभिखु 

िराठी 
3.5 १. भाषािंतर –सदै्धान्न्तक विचार         

२. भाषािंतर- प्रत्यक्ष भाषािंतर 
अभ्यास  ३. उताऱ्याच ेआकिि 

 

TYBA Marathi-  IV,V,VI,VII,VIII,IX Syllabus Semester VI 

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR601 िध्ययगुीि िराठी 
िाड्ियाचा इनत ास. 

4 १. शाह री  िाड्िय                      

२. ि ािभुाि  ि  िारकरी यािंखेरीज    

इतर पिंथियािंच े िाड्िय                     

३. ह िंद ूधिायखेरीज इतर धमिययािंिी 
केिेिी िाड्ियनिमियती                      
४. बखर  गद्याची स्त्िरूपिमैशष्ट्ये 

RJAUMAR602 भारतीय ि पाश्चात्य 

साह त्यशास्त्र 

4 १.पाश्चात्त्य  साह त्यविचार  :  
साह त्याच ेस्त्िरूप                           

२.पाश्चात्त्य  

साह त्यविचार:साह त्यभाषा                                      
३.पाश्चात्त्य  

साह त्यविचार:साह त्याची 
निमियनतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार                           
४. पाश्चात्त्य  साह त्यविचार: 
साह त्याचा आस्त्िाद 

RJAUMAR603 साह त्य आणि सिाज 3.5 १. सािान्जक न्स्त्ित्यिंतरे आणि 

िराठी साह त्य                                        

२. ग्रािीि साह त्य                         

३. दमित साह त्य 

RJAUMAR604 भाषाविज्ञािपररचय 4 १. रूवपिविन्यास                           
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आणि िराठी 
व्याकरिाची रूपरेषा 

२.अियविन्यास                                

३.शबदमसद्धी                                 
४.प्रयोगविचार 

RJAUMAR605 आधनुिक मराठी 
साहितय् 

4 १. आधनुिक मराठी कविता               
२. आधनुिक मराठी िाटक 

RJAUMAR606 व्यिसायामभिखु 

िराठी 
3.5 १. ििुाखत - सदै्धान्न्तक विचार         

२.ग्रिंिपरीक्षि - सदै्धान्न्तक विचार 
ि स्त्िरूप                                         

३.प्रत्यक्ष ग्रिंिपरीक्षि                       

४. िाङ्ियीि निबिंध                      
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मराठी भाषा आणि साहित्य स्नातक : अपेक्षित िमता 
 

१.साह त्यिाचिाची आिि आणि अमभरूची विकमसत  ोिे. 

२.साह त्याच ेआकिि आणि रसग्र िाची क्षिता नििायि  ोिे. 

३.साह त्याच े विश्िेषि करण्याची क्षिता विकमसत  ोिे. 

४.िराठी भाषा आणि साह त्यपरिंपरा याविषयी भाि आणि बािंथधिकी नििायि  ोिे. 

५.सािान्जक सिंिेदिशीितेची जििघिि  ोिे. 

६.ििूभतू भावषक कौशल्यािंस  िराठी भाषा आणि साह त्याशी निगिीत  

   भाषािंतर,सिंपादि,प्रकाशि,सािंस्त्कृनतक परकाररता, नििेदि आणि सरूसिंचािि , ग्रिंिपरीक्षि, 

   सिंगिकीय टिंकिेखि ,िहुितशोधि यािंसारख्या  व्यिसायके्षरात काि करण्यास सक्षि  ोिे. 

७. व्यािसानयक िीनतित्ता, ििूभतू िाििी िलू्ये , निसगयप्रेि ि पयायिरिविषयक जागकृता 
यािंची 
    जििघिि  ोिे 

----------------------------------------------------------------------------- 
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TYBA–MARATHI PAPERNO.-IV 

अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययगुीन मराठी वाड्मयाचा इततिास. 

अभ्यासपत्रिकेची  उद्हिष्टे: 

१.िध्ययगुीि िाङ्ियातीि साह त्यप्रकार आणि प्रिा यािंची करूि देिे. 

२.िध्ययगुीििराठी िाङ्ियनिमियतीिागीि सािान्जक ,सािंस्त्कृनतक प्ररेिा ि प्रितृ्ती यािंच्या 

िाङ्ियनिमियतीिर  ोिाऱ्या पररिािाचा यािंचा पररचय करूि देिे. 

३.काळाच्या ओघात िाङ्ियनिमियतीत  ोिारा बदि आणि त्याची कारिे याच ेभाि 

िाङ्ियीीि 

    परिंपरेच्या सिंदभायत नििायि करिे. 

अभ्यासपत्रिकेची  तनष्पत्ती:  

  १.साह त्याच्या प्रिा ी स्त्िरूपाची ि काळाच्या ओघात  ोिाऱ्या बदिािंची जािीि  ोिे. 

  २.िध्ययगुीि िराठी िाङ्िय परिंपरेच ेआणि त्यािागीि सािान्जक ,सािंस्त्कृनतक सिंदभाांच े

भाि 

     नििायि  ोिे. 
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SEM V(RJAUMAR501) 

सि – ५ ताससका-६०शे्रयाांकने-४ 

घटक -१ िराठी साह त्याची सरुुिात ि ि ािभुािीय िाड्िय.  (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 अ) िराठी साह त्याची सरुुिात –   िराठी : देशी भाषा म् िूि ८िे, ९िे शतक पररचय  

            िराठीतीि आद्यग्रिंि :चचाय,  मशिािेख, ताम्रपट  यािरीि िराठी िेखि. –िोिक्यात 

             पररचय. 

 आ) ि ािभुाि सिंप्रदायाची ठळक िमैशष्ट्ये : द्ितैी तत्त्िज्ञाि, पिंचकृष्टि, िराठीचा 
स्त्िीकार ि  

              आग्र , सािंकेनतक मिपी.ि ािभुािीय िाड्िय :  चरररग्रिंि, तत्त्िज्ञािग्रिंि, सातीग्रिंि, 

              स्त्फुट गद्य-पद्य-धिळे, टीकाग्रिंि, व्याकरिग्रिंि.   

घटक -२  िारकरी पिंथियािंच ेिाड्िय – (१) (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

अ) यादिकािीि ि ाराष्टरात िारकरी पिंिाची प्रस्त्िापिा, पिंढरीचा भन्क्तसिंप्रदाय  ा  
ि ाराष्टरातीि प्रिखु सिंप्रदाय ,िारकरी सिंप्रदाय म् िूि तेराव्या शतकात धामियक, 

सािान्जक ि साह न्त्यकदृष्ट्या प्रभािी.- िोिक्यात पररचय. ज्ञािदेि ि त्यािंच्या 
प्रभािळीतीि इतरािंच ेिाड्िय. 

 आ)  िािदेि ि त्यािंच्या प्रभािळीतीि इतरािंच ेिाड्िय.  

घटक – ३ िारकरी पिंथियािंच ेिाड्िय – (२) (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

अ) ब ाििी राजिट, एकिािकािीि ि ाराष्टर, तिोयगु.  एकिाि, एकिािपिंचक यािंच े

िाड्िय 

 आ) मशिकािीि ि ाराष्टर –स्त्िराज्यप्रेरिा.  तकुाराि, तकुारािािंच ेमशष्टय यािंच ेिाड्िय.   

घटक -४  पिंडिती काव्य –(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 अ) पिंडिती काव्याची स्त्िरूपिमैशष्ट्ये, पिंडिती काव्याच ेगुिदोषचचाय. 
 आ) पिंडित किी – िकु्तशे्िर, िोरोपिंत, रघिुािपिंडित, सािराज, निरिंजििाधि, 

              िाििपिंडित, िागेश, विठ्ठि.  
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TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV 

अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययगुीन मराठी वाड्मयाचा इततिास. 

SEM V(RJAUMAR501) 

सिान्त परीिा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्ररकेच ेप्रिि सरान्त प्रश्िपत्ररकेच ेस्त्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) गुि १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) गुि १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) गुि १५ 

प्रश्ि ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) गुि १५ 

 

 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४०  

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा –२० गिु 

प्रकल्प(पढुीिपकैी कोिता ी एक) –२० गुि 

१.अभ्यासििातीि एका सिंताच्या  साह त्यकृतीिंच ेसिंकिि करूि त्यािंची  
    स्त्िरूपिमैशष्ट्ये  िोंदवििे. 

२.अभ्यासििातीि एकापिंडिताच्या  साह त्यकृतीिंच ेसिंकिि करूि त्यािंची  
    स्त्िरूपिमैशष्ट्ये  िोंदवििे. 

३.अभ्यासििातीि एका सिंताच्या क्रकिं िा पिंडिताच्या साह त्यकृतीिंच ेसादरीकरि करिे. 
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SEM VI(RJAUMAR601) 

सि -६ ताससका – ६० शे्रयाांकने -४ 

 

घटक -१  शाह री  िाड्िय -     (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 अ) िाििी, पोिाि ेया काव्यप्रकारािंची स्त्िरूपिमैशष्ट्ये. 

 आ) का ी िाििीकार – ोिाजी बाळा, रािजोशी, प्रभाकर, अििंतफिं दी, परशराि. या 
             शाह रािंचा ि त्यािंच्या साह त्याचा पररचय. 

 

घटक -२   ि ािभुाि  ि  िारकरी यािंखेरीज इतर पिंथियािंच े िाड्िय- (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 अ)  िाि, दत्त या पिंिातीि िाड्ियाच ेस्त्िरूप. 

 आ)   सििय, मििंगायत या पिंिातीि िाड्ियाच ेस्त्िरूप. 

 

घटक -३  ह िंद ूधिायखेरीज इतर धमिययािंिी केिेिी िाड्ियनिमियती-(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

अ) णिस्त्ती धमिययािंिी केिेिी िाड्ियनिमियती – ( णिस्त्ती – फादर स्त्टीफन्स, िुऑ िं 
साििंदाज.)        

आ) इस्त्िािी धमिययािंि ेकेिेिी िाड्ियनिमियती -(इस्त्िािी –िुिंतोजी (ितृ्युिंजय), 

 ुसेि 

 अिंबरखाि, शखे ि िंिद, श ाििुी.) 
 

घटक -४   बखर  गद्याची स्त्िरूपिमैशष्ट्ये.   (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

अ) बखरी – मशिपिूयकािीि –िह काितीची उफय  िा ीिची बखर,  राक्षसतागिीची 
बखर; 
बखरी - मशिकािीि –मशिछरपतीिंच ेचररर-कृष्टिाजी अििंत सभासदाची बखर, 
थचरगुप्तविरथचत मशिाजी ि ाराजािंची बखर, श्री. मशिछरपतीिंची ९१ कििी बखर 
–दत्तो त्ररिि िाकेनिस,  िल् ार रािराि थचटिीसविरथचत श्री मशि छरपतीिंच े

सप्तप्रकरिात्िक चररर. 

आ) बखरी –पेशिकेािीि – िािा फििविसाच ेआत्िचररर, श्रीरािदासस्त्िािीच े
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चररराचीबखर उफय   ििुिंतस्त्िािीची बखर, पेशव्यािंची बखर-कृष्टिजी वििायक 

सो िी,  पाणिपतची बखर –रघिुाि यादि,  भाऊसा ेबािंची बखर – कृष्टिाजी 
शािराि,  खड्ययाच्या स्त्िारीची बखर.    
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TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV 

अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययगुीन मराठी वाड्मयाचा इततिास. 

SEM VI(RJAUMAR601) 

सिान्त परीिा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्ररकेच ेप्रिि सरान्त प्रश्िपत्ररकेच ेस्त्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  - गिु १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  - गिु १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  - गिु १५ 

प्रश्ि ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  - गिु १५ 

 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४० 

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा–२० गिु 

प्रकल्प(पढुीिपकैी कोिता ी एक) –२० गुि 

१.अभ्यासििातीि एका शाह राच्या  साह त्यकृतीिंच ेसिंकिि करूि त्यािंची स्त्िरूपिमैशष्ट्ये 

   िोंदवििे. 

२.अभ्यासििातीि एकाअन्यपिंिीय क्रकिं िा अन्यधिीय िेखकाच्या साह त्यकृतीिंच ेसिंकिि 

करूि 

   त्यािंची स्त्िरूपिमैशष्ट्ये  िोंदवििे. 

३.अभ्यासििातीि एका शाह राच्या साह त्यकृतीिंच ेसादरीकरि करिे. 
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सांिभग ग्रांथ– 

१) िराठी िाङ् ियाचा इनत ास –खिंि ३, रा. श्री. जोग ि इतर (सिंपा.)ि ाराष्टर साह त्य पररषद, 

पिेु, प.आ., १९७३. 

२) पाच सिंतकिी,शिं. गो.तुळपळेु, सवुिचार प्रकाशि ििंिळ, पिेु, १९८४, (नत. आ.)  

३ )िराठी िाङ् ियाचा इनत ास –खिंि १ , शिं. गो.तुळपळेु ि इतर  (सिंपा.)ि ाराष्टर साह त्य 

 पररषद, पिेु, प. आ., १९८४.  

 ४)िराठी िाङ् ियाचा इनत ास –खिंि २ भाग १ ि २, सिं. गिं. िािश ेि इतर   (सिंपा.),ि ाराष्टर 

 साह त्य पररषद, पिेु, प. आ., १९८२. 

५)ि ाराष्टरसारस्त्ित, वि. ि.भाि,ेपॉप्यिुर, िुिंबई,  आ. ५िी, १९६३. 

६) िऱ् ाटी िाििी, ि. िा. धोंि (सिंपा.) ,िौज, िुिंबई, १९५६. 

७) प्राचीि िराठी िाङ् ियाच ेस्त्िरूप,  . श्री.शिेोिीकर,िोघे प्रकाशि, कोल् ापरू, १९७१. 

८) िराठी शाह री िाङ् िय, ि. िा.स स्रबदु्धे, ठोकळ, पिेु, १९६१. 

९) सिंत साह त्याची सािान्जक फिश्रतुी,गिं. बा.सरदार, ि. सा. प., पिेु, १९७०, (नत. आ. ) 

 

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

अभ्यासपत्ररका ५-भारतीय ि पाश्चात्त्य साह त्यशास्त्र 

अभ्यासपत्रिकेची उद्हिष्टे: 

१.भारतीय आणि पाश्चात्य साह त्यमसद्धािंतािंचा प्रािमिक पातळीिरीि पररचय. 

२.साह त्य, साह त्यव्यि ारआणि सिीक्षा यािंच्या स्त्िरूपाविषयी,त्यािंच्या विविध अिंगािंविषयी 

   पररचय  ोिे. 

अभ्यासपत्रिकेचीतनष्पत्ती: 

१.साह त्याच ेस्त्िरूप, निमियती इत्यादीिंविषयी शास्त्रीय दृन्ष्टटकोिाची जािीि नििायि  ोिे. 

२.साह त्याच ेिाचि, आस्त्िाद, सिीक्षा यािंच्या क्षिता विकमसत  ोिे. 

३.साह त्यविषयक एकिं दर जाि विकमसत  ोिे. 
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SEM V(RJAUMAR502) 

सि -५  ताससका-६०  शे्रयाांकने -४ 

 

घटक -१भारतीय साह त्यशास्त्र :  सिंकल्पिा ि मसद्धान्त. - (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 १ भरताच ेरससरू२ ििोन्क्तविचार, ३  ध्िनिमसद्धान्त४  औथचत्यविचार 
घटक -२ भारतीय  साह त्यशास्त्र  : साह त्याचा आस्त्िाद.   (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 रसमसद्धान्ताच ेभाष्टयकार :  १ भ्टिोल्िट, २ श्रीशिंकुक, ३ भ्टिायक, ४ 

अमभििगुप्त   

घटक -३ भारतीय साह त्यशास्त्र  : साह त्यभाषचे ेस्त्िरूप ि कायय(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 १ शबदशक्ती :  अमभधा, िक्षिा ि व्यिंजिा. २ ितृ्त, छिंद, िकु्तछिंद. 

घटक -४   भारतीय साह त्यशास्त्र : निमियनतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 १ साह त्यनिमियतीिागीि कारिे :  प्रनतभा, व्यतु्पत्ती ि अभ्यास. 

 २ साह त्याची  प्रयोजि े: भरत ते अमभििगुप्त      
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TYBA-MARATHI PAPER NO.- V 

अभ्यासपत्ररका ६-भारतीय ि पाश्चात्त्य साह त्यशास्त्र 

SEM V(RJAUMAR502) 

सिान्त परीिा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्ररकेच ेप्रिि सरान्त प्रश्िपत्ररकेच ेस्त्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) -गिु १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) -गिु १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) -गिु १५ 

प्रश्ि ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) -गिु १५ 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४० 

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा–२० गिु 

 १.िस्त्तुनिष्टठ प्रश्ि-१० गुि 

 २.िघतु्तरी प्रश्ि -१० गिु 

प्रकल्प(पढुीिपकैी कोिता ी एक)–२० गिु 

 १.अभ्यासििाबा ेरीि कोित्या ी एका कवितेच ेरसग्र ि करूि त्यात प्रािखु्यािे असिाऱ्या 
     रसाच ेस्त्पष्टटीकरि ि सादरीकरि करिे. 

 

  २.अभ्यासििाबा ेरीि कोित्या ी एका कवितेच ेरसग्र ि करूि त्यात प्रािखु्यािे 

असिाऱ्या 
      िक्षिा, व्यिंजिा इत्यादी भावषक िमैशष्ट्यािंच ेस्त्पष्टटीकरि ि सादरीकरि करिे. 
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SEM VI(RJAUMAR602) 

सि- ६ ताससका -६० शे्रयाांकने -४ 

 

घटक - १ पाश्चात्त्य  साह त्यविचार  :  साह त्याच ेस्त्िरूप. (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

    १. अिकृुनतमसद्धान्तः प्िेटो ि अररस्त्टॉटि 

    २ .पाश्चात्त्यािंिी केिेल्या काव्यव्याख्या : िियस्त्ििय, कोिररज, कोटय ॉप, एिगर अिि 

पो, 
             अिोल्ि.     

घटक -२ पाश्चात्त्य  साह त्यविचार  : साह त्याची भाषा  (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

   १. रूपक, प्रतीक ि प्रनतिा. 
           २. अिकेाियता, नियिोल्ििंघि, अपररथचतीकरि. 

घटक -३ पाश्चात्त्य  साह त्यविचार  :  साह त्याची निमियनतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार 
            (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

  १. कोिररजचा कल्पिाशक्तीचा ि चित्कृतीशक्तीचा मसद्धान्त 

  २. आत्िाविष्टकार, जीििभाष्टय,  सािान्जक बािंथधिकी (िाक्सयिादी विचारास ) 

               प्रयोजि.े  

घटक -४ पाश्चात्त्य  साह त्यविचार  :  साह त्याचा आस्त्िाद (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 १. अररस्त्टॉटिचा  कॅिामसयसचा  मसद्धान्त. 

          २.ररचड्यसचा पे्ररिासिंतुििाचा मसद्धान्त.    
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TYBA-MARATHI PAPER NO.- V 

अभ्यासपत्ररका ५-भारतीय ि पाश्चात्त्य साह त्यशास्त्र 

SEM VI(RJAUMAR602) 

सिान्त परीिा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्ररकेच ेप्रिि सरान्त प्रश्िपत्ररकेच ेस्त्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) - गिु १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) - गिु १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) - गिु १५ 

प्रश्ि ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास ) - गिु १५ 

 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४० 

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गिु 

प्रकल्प(पढुीिपकैी कोिता ी एक) –२० गुि 

१.अभ्यासििाबा ेरीि कोित्या ी एका कवितचे ेरसग्र ि करूि त्यात प्रािखु्यािे असिाऱ्या 
  रूपक, प्रनतिा, प्रतीक /अिकेाियता,अपररथचतीकरि ,नियिोल्ििंघि इत्यादी भावषक 

िमैशष्ट्यािंच े

  स्त्पष्टटीकरि ि सादरीकरि करिे. 

२.अभ्यासििातीि कोित्या ी एका मसद्धािंताच ेसादरीकरि करिे. 
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सांिभग ग्रांथ – 

१) प्राचीि काव्यशास्त्र, र. पािं.किं गिे, िौज प्रकाशि, िुिंबई, १९७४ 

२ ) रस-भाि- विचार,र. पािं.किं गिे(सिंपा.), ि ाराष्टर राज्य साह त्य सिंस्त्कृती ििंिळ, िुिंबई, १९७३ 

३)(भाषािंतर) अररस्त्टॉटिच ेकाव्यशास्त्र, गो. वि.करिंदीकर,  िौज , िुिंबई, १९७८ 

४) साह त्य स्त्िरूप आणि सिीक्षा, िा. ि.कुिकिी,पॉप्यिुर, िुिंबई, १९७५ 

५) काव्यशास्त्रप्रदीप,स. रा.गािगीळ,  व् ीिस , पिेु, (स ािी आितृ्ती), २००३ 

६) भारतीय साह त्यशास्त्र,ग. त्र्यिं.देशपािंि,े पॉप्यिुर, िुिंबई, (नत. आ.), १९८० 

७) साह त्याची भाषा, भािचिंििेिाि,े साकेत, औरिंगाबाद, १९८७ 

८) सौंदययिीिािंसा, रा. भा. पाटिकर, िौज, िुिंबई, (नत. आ.), २००४ 

९) साह त्यशास्त्र : स्त्िरूप आणि सिस्त्या, िसिंतपाटिकर, पद्िगिंधा, पिेु, २००६ 

१०) सिीके्षची ििी रूपे,गिंगाधर पाटीि,  िॅजेन्स्त्टक, िुिंबई, १९८१ 

११)साह त्यविचार, हद. के.बेिकेर, पॉप्यिुर, िुिंबई, १९७५ 

१२)आधनुिक भाषाविज्ञाि : मसद्धान्त आणि उपयोजि मिमििंदिािश,ेिोकिाङ्ियग ृ, 

 िुिंबई,१९९५ 

१३)  कविता आणि प्रनतिा, सधुीर रसाळ, िौज, िुिंबई, १९८२ 

१३) िाङ् ियीि सिंज्ञा सिंकल्पिा कोश,िसिंत आबाजी, ि ाकेप्रभागिोरकर ि इतर(सिंपा.),ग.  

रा. भटकळ फाऊिं िशेि, िुिंबई, २००१ 

१४)िराठी िाङ् ियकोश , खिंि ४, (सिीक्षा सिंज्ञा), विजया राजाध्यक्ष ि इतर, (सिंपा.),  ि ाराष्टर  

राज्य साह त्य सिंस्त्कृती ििंिळ, िुिंबई, २००२ 

 

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

- 
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI 

अभ्यासपत्रिका ६. साहित्य आणि समाज 

अभ्यासपत्रिकेची उद्हिष्टे: 

१.साह त्यि सिाज यािंच्या सिंबिंधािंची जाि नििायि  ोिे. 

२.साह त्यकृतीिंच्या सिाजशास्त्रीय सिीके्षचापररचय करूि देिे. 

अभ्यासपत्रिकेची तनष्पत्ती: 
१.सािान्जक सिंिेदिशीिता नििायि  ोिे  

२.सिाजशास्त्रीय सिीके्षचा प्रािमिक पातळीिर अिििंब करिे. 
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SEM V(RJAUMAR503) 

सि- ५ ताससका-४५   शे्रयाांकन-े३.५ 
 

घटक १ साह त्य - सिाजः अन्योन्य सिंबिंध  (तामसका १५)शे्रयािंकि १.५ 

          अ)साह त्य, सिाजसिंस्त्कृती या सिंकल्पिा ि त्यािंच्या परस्त्परसिंबिंधाच ेस्त्िरूप 

          आ) साह त्य-सिाज सिंबिंध - तेि, िाक्सय यािंच ेमसद्धािंत,िाक्सयिाद यािंच ेस्त्िरूप विशषे 

 

घटक २ स्त्रीिादीजाणििेच ेसाह त्य (तामसका१५)शे्रयािंकि १ 

अ) स्त्रीिादी साह त्याची सिंकल्पिा ि िराठीतीि परिंपरा 
आ) ‘भिूी’, आशा बगे (िौज प्रकाशि) यािंच्या कादिंबरीच ेस्त्रीिादी िाचि ि अभ्यास 

 

घटक ३ ि ािगरी जाणििेच ेसाह त्य (तामसका १५ )शे्रयािंकि १ 

अ) ि ािगरी जाणििेच ेसाह त्यसिंकल्पिा ि िराठीतीि परिंपरा 
आ)‘दृश्य िसिेल्या दृश्यात’: हदिकर िििर ( पॉप्यिुर प्रकाशि)यािंच्या 

कवितेचिे ािगरी 
जाणििचे्या सिंदभायत िाचिि अभ्यास. 
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TYBA – MARATHI PAPER NO.-VI 

अभ्यासपत्रिका ६. साहित्य आणि समाज 

SEM V(RJAUMAR503) 

सिान्त परीिा ( गिु ६०) 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )         - गिु १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )         - गिु १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )         - गिु १५ 

प्रश्ि ४. सिय घटकािंिर आधाररत तीि टीपा (पयाययािंस  )   - गुि १५ 

 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४० 

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गिु 

प्रकल्प–२० गिु 

स्त्रीिादी क्रकिं िा ि ािगरी प्रिा ातीि कोित्या ी एका साह त्यकृतीच ेपरीक्षि ि सादरीकरि 

करिे. 
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SEM-VI (RJAUMAR603) 

सि- ६ताससका- ४५  शे्रयाांकने-३.५ 

 

घटक -१  सािान्जक न्स्त्ित्यिंतरे आणि िराठी साह त्य  (तामसका १५ ) शे्रयािंकि १.५ 

अ) ि ाराष्टरातीि सािान्जक न्स्त्ित्यिंतरे ि िराठी साह त्य – िागोिा  
आ) साह त्य- सिाज सिंबिंध- गिं.बा. सरदार ि बाबरुाि बागुि यािंच्या िेखाधारे 

१) सिंत साह त्याची सािान्जक फिश्रतुी : गिं.बा. सरदार 

२) दमित साह त्य  े तर िािसाच ेसाह त्य- बाबरुाि बागुि-दमित साह त्य : आजच े   

िािंनतविज्ञाि, हदशा प्रकाशि, िामशक प्र.आ. १९८१. 

घटक -२ ग्रािीि साह त्य  (तामसका १५ ) शे्रयािंकि १ 

अ) ग्रािीि साह त्य- सिंकल्पिा ि िराठीतीि परिंपरा 
आ) इिा पीिा टळो : आसाराि िोिटे (शबद पन्बिकेशन्स,िुिंबई)या किासिंग्र ाचच े

ग्रािीि 

       सिंिेदिाशीितेच्या सिंदभायत िाचििअभ्यास 

घटक –३ दमित साह त्य   (तामसका १५ ) शे्रयािंकि १ 

अ) दमित साह त्य : सिंकल्पिा ि िराठीतीि परिंपरा 
आ) जाता िा ी जात : मसद्धािय तािंब,े (शबदािय प्रकाशि, श्रीरािपरू) या िाटकाच े

दमित 

     जाणििेच्यासिंदभायतिाचि ि अभ्यास 
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI 

अभ्यासपत्रिका ६. साहित्य आणि समाज 

 
SEM-VI (RJAUMAR603) 
 
 

सिान्त परीिा ( गिु ६०) 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ४. सिय घटकािंिर आधाररत तीि टीपा (पयाययास  ) गुि १५ 

 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४० 

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गिु 

प्रकल्प –२० गुि 

ग्रािीि क्रकिं िा दमित प्रिा ातीि कोित्या ी एका साह त्यकृतीच ेपरीक्षि ि सादरीकरि 

करिे. 
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सांिभग सचूी 
१) िराठी िाङ् ियाचा इनत ास – खिंि ५, भाग १ – सिंपादक – रा. श्री. जोग ि.सा. 

 पररषद, पिेु, १९७३. 

२) कादिंबरीविषयी –  ररश्चिंि िोरात. पद्िगिंधा प्रकाशि, पिेु, २००६. 

३) टीकास्त्ियिंिर - भािचिंि िेिाि,े साकेत प्रकाशि, औरिंगाबाद, १९९०. 

४) कादिंबरी - एक साह त्यप्रकार -  ररश्चिंि िोरात, शबद पन्बिकेशन्सिुिंबई, २०१०. 

५) िराठीिाङ् िय कोश-खिंि ४, ( सिीक्षा सिंज्ञा), सिन्ियक सिंपादक- िॉ. विजया 
 राजाध्यक्ष, ि ाराष्टर राज्यसाह त्य सिंस्त्कृती ििंिळ, िुिंबई, २००२ . 
६) िाङ् ियीि सिंज्ञा-सिंकल्पिा कोश- सिंपादक, प्रभा गिोरकर, िसिंत आबाजी ि ाके ि 

 इतर, पॉप्यिुरप्रकाशि, िुिंबई, २००९. 

७)ग्रािीि साह त्यः स्त्िरूप आणि सिस्त्या- आििंद यादि, िे ता पन्बिमशिंग  ाउस, 

१९७९. 

८)ग्रािीिता-साह त्य आणि िास्त्ति - आििंद यादि, िे ता पन्बिमशिंग  ाऊस, १९८९. 

९)धार आणि काठ -िर र कुरुिं दकर, १९७१. 

१०)दमित साह त्य- प्रिा  ि प्रनतक्रिया -गो. ि. कुळकिी, प्रनतिा प्रकाशि, पिेु, १९८६ 

११)निळी प ाट-रा. ग. जाधि, प्राज्ञपाठशाळािाई.१९७८. 

१२)दमित साह त्य- एक थचिंति- अजुयि िािंगळे (सिंपा.), ि ाराष्टर राज्य साह त्य 

सिंस्त्कृती 
आणि ििंिळ, िुिंबई, १९७८. 

१३)दमित साह त्य-िेदिा आणि वििो - भािचिंि फिके, श्रीविद्या प्रकाशि, पिेु, 

१९७७ 

       (प्र.आ.), १९८९(द.ु आ.) 

१४) दमित साह त्याची न्स्त्िनतगती- केशि िेश्राि ि इतर (सिंपा.) िराठी विभाग, िुिंबई 

विद्यापीठ आणि अिभुि पन्बिकेशन्स, िुिंबई, १९९७ 

१५)स्त्रीिादी सिीक्षा- सदै्धान्न्तक चौकट- िॉ. मिमििंद िािश,े श्रीिािी- ऑक्टोबर, 

१९९३ 

१६)स्त्रीिादी साह त्य सिीक्षा-स्त्िरूप आणि व्याप्ती- िसिंत आबाजी ि ाके, श्रीिािी-  
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ऑक्टोबर,१९९३. 

१७)स्त्रीिादी साह त्य आणि सिीक्षा विशषेािंक- अिषु्टटुभ, सप्टें . ऑक्टो१९९६. 

१८) स्त्रीिादी सिीक्षा-स्त्िरूप आणि उपयोजि- हदिीपराज प्रकाशि,पिेु, १९९३. 

१९) आिंबेिकरिाद, िॉ. शरेे िीिकिं ठ, सवुिद्या प्रकाशि, पिेु २००९. 

२०) िॉ. बाबासा ेब आिंबिेकरािंच ेतत्त्िज्ञाि: आशय ि विश्िेषि, गायकिाि दत्तारय 

 स्त्ियिंदीप  प्रकाशि, पिेु २०१६. 

२१) आिंबेिकर आणि िाक्सय, कसबे रािसा ेब, सगुािा प्रकाशि, पिेु, १९८५. 

२२) प्रज्ञासयूय, मििंबाळे शरिकुिार, (सिंपा.), प्रचार प्रकाशि, कोल् ापरू,१९९१. 

          २३) दमित साह त्य-प्रिा  ि प्रनतक्रिया, गो. ि.कुिकिी,प्रनतिा , पिेु, १९८६. 

          २४) ििसिीक्षा-का ी विचारप्रिा ,गो. ि.कुिकिी , (सिंपा.) िे ता, पिेु, १९८२  

          २५) स्त्रीिादी सिीक्षा –स्त्िरूप आणि उपयोजि, अन्श्ििी धोंगि,े हदिीपराज, पिेु, 

१९९३ 

         २६)न्स्त्रयािंच ेकिािेखि-ििी दृष्टटी, ििी शिैी,ििंगिािरखेि,े साकेत, औरिंगाबाद,  

              २००५(द.ुआ.) 

------------------------------------------------------------------------------- 
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TYBA –MARATHI PAPER NO.-VII 

अभ्यासपत्रिका क्र.७ भाषाववज्ञानपररचय आणि मराठी व्याकरिाची रूपरेषा 
 

अभ्यासपत्रिकेची उद्हिष्टे: 

१.ऐनत ामसक , िियिात्िक आणि सािान्जक भाषाविज्ञाि आणि िराठी व्याकरिीाची 
रूपरेषा 
यािंचा पररचय करूि देिे. 

२.िराठी व्याकरिीाच्या ज्ञािाच ेव्याि ाररक उपयोजि करण्याची क्षिता विकमसत करिे. 

 

अभ्यासपत्रिकेची तनष्पत्ती: 
 

 १.भाषवेिषयीचा िजै्ञानिक दृन्ष्टटकोि विकमसत  ोिे. 

 २.िराठी व्याकरिीाच्या व्याि ाररक सिंदभायतीि ि त्िाविषयी भाि नििायि  ोिे आणि 

भाषचेा   

     प्रत्यक्ष िापर करतािा  ज्ञािाच ेउपयोजि करता येिे.  
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SEM V (RJAUMAR504) 

सि -५   ताससका -६० शे्रयाांकने – ४ 

घटक –१ भाषाविज्ञािाच्या विविध शाखा -   ऐनत ामसक ,िियिात्िक ि सिाजशास्त्रीय.                    

            (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

घटक -२ स्त्िनििविन्यास - स्त्िि, स्त्िनिि, स्त्ििािंतर, स्त्िनििािंच ेप्रकार, स्त्िनिि विश्िेषिाची  
तत्त्ि-े 

             तिंर.े(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

घटक -३ शबदािंच ेिगीकरि –पारिंपररक ि आधनुिक.(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

घटक –४ विकरि – मििंग, िचि, विभक्ती, आख्यात. (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित  रािनिरिंजि झुिझुििािा ि ाविद्यािय 
 

28 
 

 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VII 

अभ्यासपत्रिका क्र .७ भाषाववज्ञानपररचय आणि मराठी व्याकरिाची रूपरेषा 
SEM V (RJAUMAR504) 

सिान्त परीिा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्ररकेच ेप्रिि सरान्त प्रश्िपत्ररकेच ेस्त्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )   गुि १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )   गुि १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४०  

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा  

प्रकल्प(पढुीिपकैी कोिता ी एक) –२० गुि 

घटक ि.२ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजिािर आधाररत प्रकल्प. 
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SEM VI(RJAUMAR604) 

सि – ६   ताससका ६०  शे्रयाांकने- ४ 

घटक -  १ रूवपिविन्यास – रूवपका, रूवपि, रूवपकािंतर, रूवपिािंच ेप्रकार, रूवपिप्रक्रिया. 
               (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

घटक – २ अियविन्यास – भावषक अिायच ेस्त्िरूप, शबदािायच ेप्रकार, अिय आणि त्यािंच े

परस्त्परसिंबिंध. 

              (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

घटक – ३  शबदमसद्धी    (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

घटक -४   प्रयोगविचार   (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 
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TYBA –MARATHI PAPER NO.-VII 

अभ्यासपत्रिका क्र  ७ . भाषाववज्ञानपररचय आणि मराठी व्याकरिाची रूपरेषा 
SEM VI ( RJAUMAR604) 

 

सिान्त परीिा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपत्ररकेच ेप्रिि सरान्त प्रश्िपत्ररकेच ेस्त्िरूप पढुीिप्रिािे ठरविण्यात आि ेआ े. 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि २. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

 

अांतगगत मलू्यमापन – गुि ४०  

शे्रयािंकि व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीके्षचा तपशीि आणि गुिविभागिी पढुीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा  

प्रकल्प(पढुीिपकैी कोिता ी एक) –२० गुि 

घटक ि.१ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजिािर आधाररत प्रकल्प. 
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सांिभग ग्रांथ– 

१आधनुिक भाषाविज्ञाि (सिंरचिािादी, सािान्य आणि सािान्जक),कल्याि काळे,ि इतर 
(सिंपा.) प्रनतिा, पिेु,  २००३,(द.ु आ.) 

२.िियिात्िक भाषाविज्ञाि : स्त्िरूप आणि पद्धती,कल्याि काळे,ि इतर (सिंपा.) गोखिे 

एज्यकेुशि 

सोसायटी, िामशक, १९८२. 

३.भाषा आणि भाषाशास्त्र, श्री. ि., गजेंिगिकर,व् ीिस प्रकाशि, पिेु,  १९७९(द.ु आ.)  

४. िियिात्िक भाषाविज्ञाि, िीिागोवििकर, आरती, िोंत्रबििी, १९९२ 

५. सािान्जक भाषाविज्ञाि,रिेश धोंगि,े हदिीपराज, पिेु, २०१२   

६ .सिुभ भाषाविज्ञाि, द. हद.पुिंि,े स्त्िे िधयि प्रकाशि, पिेु,२००५ 

७ .भाषाविज्ञािः ऐनत ामसक ि िियिात्िक, स. गिं.िािश ेि इतर (सिंपा.),पद्िगिंधा प्रकाशि, 

     पिेु,२००५ (नत. आ.) 

८.भाषाविज्ञािपररचय, स. गिं.िािश ेि इतर (सिंपा.), पद्िगिंधा प्रकाशि, पिेु, २००५(द.ु आ.) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 

अभ्यासपत्रिका क्र .८ -  आधनुिक मराठी साहितय् 

 

अभ्यासपत्रिकेची उद्हिष्टे: 

   १.आधनुिक काळात निमााण झालेल्या साहितय्कृत ींच्या सम के्षच  क्षमता विकससत करणे. 

   २. आधनुिक  काळात ल बदलत्या सामाजिक पार् ्ािभमू िर साहित्याच्या आर्य आणण 

       असभिय्क्त त िोणाऱ्या बदलाींच ेभाि निमााण करणे. 

 

अभ्यासपत्रिकेची निषप्त्ती:  

   १.साहित्याच ेिाचि, आस्िाद, सम क्षा याींच्या क्षमता विकससत िोणे. 

   २.साहितय्विषयक एकीं दर िाण विकससत िोणे. 
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SEM V(RJAUMAR505)  

सतर्-५ताससका-६०  शे्रयाींकिे -४   

 

घटक १.आधनुिक मराठी कथा  (ताससका ३०) शे्रयाींकिी२े 

ओि  रििेिी िाती – िीरजा, पॉप्यिुर पर्कार्ि, िुिंबई, (२००६) 

(कथाींच  आर्यसिू ेिकथाींच ेरूपबींध याींसि) 

घटक २. आधनुिक मराठी कादींबरी (ताससका ३०) शे्रयाींकिे २ 

र्ाळा- समसलींद बोकील, मौि पर्कार्ि, िुिंबई, (२००४) 

(आर्यसतूर् ि कादींबरीचा रूपबींध याींसि) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित  रािनिरिंजि झुिझुििािा ि ाविद्यािय 
 

34 
 

 
 
 

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 

अभ्यासपत्रिका क्र .८-  आधनुिक मराठी साहितय् 

SEM V(RJAUMAR505) 

सिाित् परीक्षा ( गुण ६०) 

पर्र्ि् १. घटक १ िर आधाररत पर्र्ि् ( पयाायासि)  गुण १५  

पर्र्ि् २. घटक १ िर आधाररत पर्र्ि् ( पयाायासि)  गुण १५ 

पर्र्ि् ३. घटक २ िर आधाररत पर्र्ि् ( पयाायासि)  गुण १५ 

पर्र्ि् ४. घटक २ िर आधाररत पर्र्ि् ( पयाायासि) गुण १५ 

 

अंतरग्त मलूय्मापि – गुण ४० 

शे्रयाींकि िय्िस्थेचा एक आिर्य्क भाग मि्णूि एक चाचण  परीक्षा आणण एक पर्कलप् 

घेतला िाईल. चाचण  परीके्षचा तपर् ल आणण गणुविभागण  पढुीलपर्माणे – 

चाचण  परीक्षा -२० गणु 

पर्कलप् –२० गुण 

१९७५ िींतरच्या कोणत्यािी एका कथासींगर्िाच ेककीं िा कादींबरीच ेआधनुिक साहितय्कृत  
मि्णिू परीक्षण करणे. 
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SEM VI(RJAUMAR605) 

सतर् – ६    ताससका ६०    शे्रयांकि ४ 

घटक १. आधनुिक मराठी कविता 
              मसझर कर म् ितेय िाती- कल्पिा दधुाळ( मियस प्रकाशि) या सिंग्र ातीि पढुीि 

कविता 
              िेिण्यात आल्या आ ेतः 
              मसझर कर म् ितेय िाती(प.ृि.२५),किसािंच ेिरिोत्सि(प.ृि.२८), काय चकुििं? 

              (प.ृि.३०),िँििाईि(प.ृि.३४),पोकळी(प.ृि.३५), िाटण्या(प.ृि.३६),दधू(प.ृि.४३), 

              सायेब(प.ृि.४६),िी(प.ृि.६१), वि ीर(प.ृि.६३),बाप(प.ृि.६५), िदृ्गिंध(प.ृि.६७), 

              भईु(प.ृि.७१),झिक(प.ृि.७२),विठोबा(प.ृि.७३),गाि(प.ृि.७४), गोंदि(प.ृि.४६), 

              बिै(प.ृि.७६), पात िागिी(प.ृि.८७), मशिार(प.ृि.९१),कवपिा (प.ृि.९२), 

              आईच्या पदराखािी(प.ृि.९३), रोज िातीत(प.ृि.९५),गोष्टट(प.ृि.१०५), 

              उिटिं काळीज(प.ृि.१०९) 

 

घटक २. आधनुिक मराठी िाटक  (ताससका १५)  शे्रयाींकि २ 

 १) ककरिींत- पे्रमािींद गज्ि  (मॅिेस्टीक पर्कार्ि), आर्यसतूर् ि िाटकाचा 
आकृनतबींध याींसि.   
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TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 

अभ्यासपत्रिका क्र .८-  आधनुिक मराठी साहितय् 

SEM VI(RJAUMAR605) 
 

सिाित् परीक्षा ( गुण ६०) 

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि २. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ४. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

 

 

अंतरग्त मलूय्मापि – गुण ४० 

शे्रयाींकि िय्िस्थेचा एक आिर्य्क भाग मि्णूि एक चाचण  परीक्षा आणण एक पर्कलप् 

घेतला िाईल. चाचण  परीके्षचा तपर् ल आणण गणुविभागण  पढुीलपर्माणे – 

चाचण  परीक्षा -२० गणु 

पर्कलप् –२० गुण 

 

१९७५ िींतरच्या कोणत्यािी एका कािय्सींगर्िाच ेककीं िा िाटकाच ेआधनुिक साहितय्कृत  
मि्णिू परीक्षण करणे. 
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संिरभ् पसुत्के 

१) मराठी कादींबरी – तींतर् ि विकास, प्रा. बापट, व्िीिस पर्कार्ि, पणेु १९७३ 

२) साहितय् : अध्यापि आणण पर्कार, मौि पर्कार्ि, पॉप्यलुर पर्कार्ि, भागित 

श्र .प.ु मुींबई १९८७ 

३) कादींबरी, मराठी कादींबरी, उषा िसत्क, साहितय्सेिा पर्कार्ि औरींगाबाद,  १९९३. 

४) काींदबरी: एक साहितय् पर्कार, िररशच्ींद्र थोरात, र्बद् पजललकेर्ि, मुींबई २०१०. 

५) १९८० िींतरच  मराठी कादींबरी, अवििार् सपे्र, खेळ, हदिाळ , २००७ 

६) कविता : सींकलप्िा, निसमात  आणण सम क्षा, िसींत पाटणकर, मुींबई विद्याप ठ 

आणण अिभुि पर्कार्ि, १९९५. 

७) स्िातींत्र्योतत्र मराठी कविता, सषुमा करोगल (सींपा.), पर्नतमा पर्कार्ि, पणेु, 

१९९९. 

८) िागनतकीकरण आणण मराठी साहितय्, गायकिाड र्रद (सींपा.), स्िेििरध्ि 

पर्कार्ि, पणेु, २००९. 

९) मराठीकविता:आकलि आणण आस्िाद,िागिाथकोत्तापल्ले,सि्रूप पर्कार्ि, 

औरींगाबाद,२०१०. 

१०) त ि अिााच ि कि : माक्ा सिादी दृष्टीके्षप, कुल्ली, स. त्र्यीं., लोकिाङ्मयगिृ 

पर्कार्ि, मुींबई, १९८९. 

११) मराठी ििकथा : रींग आणण रूप, डॉ सभुाष पलुािले,चचिम्य पर्कार्ि 

,औरींगाबाद,२०१२. 

१२) मराठीत ल कथिरूपे ,िसींत आबाि  डिाके,पीॉप्यलुर पर्कार्ि ,मुींबई,२०१२ . 

१३) िाटक आणण म  ,वििय तेंडुलकर, डडमप्ल पर्कार्ि ,मुींबई, ,१९९७. 

१४) िाटक एक चचींति – िसींत कािेटकर  

१५) िाटकातली चचन्िीं – राि ि िाईक  

१६) मिािगरी िाटकीं  – राि ि िाईक  

१७) मराठी िाटक : िव्या हदर्ा आणण िळणे, भिाळकर, तारा 
१८) िाटक कालचीं आणण आिचीं ,पषुप्लतारािापरेु-तापस, 

१९)प्रायोचगक िाटक : भारत य आणण िागनतक-िािासािेबसरूय्िींर् (सींपा)  
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TYBA – MARATHI PAPERNO.-IX 

अभ्यासपत्रिका क्र. ९-व्यवसायासभमखु मराठी 
अभ्यासपत्रिकेची उद्हिष्टे: 

  १.िराठी भाषशेी सिंबथधत विविध  व्यिसायके्षरािंचा पररचय करूि देिे. 

  २.िराठीच्या भावषक  कौशल्यािंच ेविविध व्यिसायके्षरात उपयोजि करण्याची क्षिता 
विकमसत 

     करिे. 

अभ्यासपत्रिकेची तनष्पत्ती:  

१.िराठीभाषशेी निगिीत विविध व्यिसायके्षर ेआणि त्यािंिधीिभाषचे्या ज्ञािाच्या 

   उपयोजिाची जािीि नििायि  ोिे. 

२.पढुीि मशक्षि आणि भविष्टयातीि निििीसिंदभायत कि  ि क्षिता यािंच ेभाि नििायि  ोिे. 
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SEM V(RJAUMAR506) 

सि – ५ ताससका-४५ शे्रयाांकने –३.५ 

घटक – १- भाषािंतर –सदै्धान्न्तक विचार(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१.५ 

अ)  

१) भाषािंतर, अििुाद, रूपािंतर, अिायथचिीकरि या स्त्िरूपभेदािंची चचाय. 
२) भाषािंतरकत्यायस आिश्यक क्षिता, जागनतकीकरिाच्या सिंदभायत भाषािंतराच ेि त्ि. 

आ)  

१ ) िमित साह त्याच ेभाषािंतर – सािंस्त्कृनतक भेदािंच ेसिंदभाांच ेि त्त्ि. 

२ ) िमित साह त्याच ेभाषािंतर – शिैी विषयक सिस्त्या  
घटक – २ भाषािंतर – प्रत्यक्ष भाषािंतर अभ्यास(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

१) इिंग्रजी उताऱ्याच ेिराठीत भाषािंतर 

२) िध्ययगुीि िराठीच ेप्रिाि िराठीत भाषािंतर. 
 

घटक - ३ उताऱ्याच ेआकिि (शबदियायदा क्रकिाि २५० त े३०० शबद)(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 

अभ्यासपत्रिका क्र. ९- व्यवसायासभमखु मराठी 
SEM V(RJAUMAR506) 

सिान्त परीिा – (गुि ६०)   

प्रश्ि १. घटक १अ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )   गुि १५ 

प्रश्ि २. घटक १आ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )   गुि १५ 

प्रश्ि ४. घटक ३ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

 

अंतरग्त मलूय्मापि – गुण ४० 

शे्रयाींकि िय्िस्थेचा एक आिर्य्क भाग मि्णूि एक चाचण  परीक्षा आणण एक पर्कलप् 

घेतला िाईल. चाचण  परीके्षचा तपर् ल आणण गणुविभागण  पढुीलपर्माणे – 

चाचण  परीक्षा -२० गणु 

पर्कलप् –२० गुण. 

पढुीिपकैी  एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा. 
१.यनुिकोि िराठीिध्ये िोकरीसाठी अजय, स्त्ितःच ेपररचयपर(Resume/Bio-data) आणि 

भविष्टयातीि मशक्षिाच्या योजिेबाबत िजकूर २०० शबदािंत टिंकमिणखत करूि देिे. 

२.एका इिंग्रजी उताऱ्याच ेिराठी भाषािंतर करिे. 
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SEM –VI (RJAUMAR606) 

सि – ६  ताससका-४५  शे्रयाांकने- ३.५ 

घटक -१ ििुाखत - सदै्धान्न्तक विचार(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 

            ििुाखत पिूयतयारी 
            विविध िाध्यिािंसाठी ििुाखत िेखिः- 

           १) आकाशिािी, दरूथचरिािी 
           २) ितयिािपर, नियतकामिक  

घटक -२ अ .ग्रिंि परीक्षि – सदै्धान्न्तक विचार ि स्त्िरूप(तामसका-१५)शे्रयािंकि-१.५ 

           आ .ग्रिंि परीक्षि – 

                  १) िाझ ेविद्यापीठ – (कविता), िारायि सिेु, पॉप्यिुर प्रकाशि. 

                  २) बेबी (िाटक), विजय तेंिुिकर, पॉप्यिुर प्रकाशि 

                  ३) अिंधाराच्या पारिंबया- (कादिंबरी), जयििंत दळिी, िॅजेन्स्त्टक प्रकाशि. 

 
 

घटक -३ िाङ्ियीि निबिंध  (तामसका-१५)शे्रयािंकि-१ 
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 

अभ्यासपत्रिका क्र. ९- व्यवसायासभमखु मराठी 
SEM –VI (RJAUMAR606) 
 

सिान्त परीिा – (गुि ६०)    

प्रश्ि १. घटक १ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि २. घटक २अिर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ३. घटक २ आ िर आधाररत प्रश्ि ( पयाययास )  गुि १५ 

प्रश्ि ४.घटक ३ िरआधाररत प्रश्ि(पयाययास )  गुि १५ 

 

अंतरग्त मलूय्मापि – गुण ४० 

शे्रयाींकि िय्िस्थेचा एक आिर्य्क भाग मि्णूि एक चाचण  परीक्षा आणण एक पर्कलप् 

घेतला िाईल. चाचण  परीके्षचा तपर् ल आणण गणुविभागण  पढुीलपर्माणे – 

चाचण  परीक्षा -२० गणु 

पर्कलप् –२० गुण. 

पढुीिपकैी  एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा. 
  १.कोित्या ी विषयाच्या सिंदभायत एका व्यक्तीची ििुाखत घेऊि ििुाखतसिंह ता सादर 
करिे. 

  २.कोित्या ी एका साह त्यकृतीच ेपरीक्षि ितयिािपरासाठी १०००शबदािंत  मि ूि देिे. 
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सांिभग ग्रांथ – 

१. व्याि ाररक िराठी, ि.रा.िसीराबादकर, फिके प्रकाशि, कोल् ापरू 

२. व्याि ाररक िराठी अध्यापिाच्या हदशा,िॉ.सभुाषशकेि,ेऋतू प्रकाशि,अ िदिगर, 
२०१२. 

३. भाषािंतर, सदा कऱ् ाि,े िोकिाङ्िय ग ृ, िुिंबई १९९२  

४. तौिनिक साह त्य अभ्यास, िसिंत बापट,पॉप्यिुर  प्रकाशि  

५.  भाषािंतर : शास्त्र की किा,ि. वि.फाटक आणििं रजिी ठाकर,िरदा बकु्स, पिेु  १९८७ 

६. भाषािंतरिीिािंसा, फाटक, आणििं रजिी ठाकर, प्रनतिा प्रकाशि, पिेु १९९७ 
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