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अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययुगीन मराठी वाङ् मयाचा इतिहास.  

सि - ५वे (शे्रयाांकने-४) व्याख्याने -६० 

 

घटक -१ मराठी साहहत्याची सुरुवाि व महानुभावीय वाङ् मय 

अ) मराठी साहित्याची सुरुवात - मराठी : देशीभाषा म्िणून ८, ९वे शतक पररचय, मराठीतील आद्यग्रंथ :चचाा, 
शशलालेख, ताम्रपट यावरील मराठी लेखन. – थोडक्यात पररचय 

ब) मिानुभाव संप्रदायाची ठळक वैशशष्ट्ये : व्दैती तत्त्वज्ञान, पंचकृष्टण, चक्रधरांचे व्यक्क्तमत्त्व, मराठीचा स्वीकार व 

आग्रि, सांकेततक शलपी. 
मिानुभावीय वाङ् मय : चररत्रग्रंथ, तत्त्वज्ञानग्रंथ, सातीग्रंथ, स्फुट गद्य-पद्य-धवळे, टीकाग्रंथ, व्याकरणग्रंथ. 

घटक -२ वारकरी पांथीयाांचे वाङ् मय -  

अ) यादवकालीन मिाराष्टरात वारकरी पंथाची प्रस्थापना, पंढरीचा भक्तीसंप्रदाय िा मिाराष्टरातील प्रमुख वारकरी 
संप्रदाय म्िणून तेराव्या शतकात धाशमाक, सामाक्िक व साहिक्त्यक दृष्ट्या प्रभावी. 
ब) ज्ञानदेव-नामदेव व त्यांच्या प्रभावळीतील इतरांचे वाङ् मय. 

घटक ३ वारकरी पांथीयाांचे वाङ् मय – 

 अ) बिामनी रािवट, एकनाथकालीन मिाराष्टर, तमोयुग, एकनाथ, एकनाथपंचक यांचे वाङ् मय 

 ब) शशवकालीन मिाराष्टर – स्वराज्य पे्ररणा. तुकाराम, तुकारामाचे शशष्टय यांचे वाङ् मय 

घटक ४ पांडििी काव्य- 

 अ) पंडडती काव्याची स्वरूपवशैशष्ट्ये, पंडडती काव्याचे गुणदोष चचाा  
 ब) पंडडत कवी- मुक्तेश्वर, मोरोपंत, रघुनाथ पंडडत, सामराि, तनरंिनमाधव, वामनपंडडत,  

              नागेश, ववठ्ठल 

 

सिान्ि परीक्षा ( गुण १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न (पयाायासि )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 

सि - ६वे (शे्रयाांकने-४) व्याख्याने -६० 

घटक -१ शाहहरी वाङ् मय- 

अ)  लावणी, पोवाडे, या काव्य प्रकारांची स्वरूप वैशशष्ट्ये. 

ब)  कािी लावणीकार- िोनािी बाळा, रामिोशी, प्रभाकर, अनंत फंदी, परशराम या शाहिरांचा व   

      त्यांच्या साहित्याचा पररचय. 

घटक -२ महानुभाव व वारकरी याांखेरीज इिर पांथीयाांचे वाङ् मय 

अ) नाथ, दत्त या पंथातील वाङ् मयाचे स्वरूप. 



ब) समथा, शलगंायत या पंथातील वाङ् मयाचे स्वरूप 

 

 

घटक – ३ हहांद ूधमााखेरीज इिर धर्मायाांनी केलेली वाङ् मयतनर्मािी 
अ) ख्रिस्ती धशमायांनी केलेली वाङ् मयतनशमाती 
 ( ख्रिस्ती –फादर स्टीफन्स, कु्रआँ, सालंदाि, पाद्री अल्मदै) 

ब) इस्लामी धशमायांनी केलेली वाङ् मयतनशमाती 
 ( इस्लामी – मुंतोिी (मतृ्युंिय), िुसेन अंबरखान, शेख मिमंद, शिामुनी) 
 

घटक – ४ बखर गद्याची स्वरूप वैर्शष्ट्ये 

अ) बखरी- शशवपूवाकालीन – महिकावतीची उफा  मािीमची बखर, राक्षसतागडीची लढाई. 

 बखरी- शशवकालीन- शशवछत्रपतींचे चररत्र- कृष्टणािी अनंत सभासद, चचत्रगुप्तववरचचत शशवािी मिारािांची 
बखर, श्री छत्रपतींची ९१ कलमी बखर – दत्तोत्रत्रमल वाकेतनस, मल्िार रामराव चचटणीस ववरचचत श्री शशवछत्रपतींचे 

सप्तप्रकरणात्मक चररत्र. 

ब) बखरी – पेशवेकालीन- नाना फडणवीसाचे आत्मचररत्र, श्री रामदास स्वामींचे चररत्राची बखर उफा  िनुमंत स्वामीची 
बखर, पेशव्यांची बखर, कृष्टणािी ववनायक सोिनी, पातनपतची बखर- रघुनाथ यादव, भाऊसािेबांची बखर-कृष्टणािी 
शामराव, खडयााच्या स्वारीची बखर. 

 

सिान्ि परीक्षा ( गुण १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न (पयाायासि )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 

संदभा ग्रंथ- 

१) िोग, रा.श्री. व इतर (संपा.) मराठी वाङ् मयाचा इततिास- खंड ३, मिाराष्टर साहित्य पररषद, पुणे, प.आ. १९७३. 

२) तुळेपुळे, श.ंगो., पाच संतकवी, सुववचार प्रकाशन मंडळ, पुणे, १९८४, (तत.आ.) 

३) तुळेपुळे, श.ं गो. व इतर (संपा.) मराठी वाङ् मयाचा इततिास- खंड १, मिाराष्टर साहित्य पररषद, पुणे, प.आ. १९८४. 

४) मालशे, सं.गं. व इतर (संपा. ) मराठी  वाङ् मयाचा इततिास- खंड २ भाग १ व भाग २,  मिाराष्टर साहित्य पररषद, पुणे, 

प.आ. १९८२. 

५) भावे, वव.ल. मिाराष्टर सारस्वत, पॉप्युलर, मुंबई,आ. ५वव १९६३. 

६) धोंड, म. वा., (संपा.) मऱ्िाटी लावणी, मौि, मुंबई १९५६. 

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

८) सिस्त्रबुद्धे, म. ना., मराठी शाहिरी वाङ् मय, ठोकळ पुणे, १९६१. 

९) सरदार गं.बा., संत साहित्याची सामाक्िक फलशु्रती, म. सा.प., पुणे १९७० (तत.आ.) 



 

 

 

 

अभ्यासपत्रिका -५ 

भारिीय व पाश्चात्य साहहत्यशास्ि 

भारतीय साहित्यशास्त्र 

सि – ५ वे (शे्रयाांकने-४) व्याख्याने-६० 

घटक -१ भारिीय साहहत्यशास्ि: सांकल्पना व र्सद्धाांि-(१) 

१ भरताचे रससूत्र  

२ अलंकारववचार,वक्रोक्तीववचार 

३ ररतीशसद्धांत, ध्वतनशसद्धांत 

४ औचचत्य ववचार 

 

घटक-२ भारिीय साहहत्यशास्ि : साहहत्याचा आस्वाद. 

रसशसद्धांताचे भाष्टयकार : १. भ्टलोल्लट 

         २. श्रीशकुंक 

         ३. भ्टनायक 

         ४. अशभनवगुप्त 

 

घटक-३ भारिीय साहहत्यशास्ि : साहहत्य भाषेचे स्वरूप व काया 
1. शब्दशक्ती : अशभधा, लक्षणा व व्यंिना. 
2. वतृ्त, छंद,मुक्तछंद. 

घटक – ४ भारिीय साहहत्यशास्ि : तनर्मािी प्रककया व प्रयोजन ववचार 

1. साहित्य तनशमाती मागील कारणे: प्रततभा, व्युत्पत्ती व अभ्यास. 

2. साहित्याची प्रयोिने : भरत ते अशभनवगुप्त 

 

सिान्ि परीक्षा – गुण १०० 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न (पयाायासि )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 

सि -६ वे सि (शे्रयाांकने-४) व्याख्याने-६० 

घटक – १ पाश्चात्य साहहत्य ववचार : साहहत्याचे स्वरूप 

१ अनुकृती शसद्धांत : प्लेटो व अॅररस्टॉटल 



२ पाश्चात्यांनी केलेल्या काव्यव्याख्या : वडास्वथा, कोलरीि. कोटािॉप, एडगर अलन पो, अनोल्ड. 

घटक -२ पाश्चात्य साहहत्य ववचार : साहहत्याची भाषा 
१. रूपक, प्रततक व प्रततमा 
२. अनेकाथाता, तनयामोल्लंघन, अपररचीतीकरण. 

 

 

घटक -३ पाश्चात्य साहहत्य ववचार : साहहत्याची तनर्मािी प्रकक्रया व प्रयोजन ववचार 

१ कोलररिचा कल्पनाशक्तीचा व चमत्कृतीशक्तीचा शसद्धांत. 

२ आत्मववष्टकार, िीवनभाष्टय, सामाक्िक बांचधलकी (माक्सावादी ववचारासि) िी प्रयोिने. 

घटक-४ पाश्चात्य साहहत्य ववचार : साहहत्याचा आस्वाद 

१ अॅररस्टॉटलच्या कॅथाशसासचा शसद्धांत. 

२ ररचर्डा सचा पे्ररणा संतुलनाचा शसद्धांत.  

 

सिान्ि परीक्षा – गुण १०० 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न (पयाायासि )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ- 

१ कंगले, र.प.,(संपा.) काव्यशास्त्र, मौि प्रकाशन, मुंबई १९७४ 

२ कंगले, र.प.,(संपा.) रस-भाव-ववचार, मिाराष्टर राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ मुंबई, १९७३ 

३ करंदीकर, गो.वव., (भाषांतर) अॅररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र, मौि, मुंबई १९७८ 

४ कुलकणी वा.ल.,साहित्य स्वरूप आख्रण समीक्षा, पॉप्युलर, मुंबई १९७५ 

५ गाडगीळ. स.रा., काव्यशास्त्रप्रदीप, व्िीनस, पुणे (सिावी आवतृ्ती), २००३ 

६ देशपांडे, ग. त्र्य.ं, भारतीय साहित्यशास्त्र, पॉप्युलर, मुंबई (तत.आ.) १९८० 

७ नेमाडे भालचंद्र, साहित्याची भाषा, साकेत, औरंगाबाद, १९८७ 

८ पाटणकर, रा. भा., सौंदयामीमांसा, मौि, मुंबई (तत.आ.) २००४ 

९ पाटणकर, वसंत, साहित्यशास्त्र : स्वरूप आख्रण समस्या पद्मगंधा, पुणे, २००६. 

१० पाटील, गंगाधर, समीक्षेची नवी रूपे, मॅिेस्टीक, मुंबई १९८१ 

११ मालशे, शमशलदं, आधुतनक, भाषा ववज्ञान : शसद्धांत आख्रण उपयोिन. लोकवाङ् मयगिृ,  

      मुंबई. १९९५ 

१२ रसाळ, सुधीर, कववता आख्रण प्रततमा, मौि, मुंबई १९८२ 

१३ गणोरकर, प्रभा, डिाके वसंत आबािी व इतर, (संपा.) वाङ् मयीन संज्ञा संकल्पना कोश,  

      ग.रा. भटकळ फाऊंडेशन, मुंबई, २००१ 



१४ रािाध्यक्ष, वविया व इतर, (संपा.) मराठी वाङ् मयकोश, खंड ४, (समीक्षा संज्ञा), मिाराष्टर   

      राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभ्यासपत्रिका ६. साहहत्य आणण समाज 

िार्सका ४५   शे्रयाांकने ३ 

घटक १ साहहत्य - समाज अन्योन्य सांबांध  (िार्सका १५) शे्रयाांकन १ 

अ) साहित्य, समािसंस्कृती या संकल्पना व त्यांच्या परस्परसंबंधाचे स्वरुप 

ब) साहित्य- समाि संबंध - तेन, माक्सा यांचे शसद्धांत, मानवतावाद, माक्सावाद, स्त्रीवाद, आबेंडकरवाद यांचे 

स्वरूप ववशेष 

घटक २ स्िीवादी  जाणणवेचे साहहत्य (िार्सका१५ ) शे्रयाांकन १ 

अ) स्त्रीवादी साहित्याची संकल्पना व मराठीतील परंपरा 
ब) ‘शभन्न’,  कववता मिािन (राििंस प्रकाशन) यांच्या कादंबरीचे वाचन व अभ्यास 

घटक ३ महानगरी जाणणवेचे साहहत्य (िार्सका १५ ) शे्रयाांकन १ 

अ) मिानगरी िाख्रणवेचे साहित्य संकल्पना व मराठीतील परंपरा 
ब)  ‘दृश्य नसलेल्या दृश्यात’ : हदनकर मनवर ( पॉप्युलर प्रकाशन) यांच्या कववतेचे वाचन व  

      अभ्यास.  

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांधधि ववषयावर २० गुणाांचे प्रकल्प लेखन    

शे्रयाांकन १ 

सिान्ि परीक्षा ( गुण ८०) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

सि सहावे अभ्यासपत्रिका -६ साहहत्य आणण समाज (िार्सका ६० ) शे्रयाांकने ४  

घटक -१  सामाजजक जस्थत्यांिरे आणण मराठी साहहत्य  (िार्सका १५ ) शे्रयाांकने १  

अ) मिाराष्टरातील सामाक्िक क्स्थत्यंतरे व मराठी साहित्य – मागोवा  
ब) साहित्य- समाि संबंध- गं.बा. सरदार व बाबुराव बागुल यांच्या लेखाधारे 

१) संत साहित्याची सामाक्िक फलशु्रती : गं.बा. सरदार 

२) दशलत साहित्य िे तर माणसाचे साहित्य- बाबुराव बागुल-दशलत साहित्य : आिचे    

     क्रांततववज्ञान, हदशा प्रकाशन, नाशशक प्र.आ. १९८१. 



घटक -२ ग्रामीण साहहत्य      (िार्सका १५ ) शे्रयाांकने १ 

अ) ग्रामीण साहित्य- संकल्पना व मराठीतील परंपरा 
ब) ऐसे कुणबी भूपाळ : भरत काळे (देशमुख पक्ब्लकेशन, पुणे) या कादंबरीचे वाचन व अभ्यास 

घटक –३ दर्लि साहहत्य     (िार्सका १५ ) शे्रयाांकने १ 

अ) दशलत साहित्य : संकल्पना व मराठीतील परंपरा 
ब) िाता नािी िात : शसद्धाथा तांबे, (शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर) या नाटकाचे वाचन व अभ्यास 

 

 

 

 

 

घटक –४  प्रकल्प अहवाल – सबांधधि ववषयावर २० गुणाांचे प्रकल्प लेखन  

  सिान्ि परीक्षा ( गुण १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

प्रकल्प अहवाल – सबांधधि ववषयावर २० गुणाांचे प्रकल्प लेखन  

सांदभा सूची 
१ मराठी वाङ् मयाचा इततिास – खंड ५, भाग १ – संपादक – रा. श्री. िोग म.सा. पररषद,  

   पुणे, १९७३. 

२) कादंबरीववषयी – िररश्चंद्र थोरात. पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २००६. 

३) टीकास्वयंवर - भालचंद्र नेमाडे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, १९९०. 

४) कादंबरी - एक साहित्यप्रकार - िररश्चंद्र थोरात, शब्द पक्ब्लकेशन्स मुंबई, २०१०. 

५) मराठी वाङ् मय  कोश-खंड ४, ( समीक्षा संज्ञा), समन्वयक संपादक- डॉ. वविया रािाध्यक्ष,  

    मिाराष्टर राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००२ , 

६) वाङ् मयीन संज्ञा-संकल्पना कोश- संपादक, प्रभा गणोरकर, वसंत आबािी डिाके व इतर,  

    पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००९. 

७) ग्रामीण साहित्यः स्वरूप आख्रण समस्या- आनंद यादव, मेिता पक्ब्लशशगं िाउस, १९७९. 

८) ग्रामीणता-साहित्य आख्रण वास्तव - आनंद यादव, मेिता पक्ब्लशशगं िाऊस, १९८९. 

९) धार आख्रण काठ -नरिर कुरंुदकर, १९७१. 

१०) दशलत साहित्य- प्रवाि व प्रततक्रक्रया -गो. म. कुळकणी, प्रततमा प्रकाशन, पुणे, १९८६ 

११) तनळी पिाट-रा. ग. िाधव, प्राज्ञपाठशाळा वाई.१९७८. 

१२) दशलत साहित्य- एक चचतंन- अिुान डांगळे (संपा.), मिाराष्टर राज्य साहित्य संस्कृती 
       आख्रण मंडळ, मुंबई, १९७८. 

१३) दशलत साहित्य-वेदना आख्रण ववद्रोि- भालचंद्र फडके, श्रीववद्या प्रकाशन, पुणे, १९७७ 



       (प्र.आ.), १९८९(द.ु आ.) 

१४) दशलत साहित्याची क्स्थततगती- केशव मेश्राम व इतर (संपा.) मराठी ववभाग, मुंबई 

       ववद्यापीठ आख्रण अनुभव पक्ब्लकेशन्स, मुंबई, १९९७ 

१५) स्त्रीवादी समीक्षा- सैद्धाक्न्तक चौकट- डॉ. शमशलदं मालशे, श्रीवाणी- ऑक्टोबर, १९९३ 

१६) स्त्रीवादी साहित्य समीक्षा-स्वरूप आख्रण व्याप्ती- वसंत आबािी डिाके, श्रीवाणी-    
       ऑक्टोबर, १९९३. 

१७) स्त्रीवादी साहित्य आख्रण समीक्षा ववशेषांक- अनुष्टटुभ, सप्टें . ऑक्टो१९९६.  

१८) स्त्रीवादी समीक्षा-स्वरूप आख्रण उपयोिन- हदलीपराि प्रकाशन, पुणे, १९९३. 

१९) आबेंडकरवाद, डॉ. शेरे नीलकंठ, सुववद्या प्रकाशन, पुणे २००९. 

२०) डॉ. बाबासािेब आबेंडकरांचे तत्त्वज्ञान: आशय व ववश्लेषण, गायकवाड दत्तात्रय स्वयंदीप  

       प्रकाशन, पुणे २०१६. 

२१) आबेंडकर आख्रण माक्सा, कसबे रावसािेब, सुगावा प्रकाशन, पुणे, १९८५. 

२२) प्रज्ञासूया, शलबंाळे शरणकुमार, (संपा.), प्रचार प्रकाशन, कोल्िापूर,१९९१. 

अभ्यासपत्रिका क्र. ७  

भाषाववज्ञान आणण मराठी व्याकरण 

भाषाववज्ञान 

सि -  ५ वे शे्रयाांकने -४ व्याख्याने -६० 

घटक-१ भाषाशास्िाच्या ववववध शाखा – वणानात्मक, ऐतिहार्सक व समाजशास्िीय. 

घटक -२  स्वतनम ववन्यास (स्वन, स्वतनम, स्वनाांिर, स्वतनमाांचे प्रकार, स्वतनम ववश्लेषणाची ित्त्वे – िांिे. 
घटक -३ रूवपमववन्यास – रूवपका, रुवपम, रुवपकाांिर, रुवपमाांचे प्रकार, रुवपम प्रककया. 
घटक – ४ अथाववन्यास – भावषक अथााचे स्वरूप, शब्दाथााचे प्रकार, अथा आणण त्याचे परस्पर  

     सांबांध 

सिान्ि परीक्षा ( गुण १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न (पयाायासि )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 

सि – ६ वे शे्रयाांकने -४ व्याख्याने -६० 

मराठी व्याकरण 

घटक -१ शब्दाांचे वगीकरण – पारांपररक व आधुतनक 

घटक –२ ववकरण- र्ल ांग, वचन, ववभक्िी, आख्याि. 

घटक-३ शब्दर्सद्धी 
घटक-४ प्रयोग ववचार 



 

सिान्ि परीक्षा ( गुण १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न (पयाायासि )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ-  

१) काळे, कल्याण व इतर (संपा.), आधुतनक भाषाववज्ञान (संरचनावादी, सामान्य आख्रण  

    सामाक्िक, प्रततमा प्रकाशन, पुणे, (द.ुआ.) २००३. 

२) काळे कल्याण व इतर (संपा.), वणानात्मक भाषाववज्ञान स्वरूप आख्रण पद्धती, गोखले    

     एज्युकेशन सोसायटी, नाशशक, १९८२. 

३) गिेंद्रगडकर, श्री. न., भाषा आख्रण भाषाशास्त्र, व्िीनस प्रकाशन. पुणे, (द.ु आ.) १९७९. 

४) गोववलकर लीला, वणानात्मक भाषाववज्ञान, आरती प्रकाशन, डोंत्रबवली, १९९२. 

५) घोंगडे, रमेश, सामाक्िक भाषाववज्ञान हदलीपराि प्रकाशन पुणे, २०१२. 

६) पुंडे, द. हद., सुलभ भाषाववज्ञान, स्नेिवधान प्रकाशन, पुणे,२००५ 

७) मालशे, स. गं. व इतर(संपा.), भाषाववज्ञानः ऐततिाशसक व वणानात्मक, पद्मगंधा प्रकाशन,  

     पुणे, २००५ (तत. आ.) 

८) मालशे, स.गं. व इतर (संपा.),भाषाववज्ञान पररचय, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २००५ (द.ुआ) 

९) गायकवाड संपत, दशलत आत्मकथन : भावषक समाि, भाषा आख्रण भाषा व्यविार, प्रज्ञा     
    प्रबोध प्रकाशन, सांगली २०१२ .  

 

अभ्यासपत्रिका क्र. ८ 

आधुतनक मराठी साहहत्य, िार्सका ६० शे्रयाांकने – ४ 

  

घटक १ आधुतनक, आधुतनकिा आणण आधुतनकिावाद : सांकल्पना ववचार  (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १  

घटक २ अ - आधुतनक मराठी कथा - ऐतिहार्सक आढावा (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १  

           आ आधुतनक मराठी कादांबरी – ऐतिहार्सक आढावा  
घटक ३ आधुतनक मराठी कथा  (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १ 

१) कांदाचीर – िी.के. ऐंनापुरे, अक्षय प्रकाशन, सांगली, (२००५) (कथांची आशयसूत्रे व कथांचे रूपबंध यांसि) 

घटक ४ आधुतनक मराठी कादांबरी (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १ 

१) भर चौकातील अरण्यरुदन – रंगनाथ पठारे, शब्दालय प्रकाशन (आशयसूत्र व कादंबरीचा रूपबंध यांसि) 
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सि – ६वे अभ्यासपत्रिका ८ आधुतनक मराठी साहहत्य (िार्सका ६०)  शे्रयाांकन ४ 

घटक १ आधुतनक मराठी कवविा – ऐतिहार्सक आढावा  (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १ 

घटक २ आधुतनक मराठी कवविा - (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १ 

भुिंग मेश्राम, सुिाता मिािन, िेमंत हदवटे, सचचन परब, अिीि नवाि रािी, रमझान मुल्ला, प्रज्ञा दया 
पवार, इग्नेशशयस डायस, वीरा राठोड, कल्पना दधुाळ या कवींच्या तनवडक कववतांचा अभ्यास. (‘साकल्याच्या 
प्रदेशात’ िा संपाहदत काव्यसंग्रि)  

घटक ३ आधुतनक मराठी नाटक - ऐतिहार्सक आढावा (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १ 

घटक ४  आधुतनक मराठी नाटक  (िार्सका १५)  शे्रयाांकन १ 

१) क्रकरवंत- पे्रमानंद गज्वी (मॅिेस्टीक प्रकाशन), आशयसूत्र व नाटकाचा आकृततबंध यांसि   

सिान्ि परीक्षा ( गुण १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररत प्रश्न (पयाायासि )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 

 

सांदभा पुस्िके 

1) मराठी कादंबरी – तंत्र व ववकास, प्रा. बापट, व्िीनस प्रकाशन, पुणे १९७३ 

2) साहित्य : अध्यापन आख्रण प्रकार, मौि प्रकाशन, पॉप्युलर प्रकाशन, भागवत श्री.प.ु मुंबई १९८७ 

3) कादंबरी, मराठी कादंबरी, उषा िस्तक, साहित्यसेवा प्रकाशन औरंगाबाद,  १९९३. 

4) कांदबरी: एक साहित्य प्रकार, िररशचंद्र थोरात, शब्द पक्ब्लकेशन, मुंबई २०१०. 

5) १९८० नंतरची मराठी कादंबरी, अववनाश सपे्र, खेळ, हदवाळी, २००७ 

6) कववता : संकल्पना, तनशमाती आख्रण समीक्षा, वसंत पाटणकर, मुंबई ववद्यापीठ आख्रण अनुभव प्रकाशन, 

१९९५. 

7) स्वातंत्र्योत्तर मराठी कववता, सुषमा करोगल (संपा.), प्रततमा प्रकाशन, पुणे, १९९९. 

8) िागततकीकरण आख्रण मराठी साहित्य, गायकवाड शरद (संपा.), स्नेिवधान प्रकाशन, पुणे, २००९. 

9) मराठी कववता:  आकलन आख्रण आस्वाद, कोत्तापल्ले नागनाथ, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद,२०१०. 

10) तीन अवााचीन कवी: माक्सावादी दृष्टटीक्षेप, कुल्ली, स. त्र्य.ं, लोकवाङ् मयगिृ प्रकाशन, मुंबई, १९८९. 

11) मराठी नवकथा : रंग आख्रण रूप, डॉ सुभाष पुलावले,चचन्मय प्रकाशन ,औरंगाबाद,२०१२. 

12) मराठीतील कथनरूपे ,वसंत आबािी डिाके,पापुलर प्रकाशन ,मुंबई,२०१२ . 

13) नाटक आख्रण मी ,वविय तेंडुलकर, डडम्पल प्रकाशन ,मुंबई, ,१९९७. 



14) नाटक एक चचतंन – कानेटकर वसंत  

15) नाटकातली चचन्िं – नाईक रािीव  

16) मिानगरी नाटकं – नाईक रािीव  

17) मराठी नाटक : नव्या हदशा आख्रण वळणे, भवाळकर, तारा 
18) नाटक कालचं आख्रण आिचं : रािापुरे-तापास, पुष्टपलता 
19) प्रायोचगक नाटक : भारतीय आख्रण िागततक-(संपा) सूयावंशी नानासािेब   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभ्यासपत्रिका क्र. ९ 

नवा अभ्यासक्रम- व्यवसायार्भमखु मराठी 
सि – ५ वे शे्रयाांकने –३  व्याख्याने – ४५   

घटक – १- भाषाांिर –सैद्धाजन्िक ववचार 

अ)  

१) भाषांतर, अनुवाद, रुपांतर, अवााचीनीकरण या स्वरूपभेदांची चचाा. 
२) लशलत साहित्याचे भाषांतर – सांस्कृततक भेदांचे संदभाांचे मित्त्व. 

आ)  

१ ) लशलत साहित्याचे भाषांतर – भावषक समस्या व स्वरूप  

२ ) लशलत साहित्याचे भाषांतर – शलैी ववषयक समस्या  
घटक – २   भाषाांिर – प्रत्यक्ष भाषाांिर अभ्यास 

१) इंग्रिी उताऱ्याचे मराठीत भाषांतर 

२) मध्ययुगीन मराठीचे प्रमाण मराठीत भाषांतर. 

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

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांधधि ववषयावर २० गुणाांचे प्रकल्प लेखन शे्रयाांकन १ 

 

सिान्ि परीक्षा – (गुण ८० + २० गुणाांचा प्रकल्प = १००)   

प्रश्न १. घटक १अ  वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक १ आ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)   गुण २० 

प्रश्न ३. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )   गुण २० 

 



 

सि – ६ वे शे्रयाांकने- ३ व्याख्याने-४५  

घटक -१ मुलाखि - सैद्धाजन्िक ववचार 

मुलाखत पूवातयारी 
ववववध माध्यमांसाठी मुलाखत लेखन 

१) आकाशवाणी, दरूचचत्रवाणी 
२) वतामानपत्र, तनयतकाशलक  

घटक -२ अ ग्रांथ परीक्षण – सैद्धाजन्िक ववचार व स्वरूप 

  आ ग्रांथ परीक्षण –   

१) माझे ववद्यापीठ – (कववता), नारायण सुवे, पॉप्युलर प्रकाशन, 

२) बेबी (नाटक), वविय तेंडूलकर, पॉप्युलर प्रकाशन,  

३) झेलझपाटा- (कादंबरी), मधुकर वाकोडे. (देशमुख आख्रण कंपनी) 
 

 

 

घटक -३  वाङ् मयीन तनबांध    

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांधधि ववषयावर २० गुणाांचे प्रकल्प लेखन शे्रयाांकन १ 

 

सिान्ि परीक्षा – (गुण ८० + २० गुणाांचा प्रकल्प = १००)    

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)     गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ अ  वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक २ आ  वर आधाररत प्रश्न ( पयाायासि)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकांवर आधाररत दोन टीपा (पयाायासि )    गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ – 

1. नसीराबादकर, ल.रा., व्याविाररक मराठी, फडके प्रकाशन, कोल्िापूर 

2. डॉ. शेकडे, सुभाष, व्याविाररक मराठी अध्यापनाच्या हदशा, ऋतू प्रकाशन, अिमदनगर, २०१२. 

3.  कऱ्िाडे सदा, भाषांतर, लोकवाङ्मय गिृ, मुंबई १९९२  

4.  बापट वसंत, तौलतनक साहित्य अभ्यास, पॉप्यूलर  प्रकाशन  

5.  फाटक म. वव आख्रण ठाकर रिनी, भाषांतर : शास्त्र की कला, वरदा बुक्स, पुणे  १९८७ 

6. डॉ. काळे कल्याण आख्रण डॉ. सोमण अंिली, भाषांतरमीमांसा प्रततमा प्रकाशन, पुणे १९९७     

 


