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Faculty Name: Humanities  

Name of the Programme: M. A.  

Total Credits: 80  
 

Eligibility:  

A student is being eligible for admission to M.A. programme as per the eligibility norms 

prescribed by the university.  
 

General Information:  

• The M. A. programme is of 80 credits. There are five courses per semester. Each course will be of 4 

credits. Each semester is of 20 credits. (5 x 4 = 20 Credits)  

• For the M. A., courses are classified into Core (compulsory) Courses, Elective (optional) courses 

and CBCS (Choice Based Credit System) courses.  

• In Semester I, and Semester II, students have to study total five courses in each semester.  

• In Semester III, if student selects ‘Research Component’ as elective course, then she has to complete 

2 courses of Research Component i.e. total 8 credits.  

• In semester IV, if student selects ‘Internship Component’ as elective course, then she has to 

complete 2 courses of Internship Component i.e. total 8 credits.  

• Students from any disciplines can opt for CBCS courses.  

• In semester I, II, III and IV, students have an option to choose CBCS course each of 4 credits.  

 

Evaluation:  

• For the subject Marathi, each course will have 25% Internal Evaluation and 75% External 

Evaluation.  

• Minimum 40% marks are required in Internal & External assessment separately for passing in each 

Course.  

• Student needs to clear internal assessment to be eligible to appear for semester end (external) 

examination. 

 

Programme Specific Outcomes (PSOs): 

1. Enriching linguistic skills 

2. Gain a detailed knowledge of Marathi literature 

3. Understanding Indian literature through Marathi language 

4. Aware of women’s writing and its contribution to Marathi and Indian literature 

5. Prepare for Government and private jobs 

6. Enable to lead a self-reliant lifestyle 



7. Get ready for research work and be aware about Research skills 

 

 

Syllabus Format 

Semester 1  

Sr. 

no.  

Code 

no. 

Subjects  L Cr. P/T D TP 

( E ) 

Inter

nal  

P/V T 

  ऄननवाययऄभ्यासपनिका         

1  सानहत्यनवचार – १ 4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

2  भाषानवज्ञान 4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

3  अधुननक मराठी वाड्मयाचा आनतहास  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

  पयाययीऄभ्यासपनिका 

( खालीलपैकी कोणतीही ऎक) 

        

4-A  मराठी लोकसानहत्य  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

4-B  मराठी लनलत गद्य  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

  पयाययीऄभ्यासपनिका ( CBCS) 

( खालीलपैकी कोणतीही ऎक) 

        

5-A  मराठी स्त्रीसानहत्य  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

5-B  सजयनशील लेखन  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

 

Semester  2 

Sr. 

no.  

Code 

no. 

Subjects  L Cr. P/T D TP 

( E ) 

Inter

nal  

P/V T 

  ऄननवाययऄभ्यासपनिका         

1  सानहत्यनवचार – २ 4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

2  संशोधनशास्त्र 4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

3  अधुननक मराठी वाड्मयाचा आनतहास 

( कथात्म सानहत्य ) 

4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

  पयाययीऄभ्यासपनिका 

( खालीलपैकी कोणतीही ऎक) 

        

4-A  मराठीवैचाररकसानहत्य  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

4-B  भाषांतररत सानहत्य  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

  पयाययीऄभ्यासपनिका ( CBCS) 

( खालीलपैकी कोणतीही ऎक) 

        

5-A  स्त्रीवादअनण स्त्रीवादी समीक्षा 4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 

5-B  सानहत्याचे ऄध्यापन  4 4 -- 2.5 75 25 -- 100 
 

L = No. of Lectures / week, Cr. = Credits, P/T = Practical / Tutorial in hrs., D = Duration of Theory 

paper for Examination in hrs., TP (E) = Theory paper for Examination marks, Internal = Internal 

Assessment in marks, P / V = Practical / Viva Voce – marks, T = Total. 

सि – १ 
मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 



२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि १ 

ऄननवायय ऄभ्यासपनिका 
 

ऄभ्यासपनिका क्र. १: १ सानहत्यनवचार – १ 
 

ईद्दिष्ट े–  १) संस्कृत सानहत्यशास्त्रातील सानहत्याच्या भाषेचा नवचार समजून घेणे. 

        २) संस्कृत सानहत्यशास्त्रातील महत्त्वाच्या नसद्ांतांचा पररचय करून घेणे. 

        ३) संस्कृत भाषेतील सानहत्यनवचाराची समकालीन प्रस्तुतता लक्षात घेणे. 
 

ऄभ्यास घटक – १) शब्द्शनिनवचार 

              २) वक्रोनिनसद्ांत व रीनतनसद्ांत 

              ३) रसनसद्ांत 

            ४) ध्वनननसद्ांत व औनचत्यनसद्ांत 

क्र. ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) भाषेतील शब्दद व ऄथय यांच ेसाहचयय, शब्द्शनिनवचाराचा पररचय  
अ) ऄनभधा - स्वरूप व प्रकार  
आ) लक्षणा- स्वरूप व प्रकार   
इ) व्यंजना- स्वरूप व प्रकार   
ई) शब्ददशिींचे महत्त्व 

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  ऄ) कुन्तकाची वक्रोनिनवषयक काररका व नतचे स्पष्टीकरण   
अ) कुन्तकाचा भाषानवचार  
आ) वामनाचीरीनतनवषयक व्याख्या व नतचे स्पष्टीकरण   
इ) शब्ददगुण व ऄथयगुण – संकल्पना व प्रकार  
ई) वामनाचा भाषानवचार  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) भरताचे रससूि व त्याचे स्पष्टीकरण - नवभाव, ऄनुभाव व व्यनभचारी  
भाव या संकल्पना व त्यांचे प्रकार 

अ) स्थायी भाव व त्यानुसार रसांची नवभागणी, रससंख्या 
आ) रसनवषयक ४ ईपपत्ती – भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टतौत, ऄनभनवगुप्त 
इ) साधारणीकरण, महारसाची संकल्पना, रसनवघ्ने 
ई) करुणरसमीमांसा 

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) ध्वनीची संकल्पना – अनंदवधयन व ऄनभनवगुप्त यांचा नवचार  
अ) ध्वनीचे प्रकार (लौद्दकक अनण ऄलौद्दकक) 
आ) ध्वनननवचार व व्यंजनानवचार 
इ) रस अनण ध्वनी  
ई) औनचत्यनसद्ांत 

१ 

 

 

१५ २५  

        ऎकूण  ४ ६०  १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते  

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

      २)     या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प याच्याप्रमाणेच   

              वस्तुननष्ठ परीक्षापद्तीचाही समावेश करणे अवश्यक अह.े  

 

संदभयसानहत्य –१) भारतीय सानहत्यशास्त्र – ग. त्र्य.ं दशेपांडे, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ, १९६३ 

 २) काव्यशास्त्रप्रदीप– स. रा. गाडगीळ, मोघे प्रकाशन, कोल्हापूर, १९७१ 

             ३) रसचचाय– पद्माकर दादगेावकर  

             ४)ऄनभनव काव्यप्रकाश - रा. श्री. जोग, अ. ३, पुणे १९५१  

             ५) भरतमुनींचे नाट्यशास्त्र – गोदावरी केतकर  

             ६) संस्कृत काव्यशास्त्राची प्रस्तावना – गो. के. भट, महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, कोल्हापूर, 

१९६३ 

             ७) काव्यप्रकाश – मम्मट, भांडारकरओररऎन्टल ररसचय आनन्स्टटू्यट, पुणे, १९५० 



             ८) सौंदययशोध अनण अनंदबोध – रा. नभ. जोशी, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, अ. ३, १९६८ 

             ९) प्राचीन काव्यशास्त्र – र. प.ं कंगले, मौज प्रकाशन, मुंबइ, १९७४ 

          १०) काव्यालोचन – द. के. केळकर, १९३९ 

            ११) सानहत्यनवचार – द्दद. के. बेडेकर, मुंबइ, १९६४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि १ 

 

ऄननवायय ऄभ्यासपनिका 
मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. १: २   भाषानवज्ञान 

 

ईद्दिष्ट े–  १) भाषानवज्ञानया ऄभ्यासक्षेिाची व्याप्ती जाणून घेणे. 

        २) अधुननक भाषानवज्ञानाची भूनमका व स्वरूप समजून घेणे. 

        ३) ध्वनननवचार, स्वननवचार, रूपनवचार,रचनावऄथयनवचार यांचा ऄभ्यास करणे.   

 

ऄभ्यास घटक – १) अधुननक भाषानवज्ञान : भूनमका व स्वरूप  

              २) ध्वनींचे वगीकरण वस्वननवचार 

              ३) रूपनवचार वरचना 



            ४) ऄथयनवचार 

 

क्र.      ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका गुण 

१ उ) मानवीभाषेचे स्वरूप  
ऊ) भाषानवज्ञान या ऄभ्यासक्षेिाच ेस्वरूप, व्याकरण व भाषानवज्ञान – 

साम्यभेद,  
ऋ) फर्डडनंड द सस्युर यांचा भाषानवचार (ऎककानलक व कालक्रनमक भाषाभ्यास,  

भानषक वतयन (Parole) व भानषक व्यवस्था (Langue), भानषक 

नचन्हांचे  
स्वरूप) 

ऌ) नॉम चॉम्स्की यांचा भाषानवचार (भानषक प्रयोग (Performance) 

वभानषक  
क्षमता (competence), रचनांतरणवादी ननदशेनात्म व्याकरण) 

ऍ)  ऄमेररकन संरचनावादी नवचार    

१ 

 

 

 

१५ २५ 

२  उ) मानवी भाषेतील ध्वनींचे स्वरूप, मानवी वागयंिाचे स्वरूप 
ऊ)  ध्वनींचे ईच्चारणस्थान व ईच्चारण-प्रयत्न यांनुसार केले जाणारे वगीकरण  

व त्यानुसार होणारे ध्वनींचे प्रकार.ध्वनींचे भाषेतील कायय 
ऋ) स्वन – स्वनांतर – स्वननम या संकल्पनांचे स्पष्टीकरण 
ऌ) स्वननमाची व्याख्या, स्वननमाच ेस्वरूप व प्रकार ( खंनडत व  

खंनडतानधनष्ठतस्वननम / खंनडतानधनष्ठतस्वननमांच ेप्रकार), मराठीचे  
स्वननम  

ऍ) भाषेतील स्वननम नननित करण्याचेतंि (लघुतमांतर युग्म) व तत्त्व े 
( पूरक नवननयोग, व्यवच्छेदक नवननयोग, वैकनल्पक नवननयोग) 

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  उ) भानषक रूप, रूनपका या संकल्पनेचे स्पष्टीकरण, रूनपकांचे प्रकार, शब्दद व  
रूनपका परस्परसंबंध 

ऊ) रुनपकांतर या संकल्पनचेे स्पष्टीकरण, रुनपकांतरांचे प्रकार (स्वननमाश्रयी,  
रुनपमाश्रयी व शून्य),  रुनपकांतरांच ेरुनपमात वगीकरण 

ऋ) रुनपम या संकल्पनेचे स्पष्टीकरण, रुनपमांचे प्रकार  
ऌ) रुनपम नवश्लेषणाचे तंि, रुनपम प्रद्दक्रया (योग, लोपव अदशे) 
ऍ) रचना म्हणज ेकाय? रचनेचे स्तर व प्रकार (ऄन्तःपदप्रधान व  

बाह्यपदप्रधान) 
 

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

४  उ) भाषेतील ऄथायचे स्वरूप 
ऊ) शब्ददाथयनवषयक नसद्ांत (ननदशेवादी, प्रनतमावादी, संकल्पनावादी) 
ऋ) शब्ददाथायचे प्रकार  
ऌ) रूप व ऄथय संबंध ( सरूपता, समानाथयता, ऄनेकाथयता, ऄथय-समावेश  

व नवरोध) 
ऍ) ऄथयक्षेि संकल्पना अनणघटकनवश्लेषण 

१ 

 

 

१५ २५ 

        ऎकूण ४ ६० १०० 

 

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २)  या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प / 

सादरीकरण 

याच्याप्रमाणेचवस्तुननष्ठ परीक्षापद्तीचाही समावेश करणे अवश्यक अह.े  

 

संदभयसानहत्य-  १)भाषानवज्ञान : वणयनात्मक अनण एनतहानसक, संपा.- डॉ.स. गं. मालशे, डॉ. ह.े नव. 

आनामदार,  

   डॉ. ऄंजली सोमण, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे,अ.४, २०१०. 



  २) अधुननकभाषानवज्ञान, संपा.- डॉ. कल्याण काळे, डॉ. ऄंजली सोमण, प्रनतमा प्रकाशन, 

पुणे, 

                १९९९ 

              ३)अधुननकभाषानवज्ञान : नसद्ांत अनण ईपयोजन, डॉ. नमललद मालशे, 

लोकवाङ्मयगृह, मुंबइ,  

               १९९५. 

              ४) वैखरी: भाषा अनण भाषाव्यवहार, डॉ. ऄशोक केळकर, मुंबइ, १९८३ 

              ५ ) ध्वनननवचार – डॉ. ना. गो. कालेलकर, मौज प्रकाशन, मुंबइ, अ. २, १९८५ 

              ६) भाषा: आनतहास अनण भूगोल-डॉ. ना. गो. कालेलकर, मौज प्रकाशन, मुंबइ, 

अ. २, १९८५ 

              ७) भाषा अनण संस्कृती - डॉ. ना. गो. कालेलकर, मौज प्रकाशन, मुंबइ, अ. 

२, १९८५ 

               ८) ऄवायचीन मराठी – डॉ. रमेश धोंगडे, द्ददलीपराज प्रकाशन, पुणे,  

              ९) मराठीचा भानषक ऄभ्यास – डॉ. मु. श्री. कानडे,से्नहवधयन प्रकाशन, पुणे, अ. 

२, १९९८ 

               १०) मराठीच्या प्रमाणभाषेचे स्वरूप – डॉ. सुहानसनी ल्द,ू महाराष्ट्र नवद्यापीठ 

ग्रंथननर्डमती मंडळ, 

                नागपूर, १९८३ 

११)शास्त्रीय मराठी व्याकरण – मो. के. दामले (संपा. कृ. श्री. ऄजुयनवाडकर),  

 

 
 

 

 

 

 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि १ 

ऄननवायय ऄभ्यासपनिका 
 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. १: ३ 

अधुननक मराठी वाड्मयाचा आनतहास ( ऄव्वल आंग्रजी काळ अनण ननबंधवाड्मय - १८१८ त े२०००) 

ईद्दिष्ट े–  १) अधुननक मराठी वाड्मयाची व्याप्ती व स्वरूप जाणून घेणे. 

        २) अधुननक मराठी वाड्मयाच्या आनतहासाची पार्श्यभूमी व भूनमकासमजून घेणे. 

        ३) महत्त्वाच्या वाङ्मयप्रकारांचाईदय व त्यांचीसुरुवातीचीजडणघडण यांचा ऄभ्यास करणे.  

       ४) मराठी ननबंधवाड्मयाची परंपरा ऄभ्यासणे. 

 

ऄभ्यास घटक – १) ऄव्वल आंग्रजी काळ अनण प्रबोधन युग   

              २) ऄव्वल आंग्रजी काळातील सानहत्यननर्डमतीच ेस्वरूप  

              ३) मराठी ननबंधवाड्मयाची परंपरा – वैचाररक ननबंध 

              ४) मराठी ननबंधवाड्मयाची परंपरा – लघुननबंघ ते लनलत ननबंध  

 

क्र. ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण 

१ ऄ) ऄव्वल आंग्रजी कालखंड, प्रबोधन युगाची सुरुवात    
अ) महत्त्वाच ेराजकीय बदल व महत्त्वाच्या घडामोडी   

१ 

 

१५ २५  



आ) आंग्रजांचेशैक्षनणक धोरण, शैक्षनणक संस्था व ईदारमतवादाचा प्रभाव 
इ) महत्त्वाचेसामानजक बदल व महत्त्वाच्या सामानजक सुधारणा    
ई) धमयसुधारणेचे प्रयत्न व संस्थांचा ईदय    

 

 

२  ऄ) ऄव्वल आंग्रजी काळातील सानहत्यननर्डमती अनण पुस्तकननर्डमती यांच े 
स्वरूप  

अ) शालेय पाठ्यपुस्तके व व्याकरण ग्रंथ  
आ) कोशवाङ्मय 
इ) ननयतकानलकांची सुरुवात व त्यांच ेकायय  
ई) भाषांतररत सानहत्य  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) वैचाररक ननबंधवाड्मयाची सुरुवात वजडणघडण     

अ) वैचाररक ननबंधवाड्मयाची ठळक वैनशष्ट्टे्य व कायय  
आ) सुरुवातीचे ननबंध लेखन - महत्त्वाच्या ननबंधकारांचास्थूल पररचय –  

नवष्ट्णुबुवा ब्रह्मचारी / लोकनहतवादी / महात्मा जोतीबा फुले   
इ) ननबंध्कारांची दसुरी नपढी - महत्त्वाच्या ननबंधकारांचास्थूल पररचय –  

नवष्ट्णुशास्त्री नचपळूणकर / गो. ग. अगरकर/ लोकमान्य रटळक  
ई) वेगळ्यावाटा- महत्त्वाच्या ननबंधकारांचास्थूल पररचय – नश. म. परांजपे 

/  
न. लच. केळकर 

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) लघुननबंधाची सुरुवात व स्वरूप( पसयनल ऎसेचा प्रभाव)– गुजगोष्ट-  
ना. सी. फडके 

अ) लघुननबंधाचीवाटचाल – महत्त्वाच्या ननबंधकारांचास्थूल पररचय -   
ऄनंत काणेकर / गो. नव. करंदीकर 

आ) लनलतननबंधाची सुरुवात व स्वरूप- कुसुमावती दशेपांडे 
इ) लनलतननबंधाची वाटचाल – महत्त्वाच्या ननबंधकारांचास्थूल पररचय -   

आरावती कव े/ दगुाय भागवत / श्री. नव. कुलकणी/ प्रकाश संत  

१ 

 

 

१५ २५  

        ऎकूण ४ ६० १००  

 

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २) या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प / 

सादरीकरण 

                     आ. स्वरुपात घ्यावी.  

 

संदभयसानहत्य-   १) मराठी वाड्मयाचा आनतहास, संपा. रा. ग. जाधव, म. सा. प., पुणे 

 २) प्रदनक्षणा ( खंड १ व २ ), संपा. जयंत वष्ट. कॉनन्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे 

             ३) मराठी सानहत्य: प्रेरणा व स्वरूप, संपा. हातकणंगलेकर/ पवार, पॉप्युलर प्रकाशन, 

मुंबइ. 

             ४) लघुननबंध ते मुि गद्य, नव. शं. चौघुले 

             ५) सानहत्य: ऄध्यापन व प्रकार, संपा. श्री. पु. भागवत, मौज प्रकाशन, मुंबइ 

             ६) वाङ्मयप्रकार: संकल्पना व स्वरूप, संपा. वासकर अनंद, ऄन्वय प्रकाशन, पुणे 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि १ 

 

पयाययी ऄभ्यासपनिका 
 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. १: ४ – ऄ-मराठी लोकसानहत्य 
 

ईद्दिष्ट े– १)मराठी लोकसानहत्याचे स्वरूप जाणून घेणे. 

       २)मराठी लोकसानहत्य अनण लोककला यांची वैनशष्ट्टे्यसमजून घेणे. 

       ३)लोककथा, लोकगीत, लोकनाट्ययांचा ऄभ्यास करणे.  

       ४) लोकसानहत्याच्याऄभ्यासपद्ती माहीत करून घेणे  

 

ऄभ्यास घटक – १) लोकसानहत्याची संकल्पना  

              २)मराठीलोकानवष्ट्काराची प्रमुख रूपे 

              ३)मराठी लोकनाट्याचे ठळक प्रकार 

              ४) लोकसानहत्याच्या ऄभ्यासपद्ती  

 

क्र. ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) लोकसानहत्य, लोकनवद्या या संज्ञाचा पररचय.लोकसानहत्याची लक्षणे  
अ) लोकसानहत्यातील लोक, लोकसंस्कृतीअनण ठळक प्रवृत्ती  
आ) लोकसानहत्यातील नमथके, अद्ददबंध अनण अद्ददप्रनतमा 
इ) लोकसानहत्य व लनलत सानहत्य यातील साम्यभेद 

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  
ऄ) मराठीलोकसानहत्याचा पररचय.    
अ) मराठी लोकगीतांचे स्वरूप व प्रकार     
आ) मराठी लोककथा : स्वरूप व प्रकार       
इ) मराठीलोकसानहत्यातील नस्त्रयांचे कायय      

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) मराठीलोकनाट्याचे स्वरूप: लोकनाट्य, नवनधनाट्य व नाट्यनवधी १ १५ २५  



अ) दशावतार : स्वरूप व वैनशष्ट्टे्य 
आ) तमाशा : स्वरूप व वैनशष्ट्टे्य 
इ) गोंधळ व जागरण - स्वरूप व वैनशष्ट्टे्य 

 

 

 

 

४  ऄ) लोकसानहत्याचे संकलन, ऄभ्यास व संशोधन  
अ) लोकसानहत्याचा ऄभ्यास– संप्रदाय व पद्ती( भाषाशास्त्रीय /  

ननसगयरूपकवादी/ भ्ांतकल्पनावादी/ हतेुकथावादी) 
आ) लोकसानहत्यानवषयीचा भारतमूलक नसद्ांत   
इ) लोकसानहत्याच्या ऄभ्यासपद्ती – कायायन्वयी/ संदभायन्वयी /  

अंतरसांस्कृनतक/ लोकसांस्कृनतक 

१ 

 

 

१५ २५  

       ऎकूण ४ ६०  १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २)या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प / 

सादरीकरण 

                     आ. स्वरुपात घ्यावी.  

 

संदभयसानहत्य-  १)लोकसानहत्याचे स्वरूप, प्रभाकर मांडे, पररमल प्रकाशन, औरंगाबाद. 

  २)लोकसानहत्याचे ऄंत:प्रवाह, प्रभाकर मांडे, गोदावरी प्रकाशन, औरंगाबाद.   

  ३)लोकनागर रंगभूमी, तारा भवाळकर,सनवता प्रकाशन, औरंगाबाद 

              ४)लोकसानहत्याची रूपरेखा, दगुाय भागवत, 

              ५) लोकसानहत्यातील स्त्रीप्रनतमा, तारा भवाळकर, सुगावा प्रकाशन, पुणे 

              ६) मराठी लोककथा : स्वरूपमीमांसा, वैदहेी कोळेकर, १९८७, सनवता प्रकाशन, 

औरंगाबाद 

७) समीक्षा संज्ञा कोश ( वाङ्मय कोश खंड ४ ) संपा. नवजया राजाध्यक्ष व आतर,  

                म.रा.सा.सं.मंडळ, मुंबइ 

 

 

ककवा 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि १ 

 

पयाययी ऄभ्यासपनिका 
 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. १: ४ – ब – मराठी लनलत गद्य 

 
ईद्दिष्ट े–  १)मराठी लनलतगद्याचे स्वरूप जाणून घेणे. 

        २) मराठी लनलतगद्याचीपरंपरा ऄभ्यासण े

        ३)लनलतगद्याच्या ठळक प्रकारांचाऄभ्यास करणे.  

        ४) नेमलेल्या सानहत्यकृतींच्या अधाराने लनलतगद्याच्या ठळक प्रकारांची वैनशष्ट्टे्य ऄभ्यासणे 

 

ऄभ्यास घटक –  १) लनलतगद्याचे स्वरूपव प्रकार. मराठी लनलतगद्याचीपरंपरा 



२) प्रवासवणयन– वंगनचिे – प.ु ल. दशेपांडे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद 

               ३)अत्मकथन –मौनराग– महशे ऎलकंुचवार, मौज प्रकाशन, मुंबइ 

               ४) लनलत ननबंध – ऊतुचक्र – दगुाय भागवत, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

 

 

 

 

क्र.         ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) लनलतगद्याचे स्वरूप, ऄन्य सानहत्यप्रकारांपेक्षा वेगळेपण  
अ) लनलतगद्यातील वास्तवाचे व सत्याचे स्वरूप, लनलतगद्यातील मी  

अनण अत्मपरतेचेमहत्त्व 
आ) लनलतगद्याचेप्रमुखप्रकार ( लनलत ननबंध, अत्मकथन,व्यनिनचिे, 

प्रवासवणयन) 
इ) मराठी लनलतगद्याचीपरंपरा 

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  ऄ) प्रवासवणयन या सानहत्यप्रकाराचसे्वरूप, वैनशष्ट्टे्यव प्रकार  
अ) मराठीतील प्रवासवणयनपर लेखनाची परंपरा 
आ) वंगनचिेमधील ऄनुभवनवर्श्ाचे स्वरूप  
इ) वंगनचिेया प्रवासवणयनाचे वाड्मयीन नवशेष  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) अत्मकथन या सानहत्यप्रकाराचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्यव प्रकार 

अ) मराठीतीलअत्मकथनपर लेखनाची परंपरा 
आ) मौनराग मधीलऄनुभवनवर्श्ाचे स्वरूप   
इ) मौनरागची वाड्मयीन वैनशष्ट्टे्य 

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) लनलतननबंध या सानहत्यप्रकाराचेस्वरूप, वैनशष्ट्टे्यव प्रकार 
अ) मराठीलनलतननबंधाची वाटचाल 
आ) ऊतुचक्रमधील ऄनुभवनवर्श्ाचे स्वरूप   
इ) ऊतुचक्रमधील लेखनाची वाड्मयीन वैनशष्ट्टे्य 

१ 

 

 

१५ २५  

 ऎकूण ४ ६० १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २)या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प / 

सादरीकरण 

                     आ. स्वरुपात घ्यावी.  

 

संदभयसानहत्य-  १) मराठी वाड्मयाचा आनतहास, संपा. रा. ग. जाधव, म. सा. प., पुण े

  २) प्रदनक्षणा ( खंड १ व २ ), संपा. जयंत वष्ट. कॉनन्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे 

               ३) मराठी सानहत्य: प्रेरणा व स्वरूप, संपा. हातकणंगलेकर/ पवार, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

              ४) लघुननबंध त ेमुि गद्य, नव. श.ं चौघुले 

५) प्रवासवणयन: ऎक वाङ्मयप्रकार, वसंत सावंत  

              ६) सानहत्य: ऄध्यापन व प्रकार, संपा. श्री. पु. भागवत, मौज प्रकाशन, मुंबइ 

              ७) वाङ्मयप्रकार: संकल्पना व स्वरूप, संपा. वासकर अनंद, ऄन्वय प्रकाशन, पुणे 

 

 

 



 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि १ 

 

पयाययी ऄभ्यासपनिका (CBCS) 
 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. १: ५ – ऄ - मराठी स्त्रीसानहत्य 

 

ईद्दिष्ट े– १)मराठी स्त्रीसानहत्याचे स्वरूप जाणून घेणे. 

        २)मराठी स्त्रीसानहत्याची परंपरा ऄभ्यासण.े 

        ३)मराठी स्त्रीसानहत्यातील बदलत्या जानणवा समजून घेणे. 

        ४)नेमलेल्या सानहत्यकृतींच्या अधारे मराठी स्त्रीसानहत्याचीवैनशष्ट्टे्य ऄभ्यासणे. 

 

ऄभ्यास घटक –  

१) मध्ययुगीन मराठी स्त्रीसानहत्याची परंपरा 

   २)अधुननकमराठी स्त्रीसानहत्याची परंपरा 

३)संत जनाबाइ (चररि व काव्य)–संपा. नचटणीस व काययकाररणी, श्री संत जनाबाइ नशक्षण संस्था, 

गंगाखेड, ऄनमोल प्रकाशन, पुणे 

४) अंधळ्यांच्या गाइ – मेघना पेठे, राजहसं प्रकाशन, पुणे 

 

क्र.        ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक  तानसका    गुण 

१ ऄ) मध्ययुगीन मराठी स्त्रीसानहत्यामागील प्रेरणा  
अ) मध्ययुगीन मराठी स्त्रीसानहत्यामधून प्रकट होणारे स्त्रीजीवनाचे  

पैलू  
आ) मध्ययुगीन मराठी स्त्रीसानहत्यातील स्त्रीजानणवेचे स्वरूप  
इ) मध्ययुगीन मराठी स्त्रीसानहत्याचे स्वरूप व वेगळेपण  

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  
अधुननकमराठीस्त्रीसानहत्य – स्वातंत्र्यपूवय काळ  

ऄ) स्वातंत्र्यपूवयकाळातीलस्त्रीसानहत्यामागील प्रेरणा,स्त्रीसानहत्यामधून 

प्रकट होणारे स्त्रीजीवनाचे पैलू, स्त्रीजानणवेचे स्वरूप         
अ) या काळातील मराठी स्त्रीसानहत्याचे स्वरूप व वेगळेपण  

अधुननकमराठीस्त्रीसानहत्य – स्वातंत्र्योत्तर काळ     
आ) स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्रीसानहत्यामधून प्रकट होणारे  

स्त्रीजीवनाचे पैलू              
इ) स्त्रीवादाच्या प्रभावामुळे या काळातील मराठी स्त्रीसानहत्यातील 

बदललेल्या स्त्रीप्रनतमेचे स्वरूप व वेगळेपण  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  संत जनाबाइ  
ऄ) जनाबाइच्या ऄभंगांमधून व्यि होणारे मध्ययुगीन काळातील 

अ) स्त्रीजीवनाचे पैलू 
आ) जनाबाइच्या ऄभंगांमागील नवनवधप्रेरणा व स्त्रीमनाचे दशयन 
इ) जनाबाइच्या ऄभंगांमधून व्यि होणारी स्त्रीजाणीव  
ई) जनाबाइच्या ऄभंगांचे स्वरूप व वेगळेपण 

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  अंधळ्यांच्या गाइ – मेघना पेठे  
ऄ) अंधळ्यांच्या गाइमधून व्यि होणारे अधुननक महानगरी- 

जगातील स्त्रीजीवनाचे पैलू 

१ 

 

 

१५ २५  



अ) अंधळ्यांच्या गाइमधून व्यि होणारी अधुननक स्त्रीचीजाणीव  
आ) अंधळ्यांच्या गाइमधून व्यि होणारी स्त्रीवादी अशयसूिे  
इ) अंधळ्यांच्या गाइमधील स्त्रीप्रनतमेच ेव भाषेचे वेगळेपण  

       ऎकूण ४ ६० १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २)या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प / 

सादरीकरण 

                     आ. स्वरुपात घ्यावी.  

 

संदभयसानहत्य-  १)स्त्रीसानहत्याचा मागोवा( खंड १ ते ४ ), संपा. मंद खांडग ेव आतर, सानहत्यप्रेमी 

भनगनीमंडळ,  

                पुणे 

२)ऄध ेअकाश, ऄनर्श्नी धोंगडे, द्ददलीपraj प्रकाशन, पुणे 

   ३)संत कवनयिी – आंदमुती शेवडे, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

              ४)मराठी लेनखका : लचतन व लचता, भालचंद्र फडके  

               ५) लोकसानहत्यातील स्त्रीप्रनतमा, तारा भवाळकर  

               ६) मराठी वाड्मयाचा आनतहास, संपा. रा. ग. जाधव,म. सा. प., पुणे 

७) स्त्रीनलनखत मराठी कादबंरी, संपा. ऄरुणा ढेरे, २०१३, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे 

                ८) स्त्रीनलनखत मराठी कथा, संपा. ऄरुणा ढेरे, २०१४, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे 

              ९) १९८० नंतरचे स्त्री-ननर्डमत कथनपर सानहत्य, संपा. पुष्ट्पलताराजापुरे-तापस, 

२०१०, 

                शब्ददालय प्रकाशन, श्रीरामपूर 

 
 

ककवा 
 

मराठी नवभाग 
मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 
ऎम.् ऎ. भाग १ / सि १ 

पयाययी ऄभ्यासपनिका (CBCS) 
 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. १: ५ – ब– सजयनशील लेखन 
 

ईद्दिष्ट े– १) सानहत्याच्या ननर्डमतीप्रद्दक्रयचेे स्वरूप जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे  

        २)ननर्डमतीप्रद्दक्रयचेे स्वरूप समजून घेण्यासाठी सानहत्यप्रकार ऄभ्यासणे  

        ३)ननर्डमतीप्रद्दक्रयचेा ऄनुभव घेणे  

        ४) स्वत: लेखन करून सानहत्यननर्डमती करणे   

ऄभ्यास घटक – १)कथनात्मसानहत्याचे स्वरूप  

              २)कनवता म्हणज ेकाय? 

              ३)नाटक या वाद्मयप्रकाराचे स्वरूप  

              ४) प्रत्यक्ष लेखनानुभव  

 

क्र.      ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) कथनात्मसानहत्याची संकल्पना  
अ) कथनात्मसानहत्याचे स्वरूप  
आ) कथानकाची रचना,पािनचिणाच्या पद्ती  
इ) कथनपद्ती व भाषा  

१ 

 

 

१५ २५  



 

२  ऄ) कनवतेची संकल्पना 
अ) कनवतेतील शब्दद व ऄथय यांच ेसाहचयय, शब्द्क्रमाचे महत्त्व  
आ) ऄल्पाक्षरत्व,ऄलंकरण व प्रनतमासृष्टी 
इ) नादमयता अनण लयबद्ता यांच ेस्वरूप  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) नाटक या वाद्मयप्रकाराचे दकृ्श्श्राव्य स्वरूप  
अ) नाटकातील द्वन्द्वात्मकता अनण नाटकाचा अकृनतबंध  
आ) पािनचिणाच्या पद्ती व संवादभाषा  
इ) नाटक :संनहता व प्रयोग  

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  लेखन – १- कथनात्म सानहत्य  
ऄ) कथाबीजाचा नवस्तार करणे  
अ) पािांचे स्वभावरेखाटन करण्याचे कौशल्य अत्मसात करणे  
आ) ननवेदनाच्या पद्ती अत्मसात करणे  
इ) भाषेचा व शैलीचा तोल सांभाळणे  

लेखन – २- कनवता 

ऄ) काव्यबीजाचे ऄंकुरण ( नवनशष्टप्रात्यनक्षकासाठी) 
अ) कल्पनानवस्तार 
आ) शब्ददक्रम, नाद, लय यांच ेप्रनतलबब लेखनात कसे ईमटते ते बघणे  
इ) प्रनतमांमधून ऄनभव्यिी कशी होते त ेऄनुभवण े

लेखन – ३ – नाटक 
ऄ) नाट्यबीजाच ेनाट्यरूप फुलवणे 
अ) कथेचा प्लॉट तयार करणे  
आ) पािनचिणाचे कौशल्य अत्मसात करणे  
इ) संवादाचे मध्यम वापरून नाट्यवस्तूला अकार दणेे  
ई) रंगभूमीवरील सादरीकरणाच्या मयायदा लक्षात घेणे  

(लेखनाचे प्रात्यनक्षक घेतले जाइल. तयार झालेल्या संनहतांचे वाचन व 

गुणदोषांची चचाय करून पुनलेखन करून घेतले जाइल.) 
 

१ 

 

 

१५ २५  

        ऎकूण ४ ६० १०० 

 

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते  

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २) या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना ऎका परीक्षेतप्रत्यक्ष लेखनाच ेकौशल्य लक्षात  

घ्यावे.वऎक परीक्षा संकल्पनात्मक भागावर घ्यावी 

                  ३) या नवषयाची बनह:स्थ परीक्षा संकल्पनात्मक भागावर होइल. 

 

 

संदभयसानहत्य–    १) मराठी वाड्मयाचा आनतहास, संपा. रा. ग. जाधव, म. सा. प., पुणे 

 २) प्रदनक्षणा ( खंड १ व २ ), संपा. जयंत वष्ट. कॉनन्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे 

             ३) मराठी सानहत्य: प्रेरणा व स्वरूप, संपा. हातकणंगलेकर/ पवार, पॉप्युलर प्रकाशन, 

मुंबइ. 

               ४) कादबंरीनवषयी, हररिंद्र थोरात, २००६, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे 

                          ५) कनवतेचा शोध, वसंत पाटणकर,२०११, मौज प्रकाशन, मुंबइ 

             ६) सानहत्य: ऄध्यापन व प्रकार, संपा. श्री. पु. भागवत, मौज प्रकाशन वपॉप्युलर 

प्रकाशन, 

मुंबइ 



             ७) वाङ्मयप्रकार: संकल्पना व स्वरूप, संपा. वासकर अनंद, ऄन्वय प्रकाशन, पुणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सि – २ 
मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि २ 

ऄननवायय ऄभ्यासपनिका 
 

ऄभ्यासपनिका क्र. २: १ सानहत्यनवचार – २ 
 

ईद्दिष्ट े–  १)पािात्त्यसानहत्यनवचारातील महत्त्वाच्या नसद्ांतांचा पररचय करून घेणे. 

        २) पािात्त्य सानहत्यनवचारातीलनवनवध संकल्पना समजूनघेणे. 

        ३) पािात्त्य सानहत्यनवचारातीलनवनवधभूनमकाव त्यांची प्रस्तुतता लक्षात घेणे. 

           ४) मराठीतील महत्त्वाच्या सानहत्यनवषयक संकल्पना ऄभ्यासण े  
 

ऄभ्यास घटक – १) सानहत्याचे स्वरूप  

              २)सानहत्याचीननर्डमती- कल्पनाशिीचे कायय  

              ३) लौद्दककतावादी व ऄलौद्दककतावादी भूनमका   

                        ४) मराठीतील सानहत्यनवषयक संकल्पना  

 



क्र.        ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) ऄनुकृती नसद्ांत – प्लेटोची मांडणी  

अ) ऄनुकृती नसद्ांत – ऄॅररस्टॉटलचीभूनमका 
आ) ऄॅररस्टॉटलची वाड्मयीन घाटाची कल्पना / अद्दद-मध्य व ऄंत या संकल्पना  
इ) सानहत्याचा रूपबंध  

 

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  ऄ) सानहत्याच्या ननर्डमतीप्रद्दक्रयेमागीलरूपस्फुरण (चमत्कृती), स्फूती यांच ेकायय  
अ) प्रनतभाशिीचेस्वरूप व कायय 
आ) सानहत्याच्या ननर्डमतीप्रद्दक्रयेमधील कल्पनाशिीचे स्थान व कल्पनाशिीचे प्रकार  

      इ) सानहत्याच्या ननर्डमतीप्रद्दक्रयेनवषयीचाकांटचा नवचार  
 

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) प्लेटोचानीनतनवचार    
अ) ऄॅररस्टॉटलची कॅथार्डससनवषयकभूनमका 
आ) प्रेरणासंतुलन– अय. ऎ. ररचडयस 

      इ) लौद्दककतावादी व ऄलौद्दककतावादी भूनमका   
 

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) नवदाग्षता ( ह. ना. अपटे) / सनवकल्प समाधी ( न. लच. केळकर) 
अ) बा. सी.मढेकरांचा लयनसद्ांत  
आ) भावनाननष्ठ समतानता अनण अत्मननष्ठा–मढेकरांचा नवचार  
इ) पोत – द. ग. गोडसे/ मानुषतेचे तत्त्व – शरच्चंद्र मुनिबोध  

 

१ 

 

 

१५ २५  

       ऎकूण  ४ ६० १००  

 

 

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते  

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २) या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प 

याच्याप्रमाणेच    

वस्तुननष्ठ परीक्षापद्तीचाही समावेश करणे अवश्यक अहे.  

 

संदभयसानहत्य –  १)सौंदययमीमांसा, रा. भा. पाटणकर,मौज प्रकाशन, मुंबइ. 

  २) कांटची सौंदययमीमासंा, रा. भा. पाटणकर, मौज प्रकाशन, मुंबइ.  

              ३) सौंदयय अनण सानहत्य, बा. सी. मढेकर,मौज प्रकाशन, मुंबइ.  

              ४) सृष्टी,सानहत्य अनण सौंदययमूल्य, शरच्चंद्र मुनिबोध, लोकवाङ्मय गृह, मुंबइ. 

              ५) सौंदयायनुभव, प्रभाकर पाध्ये, मौज प्रकाशन, मुंबइ. 

              ६)ननवडक मराठी समीक्षा, संपा.- पवार/ हातकणंगलेकर,१९९९, सानहत्य ऄकादमी, 

नवी द्ददल्ली  

            ७) ऄॅररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र, गो. नव. करंदीकर, १९७८, मौज प्रकाशन, मुंबइ 

८) सानहत्यशास्त्र: स्वरूप अनण समस्या, वसंत पाटणकर, २००६, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे 

             ९) पोत, द. ग. गोडसे, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि 2 
 

ऄननवायय ऄभ्यासपनिका 
 

ऄभ्यासपनिका क्र. २: २संशोधनशास्त्र 
 

ईद्दिष्ट े–  १) संशोधनप्रद्दक्रयेचे स्वरूप अनण व्याप्ती यांच ेअकलन करून घेणे.. 

        २) संशोधनप्रद्दक्रयेची सवय ऄंगोपांग ेसमजून घेणे. 

        ३) सानहत्यसंशोधनाच्या नवनवध पद्ती जाणून घेणे  

          ४) संशोधन अनण प्रबंधलेखन करण्याची क्षमता नमळवणे,    
 

ऄभ्यास घटक – १) संशोधन संकल्पना    

              २)संशोधनाची साधने  

              ३)सानहत्याचे संशोधन  

            ४) मराठीतीलसंशोधन परंपरा 
 

क्र.       ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) संशोधनाचे स्वरूप : व्याख्या, प्रेरणा, गृहीतकृत्य, ननष्ट्कषय 
अ) संशोधनप्रद्दक्रयेतील टप्प-े नवषयनननिती, ऄभ्युपगम नननिती, 

संशोधन अराखडा   
आ) संशोधनाचे प्रकार – वैज्ञाननक संशोधन, सामानजक 

शास्त्रांमधीलसंशोधन,सानहत्यसंशोधन 
इ) मानहतीचे संकलन करण्याच्यापद्ती,  वगीकरणेव  नवश्लेषण  

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  ऄ) पूवयसंशोधनाचा अढावा व खंडन-मंडन  
अ) ग्रंथालयीन साधने, पुठ्ठीकांचा वापर  

१ 

 

१५ २५ 



आ) प्रश्नावली, मुलाखती, सवेक्षण, ध्वननमुद्रण, नचिीकरणआत्यादी 
       इ) अवश्यकतेनुसार साधनांची ननर्डमती  

 

 

 

 

३  ऄ) सानहत्यसंशोधन– स्वरूप व व्याप्ती   
अ) अंतरनवद्याशाखीय ज्ञानदषृ्टी व सानहत्यसंशोधन 
आ) मध्ययुगीन सानहत्याचे संशोहन  
इ) शोधननबंधाची/ प्रबंधाची लेखनपद्ती 

ई) प् 

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) मराठीतील सानहत्यसंशोधनाची परंपरा   
अ) महत्त्वाच ेसंशोधक – ऄ. का. नप्रयोळकर, गं. ब. ग्रामोपाध्ये 
आ) मराठीतील मध्ययुगीन सानहत्याच्या संशोधनाची परंपरा  
इ) महत्त्वाच ेसंशोधक –  नव. नभ. कोलते, म. रा. जोशी 

 

१ 

 

 

१५ २५  

        ऎकूण  ४ ६०  १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १)  २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते  

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २) या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प 

याच्याप्रमाणेच    

वस्तुननष्ठ परीक्षापद्तीचाही समावेश करणे अवश्यक अहे.  

 

संदभयसानहत्य –  १)भाषा अनण सानहत्य संशोधन, संपा. वसंत जोशी खंड १, १९८१, म.सा.प. पुणे 

  २).भाषा अनण सानहत्य संशोधन, संपा. वसंत जोशी खंड२, १९८१, म.सा.प. पुणे 

  ३)भाषा अनण सानहत्य संशोधन, संपा. वसंत जोशी खंड३, १९८१, म.सा.प. पुणे 

  ४)संशोधन नसद्ांत अनण पद्ती, सदा कऱ्हाडे, १९९७, लोकवाङ्मय गृह, मुंबइ 

              ५)संनहता समीक्षा अनण पाररभानषक संज्ञा, वसंत दावतर, म.रा.सा. सं. मंडळ, 

मुंबइ 

              ६) मराठी संशोधननवद्या ईषा दशेमुख, से्नहवधयन प्रकाशन, पुणे. 

              ७) शोधननबंधाचीलेखनपद्ती, नमललद मालशे १९७९ म. सा. प., पुणे 

८) तपोननधी, संपा. भारती ननरगुडकर, २०१९, पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे 

 
`` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि 2 

ऄननवायय ऄभ्यासपनिका 
 

ऄभ्यासपनिका क्र. २: ३ अधुननक मराठी वाड्मयाचा आनतहास : कथात्म सानहत्य  (१८७४ त े२०००) 

                        
 

ईद्दिष्ट े–  १) मराठी कथा वाड्मयाची परंपरा ऄभ्यासणे  

        २) मराठी कथेच्या वाटचालीतील ठळक टप्प ेसमजून घेणे. 

        ३) मराठी कादबंरीचा ईद्गम अनण जडणघडण ऄभ्यासणे  

           ४) मराठी कादबंरीमागील प्रेरणा अनण मराठी कादबंरीचेप्रकार लक्षात घेणे. 
 

ऄभ्यास घटक – १) मराठी कथेची परंपरा ( प्रारंभ ते १९४०) 

              २)नवकथा वनंतरची कथा  

              ३)मराठी कादबंरीची वाटचाल ( प्रारंभ ते १९५०) 

            ४) स्वातंत्र्योत्तरकादबंरी 
 

क्र.      ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) प्रारंभीचे कथालेखन – स्फुटगोष्ट – ह. ना. अपटे/ संपूणय गोष्ट –  
नव. सी.गुजयर, काशीबाइ काननटकर      

अ) लघुकथेची सुरुवात – द्ददवाकर कृष्ट्ण  
आ) तंत्र्प्रधान कथा – ना. सी. फडके, नव. स. खांडेकर 
इ) नवकथापूवय कथा – द्ददवाकर कृष्ट्ण, नवभावरी नशरुरकर, वामन चोरघडे, 

कुसुमावती दशेपांडे  

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  ऄ) नवकथा – गाडगीळ, गोखले, भाव,े माडगुळकर 
अ) नवकथेनंतरची कथा – जी.ऎ.कुलकणी, लच.त्र्य खानोलकर, कमाल 

दसेाइ, नवजया राजाध्यक्ष    
आ) दीघयकथा – भारतसासणे  

      इ) दनलत व ग्रामीण कथा  

 

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) प्रारंभीचे कादबंरीलेखन – सामानजक कादबंरी – ह. ना. अपटे 
अ) वामन मल्हार, केतकर, ना, ह, अपटे, नवभावरी नशरुरकर  
आ) रंजनप्रधान कादबंरी – मुिामाला/ फडके, खांडेकर, माडखोलकर 
इ) एनतहानसक कादबंरी – हररभाउ, नाथमाधवते रणजीत दसेाइ 

ई) प् 

१ 

 

 

 

१५ २५  



 

४  ऄ) नवकादबंरी – मढेकर, नेमाडे, भाउ पाध्ये  
अ) दनलत कादबंरी  
आ) ग्रामीण कादबंरी  
इ) स्त्री कादबंरीकार  

 

१ 

 

 

१५ २५  

        ऎकूण  ४ ६०  १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते  

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २) या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प 

याच्याप्रमाणेच    

वस्तुननष्ठ परीक्षापद्तीचाही समावेश करणे अवश्यक अहे.  

 

संदभयसानहत्य –  १) मराठी वाड्मयाचा आनतहास, संपा. रा. ग. जाधव, म. सा. प., पुण े

  २) प्रदनक्षणा ( खंड १ व २ ), संपा. जयंत वष्ट. कॉनन्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे 

               ३) मराठी सानहत्य: प्रेरणा व स्वरूप, संपा. हातकणंगलेकर/ पवार, 

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

              ४)मराठी कादबंरी : पनहले शतक, कुसुमावती दशेपांडे  

              ५)मराठी कथा : ईद्गम व नवकास – आंदमुती शेवडे  

              ६) ऄवलोकन, द्ददगंबर पाध्ये, २०१२, लोकवाड्मय गृह, मुंबइ 

              ७)कादबंरीनवषयी, हररिंद्र थोरात, २००६, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे 

              ८) खडक अनण पाणी, गंगाधर गाडगीळ, 

९) मराठी कादबंरी- अस्वाद यािा, संपा. नवजया राजाध्यक्ष, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

              १०) मराठी कादबंरी : परंपरा अनण नचद्दकत्सा, संपा. सलालकर/ बोपचे, २०१९, 

नवजय प्रकाशन, 

                 नागपूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि 2 

पयाययी ऄभ्यासपनिका 
 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. २: ४ – ऄ –मराठी वैचाररक सानहत्य 
 

ईद्दिष्ट े–   १) मराठी वैचाररक सानहत्याची परंपरा ऄभ्यासणे  

     २)वैचाररक सानहत्याची लक्षणेसमजून घेणे. 

         ३)मराठी वैचाररक सानहत्याच्या प्रकारांचा ऄभ्यास करणे.  

        ४)नेमलेल्या पुस्तकांच्या अधारे मराठीवैचाररक सानहत्याचीवैनशष्ट्टे्यमाहीत करून घेणे   

 

ऄभ्यास घटक –  १) वैचाररक सानहत्याचे स्वरूप  

               २)शेतकऱ्याचाऄसूड– महात्मा जोतीबा फुले   

              ३)ननवडक नवठ्ठल रामजी लशद े- नवठ्ठल रामजी लशद े( संपा. गो. मा. पवार) 

४) मननस्वनीचं लचतन – मालती बेडेकर   

क्र.        ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) वैचाररक सानहत्याची संकल्पना व स्वरूप नवशेष ( नवचार व तथ्ये यांची 

वस्तुननष्ठमांडणी,पूवयमतांचेखंडन वामंडन, तार्कककता, युनिवाद, सुस्पष्ट 

भाषाशैली आत्यादी. )   
अ) वैचाररक सानहत्याचे प्रकार – वैचाररक ननबंध / संशोधनपर लेखन / 

समीक्षात्मक लेखन / शास्त्रीय लेखन  
आ) वैचाररक सानहत्य अनण  लनलत सानहत्य– परस्परसंबंध 
इ) वैचाररक सानहत्यातील मी चेस्वरूप 

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  
ऄ) शेतकऱ्याचाऄसूड मधील नवचारांचे स्वरूप  
अ) शेतकऱ्याचाऄसूड मधील समाजदशयन 
आ) शेतकऱ्याचाऄसूड मधून जाणवणारी जीवनदषृ्टी 
इ) शेतकऱ्याचाऄसूड मधील भाषा व शैली  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) ननवडक नव. रा. लशदयेा संग्रहातील वैचाररक लेखनाचे स्वरूप   

अ) या संग्रहातील समाजदशयनव जीवनदषृ्टी 
आ) नव. रा. लशदयेा संग्रहातील वैचाररक लेखनामागील ऄध्यानत्मक जाणीव  
इ) ननवडक नव. रा. लशदयेा संग्रहातीलभाषेचे व शैलीच ेस्वरूप      

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) मननस्वनीचं लचतनमधील नवचारनवर्श्   
अ) मननस्वनीचं लचतन मधील वैचाररक लेखनाचे वेगळे स्वरूप  
आ) मननस्वनीचं लचतन मधील जेन्डरनवषयक मांडणी  
इ) मननस्वनीचं लचतन मधील भाषेचे स्वरूप  

१ 

 

 

१५ २५  

       ऎकूण ४ ६०  १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 



                  २)  या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प / 

सादरीकरण 

                     आ. स्वरुपात घ्यावी.  

 

संदभयसानहत्य- १)नवचार नशल्प, संपा. रा. ग. जाधव, १९७५, कॉंरटनेंटल प्रकाशन, पुणे 

      २) प्रदनक्षणा ( खंड १ व २ ), संपा. जयंत वष्ट. कॉनन्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे 

 

 

 

ककवा 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि २ 

 

पयाययी ऄभ्यासपनिका 

 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. २: ४ – ब – भाषांतररत सानहत्य 
 

ईद्दिष्ट े–  १) भाषांतर प्रद्दक्रयेचे स्वरूप ऄभ्यासणे  

    २) भाषांतर व रुपांतर यातील भेद  अनण भाषांतर प्रद्दक्रयेतील ऄडचणी समजून घेणे   

    ३) नेमलेल्या सानहत्यकृतींच्या अधाराने  भाषांतररत सानहत्याची वैनशष्ट्टे्य लक्षात घेणे  

    ४) भाषांतररत कृतींच्या मूल्यमापनाचे ननकष जाणून घेणे  

 

 

ऄभ्यास घटक –  १) भाषांतर प्रद्दक्रयेचे स्वरूप 

   २)ऄरण्यक ( बंगाली)– नवभूनतभूषण बंडोपाध्याय ऄन,ु- शंकर बालाजी शास्त्री, सानहत्य 

ऄकादमी, 

              नवी द्ददल्ली  

               ३)नतरींछ ( लहदी) ले.- ईदय प्रकाश ऄन.ु- जयप्रकाश सावंत, लोकवाङ्मय गृह, 

मुंबइ 

४) नागमंडल( कन्नड) ले.- नगरीशकानायड ऄन,ु -ईमा कुलकणी, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.        ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) लनलत सानहत्याच्या भाषांतराची प्रद्दक्रया, भाषांतराचे प्रकार  
अ) भाषांतर व रुपांतर यातील साम्यभेद  
आ) लनलत सानहत्याच्या भाषांतरातील ऄडचणी - सानहत्यप्रकारानुसार 
इ) लनलत सानहत्याच्या भाषांतरातील ऄडचणी– काळ, संस्कृती, वाङ्मय 

१ 

 

 

१५ २५  



परंपरा यातील भेदानुसार  

२  ऄ) ऄरण्यक मधील ऄनुभव नवर्श्  
अ) भाषांतररत कृती या दषृ्टीने ऄरण्यक चे यशापयश  
आ) ऄरण्यकमधील भाषेचे स्वरूप 
इ) ऄरण्यक चे वाड्मयीन नवशेष   

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) नतरींछ मधील ऄनुभव नवर्श्   
ई) भाषांतररत कृती या दषृ्टीने नतरींछचे यशापयश    
उ) नतरींछमधील भाषेचे स्वरूप 
ऊ) नतरींछ चे वाड्मयीन नवशेष   

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ई) नागमंडल मधील ऄनुभव नवर्श्   
उ) भाषांतररत कृती या दषृ्टीने नागमंडल चे यशापयश    
ऊ) नागमंडलमधील भाषेचे स्वरूप 
ऋ) नागमंडल चे वाड्मयीन नवशेष   

१ 

 

 

१५ २५  

 ऎकूण ४ ६०  १००  

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते  

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २) या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प / 

सादरीकरण 

                     आ. स्वरुपात घ्यावी.  

 

संदभयसानहत्य-  १)भाषांतरमीमांसा, संपा. काळे/ सोमण, प्रनतमा प्रकाशन, पुणे 

  २)तखयडकर भाषांतर पाठमाला, संपा. चंपानेरकर, २००४, मॅजेनस्टक प्रकाशन, मुंबइ 

             ३)राजा नलयर, गो. नव. करंदीकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबइ. 

              ४)भाषांतर, ऄशोक केळकर, मराठी नवर्श्कोश खंड १२, १९८५ 

  ५)अधुननकभाषानवज्ञान : नसद्ात अनण ईपयोजन, डॉ. नमललद मालशे, लोकवाङ्मयगृह, 

मुंबइ,  

               १९९५. 

              ६) सानहत्य: ऄध्यापन व प्रकार, संपा. श्री. पु. भागवत, मौज प्रकाशन वपॉप्युलर 

प्रकाशन 
  मुंबइ 
७) भाषांतर, सदा कऱ्हाडे, लोकवाङ्मयगृह, मुंबइ.  

 

 

 

 

 

 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि २ 

पयाययी ऄभ्यासपनिका (CBCS) 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. २: ५ – ऄ – स्त्रीवाद अनण स्त्रीवादी समीक्षा 
 

ईद्दिष्ट े–  १) स्त्रीवाद या नवचारसरणीचे स्वरूप ऄभ्यासणे  



    २) स्त्रीवादाचे प्रमुख प्रवाह समजून घेणे   

    ३) स्त्रीवादी समीक्षा, नतचे प्रकार अनण वेगळेपण जाणून घेणे. 

    ४) नेमलेल्या सानहत्यकृतीची स्त्रीवादी समीक्षा करणे  
 
 

ऄभ्यास घटक –  १) स्त्रीवाद या नवचारसरणीचे स्वरूप 

२)स्त्रीवादाचे प्रमुख प्रवाह 

             ३) स्त्रीवादी समीक्षा, नतचे प्रकार, जेन्डर संकल्पना   

               ४)स्त्रीवादी समीक्षापद्तीचे ईपयोजन – 
 

ईपयोजनासाठी नेमलेली पुस्तके –अह ेह ेऄसं अह े– गौरी दशेपांडे 

                          नतची कथा – संपा, - मंगला अठल्येकर  

   ( या संग्रहांतील कथा ईपयोजनासाठी ननवडाव्या, ) 
 

क्र.        ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) स्त्रीवाद या नवचारसरणीचे स्वरूप व पार्श्यभूमी  
अ) नपतृसत्ताक समाजव्यवस्थेच ेस्वरूप व स्त्रीची ऄभावात्मक प्रनतमा  
आ) नपतृसत्ताक समाजव्यवस्थेतील संस्थांमाफय त होणारे स्त्रीच्या ऄनस्तत्वाच े

खच्चीकरण, स्त्री-पुरुष नवषमता व नतचे ईदात्तीकरण   
इ) ऄन्यमानवतावादी नवचारसरणीपेक्षा स्त्रीवादाचे वेगळेपण  

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  ऄ) ईदारमतवादी स्त्रीवाद  
अ) माक्श्सयवादी स्त्रीवाद  
आ) जहाल स्त्रीवाद  
इ) भारतीय स्त्रीवाद  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) स्त्रीवादी समीक्षा पद्तीची ईद्दिष्ट े 
अ) स्त्रीवादी समीक्षा पद्ती( feminist criticism )  
आ) स्त्रीकें द्री समीक्षा पद्ती ( gynocritics)  
इ) जेन्डर संकल्पना व नतचे महत्त्व  

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) स्त्रीवादी समीक्षा पद्तीच ेईपयोजन करणे  

अ) स्त्रीवादी अशयसूिांचा शोध घेणे  

आ) स्त्रीप्रतीमेचे स्वरूप ऄभ्यासणे  

इ) भाषेची वैनशष्ट्टे्य शोधणे 

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

        ऎकूण ४ ६० १०० 

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २)  या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना ऎक परीक्षा प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प 
/  

सादरीकरणआ. स्वरुपात घ्यावी. ऎकपरीक्षा ईपयोजनावर घ्यावी. 

 

संदभयसानहत्य-  १) स्त्रीवादी समीक्षा- स्वरूप अनण ईपयोजन,ऄनर्श्नी धोंगडे, द्ददलीपराज प्रकाशन, पुणे. 

  २) स्त्रीवाद, संकलन- सुमती लांडे, २००७, शब्ददालय प्रकाशन, श्रीरामपूर 

              ३)ऄध ेअकाश,ऄनर्श्नी धोंगडे, २०१९, द्ददलीपराज प्रकाशन, पुणे.   

              ४) समीक्षा – संज्ञा कोश( वाङ्मय कोश खंड ४, संपा. नवजया राजाध्यक्ष व आतर, 

म. रा. सा. स. 

     म. मुंबइ 

              ५) समीक्षामीमांसा, गंगाधर पाटील, २०११, मौज प्रकाशन, मुंबइ 

 



 

 

 

ककवा 

 
 

मराठी नवभाग 

मराठी ऄभ्यासक्रम (नवीन) 

२०२० – २०२१ 

ऎम.् ऎ. भाग १ / सि २ 

पयाययी ऄभ्यासपनिका (CBCS) 
 

मराठी ऄभ्यासपनिका क्र. २: ५ – ब -  सानहत्याचेऄध्यापन 
 

ईद्दिष्ट े–  १) ऄध्यापनाच्या प्रद्दक्रयेचे स्वरूप व महत्त्व समजून घेणे   

    २) ऄध्यापनाच्या नवनवध साधनाची मानहती करून घेणे    

    ३) सानहत्याच्या ऄध्यापनाची कौशल्ये ऄवगत करून घेणे     

 

 

ऄभ्यास घटक –  १) ऄध्यापन प्रद्दक्रयेचे स्वरूप, सानहत्याच्या ऄध्यापनाची पूवयतयारी   

               २) ऄध्यापनाची नवनवध साधन ेव त्यांची ईपयुिता 

             ३)सानहत्याचे स्वरुप व ऄध्यापनाची कौशल्ये  

               ४)सानहत्याच्या ऄध्यापनाचे वेगवेगळे स्तर  

 

 

 

 

क्र.        ऄभ्यास घटकांच ेनववरण  श्रेयांक तानसका  गुण  

१ ऄ) ऄध्यापन प्रद्दक्रयेचे स्वरूप  
अ) ऄध्यापनाच्याप्रमुख पद्ती  
आ) सानहत्याच्या ऄध्यापनाच ेवेगळेपण  
इ) सानहत्याच्या ऄध्यापनाची पूवयतयारी 

१ 

 

 

 

१५ २५  

२  ऄ) ग्रंथालयीन साधने  
अ) दकृ्श्श्राव्य साधने  
आ) प्रत्यक्षऄनुभव ( ईदा. नाट्यप्रयोग) 
इ) संगणकाचा वापर  

१ 

 

 

 

 

१५ २५ 

३  ऄ) सानहत्याचे स्वरूप, ऄन्य ऄध्यापन नवषयांपेक्षा वेगळेपण  
अ) सानहत्यप्रकारानुसार बदलणारे ऄध्यापनाचे स्वरूप   
आ) सानहत्यकृतीच्या स्वरूपानुसार ऄध्यापन कौशल्यांचा वापर  
इ) ईत्तम ऄध्यापनासाठी अवश्यक गोष्टी  

१ 

 

 

 

 

१५ २५  

४  ऄ) पूवय माध्यनमक स्तर  
अ) माध्यनमक स्तर  
आ) पदवी-पूवय स्तर  
इ) पदव्युत्तर स्तर  

   स्तरानुसारव्यानमश्रता व काठीण्य पातळीत होणारा फरक स्पष्ट करणे.  

१ 

 

 

१५ २५  



       ऎकूण ४ ६०  १००  

 

 

ऄंतगयत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या दोन परीक्षा घेणे अवश्यक अह.े त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून त े 

ऄंतगयत परीक्षेचे गुण मानावे. 

                  २)  या नवषयाची ऄंतगयत परीक्षा घेताना प्रकल्प / वगयपरीक्षा / लघुप्रकल्प /     

                     सादरीकरण आ. स्वरुपात घ्यावी.  

 

संदभयसानहत्य-   १)सानहत्य: ऄध्यापन व प्रकार, संपा. श्री. पु. भागवत, मौज प्रकाशन वपॉप्युलर प्रकाशन, 

                मुंबइ 

  २)सानहत्याचे ऄध्यापन, वसंत दावतर  

              ३)कौशल्यानधनष्ठत ऄध्यापन – वासंती फडके, लोकवाङ्मय गृह, मुंबइ 

 

 

 

 

 


