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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

DISTRIBUTION OF TOPICS AND CREDITS
TYBA Marathi-IV, V,VI,VII,VIII, IX Syllabus Semester V

Course code

Nomenclature

Credits

RJAUMAR501 िध्ययुगीि िराठी
िाङ्मयाचा इवत ास.

४

Topics
१.िराठी साव त्याची सुरुिात ि
ि ािुभािीय िाङ्मय
२. यादिकािीि िारकरी पिंवियािंचे
िाङ्मय–(१)
३. ब ाििी काळातीि िारकरी
पिंवियािंचे िाङ्मय– (२)
४. पिंविती काव्य

RJAUMAR502 भारतीय ि पाश्चात्य
साव त्यशास्त्र

४

१.भारतीय साव त्यशास्त्र : सिंकल्पिा
ि वसद्धान्त
२.भारतीय साव त्यशास्त्र:साव त्याचा
आस्िाद
३. भारतीय साव त्यशास्त्र :
साव त्यभाषेचे स्िरूप ि कायय
४.साव त्यभाषेचे स्िरूप ि कायय
:विर्ियवतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार

RJAUMAR503 साव त्य आवि सिाज

३.५

RJAUMAR504 भाषाविज्ञािपररचय
आवि िराठी
व्याकरिाची रूपरे षा

४

RJAUMAR505 आधुविक िराठी साव त्य

४

RJAUMAR506 व्यिसायावभिुख िराठी

३.५

१. साव त्य - सिाज :अन्योन्य सिंबिंध
२.स्त्रीिादी जावििेचे साव त्य
३.ि ािगरी जावििेचे साव त्य
१.भाषाविज्ञािाच्या विविध शाखा
२.स्िवििविन्यास
३. शबदािंचे िगीकरि
४.विकरि
१. आधुविक िराठी किा
२. आधुविक िराठी कादिंबरी

१. भाषािंतर –सैद्धावन्तक विचार
२. भाषािंतर- प्रत्यक्ष भाषािंतर अभ्यास
३. उताऱ्याचे आकिि
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TYBA Marathi- IV, V,VI,VII,VIII,IX Syllabus Semester VI

Course code

Nomenclature

Credits

Topics

RJAUMAR601 िध्ययुगीि िराठी
िाड्मयाचा इवत ास.

४

१. शाव री िाङ्मय
२. ि ािुभाि ि िारकरी यािंखेरीज
इतर पिंवियािंचे िाङ्मय
३. ह द
िं ू धिायखेरीज इतर धर्िययािंिी
के िेिी िाङ्मयविर्ियती
४. बखर गद्याची स्िरूपिैवशष्ट्ये

RJAUMAR602 भारतीय ि पाश्चात्य
साव त्यशास्त्र

४

१.पाश्चात्त्य साव त्यविचार :
साव त्याचे स्िरूप
२.पाश्चात्त्य
साव त्यविचार:साव त्यभाषा
३.पाश्चात्त्य
साव त्यविचार:साव त्याची
विर्ियवतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार
४. पाश्चात्त्य साव त्यविचार:

RJAUMAR603 साव त्य आवि सिाज

३.५

RJAUMAR604 भाषाविज्ञािपररचय
आवि िराठी
व्याकरिाची रूपरे षा

४

RJAUMAR605 आधुविक िराठी साव त्य

४

RJAUMAR606 व्यिसायावभिुख िराठी

४.५
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साव त्याचा आस्िाद
१. सािावजक वस्ित्यिंतरे आवि िराठी
साव त्य
२. ग्रािीि साव त्य
३. दवित साव त्य
१. रूवपिविन्यास
२.अियविन्यास
३.शबदवसद्धी
४.प्रयोगविचार
१. आधुविक िराठी कविता
२. आधुविक िराठी िाटक
१. िुिाखत - सैद्धावन्तक विचार
२.ग्रिंिपरीक्षि - सैद्धावन्तक विचार ि
स्िरूप
३.प्रत्यक्ष ग्रिंिपरीक्षि
४. िाङ्मयीि विबिंध
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िराठी भाषा आवि साव त्य स्नातक : अपेवक्षत क्षिता/अभ्यासििाची विष्ट्पत्ती

१.साव त्यिाचिाची आिि आवि अवभरूची विकवसत ोिे.
२.साव त्याचे आकिि आवि रसग्र िाची क्षिता वििायि ोिे.
३.साव त्याचे विश्लेषि करण्याची क्षिता विकवसत ोिे.
४.िराठी भाषा आवि साव त्यपरिं परा याविषयी भाि आवि बािंवधिकी वििायि ोिे.
५.सािावजक सिंिेदिशीितेची जििघिि ोिे.
६.िूिभूत भावषक कौशल्यािंस िराठी भाषा आवि साव त्याशी विगिीत
भाषािंतर,सिंपादि,प्रकाशि,सािंस्कृ वतक पत्रकाररता, वििेदि आवि सूत्रसिंचािि , ग्रिंिपरीक्षि,
सिंगिकीय टिंकिेखि ,िुक्रितशोधि यािंसारख्या व्यिसायक्षेत्रात काि करण्यास सक्षि ोिे.
७. व्यािसावयक िीवतित्ता, िूिभूत िाििी िूल्ये , विसगयप्रेि ि पयायिरिविषयक जागरुकता यािंची
जििघिि ोिे
-----------------------------------------------------------------------------
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TYBA–MARATHI PAPERNO.-IV
अभ्यासपवत्रका ि. ४. िध्ययुगीि िराठी िाड्मयाचा इवत ास.
अभ्यासपवत्रके ची उक्रिष्टे:
१.िध्ययुगीि िाङ्मयातीि साव त्यप्रकार आवि प्रिा यािंची ओळख करूि देिे.
२.िध्ययुगीि िराठी िाङ्मयविर्ियतीिागीि सािावजक ,सािंस्कृ वतक प्रेरिा ि प्रिृत्ती ि त्यािंच्या
िाङ्मयविर्ियतीिर ोिाऱ्या पररिािािंचा पररचय करूि देि.े
३.काळाच्या ओघात िाङ्मयविर्ियतीत ोिारा बदि आवि त्याची कारिे याचे भाि िाङ्मयीीि
परिं परेच्या सिंदभायत वििायि करिे.
अभ्यासपवत्रके ची विष्ट्पत्ती:
१.साव त्याच्या प्रिा ी स्िरूपाची ि काळाच्या ओघात ोिाऱ्या बदिािंची जािीि ोिे.
२.िध्ययुगीि िराठी िाङ्मय परिं परे चे आवि त्यािागीि सािावजक ,सािंस्कृ वतक सिंदभाांचे भाि
वििायि ोिे.
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SEM V(RJAUMAR501)
सत्र – ५ तावसका-६० श्रेयािंकिे-४
घटक -१ िराठी साव त्याची सुरुिात ि ि ािुभािीय िाङ्मय. (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
अ) िराठी साव त्याची सुरुिात – िराठी : देशी भाषा म् िूि ८िे, ९िे शतक पररचय
िराठीतीि आद्यग्रिंि : चचाय, वशिािेख, ताम्रपट यािरीि िराठी िेखि. – िोिक्यात
पररचय.
आ) ि ािुभाि सिंप्रदायाची ठळक िैवशष्ट्ये : द्वैती तत्त्िज्ञाि, पिंचकृ ष्ट्ि, िराठीचा स्िीकार ि
आग्र , सािंकेवतक विपी.ि ािुभािीय िाङ्मय : चररत्रग्रिंि, तत्त्िज्ञािग्रिंि, सातीग्रिंि,
स्फु ट गद्य-पद्य-धिळे , टीकाग्रिंि, व्याकरिग्रिंि.
घटक -२ िारकरी पिंवियािंचे िाङ्मय – (१) (तावसका-१५)श्रेयािंकि-१
अ) यादिकािीि ि ाराष्ट्रात िारकरी पिंिाची प्रस्िापिा, पिंढरीचा भविसिंप्रदाय ा
ि ाराष्ट्रातीि प्रिुख सिंप्रदाय ,िारकरी सिंप्रदाय म् िूि तेराव्या शतकात धार्ियक,
सािावजक ि साव वत्यकदृष्ट्या प्रभािी.- िोिक्यात पररचय. ज्ञािदेि ि त्यािंच्या
प्रभािळीतीि इतरािंचे िाङ्मय.
आ) िािदेि ि त्यािंच्या प्रभािळीतीि इतरािंचे िाङ्मय.
घटक – ३ िारकरी पिंवियािंचे िाङ्मय – (२) (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
अ) ब ाििी राजिट, एकिािकािीि ि ाराष्ट्र, तिोयुग. एकिाि, एकिािपिंचक यािंचे
िाङ्मय
आ) वशिकािीि ि ाराष्ट्र –स्िराज्यप्रेरिा. तुकाराि, तुकारािािंचे वशष्ट्य यािंचे िाङ्मय.
घटक -४ पिंविती काव्य – (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
अ) पिंविती काव्याची स्िरूपिैवशष्ट्य,े पिंविती काव्याचे गुिदोषचचाय.
आ) पिंवित किी – िुिेश्वर, िोरोपिंत, रघुिािपिंवित, सािराज, विरिं जििाधि,
िाििपिंवित, िागेश, विठ्ठि.
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TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV
अभ्यासपवत्रका ि. ४. िध्ययुगीि िराठी िाड्मयाचा इवत ास.
SEM V(RJAUMAR501)
सत्रान्त परीक्षा – गुि ६०
िरीि अभ्यासपवत्रके चे प्रिि सत्रान्त प्रश्नपवत्रके चे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

)
)
)
)

गुि १५
गुि १५
गुि १५
गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा –२० गुि
प्रकल्प(पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि
१.अभ्यासििातीि एका सिंताच्या साव त्यकृ तींचे सिंकिि करूि त्यािंची
स्िरूपिैवशष्ट्ये िोंदवििे.
२.अभ्यासििातीि एका पिंविताच्या साव त्यकृ तींचे सिंकिि करूि त्यािंची
स्िरूपिैवशष्ट्ये िोंदवििे.
३.अभ्यासििातीि एका सिंताच्या ककिं िा पिंविताच्या साव त्यकृ तींचे सादरीकरि करिे.
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SEM VI(RJAUMAR601)
सत्र -६ तावसका – ६० श्रेयािंकिे -४
घटक -१ शाव री िाङ्मय - (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
अ) िाििी, पोिािे या काव्यप्रकारािंची स्िरूपिैवशष्ट्य.े
आ) का ी िाििीकार – ोिाजी बाळा, रािजोशी, प्रभाकर, अििंतफिं दी, परशराि. या
शाव रािंचा ि त्यािंच्या साव त्याचा पररचय.
घटक -२ ि ािुभाि ि िारकरी यािंखरे ीज इतर पिंवियािंचे िाङ्मय- (तावसका-१५)श्रेयािंकि-१
अ) िाि, दत्त या पिंिातीि िाङ्मयाचे स्िरूप.
आ) सििय, हििंगायत या पिंिातीि िाङ्मयाचे स्िरूप.
घटक -३ ह द
िं ू धिायखरे ीज इतर धर्िययािंिी के िेिी िाङ्मयविर्ियती-(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
अ) विस्ती धर्िययािंिी के िेिी िाङ्मयविर्ियती – ( विस्ती – फादर स्टीफन्स, िु ऑं साििंदाज.)
आ) इस्िािी धर्िययािंिे के िेिी िाङ्मयविर्ियती -(इस्िािी –िुिंतोजी (िृत्युिंजय), हुसेि
अिंबरखाि, शेख ि ि
िं द, श ािुिी.)
घटक -४ बखर गद्याची स्िरूपिैवशष्ट्य.े (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
अ) बखरी – वशिपूियकािीि –िव काितीची उफय िा ीिची बखर, राक्षसतागिीची
बखर;
बखरी - वशिकािीि –वशिछत्रपतींचे चररत्र-कृ ष्ट्िाजी अििंत सभासदाची बखर,
वचत्रगुप्तविरवचत वशिाजी ि ाराजािंची बखर, श्री. वशिछत्रपतींची ९१ कििी बखर –
दत्तो वत्रिि िाके विस, िल् ार रािराि वचटिीसविरवचत श्री वशिछत्रपतींचे
सप्तप्रकरिात्िक चररत्र.
आ) बखरी –पेशिेकािीि – िािा फििविसाचे आत्िचररत्र, श्रीरािदासस्िािींच्या
चररत्राची बखर उफय िुििंतस्िािींची बखर, पेशव्यािंची बखर-कृ ष्ट्िजी वििायक
सो िी, पाविपतची बखर –रघुिाि यादि, भाऊसा ब
े ािंची बखर – कृ ष्ट्िाजी
शािराि, खर्ड्ायच्या स्िारीची बखर.
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िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA – MARATHI PAPERNO.-IV
अभ्यासपवत्रका ि. ४. िध्ययुगीि िराठी िाड्मयाचा इवत ास.
SEM VI(RJAUMAR601)
सत्रान्त परीक्षा – गुि ६०
िरीि अभ्यासपवत्रके चे प्रिि सत्रान्त प्रश्नपवत्रके चे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

)
)
)
)

- गुि १५
- गुि १५
- गुि १५
- गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा–२० गुि
प्रकल्प (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि
१.अभ्यासििातीि एका शाव राच्या साव त्यकृ तींचे सिंकिि करूि त्यािंची स्िरूपिैवशष्ट्ये
िोंदवििे.
२.अभ्यासििातीि एकाअन्यपिंिीय ककिं िा अन्यधिीय िेखकाच्या साव त्यकृ तींचे सिंकिि करूि
त्यािंची स्िरूपिैवशष्ट्ये िोंदवििे.
३.अभ्यासििातीि एका शाव राच्या साव त्यकृ तींचे सादरीकरि करिे.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

सिंदभय ग्रिंि–
१) िराठी िाङ्मयाचा इवत ास –खिंि ३, रा. श्री. जोग ि इतर (सिंपा.) ि ाराष्ट्र साव त्य पररषद,
पुि,े प.आ., १९७३.
२) पाच सिंतकिी,शिं. गो.तुळपुळे, सुविचार प्रकाशि ििंिळ, पुिे, वत. आ., १९८४,
३ ) िराठी िाङ्मयाचा इवत ास –खिंि १ , शिं. गो.तुळपुळे ि इतर (सिंपा.)ि ाराष्ट्र साव त्य
पररषद, पुि,े प. आ., १९८४.
४) िराठी िाङ्मयाचा इवत ास –खिंि २ भाग १ ि २, सिं. गिं. िािशे ि इतर (सिंपा.),ि ाराष्ट्र
साव त्य पररषद, पुिे, प. आ., १९८२.
५) ि ाराष्ट्र सारस्ित, वि. ि.भािे,पॉप्युिर, िुिंबई, आ. ५िी, १९६३.
६) िऱ् ाटी िाििी, ि. िा. धोंि (सिंपा.) ,िौज, िुिंबई, १९५६.
७) प्राचीि िराठी िाङ्मयाचे स्िरूप, . श्री.शेिोिीकर,िोघे प्रकाशि, कोल् ापूर, १९७१.
८) िराठी शाव री िाङ्मय, ि. िा.स स्रबुद्ध,े ठोकळ, पुि,े १९६१.
९) सिंत साव त्याची सािावजक फिश्रुती,गिं. बा.सरदार, ि. सा. प., पुि,े वत. आ.,१९७०.
------------------------------
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िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA-MARATHI PAPER NO.- V
अभ्यासपवत्रका ५- भारतीय ि पाश्चात्त्य साव त्यशास्त्र
अभ्यासपवत्रके ची उक्रिष्टे:
१.भारतीय आवि पाश्चात्य साव त्यवसद्धािंतािंचा प्रािविक पातळीिरीि पररचय.
२.साव त्य, साव त्यव्यि ारआवि सिीक्षा यािंच्या स्िरूपाविषयी,त्यािंच्या विविध अिंगािंविषयी
पररचय ोिे.
अभ्यासपवत्रके ची विष्ट्पत्ती:
१.साव त्याचे स्िरूप, विर्ियती इत्यादींविषयी शास्त्रीय दृवष्टकोिाची जािीि वििायि ोिे.
२.साव त्याचे िाचि, आस्िाद, सिीक्षा यािंच्या क्षिता विकवसत ोिे.
३.साव त्यविषयक एकिं दर जाि विकवसत ोिे.
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िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

SEM V(RJAUMAR502)
सत्र -५ तावसका-६० श्रेयािंकिे -४
घटक -१भारतीय साव त्यशास्त्र : सिंकल्पिा ि वसद्धान्त. - (तावसका-१५)श्रेयािंकि-१
१. भरताचे रससूत्र २. ििोविविचार ३. ध्िविवसद्धान्त ४. औवचत्यविचार
घटक -२ भारतीय साव त्यशास्त्र : साव त्याचा आस्िाद. (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
रसवसद्धान्ताचे भाष्ट्यकार : १ .भट्टिोल्िट २. श्रीशिंकुक ३. भट्टिायक ४. अवभििगुप्त
घटक -३ भारतीय साव त्यशास्त्र : साव त्यभाषेचे स्िरूप ि कायय (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
१. शबदशिी : अवभधा, िक्षिा ि व्यिंजिा. २. िृत्त, छिंद, िुिछिंद.
घटक -४ भारतीय साव त्यशास्त्र : विर्ियवतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार(तावसका-१५)श्रेयािंकि-१
१. साव त्यविर्ियतीिागीि कारिे : प्रवतभा, व्युत्पत्ती ि अभ्यास.
२. साव त्याची प्रयोजिे : भरत ते अवभििगुप्त
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िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA-MARATHI PAPER NO.- V
अभ्यासपवत्रका ६-भारतीय ि पाश्चात्त्य साव त्यशास्त्र
SEM V(RJAUMAR502)
सत्रान्त परीक्षा – गुि ६०
िरीि अभ्यासपवत्रके चे प्रिि सत्रान्त प्रश्नपवत्रके चे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

)
)
)
)

-गुि १५
-गुि १५
-गुि १५
-गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा–२० गुि
१.िस्तुविष्ठ प्रश्न-१० गुि
२.िघुत्तरी प्रश्न -१० गुि
प्रकल्प(पुढीिपैकी कोिता ी एक)–२० गुि
१.अभ्यासििाबा रे ीि कोित्या ी एका कवितेचे रसग्र ि करूि त्यात प्रािुख्यािे असिाऱ्या
रसाचे स्पष्टीकरि ि सादरीकरि करिे.
२.अभ्यासििाबा रे ीि कोित्या ी एका कवितेचे रसग्र ि करूि त्यात प्रािुख्यािे असिाऱ्या
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िं ी विद्या प्रचार सवितीद्वारा सिंचावित

रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

िक्षिा, व्यिंजिा इत्यादी भावषक िैवशष्ट्यािंचे स्पष्टीकरि ि सादरीकरि करिे.

SEM VI(RJAUMAR602)
सत्र- ६ तावसका -६० श्रेयािंकिे -४
घटक - १ पाश्चात्त्य साव त्यविचार : साव त्याचे स्िरूप. (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
१. अिुकृवतवसद्धान्तः प्िेटो ि अररस्टॉटि
२ .पाश्चात्त्यािंिी के िेल्या काव्यव्याख्या : िियस्ििय, कोिररज, कोटय ॉप, एिगर अिि पो,
अिोल्ि.
घटक -२ पाश्चात्त्य साव त्यविचार : साव त्याची भाषा (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
१. रूपक, प्रतीक ि प्रवतिा.
२. अिेकाियता, वियिोल्ििंघि, अपररवचतीकरि.
घटक -३ पाश्चात्त्य साव त्यविचार : साव त्याची विर्ियवतप्रक्रिया ि प्रयोजिविचार
(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
१. कोिररजचा कल्पिाशिीचा ि चित्कृ तीशिीचा वसद्धान्त
२. आत्िाविष्ट्कार, जीििभाष्ट्य, सािावजक बािंवधिकी (िाक्सयिादी विचारास )
प्रयोजिे.
घटक -४ पाश्चात्त्य साव त्यविचार : साव त्याचा आस्िाद (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
१. अररस्टॉटिचा कॅ िार्सयसचा वसद्धान्त.
२.ररचर्डसयचा प्रेरिासिंतुििाचा वसद्धान्त.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA-MARATHI PAPER NO.- V
अभ्यासपवत्रका ५-भारतीय ि पाश्चात्त्य साव त्यशास्त्र
SEM VI(RJAUMAR602)
सत्रान्त परीक्षा – गुि ६०
िरीि अभ्यासपवत्रके चे प्रिि सत्रान्त प्रश्नपवत्रके चे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

)
)
)
)

- गुि १५
- गुि १५
- गुि १५
- गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा -२० गुि
प्रकल्प (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि
१.अभ्यासििाबा रे ीि कोित्या ी एका कवितेचे रसग्र ि करूि त्यात प्रािुख्यािे असिाऱ्या
रूपक, प्रवतिा, प्रतीक /अिेकाियता,अपररवचतीकरि ,वियिोल्ििंघि इत्यादी भावषक िैवशष्ट्यािंचे
स्पष्टीकरि ि सादरीकरि करिे.
२.अभ्यासििातीि कोित्या ी एका वसद्धािंताचे सादरीकरि करिे.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

सिंदभय ग्रिंि –
१) प्राचीि काव्यशास्त्र, र. पािं.किं गिे, िौज प्रकाशि, िुिंबई, १९७४
२ ) रस-भाि- विचार,र. पािं.किं गिे(सिंपा.), ि ाराष्ट्र राज्य साव त्य सिंस्कृ ती ििंिळ, िुिंबई, १९७३
३)(भाषािंतर) अररस्टॉटिचे काव्यशास्त्र, गो. वि.करिं दीकर, िौज , िुिंबई, १९७८
४) साव त्य स्िरूप आवि सिीक्षा, िा. ि.कु िकिी,पॉप्युिर, िुिंबई, १९७५
५) काव्यशास्त्रप्रदीप,स. रा.गािगीळ, व् ीिस , पुिे, स ािी आिृत्ती, २००३
६) भारतीय साव त्यशास्त्र,ग. त्र्यिं.देशपािंि,े पॉप्युिर, िुिंबई, वत. आ., १९८०
७) साव त्याची भाषा, भािचिंि िेिािे, साके त, औरिं गाबाद, १९८७
८) सौंदययिीिािंसा, रा. भा. पाटिकर, िौज, िुिंबई, वत. आ., २००४
९) साव त्यशास्त्र : स्िरूप आवि सिस्या, िसिंत पाटिकर, पद्मगिंधा, पुि,े २००६
१०) सिीक्षेची ििी रूपे,गिंगाधर पाटीि, िॅजेवस्टक, िुिंबई, १९८१
११)साव त्यविचार, क्रद. के .बेिेकर, पॉप्युिर, िुिंबई, १९७५
१२)आधुविक भाषाविज्ञाि : वसद्धान्त आवि उपयोजि ,विहििंद िािशे,िोकिाङ्मयगृ ,
िुिंबई,१९९५
१३) कविता आवि प्रवतिा, सुधीर रसाळ, िौज, िुिंबई, १९८२
१३) िाङ्मयीि सिंज्ञा-सिंकल्पिा कोश,िसिंत आबाजी ि ाके , प्रभा गिोरकर ि इतर(सिंपा.),ग.
रा. भटकळ फाऊिंिेशि, िुिंबई, २००१
१४)िराठी िाङ्मयकोश , खिंि ४, (सिीक्षा सिंज्ञा), विजया राजाध्यक्ष ि इतर, (सिंपा.), ि ाराष्ट्र
राज्य साव त्य सिंस्कृ ती ििंिळ, िुिंबई, २००२
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----------------------------------------------------------------------------------------

TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI
अभ्यासपवत्रका ६. साव त्य आवि सिाज
अभ्यासपवत्रके ची उक्रिष्टे:
१.साव त्य ि सिाज यािंच्या सिंबध
िं ािंची जाि वििायि ोिे.
२.साव त्यकृ तींच्या सिाजशास्त्रीय सिीक्षेचा पररचय करूि देि.े
अभ्यासपवत्रके ची विष्ट्पत्ती:
१.सािावजक सिंिेदिशीिता वििायि ोिे .
२.सिाजशास्त्रीय सिीक्षेचा प्रािविक पातळीिर अिििंब करिे.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

SEM V(RJAUMAR503)
सत्र- ५ तावसका-४५ श्रेयािंकिे-३.५
घटक १ साव त्य - सिाजः अन्योन्य सिंबिंध (तावसका १५) श्रेयािंकि १.५
अ)साव त्य, सिाज ,सिंस्कृ ती या सिंकल्पिा ि त्यािंच्या परस्परसिंबिंधाचे स्िरूप.
आ) साव त्य-सिाज सिंबिंध - तेि, िाक्सय यािंचे वसद्धािंत,िाक्सयिाद यािंचे स्िरूप विशेष.
घटक २ स्त्रीिादी जावििेचे साव त्य (तावसका१५) श्रेयािंकि १
अ) स्त्रीिादी साव त्याची सिंकल्पिा ि िराठीतीि परिं परा.
आ) ‘भूिी’, आशा बगे (िौज प्रकाशि) यािंच्या कादिंबरीचे स्त्रीिादी िाचि ि अभ्यास.
घटक ३ ि ािगरी जावििेचे साव त्य (तावसका १५ ) श्रेयािंकि १
अ) ि ािगरी जावििेचे साव त्य ी सिंकल्पिा ि िराठीतीि परिं परा.
आ)‘दृश्य िसिेल्या दृश्यात’: क्रदिकर िििर ( पॉप्युिर प्रकाशि)यािंच्या कवितेचे ि ािगरी
जावििेच्या सिंदभायत िाचि ि अभ्यास.
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TYBA – MARATHI PAPER NO.-VI
अभ्यासपवत्रका ६. साव त्य आवि सिाज
SEM V(RJAUMAR503)
सत्रान्त परीक्षा ( गुि ६०)
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )
प्रश्न ४. सिय घटकािंिर आधाररत तीि टीपा (पयाययािंस )

- गुि १५
- गुि १५
- गुि १५
- गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा -२० गुि
प्रकल्प–२० गुि
स्त्रीिादी ककिं िा ि ािगरी प्रिा ातीि कोित्या ी एका साव त्यकृ तीचे परीक्षि ि सादरीकरि
करिे.
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SEM-VI (RJAUMAR603)
सत्र- ६तावसका- ४५ श्रेयािंकिे-३.५
घटक -१ सािावजक वस्ित्यिंतरे आवि िराठी साव त्य (तावसका १५ ) श्रेयािंकि १.५
अ) ि ाराष्ट्रातीि सािावजक वस्ित्यिंतरे ि िराठी साव त्य – िागोिा
आ) साव त्य- सिाज सिंबध
िं - गिं.बा. सरदार ि बाबुराि बागुि यािंच्या िेखाधारे
१) ि ाराष्ट्रीय सिंत ििंिळाचे ऐवत ावसक कायय- सिंत साव त्याची सािावजक फिश्रुती :
गिं.बा. सरदार.
२) दवित साव त्य े तर िािसाचे साव त्य- बाबुराि बागुि-दवित साव त्य : आजचे
िािंवतविज्ञाि, क्रदशा प्रकाशि, िावशक प्र.आ. १९८१.
घटक -२ ग्रािीि साव त्य (तावसका १५ ) श्रेयािंकि १
अ) ग्रािीि साव त्य- सिंकल्पिा ि िराठीतीि परिं परा.
आ) इिा पीिा टळो : आसाराि िोिटे (शबद पवबिके शन्स,िुिंबई)या किासिंग्र ाचे ग्रािीि
सिंिेदिाशीितेच्या सिंदभायत िाचि ि अभ्यास.
घटक –३ दवित साव त्य (तावसका १५ ) श्रेयािंकि १
अ) दवित साव त्य : सिंकल्पिा ि िराठीतीि परिं परा.
आ) जाता िा ी जात : वसद्धािय तािंबे, (शबदािय प्रकाशि, श्रीरािपूर) या िाटकाचे दवित
जावििेच्या सिंदभायत िाचि ि अभ्यास.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI
अभ्यासपवत्रका ६. साव त्य आवि सिाज
SEM-VI (RJAUMAR603)
सत्रान्त परीक्षा ( गुि ६०)
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )
प्रश्न ४. सिय घटकािंिर आधाररत तीि टीपा (पयाययास )

गुि १५
गुि १५
गुि १५
गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा -२० गुि
प्रकल्प –२० गुि
ग्रािीि ककिं िा दवित प्रिा ातीि कोित्या ी एका साव त्यकृ तीचे परीक्षि ि सादरीकरि करिे.
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सिंदभय सूची
१) िराठी िाङ् ियाचा इवत ास – खिंि ५, भाग १ – सिंपादक – रा. श्री. जोग, ि.सा.
पररषद, पुि,े १९७३.
२) कादिंबरीविषयी – ररश्चिंि िोरात. पद्मगिंधा प्रकाशि, पुि,े २००६.
३) टीकास्ियिंिर - भािचिंि िेिािे, साके त प्रकाशि, औरिं गाबाद, १९९०.
४) कादिंबरी - एक साव त्यप्रकार - ररश्चिंि िोरात, शबद पवबिके शन्स ,िुब
िं ई, २०१०.
५) िराठीिाङ्मय कोश-खिंि ४, ( सिीक्षा सिंज्ञा), सिन्ियक सिंपादक- िॉ. विजया
राजाध्यक्ष, ि ाराष्ट्र राज्यसाव त्य सिंस्कृ ती ििंिळ, िुिंबई, २००२ .

६) िाङ्मयीि सिंज्ञा-सिंकल्पिा कोश- सिंपादक, प्रभा गिोरकर, िसिंत आबाजी ि ाके ि
इतर, पॉप्युिर प्रकाशि, िुिंबई, २००९.
७)ग्रािीि साव त्यः स्िरूप आवि सिस्या- आििंद यादि, िे ता पवबिहशिंग ाउस, १९७९.
८)ग्रािीिता-साव त्य आवि िास्ति - आििंद यादि, िे ता पवबिहशिंग ाऊस, १९८९.
९)धार आवि काठ -िर र कु रुिं दकर, १९७१.
१०)दवित साव त्य- प्रिा ि प्रवतक्रिया -गो. ि. कु ळकिी, प्रवतिा प्रकाशि, पुि,े १९८६
११)विळी प ाट -रा. ग. जाधि, प्राज्ञ पाठशाळा ,िाई.१९७८.
१२)दवित साव त्य- एक हचिंति- अजुयि िािंगळे (सिंपा.), ि ाराष्ट्र राज्य साव त्य सिंस्कृ ती
आवि ििंिळ, िुिंबई, १९७८.
१३)दवित साव त्य-िेदिा आवि वििो - भािचिंि फिके , श्रीविद्या प्रकाशि, पुि,े १९७७
(प्र.आ.), १९८९(दु. आ.)
१४) दवित साव त्याची वस्िवतगती- के शि िेश्राि ि इतर (सिंपा.) िराठी विभाग, िुिंबई
विद्यापीठ आवि अिुभि पवबिके शन्स, िुब
िं ई, १९९७
१५)स्त्रीिादी सिीक्षा- सैद्धावन्तक चौकट- िॉ. विहििंद िािशे, श्रीिािी- ऑक्टोबर, १९९३
१६)स्त्रीिादी साव त्य सिीक्षा-स्िरूप आवि व्याप्ती- िसिंत आबाजी ि ाके , श्रीिािीऑक्टोबर,१९९३.
१७)स्त्रीिादी साव त्य आवि सिीक्षा विशेषािंक- अिुष्टुभ, सप्टें. ऑक्टो१९९६.
१८) स्त्रीिादी सिीक्षा-स्िरूप आवि उपयोजि- क्रदिीपराज प्रकाशि,पुि,े १९९३.
१९) आिंबेिकरिाद, िॉ. िीिकिं ठ शेरे, सुविद्या प्रकाशि, पुिे २००९.
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२०) िॉ. बाबासा ब
े आिंबेिकरािंचे तत्त्िज्ञाि: आशय ि विश्लेषि, गायकिाि दत्तात्रय
स्ियिंदीप प्रकाशि, पुिे २०१६.
२१) आिंबेिकर आवि िाक्सय, रािसा ब
े कसबे, सुगािा प्रकाशि, पुि,े १९८५.
२२) प्रज्ञासूयय, शरिकु िार हििंबाळे , (सिंपा.), प्रचार प्रकाशि, कोल् ापूर,१९९१.
२३) दवित साव त्य-प्रिा ि प्रवतक्रिया, गो. ि.कु िकिी,प्रवतिा , पुि,े १९८६.
२४) ििसिीक्षा-का ी विचारप्रिा , गो. ि.कु िकिी , (सिंपा.) िे ता, पुि,े १९८२
२५) स्त्रीिादी सिीक्षा –स्िरूप आवि उपयोजि, अवश्विी धोंगिे, क्रदिीपराज, पुिे, १९९३
२६)वस्त्रयािंचे किािेखि- ििी दृष्टी, ििी शैिी,ििंगिा िरखेि,े साके त, औरिं गाबाद, दु.आ.
२००५.
TYBA –MARATHI PAPER NO.-VII
अभ्यासपवत्रका ि.७ भाषाविज्ञािपररचय आवि िराठी व्याकरिाची रूपरे षा

अभ्यासपवत्रके ची उक्रिष्टे:
१.ऐवत ावसक , िियिात्िक आवि सािावजक भाषाविज्ञाि आवि िराठी व्याकरिीाची रूपरे षा
यािंचा पररचय करूि देिे.
२.िराठी व्याकरिीाच्या ज्ञािाचे व्याि ाररक उपयोजि करण्याची क्षिता विकवसत करिे.
अभ्यासपवत्रके ची विष्ट्पत्ती:
१.भाषेविषयीचा िैज्ञाविक दृवष्टकोि विकवसत ोिे.
२.िराठी व्याकरिीाच्या व्याि ाररक सिंदभायतीि ि त्िाविषयी भाि वििायि ोिे आवि भाषेचा
प्रत्यक्ष िापर करतािा ज्ञािाचे उपयोजि करता येिे.
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SEM V (RJAUMAR504)
सत्र -५

तावसका -६० श्रेयािंकिे – ४

घटक –१ भाषाविज्ञािाच्या विविध शाखा - ऐवत ावसक ,िियिात्िक ि सिाजशास्त्रीय.
(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
घटक -२ स्िवििविन्यास - स्िि, स्िविि, स्ििािंतर, स्िवििािंचे प्रकार, स्िविि विश्लेषिाची तत्त्िेतिंत्रे.(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
घटक -३ शबदािंचे िगीकरि –पारिं पररक ि आधुविक.(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
घटक –४ विकरि – हििंग, िचि, विभिी, आख्यात. (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
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TYBA –MARATHI PAPER NO.- VII
अभ्यासपवत्रका ि .७ भाषाविज्ञािपररचय आवि िराठी व्याकरिाची रूपरे षा
SEM V (RJAUMAR504)
सत्रान्त परीक्षा – गुि ६०
िरीि अभ्यासपवत्रके चे प्रिि सत्रान्त प्रश्नपवत्रके चे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

)
)
)
)

-

गुि १५
गुि १५
गुि १५
गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा
प्रकल्प (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि
घटक ि.२ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजिािर आधाररत प्रकल्प.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

SEM VI(RJAUMAR604)
सत्र – ६ तावसका ६० श्रेयािंकिे- ४
घटक - १ रूवपिविन्यास – रूवपका, रूवपि, रूवपकािंतर, रूवपिािंचे प्रकार, रूवपिप्रक्रिया.
(तावसका-१५)

श्रेयािंकि-१

घटक – २ अियविन्यास – भावषक अिायचे स्िरूप, शबदािायचे प्रकार, अिय आवि त्यािंचे परस्परसिंबध
िं .
(तावसका-१५)

श्रेयािंकि-१

घटक – ३ शबदवसद्धी (तावसका-१५)

श्रेयािंकि-१

घटक – ४ प्रयोगविचार (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA –MARATHI PAPER NO.-VII
अभ्यासपवत्रका ि ७ . भाषाविज्ञािपररचय आवि िराठी व्याकरिाची रूपरे षा
SEM VI ( RJAUMAR604)

सत्रान्त परीक्षा – गुि ६०
िरीि अभ्यासपवत्रके चे प्रिि सत्रान्त प्रश्नपवत्रके चे स्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ .े
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

)
)
)
)

गुि १५
गुि १५
गुि १५
गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा
27
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

प्रकल्प (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि
घटक ि.१ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजिािर आधाररत प्रकल्प.

सिंदभय ग्रिंि–
१आधुविक भाषाविज्ञाि (सिंरचिािादी, सािान्य आवि सािावजक),कल्याि काळे ,ि इतर (सिंपा.)
प्रवतिा, पुिे, दु. आ. , २००३.
२.िियिात्िक भाषाविज्ञाि : स्िरूप आवि पद्धती,कल्याि काळे ,ि इतर (सिंपा.) गोखिे एज्युकेशि
सोसायटी, िावशक, १९८२.
३.भाषा आवि भाषाशास्त्र, श्री. ि., गजेंिगिकर,व् ीिस प्रकाशि, पुिे, दु. आ., १९७९
४. िियिात्िक भाषाविज्ञाि, िीिा गोवििकर, आरती प्रकाशि, िोंवबििी, १९९२
५. सािावजक भाषाविज्ञाि,रिेश धोंगिे, क्रदिीपराज प्रकाशि, पुिे, २०१२
६ .सुिभ भाषाविज्ञाि, द. क्रद.पुिंि,े स्ने िधयि प्रकाशि, पुि,े २००५
७ .भाषाविज्ञािः ऐवत ावसक ि िियिात्िक, स. गिं.िािशे ि इतर (सिंपा.),पद्मगिंधा प्रकाशि,
पुि,े वत. आ.,२००५
८.भाषाविज्ञािपररचय, स. गिं.िािशे ि इतर (सिंपा.), पद्मगिंधा प्रकाशि, पुिे, दु. आ. , २००५
---------------------------------------------------------------------------
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII
अभ्यासपवत्रका ि .८ - आधुविक िराठी साव त्य
अभ्यासपवत्रके ची उक्रिष्टे:
१.आधुविक काळात वििायि झािेल्या साव त्यकृ तींच्या सिीक्षेची क्षिता विकवसत करिे.
२. आधुविक काळातीीि बदित्या सािावजक पाश्वयभूिीिर साव त्याच्या आशय आवि
अवभव्यिीत ोिाऱ्या बदिािंचे भाि वििायि करिे.

अभ्यासपवत्रके ची विष्ट्पत्ती:
१.साव त्याचे िाचि, आस्िाद, सिीक्षा यािंच्या क्षिता विकवसत ोिे.
२.साव त्यविषयक एकिं दर जाि विकवसत ोिे.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

SEM V(RJAUMAR505)
सत्र-५तावसका-६० श्रेयािंकिे -४
घटक १.आधुविक िराठी किा (तावसका ३०) श्रेयािंकिे२
ओि रििेिी िाती – िीरजा, पॉप्युिर प्रकाशि, िुिंबई, (२००६)
(किािंची आशयसूत्रे ि किािंचे रूपबिंध यािंस )
घटक २. आधुविक िराठी कादिंबरी (तावसका ३०) श्रेयािंकिे २
शाळा- विहििंद बोकीि, िौज प्रकाशि, िुिंबई, (२००४)
(आशयसूत्र ि कादिंबरीचा रूपबिंध यािंस )
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII
अभ्यासपवत्रका ि .८- आधुविक िराठी साव त्य
SEM V(RJAUMAR505)
सत्रान्त परीक्षा ( गुि ६०)
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

)
)
)
)

गुि १५
गुि १५
गुि १५
गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा -२० गुि
प्रकल्प –२० गुि
१९७५ ििंतरच्या कोित्या ी एका किासिंग्र ाचे ककिं िा कादिंबरीचे आधुविक साव त्यकृ ती म् िूि
परीक्षि करिे.
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SEM VI(RJAUMAR605)
सत्र – ६

तावसका ६०

श्रेयािंकि ४

घटक १. आधुविक िराठी कविता (तावसका १५) श्रेयािंकि २
वसझर कर म् ितेय िाती- कल्पिा दुधाळ( र्ियस प्रकाशि) या सिंग्र ातीि पुढीि कविता
िेिण्यात आल्या आ त
े ः
वसझर कर म् ितेय िाती(पृ.ि.२५),किसािंचे िरिोत्सि(पृ.ि.२८), काय चुकििं?
(पृ.ि.३०),िँििाईि(पृ.ि.३४),पोकळी(पृ.ि.३५), िाटण्या(पृ.ि.३६),दूध(पृ.ि.४३),
सायेब(पृ.ि.४६),िी(पृ.ि.६१), वि ीर(पृ.ि.६३),बाप(पृ.ि.६५), िृद्गिंध(पृ.ि.६७),
भुई(पृ.ि.७१),झिक(पृ.ि.७२),विठोबा(पृ.ि.७३),गाि(पृ.ि.७४), गोंदि(पृ.ि.४६),
बैि(पृ.ि.७६), पात िागिी(पृ.ि.८७), वशिार(पृ.ि.९१),कवपिा (पृ.ि.९२),
आईच्या पदराखािी(पृ.ि.९३), रोज िातीत(पृ.ि.९५),गोष्ट(पृ.ि.१०५),
उिटिं काळीज(पृ.ि.१०९)
घटक २. आधुविक िराठी िाटक (तावसका १५) श्रेयािंकि २
१) क्रकरििंत- प्रेिाििंद गज्िी (िॅजेस्टीक प्रकाशि),
आशयसूत्र ि िाटकाचा आकृ वतबिंध यािंस .
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII
अभ्यासपवत्रका ि .८- आधुविक िराठी साव त्य
SEM VI(RJAUMAR605)
सत्रान्त परीक्षा ( गुि ६०)
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न २. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास
प्रश्न ४. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास

))))-

गुि १५
गुि १५
गुि १५
गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा -२० गुि
प्रकल्प –२० गुि
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१९७५ ििंतरच्या कोित्या ी एका काव्यसिंग्र ाचे ककिं िा िाटकाचे आधुविक साव त्यकृ ती म् िूि
परीक्षि करिे.

सिंदभय पुस्तके
१) िराठी कादिंबरी – तिंत्र ि विकास, प्रा. बापट, व् ीिस प्रकाशि, पुिे १९७३
२) साव त्य : अध्यापि आवि प्रकार, िौज प्रकाशि, पॉप्युिर प्रकाशि, भागित श्री.पु.
िुिंबई १९८७
३) कादिंबरी, िराठी कादिंबरी, उषा स्तक, साव त्यसेिा प्रकाशि औरिं गाबाद, १९९३.
४) कािंदबरी: एक साव त्य प्रकार, ररश्चिंि िोरात, शबद पवबिके शि, िुिंबई २०१०.
५) १९८० ििंतरची िराठी कादिंबरी, अवििाश सप्रे, खेळ, क्रदिाळी, २००७
६) कविता : सिंकल्पिा, विर्ियती आवि सिीक्षा, िसिंत पाटिकर, िुिंबई विद्यापीठ आवि
अिुभि प्रकाशि, १९९५.
७) स्िातिंत्र्योत्तर िराठी कविता, सुषिा करोगि (सिंपा.), प्रवतिा प्रकाशि, पुिे, १९९९.
८) जागवतकीकरि आवि िराठी साव त्य, गायकिाि शरद (सिंपा.), स्ने िधयि प्रकाशि,
पुिे, २००९.
९) िराठी कविता: आकिि आवि आस्िाद, िागिाि कोतापल्िे,स्िरूप प्रकाशि
,औरिं गाबाद, २०१०.
१०) तीि अिायचीि किी: िाक्सयिादी दृष्टीक्षेप, स. त्र्यिं. कु ल्िी, िोकिाङ्मयगृ प्रकाशि,
िुिंबई, १९८९.
११) िराठी ििकिा : रिंग आवि रूप, िॉ सुभाष पुिाििे,वचन्िय प्रकाशि
,औरिं गाबाद,२०१२.
१२) िराठीतीि कििरूपे ,िसिंत आबाजी ि ाके ,पॉप्युिर प्रकाशि ,िुिंबई,२०१२ .
१३) िाटक आवि िी ,विजय तेंिुिकर, विम्पि प्रकाशि ,िुिंबई, ,१९९७.
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१४) िाटक एक हचिंति – िसिंत कािेटकर
१५) िाटकातिी वचन् िं – राजीि िाईक
१६) ि ािगरी िाटकिं – राजीि िाईक
१७) िराठी िाटक : िव्या क्रदशा आवि िळिे, तारा भिाळकर.
१८) िाटक कािचिं आवि आजचिं ,पुष्ट्पिताराजापुरे-तापस.
१९)प्रायोवगक िाटक : भारतीय आवि जागवतक-िािासा ब
े सूययििंशी(सिंपा)

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

TYBA – MARATHI PAPERNO.-IX
अभ्यासपवत्रका ि. ९-व्यिसायावभिुख िराठी
अभ्यासपवत्रके ची उक्रिष्टे:
१.िराठी भाषेशी सिंबवधत विविध व्यिसायक्षेत्रािंचा पररचय करूि देि.े
२.िराठीच्या भावषक कौशल्यािंचे विविध व्यिसायक्षेत्रात उपयोजि करण्याची क्षिता विकवसत
करिे.
अभ्यासपवत्रके ची विष्ट्पत्ती:
१.िराठीभाषेशी विगिीत विविध व्यिसायक्षेत्रे आवि त्यािंिधीिभाषेच्या ज्ञािाच्या
उपयोजिाची जािीि वििायि ोिे.
२.पुढीि वशक्षि आवि भविष्ट्यातीि विििीसिंदभायत कि ि क्षिता यािंचे भाि वििायि ोिे.
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

SEM V(RJAUMAR506)
सत्र – ५ तावसका-४५ श्रेयािंकिे –३.५
घटक – १- भाषािंतर –सैद्धावन्तक विचार(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१.५
अ) भाषािंतर – सिंकल्पिा आवि ि त्त्ि
१) भाषािंतर, अिुिाद, रूपािंतर, अिायवचिीकरि या स्िरूपभेदािंची चचाय.
२) भाषािंतरकत्यायस आिश्यक क्षिता, जागवतकीकरिाच्या सिंदभायत भाषािंतराचे
ि त्त्ि.
आ) िवित साव त्याच्या भाषािंतरातीि सिस्या
१ ) िवित साव त्याचे भाषािंतर – सािंस्कृ वतक भेदािंचे सिंदभाांचे ि त्त्ि.
२ ) िवित साव त्याचे भाषािंतर – शैिी विषयक सिस्या
घटक – २ भाषािंतर – प्रत्यक्ष भाषािंतर अभ्यास(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
१) इिं ग्रजी उताऱ्याचे िराठीत भाषािंतर
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

२) िध्ययुगीि िराठीचे प्रिाि िराठीत भाषािंतर.
घटक - ३ उताऱ्याचे आकिि (शबदियायदा क्रकिाि २५० ते ३०० शबद)(तावसका-१५) श्रेयािंकि-१

TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX
अभ्यासपवत्रका ि. ९- व्यिसायावभिुख िराठी
SEM V(RJAUMAR506)
सत्रान्त परीक्षा – (गुि ६०)
प्रश्न १. घटक १अ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) प्रश्न २. घटक १आ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) प्रश्न ४. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -

गुि १५
गुि १५
गुि १५
गुि १५

अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
चाचिी परीक्षा -२० गुि
प्रकल्प –२० गुि.
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पुढीिपैकी एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा.
१.युविकोि िराठीिध्ये िोकरीसाठी अजय, स्ितःचे पररचयपत्र(Resume/Bio-data) आवि
भविष्ट्यातीि वशक्षिाच्या योजिेबाबत िजकू र २०० शबदािंत टिंकविवखत करूि देि.े
२.एका इिं ग्रजी उताऱ्याचे िराठी भाषािंतर करिे.

SEM –VI (RJAUMAR606)
सत्र – ६ तावसका-४५ श्रेयािंकिे- ३.५
घटक -१ िुिाखत - सैद्धावन्तक विचार (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
िुिाखत पूियतयारी
विविध िाध्यिािंसाठी िुिाखत िेखिः१) आकाशिािी, दूरवचत्रिािी
२) ितयिािपत्र, वियतकाविक
घटक -२ अ .ग्रिंि परीक्षि – सैद्धावन्तक विचार ि स्िरूप (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१.५
आ .ग्रिंि परीक्षि –
१) िाझे विद्यापीठ – (कविता), िारायि सुि,े पॉप्युिर प्रकाशि.
२) बेबी (िाटक), विजय तेंिुिकर, पॉप्युिर प्रकाशि
३) अिंधाराच्या पारिं बया- (कादिंबरी), जयििंत दळिी, िॅजेवस्टक प्रकाशि.
घटक -३ िाङ्मयीि विबिंध (तावसका-१५) श्रेयािंकि-१
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX
अभ्यासपवत्रका ि. ९- व्यिसायावभिुख िराठी
SEM –VI (RJAUMAR606)
सत्रान्त परीक्षा – (गुि ६०)
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )
गुि १५
प्रश्न २. घटक २अिर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) गुि १५
प्रश्न ३. घटक २ आ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) गुि १५
प्रश्न ४.घटक ३ िरआधाररत प्रश्न(पयाययास )
गुि १५
अिंतगयत िूल्यिापि – गुि ४०
श्रेयािंकि व्यिस्िेचा एक आिश्यक भाग म् िूि एक चाचिी परीक्षा आवि एक प्रकल्प घेतिा
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आवि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे –
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रािविरिं जि झुिझुििािा ि ाविद्यािय (स्िायत्त)

चाचिी परीक्षा -२० गुि
प्रकल्प –२० गुि.
पुढीिपैकी एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा.
१.कोित्या ी विषयाच्या सिंदभायत एका व्यिीची िुिाखत घेऊि िुिाखतसिंव ता सादर करिे.
२.कोित्या ी एका साव त्यकृ तीचे परीक्षि ितयिािपत्रासाठी १०००शबदािंत विहूि देि.े

सिंदभय ग्रिंि –
१. व्याि ाररक िराठी, ि.रा.िसीराबादकर, फिके प्रकाशि, कोल् ापूर.
२. व्याि ाररक िराठी अध्यापिाच्या क्रदशा,िॉ.सुभाष शेकिे,ऋतू प्रकाशि,अ िदिगर,
२०१२.
३. भाषािंतर, सदा कऱ् ािे, िोकिाङ्मय गृ , िुिंबई १९९२ .
४. तौिविक साव त्य अभ्यास, िसिंत बापट,पॉप्युिर प्रकाशि
५. भाषािंतर : शास्त्र की किा,ि. वि.फाटक आवि रजिी ठाकर,िरदा बुक्स, पुिे १९८७.
६. भाषािंतरिीिािंसा, फाटक, आहििं रजिी ठाकर, प्रवतिा प्रकाशि, पुिे १९९७.
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