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स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे
भाषा, वाङ्मय आवि सस्ं कृती अभ्यास सक
ं ुल
एम ए मराठी (श्रेयाक
ं पद्धती)
अभ्यासक्रम
वितीय वषथ अभ्यासक्रम
(जनू २०२० पासनू लाग.ू )

ठळक वैविष्ट्ये
• एकूि अभ्यासक्रम ८० श्रेयांकांचा अर्ाथत २००० गिु ांचा आहे॰
• प्रत्येक सत्र २० गुिांचे अर्ाथत ५०० गिु ांचे आहेत.
• प्रत्येक सत्रात एकूि ४ अभ्यासपवत्रकांचे अध्ययन बंधनकारक, पैकी चार अभ्यासपवत्रका
एम. ए. मराठीच्या अभ्यासक्रमातील असतील आवि पाचवी अभ्यासपवत्रका अन्य ववभाग/ संकुलातील
खल्ु या श्रेयांकातनू वनवडिे गरजेचे असेल. प्रत्येक सत्रात वकमान दोन श्रेयांकांसाठी (५० गिु ) अन्य
ववभाग वा सक
ं ु लातील अभ्यासपवत्रका अभ्यासिे आवश्यक आहे.
• एम. ए. मराठीच्या प्रत्येक सत्रातील Open Elective अंतगथत असिारी अभ्यासपवत्रका ही संकुलातील
अन्य ववभागाच्या ववद्यार्थयाांना आवि अन्य संकुलातील ववद्यार्थयाांना दोन श्रेयांकांसाठी अभ्यासता येईल.
• प्रत्येक अभ्यासपवत्रका १०० गिु ाचं ी आवि चार श्रेयाक
ं ाच
ं ी असेल. पैकी ५० गिु (दोन श्रेयाक
ं अतं गथत
मल्ू यांकनासाठी असतील यात १५-१५ गिु ांच्या दोन वगथचाचण्या आवि २० गिु ांचे एक गृहकायथ करिे
अपेवित आहे.) सत्रांत पररिा ५० गिु ांसाठी असेल ( सत्रांत प्रश्नपवत्रके त १० गिु ांचे पाच प्रश्न सोडविे
आवश्यक असेल. पवहला प्रश्न सोडविे अवनवायथ असनू तो टीपा वलहा या स्वरूपाचा असेल, त्यात
चारपैकी दोन टीपा सोडवाव्या लागतील, या टीपा एकूि अभ्यासपवत्रके वर आधारीत असतील. उवथरीत
प्रश्न प्रत्येकी १० गिु ासं ाठी असनू त्याच
ं ी उत्तरे दीर्घोत्तरी स्वरूपात अपेवित आहेत. या सवथ प्रश्नानं ा
पयाथयी प्रश्न असतील.)
• प्रर्म आवि वितीय सत्रातील ववद्यार्थयाांसाठी सत्रांत पररिेत ५० गिु ांसाठी (दोन श्रेयांक) मौवखकी
र्घेण्यात येईल.
• तृतीय आवि चतर्ु थ सत्राच्या ववद्यार्थयाांसाठी सत्रांत पररिेत ५० गिु ांसाठी (दोन श्रेयांक) एमसीक्यचू ी
स्वतंत्र प्रश्नपवत्रका असेल.
• एम. ए. मराठीच्या प्रत्येक ववद्यार्थयाथने अन्य ववभाग व सक
ं ु लातील एक अभ्यासपवत्रका प्रत्येक सत्रात
वकमान दोन श्रेयांकांसाठी अभ्यासने व वतची परीिा देिे अवनवायथ आहे.
• प्रत्येक सत्रासाठी ५०० गिु ांचे ववभाजन ( २० श्रेयांकांचे ववभाजन) पढु ीलप्रमािे असेल.
a. प्रत्येकी १०० गिु ांच्या (चार श्रेयाक
ं ाच्ं या) ४ अभ्यासपवत्रका
सत्रांत परीिा प्रत्येकी ५० गिु ांसाठी म्हिजे दोन श्रेयांकांसाठी आवि दोन श्रेयांकांसाठी अंतगथत
मल्ू याक
ं न. (एकूि सोळा श्रेयांक)
b. ५० गिु ांची (दोन श्रेयांक) एमसीक्यु पद्धतीची प्रश्नपवत्रका (तृतीय आवि चतर्ु थ सत्रासाठी) वकंवा ५०
गिु ांची (म्हिजे दोन श्रेयांकांसाठी) मौवखकी (प्रर्म आवि वितीय सत्रासाठी)
c . वकमान दोन श्रेयाक
ं ासं ाठी अन्य सक
ं ु लातील अभ्यासपवत्रका अभ्यासिे अवनवायथ आहे.

अभ्यासक्रमाचा एकूि आराखडा
प्रर्म सत्र
अभ्यासपवत्रके चा
क्रमांक
एम आर १
अवनवायथ
एम आर २
अवनवायथ
एम आर ३
अवनवायथ
एम आर ४
ऐवच्िक
एम आर ४.१
एम आर ४.२
एम आर ४.३
एम आर ४.४
एम आर ४.५
Open Elective from
other Department or
School
Viva voce

अभ्यासपवत्रके चे नाव/ िीषथक

श्रेयांक / गिु

मध्ययगु ीन मराठी वाड्मयाचा इवतहास

४ श्रेयाक
ं / १०० गिु

समाजभाषाववज्ञान

४ श्रेयांक / १०० गुि

मवु ितिोधन

४ श्रेयांक / १०० गुि

खालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक अभ्यासपवत्रका
अभ्यासावी.
साठोत्तरी सावहत्यप्रवाह (ववज्ञान, मवु स्लम, विस्ती)
जागवतकीकरिातील सावहत्य
मराठवाडााः प्रदेि आवि सावहत्य
ग्रामीि सावहत्य
वाङ्मयीन वनयतकावलके
ववद्यार्थयाथने संकुलातील इग्रं जी, फ्रेंच, स्पॅवनि
ववषयाच्या अर्वा अन्य संकुलातील एका
अभ्यासपवत्रके चा अभ्यास करिे अपेवित आहे.
मौवखकी (सत्रातील अभ्यासपवत्रकांवर आधाररत)
एकूि

४ श्रेयांक / १०० गुि

२ श्रेयांक / ५० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु
२० श्रेयांक / ५०० गिु

मराठी - प्रर्म सत्र – खल
ु े श्रेयांक
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
MR – OE 1
MR – OE 2
MR – OE 3
MR – OE 4

अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
मराठी भावषक कौिल्ये: संज्ञापन कौिल्ये
वलगं भाव: सक
ं ल्पना आवि स्वरूप
लोकवप्रय सावहत्य
मराठी सावहत्य आवि संस्कृ ती

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

सत्र दसु रे
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
एम आर ५
अवनवायथ
एम आर ६
अवनवायथ
एम आर सात७
अवनवायथ
एम आर ८
ऐवच्िक
एम आर ८.१
एम आर ८.२
एम आर ८.३
एम आर ८.४
एम आर ८.५
Open Elective from other
Department or School

Viva voce

अभ्यासपवत्रके चे नाव/ िीषथक
आधवु नक मराठी वाङ्मयाचा इवतहास

श्रेयांक / गिु
४ श्रेयांक / १०० गुि

ऐवतहावसक भाषाववज्ञान

४ श्रेयांक / १०० गुि

चळवळींचे सावहत्य

४ श्रेयांक / १०० गुि

खालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक
अभ्यासपवत्रका अभ्यासावी.
मराठी बोली आवि सावहत्य
बालकुमार सावहत्य
प्रादेविक सावहत्य
वाङ्मयीन कालखंडाचा अभ्यास
अमराठी प्रातं ातील मराठी सावहत्य.
ववद्यार्थयाथने संकुलातील इग्रं जी, फ्रेंच,
स्पॅवनि ववषयाच्या अर्वा अन्य
संकुलातील एका अभ्यासपवत्रके चा
अभ्यास करिे अपेवित आहे.
मौवखकी (सत्रातील अभ्यासपवत्रकांवर
आधाररत)
एकूि

४ श्रेयांक / १०० गुि

२ श्रेयांक / ५० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु
२० श्रेयांक / ५०० गिु

मराठी – वितीय सत्र – खल
ु े श्रेयाक
ं
अभ्यासपवत्रके चा
क्रमांक
MR – OE 5
MR – OE 6
MR – OE 7
MR – OE 8

सत्र वतसरे

अभ्यासपवत्रके चे िीषथक

श्रेयांक / गिु

मराठी भावषक कौिल्ये : संवाद व लेखन कौिल्ये
आंबेडकरी सावहत्य
इटं रनेट आवि मराठी भाषा
मराठीचे व्याकरि

२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
एम आर ९
अवनवायथ
एम आर १०
अवनवायथ
एम आर ११
अवनवायथ
एम आर १२
ऐवच्िक
एम आर १२.१
एम आर १२.२
एम आर १२.३
एम आर १२.४
एम आर १२.५
Open Elective from other
Department or School

MCQ EXAM

अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
सावहत्यववचार – भारतीय आवि
पाश्चात्य
विथनात्मक भाषाववज्ञान

श्रेयांक / गिु
४ श्रेयांक / १०० गुि

सामावजक दृवष्टकोिातनू सावहत्याचा
अभ्यास
खालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक
अभ्यासपवत्रका अभ्यासावी.
वचत्रपट संवहतालेखन
वियांचे लेखन
लेखकाचा वविेष अभ्यास : अरुिा ढेरे
सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया
भाषांतर अभ्यास
ववद्यार्थयाथने सक
ं ु लातील इग्रं जी, फ्रेंच,
स्पॅवनि ववषयाच्या अर्वा अन्य
संकुलातील एका अभ्यासपवत्रके चा
अभ्यास करिे अपेवित आहे.
बहुपयाथयी प्रश्न परीिा (सत्रातील
अभ्यासपवत्रकांवर आधाररत)
एकूि

४ श्रेयांक / १०० गुि

४ श्रेयाक
ं / १०० गुि

४ श्रेयांक / १०० गुि

२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु
२० श्रेयाक
ं / ५०० गिु

मराठी – तृतीय सत्र – खल
ु े श्रेयांक
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
MR – OE 9
MR – OE 10

अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
िब्दववचार
आवदवासी : सस्ं कृ ती आवि
सावहत्य

MR – OE 11
MR – OE 12

चररत्र, आत्मचररत्र आवि कादबं री २ श्रेयांक / ५० गिु
सावहत्यकृ तीचे माध्यमांतर
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

चतर्ु थ सत्र

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
एम आर १३
अवनवायथ
एम आर १४
अवनवायथ
एम आर १५
अवनवायथ
एम आर १६
ऐवच्िक
एम आर १६.१
एम आर १६.२
एम आर १६.३
एम आर १६.४
एम आर १६.५

अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
समीिाववचार

श्रेयांक / गिु
४ श्रेयांक / १०० गुि

मराठी वाङ्मयाची सास्ं कृ वतक पार्श्थभमू ी

४ श्रेयाक
ं / १०० गुि

आवदवासी सावहत्य

४ श्रेयांक / १०० गुि

खालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक
अभ्यासपवत्रका अभ्यासावी.
वाङ्मयीन संस्कृ ती आवि वंवचतांचे सावहत्य
जावहरातलेखन
मावहतीपर लेखन
मराठी समीिकाचा अभ्यास : सधु ीर रसाळ
मध्ययगु ीन भवि संप्रदाय आवि मराठी
सावहत्य
Open Elective from ववद्यार्थयाथने संकुलातील इग्रं जी, फ्रेंच, स्पॅवनि
other Department or ववषयाच्या अर्वा अन्य संकुलातील एका
School
अभ्यासपवत्रके चा अभ्यास करिे अपेवित
आहे.
MCQ EXAM
बहुपयाथयी प्रश्न परीिा (सत्रातील
अभ्यासपवत्रकांवर आधारीत)
एकूि
मराठी – चतर्ु थ सत्र
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
MR – OE13
MR – OE 14
MR – OE 15
MR – OE 16

अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
मराठी सावहत्याचे इग्रं जी भाषांतर
ववज्ञान सावहत्य
सौंदयथिाि
लोकसावहत्य

४ श्रेयांक / १०० गुि

२ श्रेयांक / ५० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु
२० श्रेयांक / ५०० गिु

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

मराठी ववभागाच्या वतीने सक
ं ु लातील अन्य ववभागातील ववद्यार्थयाांसाठी आवि अन्य सक
ं ु लातील ववद्यार्थयाांसाठी
पढु ील अभ्यासपवत्रका नेमण्यात आल्या आहेत. Open Elective अतं गथत ववद्यापीठ पररसरातील पदव्यत्तु र
वििि र्घेिारा कोित्याही संकुलातील ववद्यार्ी सदरील अभ्यासपवत्रकांसाठी नोंदिी करु िके ल.

खल
ु े श्रेयांक

मराठी - प्रर्म सत्र – खल
ु े श्रेयाक
ं
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
MR – OE 1
मराठी भावषक कौिल्ये: संज्ञापन कौिल्ये
MR – OE 2
वलंगभाव: संकल्पना आवि स्वरूप
MR – OE 3
लोकवप्रय सावहत्य
MR – OE 4
मराठी सावहत्य आवि संस्कृ ती
मराठी – वितीय सत्र – खल
ु े श्रेयाक
ं
अभ्यासपवत्रके चा
अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
क्रमांक
MR – OE 5
मराठी भावषक कौिल्ये : संवाद व लेखन
कौिल्ये
MR – OE 6
आंबेडकरी सावहत्य
MR – OE 7
इटं रनेट आवि मराठी भाषा
MR – OE 8
मराठीचे व्याकरि

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

मराठी – तृतीय सत्र – खल
ु े श्रेयांक
अभ्यासपवत्रके चा क्रमाक
ं अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
MR – OE 9
िब्दववचार
MR – OE 10
आवदवासी : संस्कृ ती आवि सावहत्य
MR – OE 11
चररत्र, आत्मचररत्र आवि कादबं री
MR – OE 12
सावहत्यकृ तीचे माध्यमांतर

श्रेयाक
ं / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

मराठी – चतर्ु थ सत्र
अभ्यासपवत्रके चा क्रमाक
ं
MR – OE13
MR – OE 14
MR – OE 15
MR – OE 16

श्रेयाक
ं / गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

अभ्यासपवत्रके चे िीषथक
मराठी सावहत्याचे इग्रं जी भाषांतर
ववज्ञान सावहत्य
सौंदयथिाि
लोकसावहत्य

एम. ए. मराठीच्या एकूि अभ्यासक्रमाची उविष्ट्ये
( Objectives of M.A. Marathi Syllabus)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

सावहत्याची संकल्पना समजनू र्घेिे
भाषेची सक
ं ल्पना समजनू र्घेिे
भाषा व सावहत्य यांचे परस्परसबं ंध समजनू र्घेिे
सावहत्येवतहासाच्या व सावहत्यप्रकारांच्या अभ्यासाची नवी दृष्टी वनमाथि करिे
मराठी सावहत्याचे सवाांगीि स्वरूप लिात र्घेिे
भाषेच्या उपयोजनाची कौिल्ये आत्मसात करिे
सावहत्याभ्यासाच्या नव्या वदिांचे आकलन करून र्घेिे

एम. ए. मराठीच्या एकूि अभ्यासक्रमाची वनष्पत्ती
( Out come of M.A. Marathi Syllabus)
१. मराठी सावहत्याचा सवाांवगि अभ्यास होईल.
२. सावहत्याचा अभ्यास करण्याचा दृष्टीकोन ववकवसत होईल.
३. सावहत्य आवि प्रत्यि जीवन व्यवहार यांमध्ये संबंध प्रस्र्ावपत करण्याचे भान येईल.
४. भाषेचा ववकास आवि वतची संरचना लिात येईल.
५. सावहत्याचा अन्य कलाप्रकारांिी असिारा संबंध कळून येईल.
६. जीवनदृष्टी ववकवसत होईल.
७. भाषेचे सद्यकालीन रूप आवि उपयोजन होण्यास मदत होईल.
८. भाषांतराभ्यासाकडे व जागवतक सावहत्याकडे लि जाईल व त्याववषयी नवे आकलन होईल.
९. सावहत्याभ्यासाच्या ववववध पद्धतींिी पररचय होईल.
१०. प्रत्यि जीवनात उभे राहण्यासाठी लाभ होईल.
११. माध्यमे, प्रकािन व्यवहार, स्पधाथ पररिा, अध्यापन इ. व्यवसायात कायथ करण्यासाठी उपयि
ु होईल.

एम ए मराठी वितीय वषथ
ततृ ीय सत्र

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

एम आर ९ अवनवायथ
सावहत्यववचार – भारतीय आवि पाश्चात्य
Objective (उविष्ट्ये)
१. सावहत्याच्या ववववध प्रयोजनाचं ा ववचार करिे.
२. पौवाथत्य व पावश्चमात्य मीमांसकांचा अभ्यास करिे.
३. सावहत्याच्या िैलीचा अभ्यास करिे.
४. सावहत्यातील ववववध संप्रदाय आवि त्यांच्या भवू मकांचा ववद्यार्थयाांना पररचय करून देिे.
Outcome: वनष्पत्ती
१. सावहत्याच्या स्वरूपाचा ववचार करण्यास सहायभतू होिाऱ्या बाबींचा या अभ्यासपवत्रके त ववचार
करण्यात आला आहे.
२. लवलत व लवलतेतर सावहत्याचे वविेष समजनू र्घेता येईल.
३. भारतीय आवि पाश्चात सावहत्याचे स्वरूपाचा अभ्यास करता येईल.
४. सावहत्याची बदलती प्रयोजने कळून येतील.
५. सावहत्य वसद्धांचा पररचय होईल.
अभ्यासर्घटक
१. सावहत्याचे स्वरुप
२. सावहत्याचे प्रयोजन
३. सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया
४. सावहत्यप्रकारांची संकल्पना
५. सावहत्याची भाषा
६. सावहत्य वसद्धांत
सदं भथ ग्रंर्
भारतीय सावहत्यिाि – ग. त्र्यं देिपांडे
रसववमिथ – के ना. वाटवे
अवभनव काव्यप्रकाि – रा. श्री. जोग
अवभनव सावहत्यिाि – भालचंि खांडेकर, लीला गोववलकर
काव्यिािप्रदीप – स. रा. गाडगीळ

मराठीचे सावहत्यिाि – मा. गो. देिमख
ु
सावहत्यववचार – वद. के . बेडेकर
सावहत्याची भाषा – भालचंि नेमाडे
सावहत्यिािाः स्वरुप आवि समीिा – वसतं पाटिकर
काव्यिाि पररचय – विविंकर उपासे

एम आर ९ अवनवायथ
विथनात्मक भाषाववज्ञान
Objective / उविष्टे
1. भाषेच्या अतं सत्रू ाचं ा अभ्यास करिे
2. भाषाववज्ञानातील अद्ययावत संकल्पनांची ओळख करून र्घेिे
3. भाषेचे सक्ष्ू म आकलन करिे
4. भाषाववज्ञान व व्याकरि याच
ं ी व्यवस्र्ा तपासिे
5. भाषेचा संरचनात्मक अभ्यास करण्याची दृष्टी ववकवसत करिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ भाषेच्या अंताःसत्रू ािी पररचय होईल.
२ मराठी भाषेचे सक्ष्ू म आकलन होईल.
३ भाषाववज्ञानातील जागवतक सक
ं ल्पनाचं ी ओळख होईल.
४ िब्द आवि अर्थ यांचे संबंध कळून येतील.
५ वाक्याच्या संरचनेचा पररचय होईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. भाषेचे स्वरुप
२. स्ववनमववचार
३. पदववचार
४. वाक्यववचार
५. अर्थववचार
सदं भथ ग्रंर्ाः
ध्ववनववचार – कालेलकर, डॉ ना. गो.
भाषाववज्ञानाः विथनात्मक आवि ऐवतहावसक - मालिे, इनामदार, सोमि(सपं ा.)
विथनात्मक भाषाववज्ञानाः स्वरुप आवि पद्धती - काळे , सोमि (संपा),
अवभनव भाषाववज्ञान - जोगळे कर, ग.ं ना.
भाषाववज्ञान पररचय - मालिे, पंडु े, सोमि (संपा)
आधवु नक भाषाववज्ञानाः वसद्धांतन आवि उपयोजन - मालिे वमवलंद
सबु ोध भाषािाि - जोिी प्र. न.
भाषाववज्ञानाः एक अभ्यास - िेंडगे डॉ वसंत (संपा.)

मराठीचे विथनात्मक भाषाववज्ञान - कदम, महेंि
विथनात्मक भाषाववज्ञान- जोिी प्रभाकर

एम आर १० अवनवायथ
सामावजक दृवष्टकोनातनू सावहत्याचा अभ्यास
Objective (उविष्ट्ये)
1. सावहत्याचा व समाजाचा परस्परसंबंध लिात र्घेिे
2. लेखकाच्या जडिर्घडिीत सावहत्याचे स्र्ान तपासिे
3. ववववध सामावजक चळवळींचा पररचय करून देिे
4. अवभरुची आवि समाज याच
ं े अनबु धं समजिे
5. सावहत्य संस्कृ तीची र्घडि लिात र्घेिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ सामावजक दृष्टीकोन म्हिजे काय? हे कळून येईल.
२ सावहत्याच्या वनवमथतीवर पररिाम करिा-या र्घटकांची ववस्ताराने जािीव होईल.
३ सावहत्याच्या श्रेष्ठतेचे, मल्ू यधारनेचे वनकष कसे ठरतात हे लिात येईल.
४ सावहत्य संस्कृ तीची र्घडि कळून येईल.
५ लेखकाच्या व्यविमत्वाचा नवा पररचय होईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. सावहत्य आवि समाज : परस्पर सबं धं
२. सामावजक दृष्टीकोनातनू सावहत्याचा अभ्यास : हेत,ू स्वरूप आवि व्याप्ती
३. सामावजक चळवळींचा सावहत्यावरील प्रभाव
४. गांधीवाद, माक्सथवाद, आंबेडकरवाद, िीवाद आवि मराठी सावहत्य
५. लेखकाचे व्यविमत्व : जडिर्घडि आवि सामावजक पयाथवरि
६. वाचकाचं ी अवभरुची, प्रकािन व्यवहार, प्रवसद्धी माध्यमे आवि वाङ्मयरूपे
सदं भथ ग्रंर्
सावहत्य आवि समाज - (सपं ा) नागनार् कोत्तापल्ले व इतर
सावहत्य आवि सामावजक संदभथ – रा. ग. जाधव
सावहत्य आवि समाज – सदा क-हाडे
संत वाङ्मयाची सामावजक फलश्रतु ी – गं. बा. सरदार
सावहत्य आवि सामावजक संदभथ – अंजली सोमि
सावहत्य, समाज आवि सस्ं कृ ती – वदगबं र पाध्ये

सावहत्याचा अवकाि – नागनार् कोत्तापल्ले
जीवन आवि सावहत्य – िरच्चंि मि
ु ीबोध
पयाथवरिीय प्रबोधन आवि सावहत्य – रा. ग. जाधव
सावहत्यकारि -पृर्थवीराज तौर
नवं जग, नवी कववता – ववश्राम गप्तु े
मराठी कववता: समकालीन पररदृश्य – पी. ववठ्ठल
मराठी सावहत्याचे समकालीन संदभथ – ववनायक येवले

एम आर १२.१ ऐवच्िक
वचत्रपट संवहता लेखन
Objective (उविष्ट्ये)
1.
2.
3.
4.
5.

वचत्रपटाची संकल्पना समजनू र्घेिे
वचत्रपट आवि इतर लवलतकला याच
ं ा सहसबं धं कळवनू र्घेिे
सावहत्य आवि वचत्रपट यांचा परस्परसंबंध लिात र्घेिे
वचत्रपट संवहतेच्या तंत्राचे अध्ययन करिे
वचत्रपट सवं हता वनवमथती करिे

Outcome: वनष्पत्ती
१ सावहत्य आवि इतर कला याचं ा अनबु धं लिात येईल.
२ वचत्रपटाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी ववकवसत होईल.
३ वचत्रपट अभ्यासाची आवड तयार होईल.
४ वचत्रपट संवहता लेखनाच्या मल
ु भूत बाबी कळून येतील
५ वचत्रपटाचा आस्वाद र्घेता येईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. वचत्रपटाः संकल्पना व स्वरुप
२. जागवतक वचत्रपटाची वाटचाल
३. भारतीय वचत्रपटांचा इवतहास
४. मराठी वचत्रपटाची पवू थवपवठका आवि जडिर्घडि
५. कर्ा आवि पटकर्ा
६. संवाद आवि गीतांचे महत्त्व
७. वचत्रपट आवि इतर सावहत्य व कलाप्रकार
८. पढु ील वचत्रपटाचा अभ्यास अपेवित आहे
र्ागं – कर्ा, पटकर्ा सवं ाद – सध्ं या गोखले
सदं भथ ग्रंर्
१. वनारसे श्यामला, सत्यवजत राय आवि भारतीय मन्वतं र

२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

बहादरू सतीि, वचत्रपटाचे सौंदयथिाि
भगत भाई, वफल्मयात्रा
सपकाळ अवनल, मराठी वचत्रपटाची पटकर्ा
अरववदं गोखले, मािसू आवि कळस
गारखेडकर डॉ वविाखा, कलात्मक वसनेमा
पानवलकर श्री दा. , िवू टंग
जाधव रा. ग. , चंदरे ी वचत्रहार
झिकर अवनल, वचत्रपटाची गोष्ट
रािे अिोक, वचत्रकर्ा
साठे वसंत, बखर वसनेमाची

एम आर १२.२ ऐवच्िक
वियांचे लेखन
Objective (उविष्ट्ये)
१. मध्ययगु ीन संत कवयीत्रींचा पररचय करून देिे.
२. वियांच्या कववतेचे समीिात्मक वववेचन करिे.
३. वियाच्ं या सावहत्यातील/ कववतेतील आियसत्रू ाच
ं ा अभ्यास करिे.
Outcome: वनष्पत्ती
१. वियाच्ं या लेखन परंपरे चा पररचय करून र्घेिे.
२. िीवादाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी समजून र्घेिे.
३. मराठीतील समकालीन वियांच्या लेखनाचा अभ्यास करिे.
४. मराठीतील मध्ययगु ीन कववयत्रींच्या कववतेचे वेगळे पि अभ्यासाने.
५. विटीि काळातील लेवखकांचे स्र्ान लिात येईल.
अभ्यासर्घटक
१ संत कववयत्री
२ आधवु नक काळातील वियांचे लेखन
३ स्वातंत्र्योत्तर काळातील वियांचे लेखन
४ िीवादी सावहत्य
५ खालील सावहत्यकृ तींचा अभ्यास अपेिीत आहे.
अ. संत जनाबाई यांचे वनवडक अभंग (कववता)
आ. आमच्या आयष्ु यातील काही आठविी रमाबाई रानडे – (आत्मचररत्र)
इ. अन्वयार्थ - ववजया राजाध्यि (कर्ासंग्रह)
ई. ि कववता महाजन –(कादबं री)

सदं भथग्रर्ं
प्राचीन मराठी संत कववयत्रींचे वाङ्मयीन कायथ- सहु ावसनी इलेकर
महाराष्रातील संत कववयत्री - आरती दातार
सतं कववयत्री- इदं मु ती िेवडे
मराठी लेवखका: वचंता आवि वचंतन- भालचंि फडके
दवलत वियाचं ी आत्मकर्ने: स्वरूप आवि वचवकत्सा- मनोहर जाधव
िी प्रश्नांची चचाथ - प्रवतभा रानडे
भारतीय संदभाथतनू िीवाद- िोभा नाईक
िीवाद आवि समाज पररवतथन- वदं ना महाजन
भारतीय िी जीवन- गीता साने
िी सावहत्याचा मागोवा - संपादक- मंदा खांडगे
कर्ा गौरीची- संपादक- ववद्या बाळ
मराठी नवकर्ा वाट आवि वळिे- मंगला वरखेडकर
आधवु नक मराठी कववयत्रींची कववता - रा.ग. जाधव
वाङ्मयीन प्रवृत्ती: तत्त्विोध - संपादक- के िव मेश्राम, पी. ववठ्ठल
मराठी कर्ा: उगम आवि ववका- इदं मू ती िेवडे
िीवलवखत सावहत्य: संदभथ आवि वचवकत्सा- संपादक- आितु ोष पाटील
अनरु ाधा पाटील यांची कववता- संपादक- दादा गोरे
सतं कववयत्री (महाराष्रातील प्रबोधनाच्या पाऊलखिु ा) - इदं मु ती िेवडे
िीवादी ववचार आवि समीिेचा मागोवा - िोभा पाटील

एम आर १२.३ ऐवच्िक
लेखकाचा वविेष अभ्यास – अरुिा ढेरे
Objective (उविष्ट्ये)

1.
2.
3.
4.
5.

वविेष लेखकाच्या सावहत्याचा अभ्यास करण्याची दृष्टी ववकवसत करिे
लौवकक व वाड्मयीन व्यविमत्त्व यांचा अनबु ंध तपासिे
लेखकाची स्र्ानवनवश्चती करण्याचे वनकष अभ्यासने
ववविष्ट लेखकाचा सपं िू थ अभ्यास करिे
लेखकाच्या जीवनववषयक दृष्टीकोिाचा अभ्यास करिे

Outcome: वनष्पत्ती
१. एका लेखकाच्या सावहत्यातील समकालीनत्व समजनू र्घेिे.
२. अरुिा ढेरे याच्ं या सावहत्याचे योगदान कळून येईल.
३. अरुिा ढेरे यांच्या सावहत्याचे स्वरूप लिात येईल.
४. लेखकाचा अभ््यास कसा के ला जातो हे कळून येईल.

५. सामावजक पयाथवरि आवि लेखक याच
ं े अनबु धं कळून येतील.
अभ्यास र्घटकाः
लेखकाचे व्यविमत्व : लौवकक आवि वाङ्मयीन
१. समाज, वाङ्मयीन पयाथवरि आवि लेखक
२. लेखकाचा काळ आवि लेखन
३. अरुिा ढेरे यांच्या खालील सावहत्य कृ तींचा अभ्यास अपेवित आहे.
अ. यिरात्र (कववतासंग्रह )
आ. मनातले आभाळ (लवलत लेख)
इ. महािार (कादबं री)
ई. कृ ष्िवकनारा (कर्ासंग्रह)

एम आर १२.४ ऐवच्िक
सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया
Objective (उविष्ट्ये)
1. लेखकाचे व्यविमत्त्व आवि सावहत्यवनवमथती यांची ओळख करून देिे
2. सावहत्यप्रकारवनहाय वनवमथतीप्रवक्रया समजनू देिे
3. लेखकाचे संस्कार, प्रेरिा आवि प्रभाव यांचा अभ्यास करिे
4. वनवमथतीप्रवक्रया आवि समीिा यांचा परस्परसंबंध अभ्यासिे
5. वाचकांच्या अवभरुचीचा वनवमथतीप्रवक्रयेवर काय पररिाम होतो ते तपासिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ सावहत्य वनवमथतीमागील ववववध दृष्टीकोनाि
ं ी पररचय होईल.
२ लेखनाच्या ववववध िक्यतांची पडताळिी करता येईल.
३ कारावगरीचे स्र्ान कळून येईल.
४ रंगभमू ीचे महत्त्व कळून येईल
५ कर्नाच्या ववववध पद्धतींचा पररचय होईल.

अभ्यासर्घटकाः
१. वनवमथतीप्रवक्रयेववषयी तावत्वक मीमासं ा : भारतीय व पाश्चात्य
२. प्रमख
ु सावहत्यप्रकारांची वैविष्ट्ये
अ. कर्ा
आ. कववता
इ. कादबं री
ई. नाटक
३. सावहत्यवनवमथतीप्रवक्रयेतील समस्या

४. प्रात्यविक : एखादा लवलतलेखन प्रकल्प पिू थ करून र्घेता येईल.
सदं भथ ग्रंर्
प्रवतभा साधन – ना. सी. फडके
हे लेखकाला मावहती हवेच – अ. अं. कुलकिी
सृजनात्मक लेखन – आनदं पाटील
कववता फुलते अिी – वा. रा. ढवळे
कहािीमागची कहािी – वीिा देव
सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया – आनदं यादव

एम आर १२.५ ऐवच्िक
भाषातं र अभ्यास
Objective (उविष्ट्ये)
1. भाषातं राची सक
ं ल्पना समजनू र्घेिे
2. जागवतक सावहत्याची ओळख करून र्घेिे
3. भाषांतर प्रकारांचा अभ्यास करिे
4. मराठीतील भाषांतररत सावहत्याचा आढावा र्घेिे
5. भाषांतररत सावहत्याची समीिादृष्टी ववकवसत करिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ जागवतक सावहत्यािी ओळख होईल.
२ भाषांतर प्रवक्रयेचा पररचय होईल.
३ भाषांतरीत कलाकृ तीचा अभ्यास कसा करावा याबाबत दृष्टी ववकवसत होईल.
४ भाषांतरांच्या मयाथदा कळून येतील.
५ भाषांतराचे प्रकार लिात येतील.
अभ्यास र्घटक
१. भाषांतर संकल्पना, प्रकार
२. भाषांतरातील समस्या आवि मयाथदा
३. मराठीतील भाषांतरीत सावहत्याचा पररचय
४. भारतीय सावहत्याची सक
ं ल्पना
५. पढु ील कलाकृ तींचा अभ्यास अपेवित आहे.
अ. वनळ्या डोळ्यांचा मािसू ) मोंपासा - अनवु ाद (िाया महाजन –
आ. ब्लाईडने
ं स – ज्यझु े सारामागु )अनवु ाद (भास्कर लक्ष्मि भोळे –
इ. काळाला झोपू देिार नाही एन –. गोपी (काच
ं न वदलीप जतकर – अनवु ाद)

ई. उत्सव सरू
ु च आहे – इमरोज (अनवु ाद – वकिोर मेढे )
सदं भथग्रर्ं
भाषांतर – सदा क-हाडे
भाषातं र मीमासं ा – (सपं ा.) कल्याि काळे , अजं ली सोमि
सावहत्यसेतू – एल. एस. देिपांडे
अनवु ाद विथव्यवस्र्ा आवि मी – सयु थनारायि रिसभु े
देिीवाि – चिं कातं बावं दवडेकर
अिरांचा श्रम के ला – ववलास सारंग
भाषांतरप्रसंग – वनविकांत ठकार

चतर्ु थ सत्र

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

एम आर १३ अवनवायथ
समीिाववचार
Objective (उविष्ट्ये)
1. भारतीय व पाश्चात्य समीिेचे स्वरूप समजनू र्घेिे
2. सैद्धांवतक आवि आस्वादक समीिेचा पररचय करून देिे
3. मराठी समीिेची पवू थपरंपरा समजनू र्घेिे
4. मराठीतील महत्त्वाच्या समीिकांचा ववद्यार्थयाांना पररचय करून देिे
5. ‘वाद’ ही संकल्पना स्पष्ट करून ववववध वादांची चचाथ करिे
Outcome: वनष्पत्ती
१. ववद्यार्थयाांना समीिाववचार समजनू र्घेता येईल.
२. मराठीतील महत्त्वाच्या समीिकांचा ववध्यार्थयाांना पररचय होईल.
३. ववद्यार्थयाांना सावहत्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टी वमळेल.
४. सावहत्य आवि इतर कलाचं े नाते लिात येईल.
५. ववववध समीिा पद्धतींिी पररचय होईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. समीिेची संकल्पना, प्रयोजन व कायथ
२. सावहत्यववचार आवि समीिा
३. वाङ्मयीन मल्ू ये व जीवनमूल्ये : परस्परसंबंध

४. सावहत्य आवि इतर लवलत कला
५. समीिापद्धती – समाजिािीय, माक्सथवादी, मानसिािीय, आवदबंधात्मक, रुपवादी.
६. समीिेतील संकल्पना –अवभजातवादउत्तर आ ,धवु नकतावादअवतवास्तव ,वास्तववाद ,वाद ,
संरचनावाद ,अवस्तत्ववाद
सदं भथग्रंर्
सावहत्याचे तत्वज्ञान – वव. ना. ढवळे
सावहत्यातील संप्रदाय – रा. िं.वावळंबे
माक्सथवादी सावहत्यववचार – के . रं. विरवाडकर
मराठी टीका – वसंत दावतर
समीिेची नवी रूपे – गंगाधर पाटील
समीिेतील नव्या सक
ं ल्पना – (सपं ा) डॉ. मनोहर जाधव
वाङ्यीन वाद : संकल्पना व स्वरूप – (संपा) प्रा. सीताराम रायकर आवि इतर
सावहत्य समीिा पररभाषा कोि – भाषा संचालनालय, महाराष्र िासन

एम आर १४ अवनवायथ
मराठी वाङ्मयाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी
Objective (उविष्ट्ये)
१. राजकीय, सामावजक आवि सांस्कृ वतक वस्र्त्यंतराची मावहती देिे.
२. क्रमाक्रमाने आधवु नक सावहत्याची वनवमथती किी झाली याची मावहती करून देिे.
३. त्या त्या काळाची वैविष्ट्ये समजनू र्घेिे.
Outcome: वनष्पत्ती
१ संस्कृ ती अभ्यासाची संकल्पना स्पष्ट होईल.
२ संस्कृ ती आवि सावहत्य यांचे अन्योन्य संबंध लिात येतील.
३ सावहत्याच्या आधारे सस्ं कृ तीचे नवे ववश्ले षि करण्याचा दृष्टीकोि ववकवसत होईल.
४ सावहत्यवनवमथतीच्या बदलत्या प्रेरिा कळून येतील.
५ राजसत्तेचे सावहत्यावर होिारे पररिाम लिात येतील.
अभ्यास र्घटकाः
१. संस्कृ ती म्हिजे काय? व्याख्या आवि स्वरूप
२. सस्ं कृ तीच्या अवभव्यिीचे भावषक रूप
३. सावहत्यवनवमथतीच्या प्रेरिा
४. विटीि राजवट आवि मराठी सावहत्य व्यवहार
५. प्रकािन व्यवहार, वनयतकावलके , सावहत्य चळवळी, सावहत्य संमेलने इ.

सदं भथग्रर्ं
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी- गो. म. कुलकिी
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी- सदा कऱ्हाडे
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सास्ं कृ वतक पार्श्थभमू ी- दत्ता भगत
कला, सावहत्य व संस्कृ ती- रा.ग.जाधव
वाङ्मयीन सस्ं कृ ती- सधु ीर रसाळ
भाषा, सावहत्यकला आवि संस्कृ ती- सदा कऱ्हाडे
सांकृवतक मल्ू यवेध- रा.ग.जाधव
सावहत्याचा अवकाि- नागनार् कोत्तापल्ले
टीकास्वयंवर- भालचंि नेमाडे
सावहत्य, समाज आवि संस्कृ ती- वदगंबर पाध्ये
वाङ्मयीन प्रवृत्ती: तत्त्विोध- संपादक- के िव मेश्राम, पी.ववठ्ठल
मराठी सावहत्य: प्रेरिा व स्वरूप- संपादक- गो. मा.पवार/ म.द. हातकिंगलेकर
िी प्रश्नाच
ं ी चचाथ- प्रवतभा रानडे
भारतीय संदभाथतनू िीवाद- िोभा नाईक
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी- नरें ि मारवाडे
सावहत्याचे सांस्कृ वतक संवचत - प्रल्हाद लल
ु ेकर/ के िव तपु े
मराठी सावहत्याचा सांस्कृ वतक संदभथ - रा.ग.जाधव,

एम आर १५ अवनवायथ
आवदवासी सावहत्य
Objective (उविष्ट्ये)
1. आवदवासी सावहत्याची संकल्पना लिात र्घेिे
2. आवदवासी सावहत्याचा इवतहास अभ्यासिे
3. मराठीतील महत्त्वाच्या आवदवासी लेखकाच
ं ा पररचय करून र्घेिे
4. वाड्मयप्रकारवनहाय आवदवासी सावहत्य समजून र्घेिे
5. एकूि सावहत्यप्रवाहात आवदवासी सावहत्याचे वेगळे पि समजनू र्घेिे
6.
Outcome: वनष्पत्ती
१. ववद्यार्थयाांना आवदवासी सावहत्यातील वेगळे पि समजनू र्घेता येईल.
२. आवदवासी सावहत्यातील महत्त्वाच्या लेखकांचा पररचय होईल.
३. ववद्यार्थयाांना आवदवासी सावहत्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टी वमळेल.
४. आवदवासी सावहत्याच्या प्रेरिा कळून येतील.
५. आवदवासी सावहत्याचे वेगळेपि लिात येईल.
अभ्यास र्घटकाः

१. आवदवासी सावहत्य : स्वरूप,सज्ञं ा, सक
ं ल्पना आवि व्याप्ती.
२.आवदवासी सावहत्याची वाटचाल आवि वेगळेपि.
३.आवदवासी सावहत्याच्या प्रेरिा.
४. मराठी आवदवासी सावहत्यातील जीवन जाविवाच
ं ा िोध.
सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील सावहत्यप्रकारानसु ार वनवडक कलाकृ तींचा अभ्यास करिे अपेवित आहे.
कववता : वळीव - तक
ु ाराम धांडे
कर्ा : राब - संजय लोहकरे
कादबं री: पाड्यावरचा वटल्या - तक
ु ाराम चौधरी
नाटक/ एकांवकका: अहेरचा बदला अहेर - उषावकरि आत्राम
सदं भथग्रंर्
आवदवासी सावहत्य : स्वरूप आवि समीिा - ववनायक तुमराम.
आवदवासी सावहत्य स्वरूप आवि समस्या - सपं ा. प्रमोद मनु र्घाटे.
आवदवासी :समाज, संस्कृ ती आवि सावहत्य - संपा. वैजनार् अनमल
ु वाड
वळीव : एक आकलन - डॉ. संजय लोहकरे
महाराष्रातील आवदवासी सावहत्य : एक िोध - माहेर्श्री गाववत
आवदवासी सावहत्याः जािीव जागर – (संपा) पंजाब िेरे, राजू मोतेराव

एम आर १६.१ ऐवच्िक
वाङ्मयीन सस्ं कृ ती आवि ववं चताचं े सावहत्य
Objective (उविष्ट्ये)
1. वाड्मयीन संस्कृ तीची संकल्पना समजनू र्घेिे
2. वाड्मयीन संस्कृ ती आवि सावहत्य संस्कृ ती यांचा परस्परसंबधं समजनू र्घेिे
3. वंवचताच्या सावहत्याचा सांस्कृ वतक संदभाथत अभ्यास करिे
4. ववं चताच्ं या सावहत्याचे वनराळे पि समजनू र्घेिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ सावहत्याचे सामावजक सांस्कृ वतक भेद लिात येतील.
२ सावहत्याचे व्यापक वतथळ
ु वसद्ध होण्यात सवथ र्घटकांचे महत्व कळून येईल.
३ पररर्घावरील समहु ाचं े सास्ं कृ वतक योगदान स्पष्ट होईल.
४ श्लील अश्लील याबाबतची चचाथ कळून येईल.
५ वंवचतांच्या सावहत्याचे वेगळे पि लिात येईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. सामावजक प्रबोधनात वाङ्मयीन सस्ं कृ तीचे योगदान

२.
३.
४.
५.
६.
७.

अवभरुची: ग्रामीि आवि नागर
वाङ्मयीन संस्कृ ती संर्घषथ : अवभजन आवि बहुजन
िद्ध
ु तेच्या धारिा : भाषा आवि वाङ्मयीन
श्लील- अश्लील यासदं भाथतील मत मतांतरे
अवभव्यिी स्वातंत्र्य आवि वनबांध, वादवववाद
ववं चताचं े सावहत्य: सक
ं ल्पना

सदं भथग्रंर्
सावहत्याचा अवकाि – नागनार् कोत्तापल्ले
कादबं री आवि मराठी कादबं री – उषा हस्तक
टीकास्वयंवर – भालचंि नेमाडे
धार आवि काठ – नरहर कुरुंदकर
मराठी कर्ेची वस्र्तीगती – अंजली सोमि
सदं भाथसवहत िीवाद- सपं ादक- वदं ना भागवत
मानविािातील वलंगभावाची िोधमोहीम- ववद्युत भागवत
समकालीन सावहत्यचचाथ - संपादक- मनोहर जाधव/ श्रीकांत देिमख
ु
वलंगभाव समजनू र्घेताना- कमला भसीन (अन.ु श्रतु ी तांबे)

एम आर १६.२ ऐवच्िक
जावहरातलेखन
Objective (उविष्ट्ये)
7. जावहरातीची सक
ं ल्पना लिात र्घेिे
8. जावहरातींच्या प्रकारांचा अभ्यास करिे
9. माध्यम आवि जावहराती यांचे परस्परसंबंध समजनू र्घेिे
10. जागवतक जावहरातीचा अभ्यास करिे
11. मराठी जावहरातववर्श्ाचा पररचय करून देिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ जावहरातीकडे पाहण्याची आगळी दृष्टी ववकवसत होईल.
२ जावहरातींचे लेखन करण्यास उपयोग होईल.
३ प्रसारमाध्यमांची बलस्र्ाने लिात येतील.
४ जगप्रवसद्ध जाहीरातींिी ओळख होईल.

५ प्रत्यि जावहराती वलवहता येतील.
अभ्यास र्घटकाः
१. जावहरातीची सक
ं ल्पना
२. उत्पादन वनवमथती, व्यापार, बाजार आवि जावहरात
३. प्रसारमाध्यमे आवि जावहरात
४. जावहरात आवि कलामूल्ये
५. जावहरात आवि सामावजक बांवधलकी
६. जगप्रवसद्ध जावहरातींची ओळख
७. मराठी जावहरातींचे बदलते ववर्श्
८. जावहरातींचे प्रत्यि संवहता लेखन (मिु ीत, श्राव्य, दृक आवि िुकश्राव्य माध्यम)
सदं भथ ग्रंर्ाः
जावहरातींचे जग – िोभा भागवत

एम आर १६.३ ऐवच्िक
मावहतीपर लेखन
Objective: (उविष्ट्ये)
१. समाजमाध्यमाचे स्वरूप समजनू र्घेिे.
२. नव्या माध्यमात लेखन करण्याची दृष्टी ववकवसत करिे.
३. व्यावसावयक लेखनासंबंधी भान वनमाथि करिे.
Outcome: वनष्पत्ती
१. सोिल मीवडयासंबंधी नवी दृष्टी आवि भान वनमाथि होईल.
२. प्रसार माध्यमांचा पररचय होईल.
३. समाज माध्यमाबं रोबरच व्यावसावयक लेखन कसे करावे? हे समजनू र्घेता येईल.
४. मानपत्र वलवहता येईल.
५ कायथक्रमाचे वृत्तांत वलवहता येतील.
अभ्यासर्घटक
१. सोिल मीवडयाचे स्वरूप (इ-मेल, फे सबक
ु , व्हॉटसप, ट्ववटर इ.ची ओळख)
२. इटं रनेट आवि सोिल मीवडया
३ मावहतीपर लेखन म्हिजे काय?
अ भाषि लेखन
ब अहवाल लेखन
क स्मरविका संपादन

ड वृत्तातं लेखन
इ मावहतीपवु स्तका
फ मानपत्र लेखन
सदं भथग्रंर्
सोिल मीवडया वडवजटल दवु नया- प्रफुल्ल सतु ार
व्यावहाररक मराठी - ल.रा.नावसराबादकर
प्रसार माध्यमांसाठी लेखन कौिल्ये - यिवंतराव चव्हाि महाराष्र मि
ु ववद्यापीठ, नाविक, पस्ु तक क्र.MAR
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उपयोवजत मराठी- प्रकाि मेदककर
माध्यमांची भाषा आवि लेखन कौिल्ये- के िव तपु े
व्यावसावयक पत्रव्यवहार आवि अहवाल लेखन- विल्पा देिपांडे
भाषि व नाट्यववषयक ववचार- अिोक दा.रानडे
कलेची मल
ू तत्त्वे- आर.जी.कॉवलगं वडू (स.ग.मालिे/ वमवलदं मालिे
मराठी भाषा उपयोजन व सजथन- सहु ासकुमार बोबडे
व्यावहाररक मराठी- सयाजीराव मोकािी/ रंजना नेमाडे

एम आर १६.४ ऐवच्िक
मराठी समीिकाचा अभ्यास – सधु ीर रसाळ
Objective (उविष्ट्ये)
6. समीिा ही सक
ं ल्पना समजनू र्घेिे
7. मराठी समीिेच्या परंपरे चा पररचय ववद्यार्थयाांना करून देिे
8. डॉ. सधु ीर रसाळ यांच्या समीिालेखनाची चचाथ करिे
9. ‘कववता आवि प्रवतमा’, ‘वाड्मयीन सस्ं कृ ती’ या डॉ. रसाळांच्या समीिाग्रर्ं ाची ओळख
करून देिे
Outcome: वनष्पत्ती
१. ववद्यार्थयाांना समीिक सधु ीर रसाळ समजनू र्घेता येतील.
२. सधु ीर रसाळ यांच्या सावहत्य व समीिालेखनाचा पररचय होईल.
३. एका समीिकाचा अभ्यास कसा करावा याववषयी ववद्यार्थयाांना नवी दृष्टी वमळेल.
४. मराठी टीका लेखन परंपरे िी पररचय होईल.
५. समीिेतील पायाभतू संकल्पना लिात येतील.
अभ्यास र्घटकाः
१. मराठी समीिेची पायाभतू ओळख.
२. समीिा आवि समीिक.

३. सधु ीर रसाळ याचं े व्यविमत्त्व.
सदर अभ्यासपवत्रके त सधु ीर रसाळ यांच्या समीिालेखनाचे स्वरूप समजनू र्घेिे अपेवित आहे. सधु ीर रसाळ
यांच्या खालील ग्रंर्ांचा अभ्यास.
१. वाङ्मयीन संस्कृ ती
२. समीिक भालचिं नेमाडे
३. ना. र्घ. देिपांडे यांची कववता
सदं भथग्रर्ं :
समीिेची नवी रूपे : गंगाधर पाटील
मराठी समीिेची वाटचाल : गो. म. कुलकिी
सावहत्यवनवमथती आवि समीिा : वा. ल. कुलकिी
सावहत्यसमीिा : स्वरूप आवि ववकास - गोडबोले/ जोगळे कर
रूपवेध : नरहर कुरुंदकर
कववता आवि प्रवतमा - सधु ीर रसाळ

एम आर १६.५ ऐवच्िक
मध्ययगु ीन भिीसप्रं दाय आवि मराठी सावहत्य
Objective (उविष्ट्ये)
6. मध्ययगु ीन ही संकल्पना समजून र्घेिे
7. मध्ययगु ातील धमथव्यवस्र्ा, समाज आवि सावहत्य याच
ं ा परस्परसबं धं लिात र्घेिे
8. मध्ययगु ातील भावषक वैविष्ट्ये समजनू र्घेिे
9. मध्ययगु ीन राजसत्ता आवि सावहत्य यांचा अनबु ंध तपासिे
10. प्रमख
ु सतं सावहत्याचा अभ्यास करिे
11.
Outcome: वनष्पत्ती
१ काळ आवि सावहत्य वनवमथती याबिलच्या आकलनाच्या किा ववस्तारतील.
२ ववचारसरिी आवि सावहत्य याबिल नवे भान येईल.
३ नैवतकतेची रुजविक
ू आवि सावहत्यवनवमथती याववषयी नवी समज ववकवसत होईल.
४ भिी संप्रदायाचे वाङ्मयीन योगदान कळून येईल.
५ मध्ययगु ीन संत चळवळीचे आकलन होईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. भविसप्रं दाय सज्ञं ा :, सक
ं ल्पना, स्वरूप आवि व्याप्ती.
२. भिी संप्रदायाची वाटचाल.

३. मध्ययगु ीन सतं सावहत्य आवि चळवळ
४. सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील संप्रदायांच्या अनषु ंगाने अभ्यास करिे अपेवित आहे
नार् संप्रदाय, महानभु ाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय,दत्त संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय इत्यादी
सदं भथग्रंर्ाः
रुजवु ात, मराठी सावहत्याचे आवदबधं -उषा देिमख
ु
प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इवतहास- प्र.न.जोिी
पाच भिीसंप्रदाय- र. रा. गोसावी
प्राचीन मराठी वाङ्मयाचे स्वरूप-ह. श्री. िेिोलीकर

मराठी – ततृ ीय सत्र – खल
ु े श्रेयांक ............................................................
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िब्दववचार
Objective (उविष्ट्ये)
1. िब्द ही सक
ं ल्पना समजनू र्घेिे
2. ववववध प्रकारच्या पाररभावषक संज्ञा समजनू र्घेिे
3. भाषेतील वाक्प्रचार आवि म्हिींचा अभ्यास करिे
4. िब्दांच्या अर्ाांचा िोध र्घेिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ िब्दाचं े महत्व लिात येईल.
२ िब्दांिी नवी ओळख वनमाथि होईल.
३ िब्दांचे ध्वनी आवि अर्थ यांच्यािी झालेली ही ओळख सजथनाला उपयि
ु ठरे ल.
४ दोन िब्दांमधील नेमका फरक कळून येईल.
५ िब्दाच्या ध्ववनरुपाचे आकलन होईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. िब्द संकल्पना –
२. समानार्ी आवि ववरुद्धार्ी िब्द
३. वाक्प्रचार आवि म्हिी
४. समहू दिथक आवि ध्ववनदिथक िब्द
५. िब्दसमहु ासाठी एक िब्द ,समहू दिथक िब्द ,जोडीने येिारे िब्द
६. एकाच िब्दाचे वनरवनराळे अर्थ िब्दांच्या जोड्यातील फरक ,
७. पाररभावषक िब्द
सदं भथ ग्रंर्
सगु म मराठी व्याकरि व लेखन िब्दरत्न ) –सपं ादक: वैिाली कालेकर
िद्ध
ु लेखन ठे वा वखिात अरुि फडके –
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आवदवासी : संस्कृ ती आवि सावहत्य
Objective (उविष्ट्ये)
1. आवदवासी समाज आवि संस्कृ तीचा अभ्यास करिे
2. आवदवासी बोलींचा आवि सांस्कृ वतक परंपरांचा अभ्यास करिे
3. आवदवासी लोकतत्वे समजनू र्घेिे

Outcome: वनष्पत्ती
१. ववद्यार्थयाांना आवदवासी सावहत्य आवि संस्कृ तीचे वैभव समजनू र्घेता येईल.
२. आवदवासी सावहत्यातील समाजवास्तवाचा पररचय होईल.
३. ववद्यार्थयाांना आवदवासींच्या जीवनाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी वमळे ल.
४. आवदवासी संस्कृ तीिी पररचय होईल.
५. आवदवासी लोकसस्ं कृ तीचे वेगळे पि कळून येईल.
अभ्यास र्घटकाः
1. आवदवासी : सज्ञं ा आवि सक
ं ल्पना.
2.आवदवासी : समाज आवि संस्कृ ती.
3.आवदवासी भाषा आवि सावहत्य.
4.आवदवासी संस्कृ ती म्हिजे काय? इ.
5.सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ीलपैकी एका कलाकृ तीच्या आधारे आवदवासी संस्कृ ती आवि सावहत्याचा अभ्यास
करिे अपेवित आहे.
आत्मकर्ा :- अंदकाळ - वकिन चव्हाि
कर्ा :- नवसा वभलिीचा एल्गार - नजबु ाई गाववत
कादबं री : - इधोस – कृ ष्िा भवारी
सदं भथग्रर्ं :
भारतीय आवदवासी- गरुु नार् नाडगोंडे
आवदवासी सावहत्य आवि अवस्मतावेद- संपा.,प्रफुल्ल विलेदार
वानप्रस्र्- गिेि देवी
आवदवासी : समाज, संस्कृ ती आवि सावहत्य- संपा. डॉ. वैजनार् अनमल
ु वाड
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चररत्र , आत्मचररत्र आवि कादबं री
Objective (उविष्ट्ये)
1. चररत्र आवि आत्मचररत्र या सावहत्यप्रकारांचा अभ्यास करिे
2. कादबं री या वाड्मप्रकाराचे स्वरूप समजनू र्घेिे
3. वनवडक कलाकृ तींचा अभ्यास करिे

१.
२.
३.
४.
५.

Outcome: वनष्पत्ती
वाङ्मय प्रकाराच्या संकल्पनेचे भान येईल.
वाङ्मय प्रकार आियावर कसा पररिाम करतात हे कळून येईल.
वाङ्मय प्रकारातील ठळक भेद लिात येतील.
चररत्र , आत्मचररत्र यातील भेदरे षा कळून येईल.
कादबं रीचे वेगळे पि लिात येईल.

अभ्यास र्घटकाः
१. चररत्र : संकल्पना
२. आत्मचररत्र : सक
ं ल्पना
३. कादबं री : संकल्पना
४. चररत्रात्मक कादबं री आवि आत्मचररत्रात्मक कादबं री: वविेष पररचय
५. कोित्याही एका ववभागातील दोन सावहत्यकृ तींचा अभ्यास अपेवित आहे.
अ. चररत्र आवि चररत्रात्मक कादबं री
१. क्रातं ीज्योती साववत्रीबाई जोतीराव फुले – मा गो. माळी – चररत्र
२. मी साववत्री जोतीराव – कववता मरुु मकर – चररत्रात्मक कादबं री
आ. आत्मचररत्र आवि आत्मचररत्रात्मक कादबं री
१. बॅररस्टरचं काटां – डॉ वहमं तराव बावस्कर – आत्मचररत्र
२. झोंबी – आनंद यादव – आत्मचररत्रात्मक कादबं री
सदं भथ ग्रंर्
मराठी वाङ्मय कोि, खंड ४, समीिा संज्ञा- संपादक- ववजया राजाध्यि
सावहत्य अध्यापन आवि प्रकार – संपादक – श्री. प.ु भागवत आवि इतर
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सावहत्यकृ तीचे माध्यमातं र
Objective (उविष्ट्ये)
1. माध्यमातं र ही सक
ं ल्पना समजनू र्घेिे
2. माध्यमाचे महत्त्व लिात र्घेिे
3. माध्यम बदल होताना आियाचे स्वरूप कसे बदलते हे लिात र्घेिे
१.
२.
३.
४.
५.

Outcome: वनष्पत्ती
कला व्यवहाराच्या अंतगथत संबधं ाचं े ज्ञान होईल.
कलाकृ तीच्या माध्यमाचे महत्व लिात येईल.
अर्थ आवि त्याचे संप्रेषि याबिल नवे आकलन होण्यास मदत होईल.
वचत्रपट आवि कादबं री यातील साम्यभेद लिात येतील.
सावहत्यकृ तीची बलस्र्ाने लिात येतील.

अभ्यास र्घटकाः
१. माध्यमांतर संकल्पना व स्वरूप :
२. दरू वचत्रवािीवरील माध्यमांतर

३. कववतेचे माध्यमातं र
४. नाटकाचे माध्यमांतर
५. सावहत्यकृ तीचे वचत्रपटरूप
सदं भथग्रंर्
सावहत्य कृ तीचे माध्यमांतर – राजेंि र्ोरात
कला आवि सस्ं कृ ती सधु ीर देवरे – एका समन्वय :
सौंदयथमीमांसा पाटिकर .भा .रा –
क अवखल भारतीय मराठी सावहत्य ,स्मरविका ,हाकाठ-संमेलन सासवड ,
नाट्यिोध कानडे .श्री .मु –
नाट्यववचार डॉ अनतं देिमख
ु –
आजचे नाटककार ) –संपा डॉ स्नेहल तावरे ,दत्तात्रय पंडु े .डॉ (
सावहत्य भागवत आवि इतर .पु .श्री (संपा) - अध्यापन आवि प्रकार :

मराठी – चतर्ु थ सत्र – खल
ु े श्रेयांक ............................................................
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मराठी सावहत्याचे इग्रं जी भाषांतर
Objective (उविष्ट्ये)
1. भाषातं राची सक
ं ल्पना समजनू र्घेिे
2. मराठीतनू इग्रं जीत भाषांतररत झालेल्या सावहत्याचे स्वरूप समजनू र्घेिे
3. भाषातं रतील अडचिी लिात र्घेिे
Outcome: वनष्पत्ती
१. भाषांतर म्हिजे काय हे कळून येईल.
२. भाषातं रामळ
ु े मळ
ु लेखनात कोिते बदल होतात? याचे भान येईल.
३. मराठी संस्कृ तीचे वेगळे पि नजरे त येईल.
४. मराठीतनू अन्य भाषेत अनवु ाद होताना येिा-या अडर्ळ्यांची कल्पना येईल.
५. भाषांतराचा अभ्यास कसा के ला जातो हे समजून येईल.
अभ्यास र्घटकाः
१.
२.
३.
४.
५.

भाषांतर: संकल्पना
भाषांतराची आवश्यकता
मराठीतनू इग्रं जीत भाषांतरीत झालेल्या सावहत्याचे स्वरूप
भाषांतरातील समस्या
पढु ील भाषांतररत लेखनकृ तींचा मळ
ू सावहत्यकृ तीसोबत अभ्यास करायचा आहे
अ. An Anthology of Marathi Poetry (Edited by Dilip Chitre, Nirmala
Sadanand Publishers, Mumbai, 19670) या संग्रहातील खालील कववता
1. Radha - P. S. Rege (Translated by the poet)
2. Mice in the wet Barrel Died – B. S. Mardhekar (Translated by dilip
Chitre)
3. How Suddenly – Indira (Translated by dilip Chitre)
4. You and Is – Bhalchandra Nemade (Translated by dilip Chitre)
ब. Contemporary Marathi Poetry (Edited by Bhagawan Thag,
Maharashtra Anuwad Parishad Prakashan, Buldana, 1999) या संग्रहातील
खालील कववता
1. Realising – Kusumagraj
2. Yaman – Shankar Ramani
3. Journey – N. G. Deshapande

4. Alienation – Rajani Parulekar
क. Live Updates (Edited and Translated by sachin Ketkar, Poetrywala,
Mumbai, 2005) या संग्रहातील खालील कववता
1. Mohak – Hemant Divate
2. Even though we live – Amita kokate
3. The Performer – Bhujang Meshram
4. The City of Sirens – Arun Kale
ड. A Comparison of Men and Women ( Stri Purush Tulana – Tarabai
Shinde) Translated by Maya Pandit, Women writing in India. Vol 1.
Edited by Susie Tharu and K. Lalita, Feminist Press/ City University of
New York, 1991.
इ. Gondoo (Gondu – P. S. Jadhav) Translated by Shobha Shinde
Hambarde, Suryamudra Prakashan, Nanded 2019.
सदं भथग्रर्ं ाः
भाषांतर प्रसंग – वनविकांत ठकार
वहदं ी कादबं -यांची मराठी भाषांतरे – (संपा) डॉ गजानन चव्हाि, डॉ. अववनाि सांगोलेकर
भाषांतर मीमांसा – (संपा) कल्याि काळे , अंजली सोमि
अनवु ाद, विथव्यवस्र्ा आवि मी – डॉ सयू थनारायि रिसुभे
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ववज्ञान सावहत्य
Objective (उविष्ट्ये)
1. ववज्ञान व सावहत्य यांचा अनबु ंध लिात र्घेिे
2. ववज्ञान सावहत्याची सक
ं ल्पना समजनू र्घेिे
3. मराठी ववज्ञान सावहत्याचा पररचय करून र्घेिे
4.
Outcome: वनष्पत्ती
१. ववज्ञान आवि सावहत्य यांचे अनबु ंध लिात येतील.

२.
३.
४.
५.

ववज्ञानाचा सावहत्यावर होिारा पररिाम कळून येईल.
ववज्ञानाला सावहत्य नव्या कल्पना किा परु वते त्याचे आकलन होईल.
ववज्ञान सावहत्याचे वेगळे पि कळून येईल.
मराठी ववज्ञानसावहवत्यकाचं ा पररचय होईल.

अभ्यास र्घटकाः
१) ववज्ञान आवि सावहत्य परस्पर संबंध.
२) ववज्ञान सावहत्य : स्वरूप, संकल्पना आवि व्याप्ती.
३) ववज्ञान सावहत्याची वाटचाल आवि वेगळेपि.
४) ववज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे आवि सावहत्य.
५) ववज्ञान सावहत्याची वैविष्ट्ये.
६)सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील सावहत्यकृ तीचा अभ्यास करिे अपेवित आहे.
यिाची देिगी - जयंत नारळीकर
सदं भथग्रंर्
ववज्ञान सावहत्य आवि संकल्पना. संपा. व. वद. कुलकिी,
ववज्ञान सावहत्यववर्श् - वनरंजन र्घाटे
मराठी ववज्ञान कर्ा - आिा सावदेकर
सावहत्य आवि ववज्ञान - रा. वभ. जोिी
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सौंदयथिाि
Objective (उविष्ट्ये)
१. सौंदयथववषयक प्रमुख वसध्दांताचा पररचय करून देिे.
२.सौंदयथ आवि कलानुभावाचा संबंध तपासिे.
३. सौंदयथवाचक ववधानाचे स्वरुप समजनू र्घेिे.
४. सौंदयथिाि आवि तत्त्वज्ञानासह आवि िािांचा पररचय करून देिे.

१.
२.
३.
४.
५.

Outcome: वनष्पत्ती
सावहत्याचे मल
ू तत्व लिात येईल.
समीिेच्या पायाचा अभ्यास होईल.
सावहत्य व्यवहारातील मल
ू भतु प्रश्नांिी पररचय होईल.
कलामल्ु यांची ओळख होईल.
कलानभु वाचे स्वरूप लिात येईल.

अभ्यास र्घटकाः

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

सौंदयथिािाची सक
ं ल्पना व स्वरुप
सौंदयथवाचक ववधानाचे स्वरुप
सौंदयथिाि आवि समीिाव्यवहार
वनवमथती वसद्धातं
कलानभु व
कलामल्ू ये
कलााः स्वायत्तता, नीती आवि सत्य

सदं भथग्रर्ं ाः
पाटिकर, डॉ. रा. भा., सौंदयथमीमांसा
मढेकर बा. सी., सौंदयथ आवि सावहत्य
पाध्ये प्रभाकर, सौंदयाथनभु व
पाटिकर, रा. भा., कान्टची सौंदयथमीमांसा
पाटिकर रा. भा., क्रोचेचे सौंदयथिाि
मवु िबोध िरचंि , सृष्टी, सौंदयथ आवि सावहत्यमल्ू य
बारवलंगे सरु ें ि, सौंदयाथचे व्याकरि
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लोकसावहत्य
Objective (उविष्ट्ये)
1. लोकसावहत्याची संकल्पना समजनू र्घेिे
2. लोकसावहत्यातील ववववध प्रकारांचा अभ्यास करिे
3. लोकसावहत्य आवि ववववध लोककला यांचा अनबु ंध तपासिे
Outcome: वनष्पत्ती
१ लोकसावहत्याचा अभ्यास आवि संकलन करण्याची दृष्टी ववकवसत होईल.
२ मानवी संस्कृ ती च्या ववकासाच्या लोकधारिांिी पररचय होईल.
३ मराठी लोकसंचीताची ओळख होईल.
४ मराठी लोकसावहत्याचे संकलन होईल.
५ मराठी लोकनाट्याची ओळख होईल.
अभ्यास र्घटकाः
१. लोकसावहत्य: सक
ं ल्पना आवि स्वरूप
२. लोकसावहत्य आवि अन्य अभ्यासिाखा
३. लोकसावहत्याचे प्रकार – लोकगीत. लोककर्ा, लोकनाट्य

४. प्रात्यविक - ववद्यार्थयाांनी आपल्या गावातील एखादी लोककर्ा अर्वा लोकगीत सक
ं वलत करून
आिावे.
सदं भथग्रर्ं ाः
लोकसावहत्याची रूपरे खा – दगु ाथ भागवत
लोकसावहत्याचे स्वरूप – प्रभाकर माडं े
लोकसावहत्याचे अंत:प्रवाह – प्रभाकर मांडे
लोकसावहत्य मीमांसा – ववर्श्नार् विंदे
लोकसावहत्य: िोध आवि समीिा – रा. वच.ं ढेरे
मराठी लोककर्ा – मधक
ु र वाकोडे
लोकसावहत्याचे संिोधन – भाऊसाहेब गमे, धनराज धनगर
सीमा प्रदेिातील लोकगीते : आकलन व अभ्यास – भगवान वदरंगे
सि उत्सवाची गािी- चत्रभजू कदम
लोकसावहत्याचे अतं रंग – रमेि कुबल
=======================================================

प्रश्नपवत्रके चे प्रारूप (दोन श्रेयाक
ं ासाठी )
दोन श्रेयांकाच्या अभ्यासपवत्रके साठी सत्रांत परीिा २५ गुिांची असेल तर २५ गुिांसाठी अंतगथत
मल्ू यमापन असेल .
अंतगथत मल्ू यमापन ववभाजन एकूि गिु –२५
चाचिी परीिा १० गृहकायथ –१० गिु
सेवमनार०– चचाथसत्र /५ गिु
सत्रांत परीिा
एकूि गिु –२५ एकूि वेळ दीड तास
एकूि प्रश्न –पाच पैकी ,तीन प्रश्न सोडविे आवश्यक राहील
दीर्घोत्तरी प्रश्नांना प्रत्येकी १० गिु असतील
पवहला प्रश्न अवनवायथ असेल एकूि .तो वटपा वलहा या स्वरूपाचा असेल .तीन वटपा ववचारल्या
जातील पैकी एक वटप सोडविे गरजेचे आहे .टीप ही पाच गिु ांसाठी असेल .
प्रश्न क्रमांक दोन ते पाच हे दीर्घोत्तरी स्वरूपाचे असतील पैकी .दोन प्रश्न सोडविे आवश्यक
असेल .प्रत्येक प्रश्न १० गिु ांसाठी असेल .

प्रश्नपवत्रका कोड

अभ्यासिाखा
एम ए मराठी (श्रेयांक पद्धती) परीिा (सत्र) /
मवहना ......... वषथ ...........
अभ्यासपत्रीके चे िीषथक कोड /
वदनांक
वेळ :दीड तास

सत्र दपु ार /सकाळ :
गिु २५

सचु ना :
१. पवहला प्रश्न सोडविे आवश्यक आहे
२. उवथररत प्रश्नांपैकी कोितेही दोन प्रश्न सोडवा

प्रश्न १ -------------------------------------------- (कोित्याही दोन) वटपा वलहा .५
अ.
ब.
क.
ड.
प्रश्न २ दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ३ दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ४दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ५ दीर्घोत्तरी प्रश्न १० -------------------------------------------------------------

प्रश्नपवत्रके चे प्रारूप (चार श्रेयाक
ं ासाठी)

• प्रत्येक अभ्यासपवत्रका १०० गिु ांची आवि चार श्रेयांकांची असेल. पैकी ५० गिु (दोन श्रेयांक अतं गथत
मल्ू यांकनासाठी असतील यात १५-१५ गिु ांच्या दोन वगथचाचण्या आवि २० गिु ांचे एक गृहकायथ करिे
अपेवित आहे.) सत्रांत पररिा ५० गिु ांसाठी असेल ( सत्रांत प्रश्नपवत्रके त १० गिु ांचे पाच प्रश्न सोडविे
आवश्यक असेल. पवहला प्रश्न सोडविे अवनवायथ असनू तो टीपा वलहा या स्वरुपाचा असेल, त्यात चार
पैकी दोन वटपा सोडवाव्या लागतील, या वटपा एकूि अभ्यासपवत्रके वर आधारीत असतील. उवथरीत प्रश्न
प्रत्येकी १० गिु ांसाठी असनू त्यांची उत्तरे दीर्घोत्तरी स्वरुपात अपेवित आहेत. या सवथ प्रश्नांना पयाथयी प्रश्न
असतील.)
प्रश्नपवत्रका कोड
अभ्यासिाखा
एम ए मराठी (श्रेयांक पद्धती) परीिा (सत्र) /
मवहना ......... वषथ ...........
अभ्यासपत्रीके चे िीषथक कोड /
वदनांक
वेळ ३ तास
सचु ना :
३. सवथ प्रश्नांना समान दहा गिु आहेत
४. पवहला प्रश्न सोडविे आवश्यक आहे
५. उवथररत प्रश्नांपैकी कोितेही चार प्रश्न सोडवा

सत्र दपु ार /सकाळ :
गिु ५० :

प्रश्न १ .वटपा वलहा १० -------------------------------------------- (कोित्याही दोन)
अ.
ब.
क.
ड.
प्रश्न २ दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ३ दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ४दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ५ दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ६दीर्घोत्तरी प्रश्न १० ------------------------------------------------------------प्रश्न ७ दीर्घोत्तरी प्रश्न १० -------------------------------------------------------------

