
FYBA – MAR – (ANC) 

(To be implemented from 2019-20) 

SEM – 1 (UMAR 101) 

SEM – 2 (UMAR 201) 

izFke o”kZ ch-,- ejkBh ,fPNd ¼izR;sd l=kr 3 Js;kadus½ 

izFke o”kZ ch-,- ejkBh ;k ,sfPNd ;k fo”k;klkBh 2019&2020 ;k ‘kS{kf.kd o”kkZiklwu useysyk 
vH;klØe izFke o”kZ ch-,- ejkBh ,sfPNd ;k vH;klØekr izFke l=kr nksu ukV;d`rh o nqlÚ;k 
l=kr nksu izoklo.kZukapk  lekos’k dj.;kr vkyk vkgs- ;k vH;klØekph Js;kadu i)rhuqlkj 
jpuk dj.;kr vkyh vkgs- ojhy vH;klØe nksu l=kar foHkkxysyk vlwu] useysY;k fof’k”V 
rkfldkae/;s rks f’kdoyk tk.ks vko’;d vkgs- 

l= & ifgys & ,dw.k O;k[;kus & 45] Js;kadus & 03 

?kVd 1  ukVd ;k lkfgR;izdkjkpk lS)kfUrd ifjp; & ¼48 fefuVkaP;k 15 rkfldk½   
Js;kadu & 1 
ukVd ;k lkfgR;izdkjkph ladYiuk] ukVd ;k lkfgR; izdkjkps ?kVd]  
ukVdkps egŸokps nksu izdkj ¼’kksdkfRedk o lq[kkfRedk½] ukVd ,d lafeJ  
dyk] ejkBh ukVdkP;k bfrgklkrhy egŸokps VIis- 

?kVd 2  lR;’kks/kd % xks-iq- ns’kikaMs] yksdok³~e;x`g] eqacbZ ¼48 fefuVkaP;k 15 rkfldk½ 
Js;kadu & 1 

?kVd 3  flxkjsV % eufLouh yrk jfoanz] IkkWI;qyj izdk’ku] eqacbZ- ¼48 fefuVkaP;k 15 
rkfldk½ Js;kadu & 1 

izFke l=kUr ijh{kk & xq.k 100 

ojhy vH;klif=dsps izFke l=kUr iz’uif=dsps Lo:i iq<hyizek.ks Bjfo.;kr vkys vkgs- 

izFke o”kZ ch-,- ejkBh ¼,sfPNd½ 

iz’u 1  ^ukVd* ;k lkfgR;izdkjkpk lS)kfUrd ifjp; ;koj i;kZ; nsÅu ,d iz’u xq.k 20 

iz’u 2  lR;’kks/kd ;k ukVdkoj i;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20- 

iz’u 3  flxkjsV ;k ukVdkoj i;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20- 

iz’u 4  izR;sd xVkrhy ,dsd Vhi fygk ¼varxZr i;kZ;kalg½ & xq.k 30- 

 1½ ukVdkpk lS)kfUrd ifjp; 



 2½ lR;’kks/kd  

 3½ flxkjsV 

iz’u 5  vH;klif=dsrhy ?kVd 2 o 3 oj vk/kkfjr oLrqfu”B iz’u] izR;sd ?kVdkoj 4 
vls ,dw.k 8 oLrqfu”B Lo:ikps iz’u fopkjys tkrhy ijh{kkFkhZauh R;kiSdh dks.krsgh 
5 iz’u lksMok;ps vkgsr- izR;sd ;ksX; mŸkjkl 2 xq.k vls ,dw.k xq.k 10 

l= nqljs & ,dw.k O;k[;kus 45] Js;kadus & 03 

?kVd 1  izoklo.kZu ;k lkfgR;izdkjkpk lS)kafrd ifjp; ¼15 rkfldk½ Js;kadu & 1 
izoklo.kZu ;k lkfgR;izdkjkph ladYiuk] izoklo.kZu ;k lkfgR; izdkjkps ?kVd 
ejkBh izoklo.kZukps izdkj o laf{kIr bfrgkl 

?kVd 2  dqai.kkifydMpk ns’k % efu”kk fVdsdj] Jhfo|k izdk’ku iq.ks ;k izoklo.kZukpk 
vH;kl 

?kVd 3  ukn varjhpk % Jhyadk % egkohj tksa/kGs] Li’kZ izdk’ku] iq.ks ;k izoklo.kZukpk 
vH;kl 

 

nqljh l=kUr ijh{kk & xq.k 100 

ojhy vH;klif=dsps l=kUr iz’uif=dsps Lo:i iq<hyizek.ks Bjfo.;kr vkys vkgs- 

izFke o”kZ ch-,- ejkBh ¼,sfPNd½ 

iz’u 1  izoklo.kZu ;k lkfgR;izdkjkpk lS)kfUrd ifjp; ¼i;kZ;lg½ ,d iz’u & xq.k 20- 

iz’u 2  ?kVd 2 e/khy izoklo.kZukoj vk/kkfjr i;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20 

iz’u 3  ?kVd 3 e/khy izoklo.kZukoj vk/kkfjri;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20 

iz’u 4 izR;sd xVkrhy ,dsd Vhi fygk & ¼varxZr i;kZ;kalg½ xq.k 30 

1½ izoklo.kZukpk lS)kfUrd ifjp; 

2½ ?kVd 2 e/khy izoklo.kZu  

3½ ?kVd 3 e/khy izoklo.kZu  

iz’u 5  vH;klif=dsrhy ?kVd 2 o 3 oj vk/kkfjr oLrqfu”B iz’u izR;sd ?kVdkoj 4 vls  
,dw.k 8 oLrqfu”B Lo:ikps iz’u fopkjys tkrhy ijh{kkFkhZuh R;kiSdh dks.krsgh 5 
iz’u lksMok;ps vkgsr izR;sd ;ksX; mŸkjkl 2 xq.k vls ,dw.k xq.k 10 
 



lanHkZ xzaFk  

1½ ejkBh jaxHkweh ejkBh ukVd & ?kVuk vkf.k ijaijk ¼MkW- v-uk- Hkkysjko Le`frxzaFk½ & laiknd  

   & ds- ukjk;.k dkGs] ok-y- dqGd.khZ] ok-jk- <cGs] eqacbZ ejkBh lkfgR; la?k] eqacbZ 1971- 

2½ lkfgR; v/;kiu vkf.k izdkj & ¼ok-y- dqGd.khZ xkSjo xzaFk½ & laiknd & Jh- iq- Hkkxor]  

   lq/khj jlkG] eaxs’k ikMxkodj] f’kYik rsaMqydj] vatyh fdrZus] & ikWI;qyj izdk’ku vkf.k ekSts  

   izdk’ku] eqacbZ] 1987 

3½ Hkkjrh; iz;ksxdykapk ifjp; o bfrgkl&ukV;] jktho ukbZd] izoh.k HkksGs] yksdok³~e; x`g     

    eqacbZ 2010 

4½ Lokra«;ksŸkj lkekftd ukV;l`”Vh MkW- Jhdkar Jh- ikVhy] ân; izdk’ku] dksYgkiwj- 

5½ dqyd.khZ ok-y- ejkBh ukVd vkf.k ejkBh jaxHkweh ikWI;qyj izdk’ku] eqacbZ 

6½ esnddj izdk’k & lkekftd ukVd Lo:i fopkj] lkfgR; lsok izdk’ku] vkSjaxkckn- 

7½ lkoar olar] izoklo.kZu % ,d ok³~e;izdkj] egkjk”Vª lkfgR; laLd`rh eaMG] eqacbZ- 

8½ Hkk”k.k o ukV;fo”k;d fopkj % v’kksd n- jkuMs 

9½ [ksG ukVdkpk % jktho ukbZd] ekSt izdk’ku] eqacbZ- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYBA – MAR – Comp 

(To be implemented from 2019-20) 

SEM – 1 (UAMAR 1 C 1) 

izFke o”kZ ch-,- ejkBh vfuok;Z 

izFke o”kZ ch-,- ejkBh vfuok;Z ;k fo”k;klkBh 2019&20 ;k ‘kS{kf.kd o”kkZiklwu useysyk 
vH;klØe 

l= & ifgys & ,dw.k O;k[;kus & 40 Js;kadus & 02 xq.k 50 

?kVd  & 1 fuoMd dFkkapk vH;kl 

  1½ HkwrkG;k % utqckbZ xkfor 

  2½ eh esyksp uk;h % ek/ko lqjdqaMs 

  3½ mn~/oLr % dey xkMxhG 

  4½ iwj % foykl lkjax 

  5½ fo&gkj % izKk n;k iokj  

  6½ Hkwd % ckcwjko ckxwy 

  7½ pkSFkh fHkar % mfeZyk iokj 

  8½ cq)kph ‘kiFk % v..kkHkkÅ lkBs 

9½ ik.kcGh % HkkLdj panu’kho 

10½ ypkaM % lnkuan ns’keq[k 

11½ jk[kho lkoY;kapk [ksG % fdj.k xqjo  

12½ uohu xks”V f’kd.;klkBhph xks”V % d`”.kk fdacgqus  

13½ >weph nkaMh % dqekj vfuy 

14½ lkrckÚ;kpk xHkZ % fnudj dqVs 

15½ eksjkph ck;dks % fdj.k ;sys 



 

?kVd & 2 O;kogkfjd ejkBh & ¼?kVdfo”k;½&¼20 rkfldk½& Js;kadu 1 xq.k 50 

          O;kogkfjd ejkBh ;k fo”k;klkBh ?kVdfo”k; 

1½  ejkBh ys[kukps fu;e o fojkefpUgs 

2½  orZekui=klkBh o`Ÿkys[ku 

3½  o`Ÿkkarys[ku 

4½  vtZys[ku  

5½  Hkk”kkarj ¼baxzthrwu ejkBhr½ 

l=kar ijh{kk 

izFke l=kUr ijh{kk & xq.k 100 

ojhy vH;klif=dsps izFke l=kaUr iz’uif=dsps Lo:i iq<hyizek.ks Bjfo.;kr vkys vkgs- 

izFke o”kZ ch-,- ejkBh ¼vfuok;Z½ 

iz’u 1  ?kVd Ø- 1 oj vk/kkfjr i;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20- 

iz’u 2  ?kVd Ø- 1 oj vk/kkfjr i;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20- 

iz’u 3  ?kVd Ø- 1 oj vk/kkfjr pkj iSdh nksu fVik & xq.k 10- 

iz’u 4  ejkBh ys[kukps fu;e o fojkefpUgs ;k mi?kVdkoj vk/kkfjr varxZr  i;kZ;klg 
izR;sdh 5 xq.kkaps 2 iz’u ,dw.k xq.k 10- 

iz’u 5  orZekui=klkBh o`Ÿkys[ku ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u xq.k 10 

iz’u 6  o`Ÿkkarys[ku ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u xq.k 10 

iz’u 7 vtZys[ku ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u xq.k 10 

iz’u 8  Hkk”kkarj ¼baxzthrwu ejkBhr½ ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u 10 xq.k 

  

 



SEM – 2 (UAMAR 2 C 1) 

l= & nqljs & ,dw.k O;k[;kus 40] Js;kadus & 02 

l=kar ijh{kk % 

izFke l=kUr ijh{kk & xq.k 100  

ojhy vH;klif=dsps izFke l=kUr iz’uif=dsps Lo:i iq<hyizek.ks Bjfo.;kr vkys vkgs- 

?kVd & 1 fuoMd dforkapk vH;kl ¼20 rkfldk½ & Js;kadu & 1 xq.k 50 

1½ pkj ‘kCn & ukjk;.k lqosZ  

2½ vkrk & ukenso <lkG 

 3½ bjk.kh & v:.k dksyVdj 

 4½ g;k uHkkus g;k HkqbZyk nku /;kos & uk-/kks- egkuksj 

 5½ rs o”kZ gksr dh dksG;kpa tkG & Hkkypanz usekMs 

 6½ rqdkjkekpk var & fnyhi iq:”kksre fp=s 

 7½ ‘kksdxhr & xzsl  

 8½ Lokxr & «;acd lidkGs 

9½ ek;cksyh & lqjs’k HkV 

10½ cGhjktklkBh xk.ka & ukjk;.k dqyd.khZ doBsdj  

11½ ok.k & vuqiek mtxjs  

12½ jkaxksGh & jtuh i:Gsdj  

13½ ?kjV;klkBh f>trks dqMrks ejrks ek>k cki & ,-ds- ‘ks[k 

14½ ;quksr ik.kh & Hkqtax esJke 

15½ rkGesG & ek;k iafMr 

16½ ufQlk & yksdukFk ;’koar 



17½ vksoh & izdk’k ?kksMds  

18½ ukgh fQjyks ek?kkjh & eksgu f’kjlkV 

19½ vklDrhP;k eukyk & ‘kf’kdkar fgaxks.ksdj  

20½ fgjkckbZ tkQjeh;k & larks”k in~ekdj iokj 

21½ oklukdkaM & Hkxoku Bkdwj 

22½ mTkGekF;kua dq.khcchi.k & Jhdkar ns’keq[k  

23½ lq:okr & ekSgen ‘kdhy tkQjh  

24½ nkjkleksjps nso & v:.k dkGs  

25½ vk;fM;y LVsVP;k gíhckgs:u & fl)kFkZ rkacs  

26½ ekrhps ik; & jes’k baxGs m=kndj 

27½ ck;dk [kksGacwu vkgsr dkBkoj & izoh.k n’kjFk ckansdj 

28½ esya ukgh vtwu vHkkG--- & ckykth enu baxGs 

29½ vkbZ] rw udks d: fpark & ,dukFk ikVhy 

30½ eukP;k dWuOgklojpa cqtxko.ka & eksgu dqaHkkj 

31½ rqÖ;k ljatkeh HkqobZus & lR;ikyflax vk/kkflax jktiwr  

32½ e`R;wpa izkFkZuk xhr & ih- foB~By  

33½ orZekukpk bfrgkl Hkwxksy & ohjk jkBksM 

34½ lksGk & egknso xksj[k dkacGs  

35½ dcqrj[kkuk & ckGklkgsc ycMs  

36½ cslko/k & ‘ks”kjko fijkth /kkaMs  

37½ r`”.ksph dfork & lquhy vfHkeku vopkj  

38½ mUgkP;k dVkfo:n~/k & ukxjkt eatqGs 



39½ eh i.k f’kdry; & mŸke iokj 

40½ L=h gkp rq>k lekt \ & dfork eksjo.kdj  

41½ ek>h ikp lgk o”kkZph iksjxh & la/;k jaxkjh  

42½ ukscy nqzFk & dsru fiaiGkiqjs 

43½ ekrhpa HkaM iMks & vfouk’k xk;dokM 

44½ dfork rj jDrkphp xks”V vlrs uk nksLrk ! & lqnke jkBksM 

45½ ekM;k & fouksn dqejs  

46½ fopkjkok vFkZ & jksfgnkl iksVs  

47½ xksaxyw & izHkw jktxMdj  

48½ xksaMou ek>s & dqlqe vkyke 

49½ LVst & okg: lksuo.ks  

50½ Hkksx & ok-uk- vka/kGs  

?kVd & 2 O;kogkfjd ejkBh & ¼ejkBh½ & ¼4 ?kVdfo”k;½ & ¼20 rkfldk½ & Js;kadu 1 

1½  bfro`Ÿkys[ku 

2½  orZekiui=klkBh tkfgjkrys[ku 

3½ mrkÚ;kojhy iz’u 

4½ lkjka’kys[ku 

5½ fuca/kys[ku 

iz’u 1  ?kVd Ø- 1 oj vk/kkfjr i;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20- 

iz’u 2  ?kVd Ø- 1 oj vk/kkfjr i;kZ; nsÅu ,d iz’u & xq.k 20- 

iz’u 3  ?kVd Ø- 1 oj vk/kkfjr pkj iSdh nksu fVik & xq.k 10- 

iz’u 4  bfro`Ÿkys[ku ;k mi?kVdkoj vk/kkfjr varxZr i;kZ;klg 1 iz’u xq.k 10 



iz’u 5  orZekui=klkBh tkfgjkrys[ku ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u xq.k 10 

iz’u 6  mrkÚ;kojhy ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u xq.k 10 

iz’u 7 lkjka’kys[ku ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u xq.k 10 

iz’u 8  fuca/kys[ku ;k mi?kVdkoj varxZr i;kZ;kalg 1 iz’u xq.k 10  

lanHkZ xzaFk  

1½ vnoar e-uk- % iznf{k.kk [kaM ifgyk  

2½ tks’kh lq/kk % dFkk % ladYiuk vkf.k leh{kk] ekSts izdk’ku] eqacbZ  

3½ lqjokMs euksgj % 1980 uarjph xzkeh.k dFkk] cGhoa’k izdk’k] ukansM 

4½ yfyr % dFkk fo’ks”kkad] vkWxLV 2013 

5½ vokZphu ejkBh dkO;n’kZu % MkW- v{k;dqekj dkGs 

6½ uOonksŸkj vkacsMdjh dforsph ehekalk % MkW- v’kksd jk- baxGs 
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अभ्यासपत्रिका क्र. ४. मध्ययगुीन मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास.  

सि - ५व े(श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान े-६० 

 
घटक -१ मराठी सात्रहत्याची सरुुवाि व महानभुावीय वाङ् मय 
अ) मराठी सात्रहत्याची सुरुवाि - मराठी : दशेीभाषा म्हणून ८, ९वे शिक पररचय, मराठीिील 

आद्यग्रांथ :चचाा, त्रशलालेख, िाम्रपट यावरील मराठी लेखन. – थोडक्याि पररचय 

ब) महानभुाव सांप्रदायाची ठळक वैत्रशष्ट्ये : व्दिैी ित्त्वज्ञान, पांचकृष्ट्ण, चक्रधराांचे व्यत्रिमत्त्व, मराठीचा 

स्वीकार व आग्रह, साांकेत्रिक त्रलपी. 

महानुभावीय वाङ् मय : चररिग्रांथ, ित्त्वज्ञानग्रांथ, सािीग्रांथ, स्फुट गद्य-पद्य-धवळे, टीकाग्रांथ, 

व्याकरणग्रांथ. 

घटक -२ वारकरी पांथीयाांच ेवाङ् मय -  

अ) यादवकालीन महाराष्ट्राि वारकरी पांथाची प्रस्थापना, पांढरीचा भिीसांप्रदाय हा महाराष्ट्रािील प्रमुख 

वारकरी सांप्रदाय म्हणून िेराव्या शिकाि धार्माक, सामात्रिक व सात्रहत्रत्यक दषृ्ट्या प्रभावी. 

ब) ज्ञानदवे-नामदवे व त्याांच्या प्रभावळीिील इिराांचे वाङ् मय. 

घटक ३ वारकरी पांथीयाांच ेवाङ् मय – 

 अ) बहामनी रािवट, एकनाथकालीन महाराष्ट्र, िमोयुग, एकनाथ, एकनाथपांचक याांच ेवाङ् मय 

 ब) त्रशवकालीन महाराष्ट्र – स्वराज्य प्रेरणा. िुकाराम, िुकारामाचे त्रशष्ट्य याांच ेवाङ् मय 

घटक ४ पांत्रडिी काव्य- 

 अ) पांत्रडिी काव्याची स्वरूपवैत्रशष्ट्ये, पांत्रडिी काव्याचे गुणदोष चचाा  

 ब) पांत्रडि कवी- मुिेश्वर, मोरोपांि, रघुनाथ पांत्रडि, सामराि, त्रनरांिनमाधव, वामनपांत्रडि,  

              नागेश, त्रवठ्ठल 

 

सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सि - ६व े(श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान े-६० 

घटक -१ शात्रहरी वाङ् मय- 

अ)  लावणी, पोवाड,े या काव्य प्रकाराांची स्वरूप वैत्रशष्ट्ये. 

ब)  काही लावणीकार- होनािी बाळा, रामिोशी, प्रभाकर, अनांि फां दी, परशराम या शात्रहराांचा व   

      त्याांच्या सात्रहत्याचा पररचय. 

घटक -२ महानभुाव व वारकरी याांखरेीि इिर पांथीयाांच ेवाङ् मय 

अ) नाथ, दत्त या पांथािील वाङ् मयाचे स्वरूप. 

ब) समथा, ललांगायि या पांथािील वाङ् मयाचे स्वरूप 

 
 



घटक – ३ लहांद ूधमााखरेीि इिर धर्मायाांनी केललेी वाङ् मयत्रनर्मािी 

अ) त्रिस्िी धर्मायाांनी केलेली वाङ् मयत्रनर्मािी 

 ( त्रिस्िी –फादर स्टीफन्स, कु्रआँ, सालांदाि, पाद्री अल्मैद) 

ब) इस्लामी धर्मायाांनी केलेली वाङ् मयत्रनर्मािी 

 ( इस्लामी – मुांिोिी (मृत्युांिय), हुसेन अांबरखान, शेख महमांद, शहामुनी) 

 

घटक – ४ बखर गद्याची स्वरूप वतै्रशष्ट्य े

अ) बखरी- त्रशवपूवाकालीन – मत्रहकाविीची उफा  माहीमची बखर, राक्षसिागडीची लढाई. 

 बखरी- त्रशवकालीन- त्रशवछिपिींचे चररि- कृष्ट्णािी अनांि सभासद, त्रचिगुप्तत्रवरत्रचि त्रशवािी 

महारािाांची बखर, श्री छिपिींची ९१ कलमी बखर – दत्तोत्रिमल वाकेत्रनस, मल्हार रामराव त्रचटणीस 

त्रवरत्रचि श्री त्रशवछिपिींचे सप्तप्रकरणात्मक चररि. 

ब) बखरी – पेशवेकालीन- नाना फडणवीसाचे आत्मचररि, श्री रामदास स्वामींच ेचररिाची बखर उफा  

हनुमांि स्वामीची बखर, पेशव्याांची बखर, कृष्ट्णािी त्रवनायक सोहनी, पात्रनपिची बखर- रघुनाथ यादव, 

भाऊसाहबेाांची बखर-कृष्ट्णािी शामराव, खडयााच्या स्वारीची बखर. 

 

सिान्ि परीक्षा ( गणु १००) 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ- 

१) िोग, रा.श्री. व इिर (सांपा.) मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास- खांड ३, महाराष्ट्र सात्रहत्य पररषद, पणुे, 

प.आ. १९७३. 

२) िुळेपुळे, शां.गो., पाच सांिकवी, सुत्रवचार प्रकाशन मांडळ, पुण,े १९८४, (त्रि.आ.) 

३) िुळेपळेु, शां. गो. व इिर (सांपा.) मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास- खांड १, महाराष्ट्र सात्रहत्य पररषद, 

पुणे, प.आ. १९८४. 

४) मालशे, सां.गां. व इिर (सांपा. ) मराठी  वाङ् मयाचा इत्रिहास- खांड २ भाग १ व भाग २,  महाराष्ट्र 

सात्रहत्य पररषद, पुण,े प.आ. १९८२. 

५) भावे, त्रव.ल. महाराष्ट्र सारस्वि, पॉप्युलर, मुांबई,आ. ५त्रव १९६३. 

६) धोंड, म. वा., (सांपा.) मऱ्हाटी लावणी, मौि, मुांबई १९५६. 

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

८) सहस्त्रबुद्ध,े म. ना., मराठी शात्रहरी वाङ् मय, ठोकळ पुणे, १९६१. 

९) सरदार गां.बा., सांि सात्रहत्याची सामात्रिक फलशु्रिी, म. सा.प., पुणे १९७० (त्रि.आ.) 

 
 
 



 

अभ्यासपत्रिका -५ 

भारिीय व पाश्चात्य सात्रहत्यशास्त्र 

भारिीय सात्रहत्यशास्त्र 

सि – ५ व े(श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान-े६० 

घटक -१ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र: सांकल्पना व त्रसद्धाांि-(१) 

१ भरिाचे रससूि  

२ अलांकारत्रवचार,वक्रोिीत्रवचार 

३ ररिीत्रसद्धाांि, ध्वत्रनत्रसद्धाांि 

४ औत्रचत्य त्रवचार 

 

घटक-२ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र : सात्रहत्याचा आस्वाद. 

रसत्रसद्धाांिाचे भाष्ट्यकार : १. भट्टलोल्लट 

         २. श्रीशांकुक 

         ३. भट्टनायक 

         ४. अत्रभनवगुप्त 

 

घटक-३ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र : सात्रहत्य भाषचे ेस्वरूप व काया 

१. शब्दशिी : अत्रभधा, लक्षणा व व्यांिना. 

२. वृत्त, छांद,मुिछांद. 

घटक – ४ भारिीय सात्रहत्यशास्त्र : त्रनर्मािी प्रककया व प्रयोिन त्रवचार 

१. सात्रहत्य त्रनर्मािी मागील कारणे: प्रत्रिभा, व्युत्पत्ती व अभ्यास. 

२. सात्रहत्याची प्रयोिने : भरि ि ेअत्रभनवगुप्त 

 

सिान्ि परीक्षा – गणु १०० 
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प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सि -६ व ेसि (श्रयेाांकन-े४) व्याख्यान-े६० 

घटक – १ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याच ेस्वरूप 

१ अनुकृिी त्रसद्धाांि : प्लेटो व अॅररस्टॉटल 

२ पाश्चात्याांनी केलेल्या काव्यव्याख्या : वडास्वथा, कोलरीि. कोटाहॉप, एडगर अलन पो, अनोल्ड. 

घटक -२ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याची भाषा 

१. रूपक, प्रत्रिक व प्रत्रिमा 

२. अनेकाथािा, त्रनयामोल्लांघन, अपररचीिीकरण. 

 



 

घटक -३ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याची त्रनर्मािी प्रकक्रया व प्रयोिन त्रवचार 

१ कोलररिचा कल्पनाशिीचा व चमत्कृिीशिीचा त्रसद्धाांि. 

२ आत्मत्रवष्ट्कार, िीवनभाष्ट्य, सामात्रिक बाांत्रधलकी (माक्सावादी त्रवचारासह) ही प्रयोिने. 

घटक-४ पाश्चात्य सात्रहत्य त्रवचार : सात्रहत्याचा आस्वाद 

१ अॅररस्टॉटलच्या कॅथार्सासचा त्रसद्धाांि. 

२ ररचड्ा सचा प्रेरणा सांिुलनाचा त्रसद्धाांि.  

 

सिान्ि परीक्षा – गणु १०० 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. घटक ४ वर आधाररि प्रश्न (पयाायासह )    गुण २० 

प्रश्न ५. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 

सांदभा ग्रांथ- 

१ कांगले, र.प.,(सांपा.) काव्यशास्त्र, मौि प्रकाशन, मुांबई १९७४ 

२ कांगले, र.प.,(सांपा.) रस-भाव-त्रवचार, महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य सांस्कृिी मांडळ मुांबई, १९७३ 

३ करांदीकर, गो.त्रव., (भाषाांिर) अॅररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र, मौि, मुांबई १९७८ 

४ कुलकणी वा.ल.,सात्रहत्य स्वरूप आत्रण समीक्षा, पॉप्युलर, मुांबई १९७५ 

५ गाडगीळ. स.रा., काव्यशास्त्रप्रदीप, व्हीनस, पुण े(सहावी आवृत्ती), २००३ 

६ दशेपाांड,े ग. त्र्यां., भारिीय सात्रहत्यशास्त्र, पॉप्युलर, मुांबई (त्रि.आ.) १९८० 

७ नेमाडे भालचांद्र, सात्रहत्याची भाषा, साकेि, औरांगाबाद, १९८७ 

८ पाटणकर, रा. भा., सौंदयामीमाांसा, मौि, मुांबई (त्रि.आ.) २००४ 

९ पाटणकर, वसांि, सात्रहत्यशास्त्र : स्वरूप आत्रण समस्या पद्मगांधा, पुण,े २००६. 

१० पाटील, गांगाधर, समीक्षेची नवी रूपे, मॅिेस्टीक, मुांबई १९८१ 

११ मालशे, त्रमललांद, आधुत्रनक, भाषा त्रवज्ञान : त्रसद्धाांि आत्रण उपयोिन. लोकवाङ् मयगृह,  

      मुांबई. १९९५ 

१२ रसाळ, सुधीर, कत्रविा आत्रण प्रत्रिमा, मौि, मुांबई १९८२ 

१३ गणोरकर, प्रभा, डहाके वसांि आबािी व इिर, (सांपा.) वाङ् मयीन सांज्ञा सांकल्पना कोश,  

      ग.रा. भटकळ फाऊां डेशन, मुांबई, २००१ 

१४ रािाध्यक्ष, त्रविया व इिर, (सांपा.) मराठी वाङ् मयकोश, खांड ४, (समीक्षा सांज्ञा), महाराष्ट्र   

      राज्य सात्रहत्य सांस्कृिी मांडळ, मुांबई, २००२ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

अभ्यासपत्रिका ६. सात्रहत्य आत्रण समाि 

िात्रसका ४५   श्रयेाांकन े३ 
घटक १ सात्रहत्य - समाि अन्योन्य सांबांध  (िात्रसका १५) श्रयेाांकन १ 

अ) सात्रहत्य, समािसांस्कृिी या सांकल्पना व त्याांच्या परस्परसांबांधाचे स्वरुप 

ब) सात्रहत्य- समाि सांबांध - िेन, माक्सा याांचे त्रसद्धाांि, मानविावाद, माक्सावाद, स्त्रीवाद, 

आांबेडकरवाद याांच ेस्वरूप त्रवशेष 

घटक २ स्त्रीवादी  िात्रणवचे ेसात्रहत्य (िात्रसका१५ ) श्रयेाांकन १ 

अ) स्त्रीवादी सात्रहत्याची सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब) ‘त्रभन्न’,  कत्रविा महािन (रािहांस प्रकाशन) याांच्या कादांबरीच ेवाचन व अभ्यास 

घटक ३ महानगरी िात्रणवचे ेसात्रहत्य (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन १ 

अ) महानगरी िात्रणवचेे सात्रहत्य सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब)  ‘दशृ्य नसलेल्या दशृ्याि’ : कदनकर मनवर ( पॉप्युलर प्रकाशन) याांच्या कत्रविचेे वाचन व  

      अभ्यास.  

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन    

श्रयेाांकन १ 
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सि सहाव ेअभ्यासपत्रिका -६ सात्रहत्य आत्रण समाि (िात्रसका ६० ) श्रयेाांकन े४  

घटक -१  सामात्रिक त्रस्थत्यांिरे आत्रण मराठी सात्रहत्य  (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन े१  

अ) महाराष्ट्रािील सामात्रिक त्रस्थत्यांिरे व मराठी सात्रहत्य – मागोवा  

ब) सात्रहत्य- समाि सांबांध- गां.बा. सरदार व बाबुराव बागुल याांच्या लेखाधारे 

१) सांि सात्रहत्याची सामात्रिक फलशु्रिी : गां.बा. सरदार 

२) दत्रलि सात्रहत्य ह ेिर माणसाचे सात्रहत्य- बाबुराव बागुल-दत्रलि सात्रहत्य : आिचे    

     क्राांत्रित्रवज्ञान, कदशा प्रकाशन, नात्रशक प्र.आ. १९८१. 

घटक -२ ग्रामीण सात्रहत्य      (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन े१ 

अ) ग्रामीण सात्रहत्य- सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब) ऐसे कुणबी भपूाळ : भरि काळे (दशेमुख पत्रब्लकेशन, पुण)े या कादांबरीच ेवाचन व अभ्यास 

घटक –३ दत्रलि सात्रहत्य     (िात्रसका १५ ) श्रयेाांकन े१ 

अ) दत्रलि सात्रहत्य : सांकल्पना व मराठीिील परांपरा 

ब) िािा नाही िाि : त्रसद्धाथा िाांबे, (शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर) या नाटकाचे वाचन व 

अभ्यास 
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मुांबई, १९८९. 

११) मराठी नवकथा : रांग आत्रण रूप, डॉ सुभाष पुलावले,त्रचन्मय प्रकाशन 

,औरांगाबाद,२०१२. 

१२) मराठीिील कथनरूप े,वसांि आबािी डहाके,पापुलर प्रकाशन ,मुांबई,२०१२ . 

१३) नाटक आत्रण मी ,त्रविय िेंडुलकर, त्रडम्पल प्रकाशन ,मुांबई, ,१९९७. 

१४) नाटक एक लचांिन – कानेटकर वसांि  

१५) नाटकािली त्रचन्हां – नाईक रािीव  

१६) महानगरी नाटकां  – नाईक रािीव  

१७) मराठी नाटक : नव्या कदशा आत्रण वळणे, भवाळकर, िारा 

१८) नाटक कालचां आत्रण आिचां : रािापुरे-िापास, पुष्ट्पलिा 

१९) प्रायोत्रगक नाटक : भारिीय आत्रण िागत्रिक-(सांपा) सूयावांशी नानासाहबे   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

अभ्यासपत्रिका क्र. ९ 

नवा अभ्यासक्रम- व्यवसायात्रभमखु मराठी 

सि – ५ व ेश्रयेाांकन े–३  व्याख्यान े– ४५   

घटक – १- भाषाांिर –सदै्धात्रन्िक त्रवचार 

अ)  

१) भाषाांिर, अनुवाद, रुपाांिर, अवााचीनीकरण या स्वरूपभदेाांची चचाा. 

२) लत्रलि सात्रहत्याच ेभाषाांिर – साांस्कृत्रिक भेदाांच ेसांदभाांच ेमहत्त्व. 

आ)  

१ ) लत्रलि सात्रहत्याचे भाषाांिर – भात्रषक समस्या व स्वरूप  

२ ) लत्रलि सात्रहत्याचे भाषाांिर – शैली त्रवषयक समस्या  

घटक – २   भाषाांिर – प्रत्यक्ष भाषाांिर अभ्यास 

१) इांग्रिी उिाऱ्याचे मराठीि भाषाांिर 

२) मध्ययुगीन मराठीचे प्रमाण मराठीि भाषाांिर. 

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

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन श्रयेाांकन १ 

 

सिान्ि परीक्षा – (गणु ८० + २० गणुाांचा प्रकल्प = १००)   

प्रश्न १. घटक १अ  वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २०  

प्रश्न २. घटक १ आ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)   गुण २० 

प्रश्न ३. घटक २ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )   गुण २० 

 
 

सि – ६ व ेश्रयेाांकन-े ३ व्याख्यान-े४५  

घटक -१ मलुाखि - सदै्धात्रन्िक त्रवचार 

मुलाखि पूवाियारी 

त्रवत्रवध माध्यमाांसाठी मुलाखि लेखन 

१) आकाशवाणी, दरूत्रचिवाणी 

२) विामानपि, त्रनयिकात्रलक  

घटक -२ अ ग्रांथ परीक्षण – सदै्धात्रन्िक त्रवचार व स्वरूप 

  आ ग्रांथ परीक्षण –   

१) माझे त्रवद्यापीठ – (कत्रविा), नारायण सुवे, पॉप्यलुर प्रकाशन, 

२) बेबी (नाटक), त्रविय िेंडूलकर, पॉप्युलर प्रकाशन,  



३) झेलझपाटा- (कादांबरी), मधुकर वाकोडे. (दशेमुख आत्रण कांपनी) 

 
 
 

घटक -३  वाङ् मयीन त्रनबांध    

घटक ४ प्रकल्प अहवाल – सबांत्रधि त्रवषयावर २० गणुाांच ेप्रकल्प लखेन श्रयेाांकन १ 

 

सिान्ि परीक्षा – (गणु ८० + २० गणुाांचा प्रकल्प = १००)    

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)     गुण २०  

प्रश्न २. घटक २ अ  वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ३. घटक २ आ  वर आधाररि प्रश्न ( पयाायासह)    गुण २० 

प्रश्न ४. सवा घटकाांवर आधाररि दोन टीपा (पयाायासह )    गुण २० 
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२. डॉ. शेकडे, सुभाष, व्यावहाररक मराठी अध्यापनाच्या कदशा, ऋि ू प्रकाशन, अहमदनगर, 

२०१२. 

३.  कऱ्हाड ेसदा, भाषाांिर, लोकवाङ्मय गृह, मुांबई १९९२  

४.  बापट वसांि, िौलत्रनक सात्रहत्य अभ्यास, पॉप्यूलर  प्रकाशन  

५.  फाटक म. त्रव आत्रण ठाकर रिनी, भाषाांिर : शास्त्र की कला, वरदा बुक्स, पुणे  १९८७ 

६. डॉ. काळे कल्याण आत्रण डॉ. सोमण अांिली, भाषाांिरमीमाांसा प्रत्रिमा प्रकाशन, पुणे १९९७     

 


	01.FYBA MAR ANC 2019-20.pdf
	02.FYBA MAR COMP 2019-20.pdf
	03.syba revised syllabus.pdf
	04.TYBA MARATHI Revised.pdf

