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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 िध्ययुगीन िराठी 
िाङ्ियाचा 
इतत ास. 

४ १.िराठी साह त्याची सुरुिात ि ि ानुभािीय 
िाङ्िय                        
२.यादिकािीन िारकरी पिंथियािंचे िाङ्िय–(१)                               
३. ब ािनी काळातीि िारकरी पिंथियािंचे 
िाङ्िय– (२)                         
४. पिंडिती काव्य 

RJAUMAR502 भारतीय ि 
पाश्चात्य 
साह त्यशास्त्र 

४ १.भारतीय साह त्यशास्त्र :  सिंकल्पना ि 
मसद्धान्त                                   
२.भारतीय साह त्यशास्त्र:साह त्याचा आस्त्िाद                                     
३. भारतीय साह त्यशास्त्र : साह त्यभाषेचे 
स्त्िरूप ि कायय                  
४.साह त्यभाषेचे स्त्िरूप ि कायय 
:तनमियततप्रक्रिया ि प्रयोजनविचार 

RJAUMAR503 साह त्य आणि 
सिाज 

३.५ १. साह त्य - सिाज :अन्योन्य सिंबिंध   
२.स्त्रीिादी जाणििेचे साह त्य            
३.ि ानगरी जाणििेचे साह त्य 

RJAUMAR504 भाषाविज्ञानपररचय 
आणि िराठी 
व्याकरिाची रूपरेषा 

४ १.भाषाविज्ञानाच्या विविध शाखा     
२.स्त्ितनिविन्यास                           
३. शबदािंचे िगीकरि                       
४.विकरि        

RJAUMAR505 आधुतनक िराठी 
साह त्य 

४ १. आधुतनक िराठी किा                   
२. आधुतनक िराठी कादिंबरी 

RJAUMAR506 व्यिसायामभिुख 
िराठी 

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

Course code Nomenclature  Credits Topics 

RJAUMAR601 िध्ययुगीन िराठी 
िाड्ियाचा इतत ास. 

४ १. शाह री  िाङ्िय                      
२. ि ानुभाि  ि  िारकरी 
यािंखेरीज    इतर पिंथियािंचे  
िाङ्िय                     
३. ह िंद ूधिायखेरीज इतर धमिययािंनी 
केिेिी िाङ्ियतनमियती                      
४. बखर  गद्याची स्त्िरूपिैमशष्ट्ये 

RJAUMAR602 भारतीय ि पाश्चात्य 
साह त्यशास्त्र 

४ १.पाश्चात्त्य  साह त्यविचार  :  
साह त्याचे स्त्िरूप                           
२.पाश्चात्त्य  
साह त्यविचार:साह त्यभाषा                                      
३.पाश्चात्त्य  
साह त्यविचार:साह त्याची 
तनमियततप्रक्रिया ि प्रयोजनविचार                           
४. पाश्चात्त्य  साह त्यविचार: 
साह त्याचा आस्त्िाद 

RJAUMAR603 साह त्य आणि सिाज ३.५ १. सािान्जक न्स्त्ित्यिंतरे आणि 
िराठी साह त्य                                        
२. ग्रािीि साह त्य                         
३. दमित साह त्य 

RJAUMAR604 भाषाविज्ञानपररचय 
आणि िराठी 
व्याकरिाची रूपरेषा 

४ १. रूवपिविन्यास                           
२.अियविन्यास                                
३.शबदमसद्धी                                 
४.प्रयोगविचार 

RJAUMAR605 आधुतनक िराठी 
साह त्य 

४ १. आधुतनक िराठी कविता               
२. आधुतनक िराठी नाटक 

RJAUMAR606 व्यिसायामभिुख िराठी ४.५ १. िुिाखत - सैद्धान्न्तक विचार         
२.ग्रिंिपरीक्षि - सैद्धान्न्तक विचार 
ि   स्त्िरूप                                         
३.प्रत्यक्ष ग्रिंिपरीक्षि                       
४. िाङ्ियीन तनबिंध                      
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TYBA. 

ततृीय वर्ष, 

कलाशाखा 

MAR – PAPER-IV 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ४ 

मध्ययुगीि मराठी वाड्मयाचा इनतहास.   

 अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. िध्ययुगीन िाङ्ियातीि साह त्यप्रकार आणि प्रिा  यािंची ओळख 
करून देि.े 

२. िध्ययुगीन िराठी िाङ्ियतनमियतीिागीि सािान्जक ,सािंस्त्कृततक 
प्रेरिा ि प्रितृ्ती ि त्यािंच्या िाङ्ियतनमियतीिर  ोिाऱ्या पररिािािंचा 
पररचय करून देिे. 

३. काळाच्या ओघात िाङ्ियतनमियतीत  ोिारा बदि आणि त्याची 
कारिे याचे भान िाङ्ियीन परिंपरेच्या सिंदभायत तनिायि करिे. 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

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

२. िध्ययुगीन िराठी िाङ्िय परिंपरेचे आणि त्यािागीि सािान्जक, 
सािंस्त्कृततक सिंदभाांचे भान तनिायि  ोिे. 
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 सि- ५ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

मध्ययुगीि मराठी वाड्मयाचा इनतहास. Paper Code: RJAUMAR501 
६० ०४ 

घटक- १ १५ ०१ 

मराठी सादहत्याची सुरुवात व महािुभावीय वाङ्मय.   

अ. िराठी साह त्याची सुरुिात –   िराठी : देशी भाषा म् िून ८िे, ९ि े
शतक पररचय िराठीतीि आद्यग्रिंि : चचाय,  मशिािेख, ताम्रपट  
यािरीि िराठी िेखन. – िोिक्यात पररचय. 

  

आ. ि ानुभाि सिंप्रदायाची ठळक िैमशष्ट्ये द्िैती,पिंचकृष्टि,िराठीचा 
स्त्िीकार ि आग्र , सािंकेततक मिपी. 
ि ानुभािीय िाङ्िय :  चरररग्रिंि, तत्त्िज्ञानग्रिंि, सातीग्रिंि,स्त्फुट 
गद्य-पद्य-धिळे, टीकाग्रिंि, व्याकरिग्रिंि. 

  

घटक- २      १५ ०१ 

वारकरी पंथियांचे वाङ्मय       

अ. यादिकािीन ि ाराष्टरात िारकरी पिंिाची प्रस्त्िापना, पिंढरीचा 
भन्क्तसिंप्रदाय  ा ि ाराष्टरातीि प्रिुख सिंप्रदाय ,िारकरी सिंप्रदाय 
म् िून तेराव्या शतकात धामियक, सािान्जक ि साह न्त्यकदृष्ट्या 
प्रभािी.- िोिक्यात पररचय. ज्ञानदेि ि त्यािंच्या प्रभािळीतीि इतरािंचे 
िाङ्िय. 

  

आ. नािदेि ि त्यािंच्या प्रभािळीतीि इतरािंचे िाङ्िय.   

घटक – ३ १५ ०१ 

वारकरी पंथियांचे वाङ्मय    
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अ. ब ािनी राजिट, एकनािकािीन ि ाराष्टर, तिोयुग.  एकनाि, 
एकनािपिंचक यािंचे िाङ्िय 

  

आ. मशिकािीन ि ाराष्टर –स्त्िराज्यप्रेरिा.   

तुकाराि, तुकारािािंचे मशष्टय यािंचे िाङ्िय. 

  

घटक – ४ १५ ०१ 

पंडिती काव्य   

अ. पिंडिती काव्याची स्त्िरूपिैमशष्ट्ये, पिंडिती काव्याचे गुिदोषचचाय.   

आ. पिंडित किी – िुक्तेश्िर, िोरोपिंत, रघुनािपिंडित, सािराज,  
तनरिंजनिाधि,िािनपिंडित, नागेश, विठ्ठि.  
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TYBA – MARATHI PAPER NO.-IV 

अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययुगीि मराठी वाड्मयाचा इनतहास. 
SEM V(RJAUMAR501) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 

सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबरकेचे प्रिि सरान्त प्रश्नपबरकेचे स्त्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) गुि १५ 
 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४०  

शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा –२० गुि 

प्रकल्प(पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि 
१.अभ्यासििातीि एका सिंताच्या  साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून त्यािंची  
    स्त्िरूपिैमशष्ट्ये  नोंदवििे. 
२.अभ्यासििातीि एका पिंडिताच्या  साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून त्यािंची  
    स्त्िरूपिैमशष्ट्ये  नोंदवििे. 

३.अभ्यासििातीि एका सिंताच्या क्रकिं िा पिंडिताच्या साह त्यकृतीिंचे सादरीकरि करिे. 
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मध्ययुगीि मराठी वाड्मयाचा इनतहास. Paper Code: RJAUMAR601 
६० ०४ 

घटक- १ १५ ०१ 

शादहरी  वाङ्मय   

अ. िाििी, पोिािे या काव्यप्रकारािंची स्त्िरूपिैमशष्ट्ये.   

आ. का ी िाििीकार – ोनाजी बाळा, रािजोशी, प्रभाकर, अनिंतफिं दी,  
परशराि. या शाह रािंचा ि त्यािंच्या साह त्याचा पररचय. 

  

घटक- २      १५ ०१ 

महािुभाव व वारकरी यांखेरीज इतर पंथियांचे  वाङ्मय      

अ. नाि, दत्त या पिंिातीि िाङ्ियाचे स्त्िरूप   

आ. सििय, मििंगायत या पिंिातीि िाङ्ियाचे स्त्िरूप   

घटक – ३ १५ ०१ 

दहिं ूधमाषखेरीज इतर धसमषयांिी केलेली वाङ्मयनिसमषती   

अ. णिस्त्ती धमिययािंनी केिेिी िाङ्ियतनमियती – ( णिस्त्ती – फादर 
स्त्टीफन्स, िुऑ िं साििंदाज.) 

  

आ. इस्त्िािी धमिययािंने केिेिी िाङ्ियतनमियती -(इस्त्िािी –िुिंतोजी 
(ितृ्युिंजय),  ुसेन अिंबरखान, शेख ि िंिद, श ािुनी.) 
 

  

घटक – ४ १५ ०१ 

बखर  गद्याची स्वरूपवैसशष््ये.   
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अ. बखरी – मशिपूियकािीन –िह काितीची उफय  िा ीिची बखर,  
राक्षसतागिीची बखर; 
बखरी - मशिकािीन –मशिछरपतीिंचे चररर-कृष्टिाजी अनिंत सभासदाची 
बखर, थचरगुप्तविरथचत मशिाजी ि ाराजािंची बखर, श्री. मशिछरपतीिंची 
९१ कििी बखर –दत्तो बरिि िाकेतनस,  िल् ार रािराि 
थचटिीसविरथचत श्री मशिछरपतीिंचे सप्तप्रकरिात्िक चररर. 

 

  

आ. बखरी –पेशिेकािीन – नाना फििविसाचे आत्िचररर, 
श्रीरािदासस्त्िािीिंच्या चररराची बखर उफय   नुििंतस्त्िािीिंची बखर, 
पेशव्यािंची बखर-कृष्टिजी विनायक सो नी,  पातनपतची बखर –रघुनाि 
यादि,  भाऊसा ेबािंची बखर – कृष्टिाजी शािराि,  खड्ययाच्या स्त्िारीची 
बखर.  
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TYBA – MARATHI PAPER NO.-IV 

अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययुगीि मराठी वाड्मयाचा इनतहास. 
SEM VI(RJAUMAR601) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 

सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबरकेचे प्रिि सरान्त प्रश्नपबरकेचे स्त्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  - गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  - गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  - गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  - गुि १५ 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा–२० गुि 

प्रकल्प (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि 

१.अभ्यासििातीि एका शाह राच्या  साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून त्यािंची स्त्िरूपिैमशष्ट्ये 

   नोंदवििे. 
२.अभ्यासििातीि एकाअन्यपिंिीय क्रकिं िा अन्यधिीय िेखकाच्या साह त्यकृतीिंचे सिंकिन करून 
   त्यािंची स्त्िरूपिैमशष्ट्ये  नोंदवििे. 
३.अभ्यासििातीि एका शाह राच्या साह त्यकृतीिंचे सादरीकरि करिे. 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 

T.Y.B.A. Marathi Syllabus Semester V & VI 

P
ag

e1
1

 

 
 

संिभष ग्रंि– 

१) िराठी िाङ्ियाचा इतत ास –खिंि ३, रा. श्री. जोग ि इतर (सिंपा.) ि ाराष्टर साह त्य 
पररषद,पुिे, प.आ., १९७३. 

२) पाच सिंतकिी,शिं. गो.तळुपुळे, सुविचार प्रकाशन ििंिळ, पुिे, तत. आ., १९८४,  
३ ) िराठी िाङ्ियाचा इतत ास –खिंि १ , शिं. गो.तळुपुळे ि इतर  (सिंपा.)ि ाराष्टर साह त्य 
 पररषद, पुिे, प. आ., १९८४.  
४) िराठी िाङ्ियाचा इतत ास –खिंि २ भाग १ ि २, सिं. गिं. िािशे ि इतर   (सिंपा.),ि ाराष्टर 
 साह त्य पररषद, पुिे, प. आ., १९८२. 
५) ि ाराष्टर सारस्त्ित, वि. ि.भािे,पॉप्युिर, िुिंबई,  आ. ५िी, १९६३. 
६) िऱ् ाटी िाििी, ि. िा. धोंि (सिंपा.) ,िौज, िुिंबई, १९५६. 
७) प्राचीन िराठी िाङ्ियाचे स्त्िरूप,  . श्री.शेिोिीकर,िोघे प्रकाशन, कोल् ापूर, १९७१. 
८) िराठी शाह री िाङ्िय, ि. ना.स स्रबुद्धे, ठोकळ, पुिे, १९६१. 
९) सिंत साह त्याची सािान्जक फिशु्रती,गिं. बा.सरदार, ि. सा. प., पुिे, तत. आ.,१९७०. 

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

 

 
 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 

T.Y.B.A. Marathi Syllabus Semester V & VI 

P
ag

e1
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TYBA. 

ततृीय वर्ष, 

कलाशाखा 

MAR – PAPER- V 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ५ 

भारतीय व पाश्चात्त्य सादहत्यशास्ि 

 

   

 अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. भारतीय आणि पाश्चात्य साह त्यमसद्धािंतािंचा प्रािमिक पातळीिरीि 
पररचय. 

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

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. साह त्याचे स्त्िरूप, तनमियती इत्यादीिंविषयी शास्त्रीय दृन्ष्टटकोिाची 
जािीि तनिायि  ोिे. 

२. साह त्याचे िाचन, आस्त्िाद, सिीक्षा यािंच्या क्षिता विकमसत  ोिे. 
३. साह त्यविषयक एकिं दर जाि विकमसत  ोिे. 
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 सि- ५ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

भारतीय व पाश्चात्त्य सादहत्यशास्ि Paper Code: RJAUMAR502 
६० ०४ 

घटक- १ १५ ०१ 

भारतीय सादहत्यशास्ि :  सादहत्याचे  स्वरूप -संकल्पिा व ससद्धान्त.   

अ. भरताचे रससूर     

आ. ििोन्क्तविचार   

इ. ध्ितनमसद्धान्त   

ई. औथचत्यविचार   

घटक- २      १५ ०१ 

भारतीय  सादहत्यशास्ि  : सादहत्याचा आस्वाि.     

अ. रसमसद्धान्ताचे भाष्टयकार : भ्टिोल्िट    

आ. रसमसद्धान्ताचे भाष्टयकार : श्रीशिंकुक   

इ. रसमसद्धान्ताचे भाष्टयकार : भ्टनायक   

ई. रसमसद्धान्ताचे भाष्टयकार : अमभनिगुप्त   

घटक – ३ १५ ०१ 

भारतीय सादहत्यशास्ि  : सादहत्यभार्ेचे स्वरूप व कायष   

 अ. शबदशक्ती :  अमभधा, िक्षिा ि व्यिंजना.   
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आ. ितृ्त, छिंद, िुक्तछिंद.   

घटक – ४ १५ ०१ 

भारतीय सादहत्यशास्ि : निसमषनतप्रक्रक्रया व प्रयोजिववचार   

अ. साह त्यतनमियतीिागीि कारिे :  प्रततभा, व्युत्पत्ती ि अभ्यास.  
 

  

आ. साह त्याची  प्रयोजने : भरत ते अमभनिगुप्त        
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अभ्यासपत्रिका ५- भारतीय व पाश्चात्त्य सादहत्यशास्ि 
SEM V(RJAUMAR502) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबरकेचे प्रिि सरान्त प्रश्नपबरकेचे स्त्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -गुि १५ 
 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 
चाचिी परीक्षा–२० गुि 
 १.िस्त्तुतनष्टठ प्रश्न-१० गुि 
 २.िघुत्तरी प्रश्न -१० गुि 
प्रकल्प(पुढीिपैकी कोिता ी एक)–२० गुि 
 १.अभ्यासििाबा ेरीि कोित्या ी एका कवितेचे रसग्र ि करून त्यात प्रािुख्याने असिाऱ्या  
    रसाचे स्त्पष्टटीकरि ि सादरीकरि करिे. 
 
  २.अभ्यासििाबा ेरीि कोित्या ी एका कवितेचे रसग्र ि करून त्यात प्रािुख्याने असिाऱ्या 
      िक्षिा, व्यिंजना इत्यादी भावषक िैमशष्ट्यािंचे स्त्पष्टटीकरि ि सादरीकरि करिे.  
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 सि- ६ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

भारतीय व पाश्चात्त्य सादहत्यशास्ि Paper Code: RJAUMAR602 
६० ०४ 

घटक- १ १५ ०१ 

पाश्चात्त्य  सादहत्यववचार  :  सादहत्याचे स्वरूप.   

अ. अनुकृततमसद्धान्तः प्िेटो ि अररस्त्टॉटि   

आ. पाश्चात्त्यािंनी केिेल्या काव्यव्याख्या : िियस्त्ििय, कोिररज, कोटय ॉप, 
एिगर अिन पो,अनोल्ि. 

  

घटक- २      १५ ०१ 

पाश्चात्त्य  सादहत्यववचार  : सादहत्याची भार्ा     

अ. रूपक, प्रतीक ि प्रततिा.   

आ. अनेकाियता, तनयिोल्ििंघन, अपररथचतीकरि.   

घटक – ३ १५ ०१ 

पाश्चात्त्य  सादहत्यववचार   :  सादहत्याची निसमषनतप्रक्रक्रया व प्रयोजिववचार   

 अ. कोिररजचा कल्पनाशक्तीचा ि चित्कृतीशक्तीचा मसद्धान्त 
 

  

आ. आत्िाविष्टकार, जीिनभाष्टय, सािान्जक बािंथधिकी (िाक्सयिादी  
विचारास ) प्रयोजने.  

  

  

घटक – ४ १५ ०१ 

पाश्चात्त्य  सादहत्यववचार  :  सादहत्याचा आस्वाि   
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अ. अररस्त्टॉटिचा  कॅिामसयसचा  मसद्धान्त.   

आ. ररचड्यसचा प्रेरिासिंतुिनाचा मसद्धान्त.   
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अभ्यासपत्रिका ५- भारतीय व पाश्चात्त्य सादहत्यशास्ि 
SEM V(RJAUMAR602) 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबरकेचे प्रिि सरान्त प्रश्नपबरकेचे स्त्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) - गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) - गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) - गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) - गुि १५ 
 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 

शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गुि 

प्रकल्प  (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि 
१.अभ्यासििाबा ेरीि कोित्या ी एका कवितेचे रसग्र ि करून त्यात प्रािखु्याने असिाऱ्या 
  रूपक, प्रततिा, प्रतीक /अनेकाियता,अपररथचतीकरि ,तनयिोल्ििंघन इत्यादी भावषक 
   िैमशष्ट्यािंचे स्त्पष्टटीकरि ि सादरीकरि करिे. 
२.अभ्यासििातीि कोित्या ी एका मसद्धािंताचे सादरीकरि करिे. 
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संिभष ग्रंि – 
१) प्राचीन काव्यशास्त्र, र. पािं.किं गिे, िौज प्रकाशन, िुिंबई, १९७४ 
२ ) रस-भाि- विचार,र. पािं.किं गिे(सिंपा.), ि ाराष्टर राज्य साह त्य सिंस्त्कृती ििंिळ, िुिंबई, १९७३ 
३)(भाषािंतर) अररस्त्टॉटिचे काव्यशास्त्र, गो. वि.करिंदीकर,  िौज , िुिंबई, १९७८ 
४) साह त्य स्त्िरूप आणि सिीक्षा, िा. ि.कुिकिी,पॉप्युिर, िुिंबई, १९७५ 
५) काव्यशास्त्रप्रदीप,स. रा.गािगीळ,  व् ीनस , पिेु, स ािी आितृ्ती, २००३ 
६) भारतीय साह त्यशास्त्र,ग. त्र्यिं.देशपािंि,े पॉप्युिर, िुिंबई, तत. आ., १९८० 
७) साह त्याची भाषा, भािचिंद्र नेिािे, साकेत, औरिंगाबाद, १९८७ 
८) सौंदययिीिािंसा, रा. भा. पाटिकर, िौज, िुिंबई, तत. आ., २००४ 
९) साह त्यशास्त्र : स्त्िरूप आणि सिस्त्या, िसिंत पाटिकर, पद्िगिंधा, पुिे, २००६ 
१०) सिीके्षची निी रूपे,गिंगाधर पाटीि,  िॅजेन्स्त्टक, िुिंबई, १९८१ 
११)साह त्यविचार, हद. के.बेिेकर, पॉप्युिर, िुिंबई, १९७५ 
१२)आधुतनक भाषाविज्ञान : मसद्धान्त आणि उपयोजन ,मिमििंद िािशे,िोकिाङ्ियग ृ, 
    िुिंबई,१९९५ 
१३)  कविता आणि प्रततिा, सुधीर रसाळ, िौज, िुिंबई, १९८२ 
१३) िाङ्ियीन सिंज्ञा-सिंकल्पना कोश,िसिंत आबाजी ि ाके, प्रभा गिोरकर ि इतर(सिंपा.),ग.  
    रा. भटकळ फाऊिं िेशन, िुिंबई, २००१ 
१४)िराठी िाङ्ियकोश , खिंि ४, (सिीक्षा सिंज्ञा), विजया राजाध्यक्ष ि इतर, (सिंपा.),  
   ि ाराष्टर राज्य साह त्य सिंस्त्कृती ििंिळ, िुिंबई, २००२ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ६ 

           सादहत्य आणि समाज 

 अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. साह त्य ि सिाज यािंच्या सिंबिंधािंची जाि तनिायि  ोिे. 
२. साह त्यकृतीिंच्या सिाजशास्त्रीय सिीक्षेचा पररचय करून देिे. 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. सािान्जक सिंिेदनशीिता तनिायि  ोिे . 
२. सिाजशास्त्रीय सिीक्षेचा प्रािमिक पातळीिर अिििंब करिे. 
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 सि- ५ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

सादहत्य आणि समाज Paper Code: RJAUMAR503 
४५ ३.५ 

घटक- १ १५ १.५ 

सादहत्य - समाजः अन्योन्य संबंध   

अ. साह त्य, सिाज ,सिंस्त्कृती या सिंकल्पना ि त्यािंच्या परस्त्परसिंबिंधाचे 
स्त्िरूप. 

  

आ. साह त्य-सिाज सिंबिंध - तेन, िाक्सय यािंचे मसद्धािंत,िाक्सयिाद यािंचे  
स्त्िरूप विशेष. 

  

घटक- २      १५ ०१ 

स्िीवािी  जाणिवेचे सादहत्य   

अ. स्त्रीिादी साह त्याची सिंकल्पना ि िराठीतीि परिंपरा.   

आ. ‘भूिी’, आशा बग े(िौज प्रकाशन) यािंच्या कादिंबरीचे स्त्रीिादी िाचन ि 
अभ्यास. 

  

घटक – ३ १५ ०१ 

महािगरी जाणिवेचे सादहत्य   

 अ. ि ानगरी जाणििेचे साह त्य  ी  सिंकल्पना ि िराठीतीि परिंपरा. 

 

  

आ. ‘दृश्य नसिेल्या दृश्यात’: हदनकर िनिर ( पॉप्युिर प्रकाशन)यािंच्या 
कवितेचे ि ानगरी जाणििेच्या सिंदभायत िाचन  ि अभ्यास. 
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अभ्यासपत्रिका ६. सादहत्य आणि समाज 
 

SEM V(RJAUMAR503) 
 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 

सिान्त परीक्षा ( गुि ६०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )         - गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )         - गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )         - गुि १५ 
प्रश्न ४. सिय घटकािंिर आधाररत तीन टीपा (पयाययािंस  )   - गुि १५ 
 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गुि 

प्रकल्प – २० गुि 

स्त्रीिादी क्रकिं िा ि ानगरी प्रिा ातीि कोित्या ी एका साह त्यकृतीचे परीक्षि ि सादरीकरि 
करिे. 
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 सि- ६ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

सादहत्य आणि समाज Paper Code: RJAUMAR603 
४५ ३.५ 

घटक- १ १५ १.५ 

सामाजजक जस्ित्यंतरे आणि मराठी सादहत्य   

अ. ि ाराष्टरातीि सािान्जक न्स्त्ित्यिंतरे ि िराठी साह त्य – िागोिा  

 
  

आ. साह त्य- सिाज सिंबिंध- गिं.बा. सरदार ि बाबुराि बागुि यािंच्या िेखाधारे 

१) ि ाराष्टरीय सिंत ििंिळाचे ऐतत ामसक कायय- सिंत साह त्याची 
सािान्जक फिशु्रती : गिं.बा. सरदार. 

२) दमित साह त्य  े तर िािसाचे साह त्य- बाबुराि बागुि-दमित 
साह त्य : आजचे िािंततविज्ञान, हदशा प्रकाशन, नामशक प्र.आ. १९८१. 

 

  

घटक- २      १५ ०१ 

ग्रामीि सादहत्य   

अ. ग्रािीि साह त्य- सिंकल्पना ि िराठीतीि परिंपरा.  .   

आ. इिा पीिा टळो :आसाराि िोिटे (शबद पन्बिकेशन्स,िुिंबई)या 
किासिंग्र ाचे ग्रािीि सिंिेदनाशीितेच्या सिंदभायत िाचन ि अभ्यास. 

  

घटक – ३ १५ ०१ 

िसलत सादहत्य   

 अ. दमित साह त्य : सिंकल्पना ि िराठीतीि परिंपरा.     
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आ. जाता ना ी जात : मसद्धािय तािंबे, (शबदािय प्रकाशन, श्रीरािपूर) या 
नाटकाचे दमित जाणििेच्या सिंदभायत िाचन ि अभ्यास 

  



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 

T.Y.B.A. Marathi Syllabus Semester V & VI 

P
ag

e2
5

 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- VI 

अभ्यासपत्रिका ६. सादहत्य आणि समाज 
 
SEM-VI (RJAUMAR603) 

 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
सिान्त परीक्षा ( गुि ६०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न ४. सिय घटकािंिर आधाररत तीन टीपा (पयाययास  ) गुि १५ 
 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गुि 

प्रकल्प –२० गुि 

ग्रािीि क्रकिं िा दमित प्रिा ातीि कोित्या ी एका साह त्यकृतीचे परीक्षि ि सादरीकरि करिे. 
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१)िराठी िाङ् ियाचा इतत ास – खिंि ५, भाग १ – सिंपादक – रा. श्री. जोग, ि.सा.पररषद, पुिे, 
   १९७३. 
२) कादिंबरीविषयी –  ररश्चिंद्र िोरात. पद्िगिंधा प्रकाशन, पुिे, २००६. 

३) टीकास्त्ियिंिर - भािचिंद्र नेिािे, साकेत प्रकाशन, औरिंगाबाद, १९९०. 
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६) िाङ्ियीन सिंज्ञा-सिंकल्पना कोश- सिंपादक, प्रभा गिोरकर, िसिंत आबाजी ि ाके ि इतर, 

   पॉप्युिर प्रकाशन, िुिंबई, २००९. 

७)ग्रािीि साह त्यः स्त्िरूप आणि सिस्त्या- आनिंद यादि, िे ता पन्बिमशिंग  ाउस, १९७९. 

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

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

१०)दमित साह त्य- प्रिा  ि प्रततक्रिया -गो. ि. कुळकिी, प्रततिा प्रकाशन, पुिे, १९८६ 
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१२)दमित साह त्य- एक थचिंतन- अजुयन िािंगळे (सिंपा.), ि ाराष्टर राज्य साह त्य सिंस्त्कृती आणि  

   ििंिळ, िुिंबई, १९७८. 

१३)दमित साह त्य-िेदना आणि विद्रो - भािचिंद्र फिके, श्रीविद्या प्रकाशन, पुिे, १९७७(प्र.आ.),  

   १९८९(द.ु आ.) 

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

    आणि अनुभि पन्बिकेशन्स, िुिंबई, १९९७ 

१५)स्त्रीिादी सिीक्षा- सैद्धान्न्तक चौकट- िॉ. मिमििंद िािशे, श्रीिािी- ऑक्टोबर, १९९३ 
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१६)स्त्रीिादी साह त्य सिीक्षा-स्त्िरूप आणि व्याप्ती- िसिंत आबाजी ि ाके, श्रीिािी-  

      ऑक्टोबर,१९९३. 

१७)स्त्रीिादी साह त्य आणि सिीक्षा विशेषािंक- अनुष्टटुभ, सप्टें. ऑक्टो१९९६. 

१८) स्त्रीिादी सिीक्षा-स्त्िरूप आणि उपयोजन- हदिीपराज प्रकाशन,पुिे, १९९३. 

१९) आिंबेिकरिाद, िॉ. नीिकिं ठ शेरे, सुविद्या प्रकाशन, पुिे २००९. 

२०) िॉ. बाबासा ेब आिंबेिकरािंचे तत्त्िज्ञान: आशय ि विश्िेषि, गायकिाि दत्तारय स्त्ियिंदीप 

    प्रकाशन, पुिे २०१६. 

२१) आिंबेिकर आणि िाक्सय, रािसा ेब कसबे, सुगािा प्रकाशन, पुिे, १९८५. 

२२) प्रज्ञासूयय, शरिकुिार मििंबाळे, (सिंपा.), प्रचार प्रकाशन, कोल् ापूर,१९९१. 

२३) दमित साह त्य-प्रिा  ि प्रततक्रिया, गो. ि.कुिकिी,प्रततिा , पुिे, १९८६. 
२४) निसिीक्षा-का ी विचारप्रिा , गो. ि.कुिकिी , (सिंपा.) िे ता, पुिे, १९८२  
२५) स्त्रीिादी सिीक्षा –स्त्िरूप आणि उपयोजन, अन्श्िनी धोंगिे, हदिीपराज, पुिे, १९९३ 
२६)न्स्त्रयािंचे किािेखन- निी दृष्टटी, निी शैिी,ििंगिा िरखेिे, साकेत, औरिंगाबाद, द.ुआ.२००५. 
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मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ७ 

भार्ाववज्ञािपररचय आणि मराठी व्याकरिाची रूपरेर्ा 

   

 अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. ऐतत ामसक , िियनात्िक आणि सािान्जक भाषाविज्ञान आणि 
िराठी व्याकरिाची रूपरेषा यािंचा पररचय करून देिे. 

२. िराठी व्याकरिाच्या ज्ञानाचे व्याि ाररक उपयोजन करण्याची 
क्षिता विकमसत करिे. 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. भाषेविषयीचा िैज्ञातनक दृन्ष्टटकोि विकमसत  ोिे. 
२. िराठी व्याकरिाच्या व्याि ाररक सिंदभायतीि ि त्त्िाविषयी भान 

तनिायि  ोिे आणि भाषेचा  प्रत्यक्ष िापर करताना  ज्ञानाचे 
उपयोजन करता येिे. 
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भार्ाववज्ञािपररचय आणि मराठी 
व्याकरिाची रूपरेर्ा 

Paper Code: RJAUMAR504 
६० ०४ 

घटक- १ १५ ०१ 

भार्ाववज्ञािाच्या ववववध शाखा     

ऐतत ामसक ,िियनात्िक ि सिाजशास्त्रीय.   

घटक- २      १५ ०१ 

स्वनिमववन्यास    

स्त्िन, स्त्ितनि, स्त्िनािंतर, स्त्ितनिािंचे प्रकार, स्त्ितनि विश्िेषिाची  तत्त्िे- 
तिंरे. 

  

घटक – ३ १५ ०१ 

शबिांचे वगीकरि   

पारिंपररक ि आधुतनक.   

घटक – ४ १५ ०१ 

ववकरि   

मििंग, िचन, विभक्ती, आख्यात.   
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अभ्यासपत्रिका क्र .७ भार्ाववज्ञािपररचय आणि मराठी व्याकरिाची रूपरेर्ा 
 
SEM V (RJAUMAR504) 

 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
 

सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबरकेचे प्रिि सरान्त प्रश्नपबरकेचे स्त्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  -   गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  -   गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  -   गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  -   गुि १५ 
 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४०  

शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा  

प्रकल्प (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि 

घटक ि.२ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजनािर आधाररत प्रकल्प. 
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 L 

शे्रयांक 
Cr 

भार्ाववज्ञािपररचय आणि मराठी 
व्याकरिाची रूपरेर्ा 

Paper Code: RJAUMAR604 
६० ०४ 

घटक- १ १५ ०१ 

रूवपमववन्यास     

रूवपका, रूवपि, रूवपकािंतर, रूवपिािंचे प्रकार, रूवपिप्रक्रिया.   

घटक- २      १५ ०१ 

अिषववन्यास     

भावषक अिायचे स्त्िरूप, शबदािायचे प्रकार, अिय आणि त्यािंचे परस्त्परसिंबिंध. 
 

  

घटक – ३ १५ ०१ 

शबिससद्धी   

घटक – ४ १५ ०१ 

प्रयोगववचार   
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अभ्यासपत्रिका क्र  .७   भार्ाववज्ञािपररचय आणि मराठी व्याकरिाची रूपरेर्ा 
 
SEM VI (RJAUMAR604) 
 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 

 
सिान्त परीक्षा – गुि ६० 

िरीि अभ्यासपबरकेचे प्रिि सरान्त प्रश्नपबरकेचे स्त्िरूप पुढीिप्रिािे ठरविण्यात आिे आ े. 

प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक ४ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 

 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४०  

शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा  

प्रकल्प (पुढीिपैकी कोिता ी एक) –२० गुि 
घटक ि.१ ते ४ यािंच्या भावषक उपयोजनािर आधाररत प्रकल्प. 
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संिभष ग्रंि– 
१आधुतनक भाषाविज्ञान (सिंरचनािादी, सािान्य आणि सािान्जक),कल्याि काळे,ि इतर 
(सिंपा.) प्रततिा, पुिे, द.ु आ. , २००३. 
२.िियनात्िक भाषाविज्ञान : स्त्िरूप आणि पद्धती,कल्याि काळे,ि इतर (सिंपा.) गोखिे 
एज्युकेशन 
सोसायटी, नामशक, १९८२. 
३.भाषा आणि भाषाशास्त्र, श्री. न., गजेंद्रगिकर,व् ीनस प्रकाशन, पुिे, द.ु आ., १९७९  
४. िियनात्िक भाषाविज्ञान, िीिा  गोवििकर, आरती प्रकाशन, िोंबबििी, १९९२ 
५. सािान्जक भाषाविज्ञान,रिेश धोंगिे, हदिीपराज प्रकाशन, पुिे, २०१२   
६ .सुिभ भाषाविज्ञान, द. हद.पुिंिे, स्त्ने िधयन प्रकाशन, पुिे,२००५ 
७ .भाषाविज्ञानः ऐतत ामसक ि िियनात्िक, स. गिं.िािशे ि इतर (सिंपा.),पद्िगिंधा प्रकाशन, 
     पुिे, तत. आ.,२००५  
८.भाषाविज्ञानपररचय, स. गिं.िािशे ि इतर (सिंपा.), पद्िगिंधा प्रकाशन, पुिे, द.ु आ. , २००५ 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
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MAR – PAPER- VIII 

मराठी अभ्यासपत्रिका क्र.८ 

आधुनिक मराठी सादहत्य   

 अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. आधुतनक काळात तनिायि झािेल्या साह त्यकृतीिंच्या सिीक्षेची 
क्षिता विकमसत करि.े 

२. आधुतनक  काळातीि बदित्या सािान्जक पाश्ियभूिीिर 
साह त्याच्या आशय आणि अमभव्यक्तीत  ोिाऱ्या बदिािंचे भान 
तनिायि करिे. 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. साह त्याचे िाचन, आस्त्िाद, सिीक्षा यािंच्या क्षिता विकमसत  ोिे. 
२. साह त्यविषयक एकिं दर जाि विकमसत  ोिे. 
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 सि- ५ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

आधुनिक मराठी सादहत्य Paper Code: RJAUMAR505 
६० ०४ 

घटक- १ ३० ०२ 

आधुनिक मराठी किा     

ओि  रििेिी िाती – नीरजा, पॉप्युिर प्रकाशन, िुिंबई, (२००६) 

(किािंची आशयसूरे ि किािंचे रूपबिंध यािंस ) 
  

घटक- २      ३० ०२ 

आधुनिक मराठी कािंबरी   

शाळा- मिमििंद बोकीि, िौज प्रकाशन, िुिंबई, (२००४) 

(आशयसूर ि कादिंबरीचा रूपबिंध यािंस ) 
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TYBA –MARATHI PAPER NO.- VIII 

अभ्यासपत्रिका क्र .८-  आधुनिक मराठी सादहत्य 
SEM V(RJAUMAR505) 
 

परीक्षा योजिा- 
१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 

परीक्षा  ोतीि. 
२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
 
 

सिान्त परीक्षा ( गुि ६०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५  
प्रश्न २. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )  गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) गुि १५ 

 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गुि 

प्रकल्प –२० गुि 

१९७५ निंतरच्या कोित्या ी एका किासिंग्र ाचे क्रकिं िा कादिंबरीचे आधुतनक साह त्यकृती म् िून 
परीक्षि करिे. 
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 सि – ६ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

आधुनिक मराठी सादहत्य Paper Code: RJAUMAR605 
६० ०४ 

घटक- १ ३० ०२ 

आधुनिक मराठी कववता   

मसझर कर म् ितेय िाती- कल्पना दधुाळ( मियस प्रकाशन) या 
सिंग्र ातीि पुढीि कविता नेिण्यात आल्या आ ेतः 
मसझर कर म् ितेय िाती(प.ृि.२५),किसािंचे िरिोत्सि(प.ृि.२८), 
कायचुकििं?(प.ृि.३०),िँििाईन(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), 
भुई(प.ृि.७१),झिक(प.ृि.७२),विठोबा(प.ृि.७३),गाि(प.ृि.७४), 
गोंदि(प.ृि.४६),बैि(प.ृि.७६),पातिागिी(प.ृि.८७),मशिार(प.ृि.९१)
,कवपिा(प.ृि.९२),आईच्यापदराखािी(प.ृि.९३),रोज 
िातीत(प.ृि.९५),गोष्टट(प.ृि.१०५), उिटिं काळीज(प.ृि.१०९) 

  

घटक- २      ३० ०२ 

आधुनिक मराठी िाटक   

क्रकरििंत- प्रेिानिंद गज्िी (िॅजेस्त्टीक प्रकाशन),  
आशयसूर ि नाटकाचा आकृततबिंध यािंस .   
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अभ्यासपत्रिका क्र .८-  आधुनिक मराठी सादहत्य 
SEM VI(RJAUMAR605) 

 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
सिान्त परीक्षा ( गुि ६०) 
प्रश्न १. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -  गुि १५ 
प्रश्न २. घटक १ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -  गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -  गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) -  गुि १५ 
 
 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गुि 

प्रकल्प –२० गुि 

१९७५ निंतरच्या कोित्या ी एका काव्यसिंग्र ाचे क्रकिं िा नाटकाचे आधुतनक साह त्यकृती म् िून 
परीक्षि करिे. 
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संिभष पुस्तके 

१) िराठी कादिंबरी – तिंर ि विकास, प्रा. बापट, व् ीनस प्रकाशन, पुिे १९७३ 
२) साह त्य : अध्यापन आणि प्रकार, िौज प्रकाशन, पॉप्युिर प्रकाशन, भागित श्री.पु. 

िुिंबई १९८७ 
३) कादिंबरी, िराठी कादिंबरी, उषा  स्त्तक, साह त्यसेिा प्रकाशन औरिंगाबाद,  १९९३. 
४) कािंदबरी: एक साह त्य प्रकार,  ररश्चिंद्र िोरात, शबद पन्बिकेशन, िुिंबई २०१०. 
५) १९८० निंतरची िराठी कादिंबरी, अविनाश सप्रे, खेळ, हदिाळी, २००७ 
६) कविता : सिंकल्पना, तनमियती आणि सिीक्षा, िसिंत पाटिकर, िुिंबई विद्यापीठ आणि 

अनुभि प्रकाशन, १९९५. 
७) स्त्िातिंत्र्योत्तर िराठी कविता, सुषिा करोगि (सिंपा.), प्रततिा प्रकाशन, पुिे, १९९९. 
८) जागततकीकरि आणि िराठी साह त्य, गायकिाि शरद (सिंपा.), स्त्ने िधयन प्रकाशन, 

पुिे, २००९. 
९) िराठी कविता: आकिन आणि आस्त्िाद, नागनाि कोतापल्िे,स्त्िरूप प्रकाशन 

,औरिंगाबाद, २०१०. 
१०) तीन अिायचीन किी: िाक्सयिादी दृष्टटीक्षेप,  स. त्र्यिं. कुल्िी, िोकिाङ्ियग ृ प्रकाशन, 

िुिंबई, १९८९. 
११) िराठी निकिा : रिंग आणि रूप, िॉ सुभाष पुिाििे,थचन्िय प्रकाशन 

,औरिंगाबाद,२०१२. 
१२) िराठीतीि किनरूपे ,िसिंत आबाजी ि ाके,पॉप्युिर प्रकाशन ,िुिंबई,२०१२ . 
१३) नाटक आणि िी ,विजय तेंिुिकर, डिम्पि प्रकाशन ,िुिंबई, ,१९९७. 
१४) नाटक एक थचिंतन – िसिंत कानेटकर  
१५) नाटकातिी थचन् िं – राजीि नाईक  
१६) ि ानगरी नाटकिं  – राजीि नाईक  
१७) िराठी नाटक : नव्या हदशा आणि िळिे, तारा भिाळकर. 
१८) नाटक कािचिं आणि आजचिं ,पुष्टपिताराजापुरे-तापस. 
१९)प्रायोथगक नाटक : भारतीय आणि जागततक-नानासा ेब सूययििंशी(सिंपा)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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मराठी अभ्यासपत्रिका क्र.९ 

व्यवसायासभमुख मराठी   

 अभ्यासपत्रिकेची  उद्दिष्टे (Learning Objective): 

१. िराठी भाषेशी सिंबथधत विविध  व्यिसायक्षेरािंचा पररचय करून 
देिे. 

२. िराठीच्या भावषक  कौशल्यािंचे विविध व्यिसायक्षेरात उपयोजन 
करण्याची क्षिता विकमसत करि.े 

अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. िराठीभाषेशी तनगिीत विविध व्यिसायक्षेरे आणि त्यािंिधीि 
भाषेच्या ज्ञानाच्याउपयोजनाची जािीि तनिायि  ोिे. 

२. पुढीि मशक्षि आणि भविष्टयातीि तनििीसिंदभायत कि  ि क्षिता 
यािंचे भान तनिायि  ोिे. 
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 सि- ५ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

व्यवसायासभमुख मराठी Paper Code: RJAUMAR506 
४५ ३.५ 

घटक- १ १५ १.५ 

भार्ांतर –सैद्धाजन्तक ववचार   

अ. भाषािंतर – सिंकल्पना आणि ि त्त्ि   
१. भाषािंतर, अनुिाद, रूपािंतर, अिायथचनीकरि या स्त्िरूपभेदािंची चचाय.  

२. भाषािंतरकत्यायस आिश्यक क्षिता, जागततकीकरिाच्या सिंदभायत 
भाषािंतराचे ि त्त्ि. 

आ. िमित साह त्याच्या भाषािंतरातीि सिस्त्या   
१. िमित साह त्याचे भाषािंतर – सािंस्त्कृततक भेदािंचे सिंदभाांचे ि त्त्ि. 

२. िमित साह त्याचे भाषािंतर – शैिी विषयक सिस्त्या 

घटक- २      १५ ०१ 

भाषािंतर – प्रत्यक्ष भाषािंतर अभ्यास   

१. इिंग्रजी उताऱ्याचे िराठीत भाषािंतर    

२. िध्ययुगीन िराठीचे प्रिाि िराठीत भाषािंतर.   

घटक क्र.३ १५ ०१ 

उताऱ्याचे आकलि   



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 

T.Y.B.A. Marathi Syllabus Semester V & VI 

P
ag

e4
2

 

TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 

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

 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
सिान्त परीक्षा – (गुि ६०)   

प्रश्न १. घटक १अ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास )- गुि १५ 
प्रश्न २. घटक १आ िर आधाररत प्रश्न (पयाययास )- गुि १५ 
प्रश्न ३. घटक २ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) - गुि १५ 
प्रश्न ४. घटक ३ िर आधाररत प्रश्न ( पयाययास ) - गुि १५ 
 

अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गुि 

प्रकल्प –२० गुि. 

पुढीिपैकी  एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा. 
१.युतनकोि िराठीिध्ये नोकरीसाठी अजय, स्त्ितःचे पररचयपर(Resume/Bio-data) आणि 
  भविष्टयातीि मशक्षिाच्या योजनेबाबत िजकूर २०० शबदािंत टिंकमिणखत करून देिे. 
२.एका इिंग्रजी उताऱ्याचे िराठी भाषािंतर करिे. 
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 सि – ६ ताससका 
 L 

शे्रयांक 
Cr 

व्यवसायासभमुख मराठी Paper Code: RJAUMAR606 
४५ ३.५ 

घटक- १ १५ १ 

मुलाखत - सैद्धाजन्तक ववचार   

िुिाखत पूियतयारी 
विविध िाध्यिािंसाठी िुिाखत िेखनः- 
१) आकाशिािी, दरूथचरिािी 
२) ितयिानपर, तनयतकामिक 

  

घटक- २      १५ १.५ 

ग्रंि परीक्षि   

अ. ग्रिंि परीक्षि – सैद्धान्न्तक विचार ि स्त्िरूप   

आ. ग्रिंि परीक्षि –   

१)िाझे विद्यापीठ(कविता), नारायि सुिे, पॉप्युिर प्रकाशन. 

२) बेबी (नाटक), विजय तेंिुिकर, पॉप्युिर प्रकाशन. 

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

घटक- ३ १५ १ 

वाङ्मयीि निबंध   
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TYBA – MARATHI PAPER NO.- IX 

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

 
परीक्षा योजिा- 

१. २ तास कािािधीची ६० गुिािंची सरािंत परीक्षा ि  प्रत्येकी २० गुिािंच्या दोन अिंतगयत 
परीक्षा  ोतीि. 

२. सरािंत परीक्षा उत्तीिय  ोण्यासाठी क्रकिान ४०% गुि मिळििे आिश्यक आ े. 
३. सरािंत परीक्षेिा बसण्यास पार ठरण्यासाठी दोनपैकी क्रकिान एक अिंतगयत परीक्षा देिे 

अतनिायय आ े. 
४. ATKT परीक्षेसाठी विषि-विषि सि-सि पॅटनय अिििंबबिा जाईि. 
५. प्राचायाांच्या सोबत विचारवितनियाने घेतिेिा विभागप्रिुखािंचा तनियय अिंतति ि 

बिंधनकारक रा ीि. 
 
 
सिान्त 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 

 
अंतगषत मूल्यमापि – गिु ४० 
शे्रयािंकन व्यिस्त्िेचा एक आिश्यक भाग म् िून एक चाचिी परीक्षा आणि एक प्रकल्प घेतिा 
जाईि. चाचिी परीक्षेचा तपशीि आणि गुिविभागिी पुढीिप्रिािे – 

चाचिी परीक्षा -२० गुि 

प्रकल्प –२० गुि. 
पुढीिपैकी  एका विषयािर प्रकल्प सादर करािा. 
  १.कोित्या ी विषयाच्या सिंदभायत एका व्यक्तीची िुिाखत घेऊन िुिाखतसिंह ता सादर करिे. 
  २.कोित्या ी एका साह त्यकृतीचे परीक्षि ितयिानपरासाठी १००० शबदािंत  मि ून देिे. 
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संिभष ग्रंि – 

१. व्याि ाररक िराठी, ि.रा.नसीराबादकर, फिके प्रकाशन, कोल् ापूर. 
२. व्याि ाररक िराठी अध्यापनाच्या हदशा,िॉ.सुभाष शेकिे,ऋतू प्रकाशन,अ िदनगर, २०१२. 
३. भाषािंतर, सदा कऱ् ािे, िोकिाङ्िय ग ृ, िुिंबई १९९२ . 
४. तौितनक साह त्य अभ्यास, िसिंत बापट,पॉप्युिर  प्रकाशन  
५.  भाषािंतर : शास्त्र की किा,ि. वि.फाटक आणि रजनी ठाकर,िरदा बुक्स, पुिे  १९८७. 
६. भाषािंतरिीिािंसा, फाटक, आणििं रजनी ठाकर, प्रततिा प्रकाशन, पुिे १९९७. 
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