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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

मराठी विषयाचा पनुररवचत अभ्यासक्रम - जनू २०२१ पासनू 

 

तृतीय िर्ष कला (T.Y.B.A.) मराठी  

वनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत 

Choice Based Credit System [CBCS] 

 

सत्र विर्याचे नाि संकेतांक पूिीचे नाि 

पवहले 
भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार 

: प्रिासिणरन 
[CC – 1 E (3)] वनयवमत 

अभ्यासक्रम 

G3 दसुरे  
भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार 

: कविता   
[CC – 1 F (3)] 

पवहले  व्यािहाररक ि उपयिवजत मराठी : भाग ५   [CC – 1 E (3)] 
पयारयी 

अभ्यासक्रम 

G3  दसुरे  व्यािहाररक ि उपयिवजत मराठी : भाग ६  [CC – 1 F (3)] 

पवहले  
मध्ययगुीन मराठी िाङ्मयाचा स्थलू इवतहास : प्रारांभ ते इ.स. 

१६०० 
[DSE 1 C (3+1)] 

S3  

दसुरे  
मध्ययगुीन मराठी िाङ्मयाचा स्थलू इवतहास : इ.स. १६०१ ते 

इ.स. १८१७    
[DSE 1 D (3+1)] 

पवहले  िणरनात्मक भाषाविज्ञान : भाग १  [DSE 2 C (3)+1] 
S4  

दसुरे  िणरनात्मक भाषाविज्ञान : भाग २   [DSE 2 D (3)+1] 

पवहले  कायरक्रम सांयिजनातील भावषक कौशल्ये : भाग  १ [SEC 2 C (2)] DSE विषयाांशी   

वनगडीत अवनिायर   दसुरे  कायरक्रम सांयिजनातील भावषक कौशल्ये : भाग  २  [SEC 2 D (2)] 
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तृतीय िर्ष कला  (T. Y. B. A.) 

वनयवमत अभ्यासक्रम  

पविले सत्र 

विषयाचे नाि   

भावर्क कौशल्यविकास आवण आधुवनक मराठी सावित्यप्रकार : प्रिासिणषन [CC – 1 E (3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१ मवुित माध्यमाांसाठी लेखन कौशल्ये आत्मसात करण.े 

२ प्रिासिणरन या सावहत्यप्रकाराचे स्िरूप, प्रेरणा, प्रयिजने, िवैशष््टये आवण िाटचाल समजनू घणे.े 

३ नेमलेल्या प्रिासिणरनाचे आकलन,आस्िाद आवण विशे्लषण करण.े 

 

संदभष गं्रथ :  

१. सावहत्य अध्यापन आवण प्रकार, सांपादक श्री. प.ु भागित आवण इतर 

२. मराठी प्रिासिणरनाांची िाटचाल, डॉ.नीला पाांढरे 

३. मराठी िाङ्मय इवतहास, खांड ४, महाराष्ट्र सावहत्य पररषद, पणु े 

४. मराठी िाङ्मय इवतहास, खांड ७, भाग १, महाराष्ट्र सावहत्य पररषद, पणु े 

५. आधवुनक मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, खांड १ आवण २, अ. ना. दशेपाांडे  

६. प्रिासिणरन एक िाङ्मयप्रकार, िसांत सािांत 

७. प्रदविणा खांड २ , वि . ह. कुलकणी  

८. अग्रलेख, गिविांद तळिलकर, प्रेस्टीज प्रकाशन, पणु.े 

९. मवुित माध्यमाांसाठी लेखन कौशल्ये : पसु्तक पवहले ि दसुरे, य. च . म. म.ु वि. नावशक  

१०. आधवुनक मराठी िाङ्मय : स्िरूप, आकलन आवण आस्िाद,  साांगळे सांदीप 

११. https://shabdakosh.marathi.gov.in/ananya-glossary  

१२.    https://shabdakosh.marathi.gov.in/  

घटक  तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

अ 

मवुित माध्यमाांसाठी लेखन कौशल्ये :  

१ ितृ्तलेख : स्िरूप ि िवैशष््टये  

२ अग्रलेख : स्िरूप ि िवैशष््टय े 

३ सदर लेखन : स्िरूप ि िवैशष््टय े 

४ परीिण : स्िरूप ि िवैशष््टये   

 

 

१ 

 

 

१५ 

ब 
प्रिासिणरन सावहत्यप्रकार : स्िरूप, प्रेरणा, प्रयिजने, िाटचाल आवण 

िवैशष््टये 

२ 

 अभ्यासपसु्तक 

तीन मुलांचे चार वदिस 

आदशर पाटील, विकास िाळके, श्रीकृष्ट्ण शळेके  

साधना प्रकाशन, पणु े  

 

 

२ 

 

 

३० 

https://shabdakosh.marathi.gov.in/ananya-glossary
https://shabdakosh.marathi.gov.in/
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

भावर्क कौशल्यविकास आवण आधुवनक मराठी सावित्यप्रकार : कविता [CC – 1 F (3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :   

१. मराठी सावहत्य, भावषक कौशल्यविकास आवण शासनव्यिहार याांची मावहती घणे.े  

२. कविता या सावहत्यप्रकाराचे स्िरूप, िाटचाल, प्रेरणा, प्रितृ्ती आवण िवैशष््टये,समजनू घेण.े 

३. नेमलेल्या अभ्यासपसु्तकातील वनिडक कविताांचे आकलन, आस्िाद आवण विशे्लषण करण.े 

४. कविता या सावहत्यप्रकारातील विविध आविष्ट्कार ि भाषा रूपाांची अभ्यासपसु्तकातील कविताांच्या 

आधारे ओळख करून घेण.े   

 

घटक  तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 
अ 

मराठी सावहत्य, भावषक कौशल्यविकास आवण शासनव्यिहार   

१ राज्यघटनेतील भाषाविषयक तरतदुी 

२ मराठी राजभाषा अवधवनयम  

३ मराठीविषयक कायर करणाऱ्या शासकीय सांस्थाांचा पररचय  

१ १५ 

ब कविता : स्िरूप, िाटचाल, प्ररेणा आवण िवैशष््टये  

२  

सांपावदत अभ्यासपसु्तक 

रूप : कवितेचे 

सांस्कृती प्रकाशन, पणु े

२ ३० 

 

संदभष गं्रथ :  

१. सावहत्य अध्यापन आवण प्रकार, सांपादक श्री. प.ु भागित आवण इतर  

२. कवितेचा रूपशिध, म.स.ु पाटील, शब्दालय प्रकाशन, पणु.े 

३. कविता आवण प्रवतमा,  सधुीर रसाळ,मौज प्रकाशन, मुांबई.  

४. परांपरा आवण निता, गि.वि.करांदीकर, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुांबई. 

५. सरुृदगाथा, प्रस्तािना, गांगाधर पाटील 

६. विििही कविता,  सांपादक,केशि मशे्राम, कॉवटटनटेटल प्रकाशन, पणु.े 

७. वनळी पहाट, रा.ग.जाधि 

८. सावहत्य आवण अवस्तत्िभान, वद.प.ुवचते्र, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपरू. 

९. टीकास्ियांिर, भालचांि नेमाडे, साकेत प्रकाशन, औरांगाबाद. 

१०. दवलत कविता ि दवलत सावहत्याचे सौंदयरशास्त्र, म.स.ुपाटील, पद्मगांधा प्रकाशन,पणु े

११. काव्याथर वचांतन, जी.एस.वशिरुिप्पा, सावहत्य अकादमी 

१२. कवितेचा शिध, िसांत पाटणकर, मौज प्रकाशन,मुांबई 

१३. सौंदयर आवण सावहत्य, बा.सी.मढेकर 

१४. िाङ्मयप्रकार सांकल्पना ि स्िरूप, सांपादक, आनांद िास्कर 
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१५. कविता सांदभर आवण दृवष्टकिन, आशतुिष पाटील, अिर िाङमय प्रकाशन, पणुे 

१६. कामगार कवितेतील सामावजक जावणिा, डॉ.वदलीप पिार,सगुािा प्रकाशन, पणुे 

१७. मराठी िाङ्मयाची िाटचाल: स्िरूप ि सांकल्पना, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपरू. 

१८. कवितेचां अांत:स्िर,  दिेानांद सिनटक्के 

१९. नि जग, निी कविता, विश्राम गपु्ते ,सांस्कृती प्रकाशन, पणु े

२०. https://shabdakosh.marathi.gov.in/ananya-glossary 

२१. https://shabdakosh.marathi.gov.in/ 

२२. https://directorate.marathi.gov.in/ 

२३. https://sahitya.marathi.gov.in/ 

२४. https://rmvs.marathi.gov.in/ 

२५. https://vishwakosh.marathi.gov.in/ 

२६. http://sahitya-akademi.gov.in/  

  

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार : प्रिासिणरन [CC – 1 E (3)] (सत्र १) 

 भावषक कौशल्यविकास आवण आधवुनक मराठी सावहत्यप्रकार : कविता [CC – 1 F (3)] (सत्र २) 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : ३ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण : ७० 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला ५ पैकी ३  प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी ५० शब्दाांपयंत वलहा.  (घटक १ ि २) १५  

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शब्दाांपयंत वलहा. (घटक १) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शब्दाांपयंत वलहा. (घटक २) २०  

प्रश्न ४ था २ पैकी १ प्रश्नाचे उत्तर ३०० शब्दाांपयंत वलहा.  (घटक २) १५  

सत्र परीिा एकूण गणु ७० 

अंतगषत मूल्यमापन 

(घटक १) 

अभ्यासेतर-अभ्यासपूरक उपक्रम : महाविद्यालयातील विविध उपक्रमातील सहभाग / 

सावहत्यविषयक विशषे यिगदान / अभ्याससहल / िेत्रभटे / अहिाल लेखन  / प्रकल्प कायर / 

सादरीकरण / स्िाध्याय / चचारसत्र / गटचचार /अवभिाचन (यापैकी किणतेही एक)  

१० 

चाचणी (घटक २) २० 

सत्र परीक्षा आवण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण १०० 

विशेर् सूचना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयिजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े  

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 

https://shabdakosh.marathi.gov.in/ananya-glossary
https://shabdakosh.marathi.gov.in/
https://directorate.marathi.gov.in/
https://sahitya.marathi.gov.in/
https://rmvs.marathi.gov.in/
https://vishwakosh.marathi.gov.in/
http://sahitya-akademi.gov.in/
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तृतीय िर्ष कला  (T. Y. B. A.) 

वनयवमत अभ्यासक्रम  

पविले सत्र 

विषयाचे नाि   

व्याििाररक ि उपयोवित मराठी - भाग ५  [CC – 1 E (3)] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१ सांभाषणविषयक भावषक कौशल्ये आत्मसात करण.े 

२ ितृ्तपत्रविषयक भावषक कौशल्ये आत्मसात करण.े  

३ मराठी सावहत्य, भावषक कौशल्यविकास आवण शासनव्यिहार याांची मावहती घणे.े  

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका  

१ 

विविध कायषक्रम, स्पधाषविर्यक भार्ा कौशल्ये : 

१ गटचचार 

२ िादवििाद 

३ िकृ्तत्त्ि 

४ चचारसत्र 

५ पररसांिाद  

१ १५ 

२ 

िृत्तपत्रासाठी लेखन : 

१ सदरलेखन 

२ अग्रलेख  

३ समीिणात्मक लेखन 

४ साांस्कृवतक िातांकन 

५ ितृ्तपत्रविषयक पाररभावषक सांज्ञा  

१ १५ 

३ 

मराठी सावित्य, भावर्क कौशल्यविकास आवण शासनव्यििार   

१ राज्यघटनेतील भाषाविषयक तरतदुी 

२ मराठी राजभाषा अवधवनयम  

३ मराठीविषयक कायर करणाऱ्या शासकीय सांस्थाांचा पररचय 

१ १५ 
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

व्याििाररक ि उपयोवित मराठी - भाग ६ [CC – 1 F (3)] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. भाषाविषयक उपयिवजत लेखन िमता विकवसत करण.े 

२. विविध माध्यम ेआवण निसमाजमाध्यमाांतील विविध भावषक आविष्ट्काराांचे स्िरूप समजनू घणे.े  

३. विविध माध्यम ेआवण निसमाजमाध्यमाांसाठी लेखन िमता विकवसत करण.े  

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका  

१ 

वनिडक लेखन प्रकारांसाठी परीक्षण : 

परीिण : स्िरूप  

१ एकाांवकका 

२ मावलका 

३ लघपुट 

४ वचत्रपट 

१ १५ 

२ 

विविध माध्यमे आवण निसमािमाध्यमांतील माध्यमांसाठी लेखन 

कौशल्ये:  

विविध माध्यम ेआवण निसमाजमाध्यमाांतील स्िरूप आवण लेखनप्रकार  

१ सांकेतस्थळािरील लेखन   

२ फेसबकुिरील लेखन 

३ अनदुानी लेखन 

४ ई – ितृ्तपत्रासाठी लेखन 

५ टयजू पिटरलसाठी लेखन  

१ १५ 

३ 

िाविरातीसाठी लेखन 

१ जावहरात : स्िरूप, प्रकार  

२ जावहरातीची भाषा आवण माध्यम े  

३ जावहरात मसदुा लेखन : जावहरात हते ूआवण उद्देश, मथळा,  उपमथळा, 

तपशील लेखन, घिषिाक्य इत्यादी. 

१ १५ 

 

संदभष गं्रथ : 

१. सांगणक, अच्यतु गिडबिले,  मौज प्रकाशन, मुांबई.   

२. व्यािहाररक मराठी, डॉ. ल. रा. नवसराबादकर, फडके प्रकाशन, किल्हापरू. 

३. आधवुनक मावहती तांत्रज्ञानाच्या विश्वात, दीपक वशक्रापरूकर,  उज्ज्िल मराठे, उत्कषर प्रकाशन,  पणु.े 

४. भाषाांतरमीमाांसा, कल्याण काळे, अांजली सिमण. 
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५. व्यािहाररक मराठी, पणु ेविद्यापीठ प्रकाशन, पणु.े 

६. व्यािहाररक मराठी, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. दत्ताते्रय पुांडे,  वनराली प्रकाशन, पणु.े 

७. व्यािहाररक मराठी, डॉ. लीला गिविलकर,  डॉ. जयश्री पाटणकर, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु.े 

८. प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन कौशल्य, यशिांतराि चव्हाण मकु्त विद्यापीठ, नावशक. 

९. व्यािहाररक मराठी, डॉ. सयाजीराज ेमिकाशी, डॉ. रांजना नेमाडे 

१०. कहाणी ितरमानपत्राची, चांचल सरकार अनिुाद, वदनकर गाांगल, नॅशनल बकु रस्ट 

११. वद्रभाषी व्यािहाररक शब्दकिश ( इांवललश - मराठी ) गणेश ओतरुकर 

१२. व्यािहाररक मराठी भाषा, शरवदनी मिवहते 

१३. भाषाांतरमीमाांसा, सांपादक डॉ .रमशे िरखडेे, यशिांतराि चव्हाण मकु्त विद्यापीठ, नावशक.  

१४. सायबर सांस्कृती, डॉ. रमशे िरखडेे 

१५. प्रसार माध्यम ेआवण मराठी भाषा,  सांपादक, डॉ.भास्कर शळेके 

१६. व्यािहाररक आवण उपयिवजत मराठी, डॉ. मनिहर रिकडे 

१७. मराठी भाषा उपयिजन आवण सजरन, प्रा. सहुासकुमार बिबडे 

१८. व्यािहाररक मराठी, सांपादक डॉ. स्नेहल तािरे,  स्नेहिधरन प्रकाशन,  पणु.े 

१९. उपयिवजत मराठी, सांपादक डॉ. केतकी मिडक, सांतिष शणेई, सजुाता शेणई  

२०. व्यािहाररक ि उपयिवजत मराठी आवण प्रसारमाध्यमाांची कायरशलैी, सांपादक, डॉ. सांदीप साांगळे 

२१. ओळख मावहती तांत्रज्ञानाची, वटमिथी ज.े ओ वलअरी 

२२.  https://shabdakosh.marathi.gov.in/ananya-glossary 

२३.  https://shabdakosh.marathi.gov.in/ 

२४. https://directorate.marathi.gov.in/ 

२५. https://sahitya.marathi.gov.in/ 

२६. https://rmvs.marathi.gov.in/ 

२७. https://vishwakosh.marathi.gov.in/ 

२८. http://sahitya-akademi.gov.in/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shabdakosh.marathi.gov.in/ananya-glossary
https://shabdakosh.marathi.gov.in/
https://directorate.marathi.gov.in/
https://sahitya.marathi.gov.in/
https://rmvs.marathi.gov.in/
https://vishwakosh.marathi.gov.in/
http://sahitya-akademi.gov.in/
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 व्यािहाररक ि उपयिवजत मराठी - भाग ५  [CC – 1 E (3)] 

 व्यािहाररक ि उपयिवजत मराठी - भाग ६ [CC – 1 F (3)] 

 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ:३ तास 
घटकवनिाय प्रश्नतपशील 

गुण: ७० 

प्रश्न क्रमांक गुण 

प्रश्न १ ला ६ पैकी ४ प्रश्नाांची उत्तरे वलहा  ( घटक २ ि ३ ) २० 

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ उपप्रश्नाांची उत्तरे वलहा. ( घटक १ ) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ उपप्रश्नाांची उत्तरे वलहा. ( घटक २ आवण ३  ) २० 

प्रश्न ४ था २ पैकी १ उपप्रश्नाचे उत्तरे वलहा. ( घटक २ आवण ३  ) १० 

 सत्र परीक्षा एकूण गुण  ७० 

 अंतगषत मूल्यमापन   

 लेखी परीिा  (घटक  १ आवण २) २० 

 

घटक ३ 

अभ्यासेतर  - अभ्यासपूरक उपक्रम : अभ्याससहल / िेत्र भटे /  

अहिाल लेखन / प्रकल्प कायर / सादरीकरण / गहृपाठ / चचारसत्र 

(यापैकी किणतेही एक) 

१० 

 अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण  ३० 

 सत्र परीक्षा ि अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण  १०० 

विशेर् सूचना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयिजन महाविद्यालयाने करािे. 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार , विवहत 

कालािधीत महाविद्यालयाकडे जमा  असणे आिश्यक आह.े 

 विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 
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तृतीय िर्ष कला  (T. Y. B. A.) 

वनयवमत अभ्यासक्रम  

पविले सत्र 

विषयाचे नाि   

मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा स्थूल इवतिास : प्रारंभ ते इ.स. १६०० [DSE 1 C (3+1)] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१ िाङ्मायेवतहास सांकल्पना, स्िरूप, प्रेरणा, प्रितृ्ती समजनू घणे.े 

२ मध्ययगुीन कालखांडाची सामावजक, साांस्कृवतक पाश्वरभमूी समजनू घेण.े 

३ मराठी भाषा, सावहत्याची कालखांडानुरूप इवतहास समजनू घणे.े  

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

िाङ्मयेवतिास संकल्पना आवण मराठी भार्ा, िाङ्मयाचा उगम  

१. िाङ्मयेवतहास : सांकल्पना आवण स्िरूप   

२. मराठी िाङ्मयेवतहासाचे कालखांड : स्िरूपचचार 

 मराठी भाषा ि िाङ्मयाचा उगम (किरीि लेख आवण ग्रांथ या साधनाांच्या 

 आधारे )  

यादि काळ आवण बिामनी काळातील िाङ्मयवनवमषती 

१ या कालखांडाांची सामावजक आवण साांस्कृवतक पाश्वरभमूी  

२ महानभुाि िाङ्मय : प्रेरणा, प्रितृ्ती ि स्िरूप 

१ १५ 

२ 

  ३    महानभुाि िाङ्मय :  

गद्य ग्रांथ - लीळाचररत्र,  स्मवृतस्थळ,  दृष्टाटतपाठ. 

पद्य ग्रांथ - महदांबेचे धिळे, साती ग्रांथ.  

१. िारकरी िाङ्मय : प्रेरणा, प्रितृ्ती ि स्िरूप 

 ( सांत ज्ञानेश्वर, सांत नामदिे, सांतमळेा, सांत एकनाथ, शखे महांमद ) 

१ १५ 

३ 
१. मकुुां दराज, नवृसांहसरस्िती, दासिपांत, फादर स्टीफटस, ब्रह्मगणुदास : 

िाङ्मयवनवमरतीचे स्िरूप 
१ १५ 

४  सांशिधनपर प्रकल्प / िेत्र कायर  (घटक  १, २ आवण ३) १ १५ 
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा स्थूल इवतिास - इ.स. १६०० ते इ.स. १८१७   [DSE1 D (3+1)] 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

वशिकाल आवण पेशिेकाळातील िाङ्मयवनवमषती  

१. या कालखांडाांची सामावजक आवण  साांस्कृवतक पाश्वरभमूी  

२. सांत तकुाराम  : िाङ्मयवनवमरतीचे स्िरूप  

३. सांत रामदास  : िाङ्मयवनवमरतीचे स्िरूप  

१ १५ 

२ 

पंवडत आवण शाविरांची िाङ्मयवनवमषती  

१. पांवडती िाङ्मय : स्िरूप, प्रेरणा, प्रितृ्ती, आवण िवैशष््टये 

मकेु्तश्वर, िामनपांवडत, रघनुाथपांवडत, मिरिपांत 

२. शावहरी िाङ्मय : स्िरूप, प्रेरणा, प्रितृ्ती आवण िवैशष््टये  

   अनांत फां दी, परशराम, राम जिशी, प्रभाकर, हिनाजी बाळा 

१ १५ 

३ 

बखर आवण गद्य िाङ्मयवनवमषती  

१. बखर िाङ्मय : स्िरूप, प्रेरणा, प्रितृ्ती आवण िवैशष््टये 

सभासदाची बखर, वशिछत्रपतींचे सप्तप्रकरणात्मक चररत्र, वशिवदवलिजय, 

पावनपतची बखर, भाऊसाहबेाांची  बखर. 

२. आज्ञापत्र 

१ १५ 

४  सांशिधनपर प्रकल्प / िेत्र कायर (घटक  १, २ आवण ३) १ १५ 

संदभष गं्रथ : 

१.  महाराष्ट्र सारस्ित, वि. ल. भाि े

२.  मराठी भाषचेा ि िाङ्मयाचा इवतहास, बा. अ. वभडे  

३.  मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, खांड पवहला, ल. रा. पाांगारकर  

४.  प्राचीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, भाग १, पिूारधर आवण उत्तराधर, अ. ना. दशेपाांडे  

५.  महाराष्ट्रीयाांचे काव्यपरीिण, श्री. व्यां. केतकर 

६.  मराठी िाङ्मयावभरुचीचे विहांगमािलिकन, जिग  रा. श्री.  

७.  पाच भक्तीसांप्रदाय, र. रा. गिसािी  

८.  महाराष्ट्रातील पाच सांप्रदाय, पां. रा. मिकाशी  

९.  नाथ सांप्रदाय : उदय ि विकास, प्र. न.जिशी  

१०.  मराठी सावहत्याचे आवदबांध, उषा मा. दशेमखु 

११.  यादिकालीन महाराष्ट्र, म.ु गि. पानसे 

१२.  यादिकालीन मराठी, शां. गि. तळुपळेु  

१३.  महानभुिीय मराठी िाङ्मय, य. ख.ु दशेपाांडे 

१४.  महानभुाि पांथ आवण त्याांचे िाङ्मय, शां. गि. तळुपळेु 

१५.  श्रीचक्रधर : चररत्र, वि. वभ. किलते  
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१६.  चक्रपावण : आद्य मराठी िाङ्मयाची साांस्कृवतक पाश्वरभमूी,  रा. वचां. ढेरे  

१७.  श्रीविठ्ठल : एक महासमटिय, रा. वचां. ढेरे 

१८.  िारकरी पांथाचा इवतहास , शां. िा. दाांडेकर 

१९.  िारकरी पांथ : उदय ि विकास, भा. पां. बवहरट 

२०.  सांतिाङ्मयाची साांस्कृवतक फलश्रतुी,  गां. बा. सरदार 

२१.  पाच सांतकिी,  शां. गि. तळुपळेु 

२२.  ज्ञानदिे आवण नामदिे, शां. दा. पेंडसे 

२३.  प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा आवण प्रितृ्ती, श्री. रां. कुलकणी 

२४.  सांत सावहत्य : काही अनबुांध,  अशिक कामत 

२५.  ओिी ते लािणी, श्री. रां. कुलकणी  

२६.  मध्ययगुीन मराठी िाङ्मय : एक पनुविरचार,  श्री. रां. कुलकणी 

२७.  मराठी भाषचेे मळू, विश्वनाथ खरेै 

२८.  श्रीसमथर विरवचत स्तित्रिाङ्मय, र. रा. गिसािी 

२९.  रामदासाांची काव्यदृष्टी : एक अभ्यास, रा. वि. वचटणीस 

३०.  पटुहा तकुाराम, वदलीप वचत्रे  

३१.  आनांदाचा डिह,  रा. ग. जाधि 

३२.  दासबिध : िाङ्मयीन समीिा, रमशे तेंडुलकर 

३३.  टीकास्ियांिर, भालचांि नेमाडे 

३४.  तकुाराम : अांतबारह्य सांघषारची अनभुिरूपे, म. स.ु पाटील 

३५.  धमरसांप्रदाय आवण मध्ययगुीन मराठी िाङ्मय, र. बा. मांचरकर 

३६.  प्राचीन मराठी िाङ्मयाचे स्िरूप, ह. श्री. शणेिलीकर 

३७.  मराठी सांतिाणीचे मांत्रािरत्ि, ह. श्री. शणेिलीकर 

३८.  मध्ययगुीन मराठी नाथसांप्रदावयक सावहत्य सांशिधनाच्या काही वदशा, र. रा. गिसािी 

३९.  तकुारामविषयक अभ्यासाचा मागििा, मा. ना. आचायर 

४०.  सांत एकनाथाांचा िारसा, रा. ग. जाधि 

४१.  सांतसावहत्य : अभ्यासाच्या काही वदशा, कल्याण काळे ि रा. शां. नगरकर  

४२.  मध्ययगुीन मराठी सावहत्य : एक पनुविरचार, श्री. रां. कुलकणी 

४३.  िाङ्मयेवतहासाची सांकल्पना, द. वद. पुांडे  

४४.  वशिकालीन राजनीती आवण रणनीती,  श्री. रां. कुलकणी 

४५.  सांतसावहत्याचे समाजशास्त्रीय दृवष्टिेप, सदानांद मिरे 

४६.  तकुारामदशरन, सदानांद मिरे 

४७.  महानभुाि सावहत्य : शिध सांचार, अविनाश आिलगािकर  

४८.  श्रीगिविांदप्रभवुिषयक सावहत्य : शिध आवण समीिा, अविनाश आिलगािकर 

४९.  लीळाचररत्र : सांशिधन आवण समीिा, अविनाश आिलगािकर 

५०.  महानभुाि सावहत्य : शिध आवण वचवकत्सा, अविनाश आिलगािकर. 

५१.  प्राचीन मराठी भक्तीिाङ्मयाची स्िातांत्र्यित्तर समीिा, सतीश बडिे 

५२.  सांतसावहत्याचा िाङ्मयीन अभ्यास, सहुावसनी इलेकर 
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 मध्ययगुीन मराठी िाङ्मयाचा स्थलू इवतहास : प्रारांभ ते इ.स. १६०० [DSE 1 C (3+1)] 

 मध्ययगुीन मराठी िाङ्मयाचा स्थलू इवतहास - इ.स. १६०१  ते इ.स. १८१७   [DSE1 D (3+1)] 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : ३ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण : ७० 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला ३ पैकी २  प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी ५० शब्दाांपयंत वलहा.  ( घटक १,२, ३) १०  

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शब्दाांपयंत वलहा. (घटक १) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शब्दाांपयंत वलहा. (घटक २) २०  

प्रश्न ४ था ३  पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे २०० शब्दाांपयंत वलहा.  (घटक ३ ) २०  

सत्र परीिा एकूण गणु ७० 

अंतगषत मूल्यमापन 

लेखी परीिा  (घटक  १, २ आवण ३) २० 

सांशिधनपर प्रकल्प / िेत्रकायर   (घटक  १, २ आवण ३) १० 

सत्र परीक्षा आवण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण १०० 

विशेर् सूचना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयिजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े  

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 
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तृतीय िर्ष कला  (T. Y. B. A.) 

वनयवमत अभ्यासक्रम  

पविले सत्र 

विषयाचे नाि   

िणषनात्मक भार्ाविज्ञान : भाग १  [DSE 2 C (3)+1] 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१ भाषा स्िरूप, िवैशष््टये ि काये समजािनू घणे.े  

२ भाषा अभ्यासाची आिश्यकता स्पष्ट करण.े  

३ भाषा अभ्यासाच्या शाखा आवण विविध पद्धतींचा थिडक्यात पररचय करून घणे.े 

४ िावगवटियाची रचना, कायर आवण स्िनवनवमरतीची प्रवक्रया समजािनू घेण.े  

५ स्िनविज्ञान, स्िवनमविचार आवण मराठीची स्िवनमव्यिस्था समजािनू घणे.े 

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

भार्ा : स्िरूप ि संकल्पना 

१ भाषा :  स्िरूप, िवैशष््टये ि काये 

२ सांदशेन : मानि ि मानिेतर सांदशेन  

३ भाषाभ्यासाच्या शाखा  (ध्िवनविचार – व्याकरणविचार – अथरविचार  – 

शब्दसांग्रह - स्थलू पररचय) 

४ भाषेच्या अभ्यासाचे महत्त्ि ि  भाषाभ्यासाच्या  पद्धती 

(ऐवतहावसक,िणरनात्मक, सामावजक,  तलुनात्मक – स्थलू  पररचय) 

१ १५ 

२ 

स्िनविचार 

१ स्िनविज्ञान : स्िरूप ि सांकल्पना ( उच्चारणकें िी -  सांचारणकें िी – 

श्रिणकें िी)   

२ िावगटिीय : रचना ि कायर स्िनाांची वनवमरवतप्रवक्रया 

३ स्िनाांचे िगीकरण ि िगीकरणाची तत्त्ि े

    ( उच्चारण स्थान, उच्चारण अियि, प्रयत्न ) 

१ १५ 

३ 

स्िवनमविचार 

१ स्िन -स्िवनम-स्िनाांतर (परस्पर सांबांध ि प्रकार) 

२ स्िवनमवनवितीची तत्त्ि े 

३ विवनयिग सांकल्पना (व्यिच्छेदक विवनयिग- परूक विवनयिग - मकु्त पररितरन ) 

मराठीची स्िवनमव्यिस्था ( स्िरस्िवनम -  अधरस्िरस्िवनम - व्यांजन स्िवनम – 

खांवडत ि  खांडावधष्ठीत स्िवनम -बलाघात, सरुािली –  नावसक्यरांजन - 

सीमासांधी) 

१ १५ 

४  सांशिधनपर प्रकल्प / िेत्रकायर (घटक  १, २ आवण ३) १ १५ 
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

िणषनात्मक भार्ाविज्ञान : भाग २   - ४ [DSE 2 D (3)+1] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१. रूपविटयास आवण मराठीची रूपव्यिस्था समजािनू घेण े 

२. िाक्यविटयास आवण िाक्यव्यिस्थेचा मराठी भाषचे्यासांदभारत पररचय करून दणे े

३. अथरविटयास या सांकल्पनेचा भाषािजै्ञावनक अांगाने पररचय करून दणे े  

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

रुवपमविचार 

१ रूपविटयास (सांकल्पना) 

२ रूवपका - रुवपम – रुवपकाांतर  :  स्िरूप ि प्रकार   

३ रूवपम वनवितीची तत्त्िे 

४ विवनयिग सांकल्पना 

५ प्रकृती आवण प्रत्यय याांचे िगीकरण 

१ १५ 

२ 

िाक्यविचार 

१ िाक्यविटयास (सांकल्पना पररचय)  

२ घटक आवण रचना : परस्पर सांबांध   

३ िाक्याचे घटक (उद्दशे्य, विधेय)  

४ प्रथमिपवस्थत सांघटक सांकल्पना ि  िाक्यविशे्लषण ( शब्द – शब्दबांध – 

उपिाक्य –  िाक्य ) 

५ िाक्याांचे प्रकार 

१ १५ 

३ 

अथषविचार 

१ अथर : स्िरूप ि सांकल्पना 

२ अथरविटयास (सांकल्पना पररचय) 

३ अथारचे िगीकरण (प्रकार: साांकल्पवनक अथर - साहचयरपर अथर- शलैीगत 

अथर- भािपर अथर- पराितीत अथर - विषय अथर ) 

४ अथरविटयासाची व्यापकता ( समानाथी शब्द, अनेकाथी शब्द – सरूपता  –

अथरसमािेश – अथरविरिध)   

१ १५  

४  सांशिधनपर प्रकल्प / िेत्रकायर (घटक १, २ आवण ३)  १ १५ 
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संदभष गं्रथ : 

१.  िखैरी, अशिक केळकर  

२. भाषाविज्ञान : िणरनात्मक आवण ऐवतहावसक, वमवलांद मालशे, लिकिाड.मय प्रकाशन,मुांबई. 

३. मराठीचा भावषक अभ्यास, म.ुश्री.कानडे  

४. िणरनात्मक भाषाविज्ञान :स्िरूप आवण पद्धती, सांपा.कल्याण काळे,डॉ.सिमण  

५. आधवुनक भाषाविज्ञान,  सांपा. कल्याण काळे  

६. अवभनि भाषाविज्ञान, डॉ.गां.ना.जिगळेकर  

७. िणरनात्मक भाषाविज्ञान, डॉ.लीला गिविलकर  

८. भाषाशास्त्रविचार, डॉ. र. बा.मांचरकर  

९. ध्िवनविचार, ना.गि.कालेलकर,  डॉ.प्रभाकर जिशी  

१०. सलुभ भाषाविज्ञान, दत्तात्रय पुांडे  

११. भाषाविज्ञान पररचय, स.गां.मालश े 

१२. सबुिध भाषाविज्ञान, प्र.न. जिशी  

१३. आधवुनक भाषाविज्ञान : वसद्धाांत,उपयिजन, वमवलांद मालश े 

१४. आधवुनक भाषाविज्ञान,  डॉ.वमवलांद सां. मालश े 

१५. भाषाशास्र प्रदीप, सांपा. स. गां. मालश,े द. वद. पुांडे, अांजली सिमण 

१६. भाषा आवण भाषाविज्ञान, रमेश धोंगडे  

१७. मराठीचे िणरनात्मक भाषाविज्ञान, डॉ. महेंि कदम, स्नेहिधरन प्रकाशन,पणु े

१८. भाषाविज्ञान पररचय, सांपा. डॉ. िसांत शकेडे, सांजय नगरकर  ि इतर, निनरेंि प्रकाशन . 

१९. भाषाविज्ञान : सांकल्पना ि स्िरूप, डॉ.आरती कुलकणी  
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प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 िणरनात्मक भाषाविज्ञान : भाग १  [DSE 2 C (3)+1] 

 िणरनात्मक भाषाविज्ञान : भाग २  [DSE 2 D (3)+1] 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : ३ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण : ७० 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला ३ पैकी २  प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी ५० शब्दाांपयंत वलहा.  ( घटक १,२, ३) १०  

प्रश्न २ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शब्दाांपयंत वलहा. (घटक १) २० 

प्रश्न ३ रा ३ पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे प्रत्येकी २०० शब्दाांपयंत वलहा. (घटक २) २०  

प्रश्न ४ था ३  पैकी २ प्रश्नाांची उत्तरे २०० शब्दाांपयंत वलहा.  (घटक ३ ) २०  

सत्र परीिा एकूण गणु ७० 

अंतगषत मूल्यमापन 

लेखी परीिा  (घटक  १, २ आवण ३) २० 

सांशिधनपर प्रकल्प / िेत्र कायर   (घटक  १, २ आवण ३) १० 

सत्र परीक्षा आवण अंतगषत मूल्यमापन एकूण गुण १०० 

विशेष सचूना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयिजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े  

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 
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तृतीय िर्ष कला  (T. Y. B. A.) 

वनयवमत अभ्यासक्रम  

पविले सत्र 

विषयाचे नाि   

कायषक्रम संयोिनातील भावर्क कौशल्ये : भाग -१ [ SEC 2 C (2) ] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :    

 

१ कायरक्रमाांचे स्िरूप आवण प्रकार  समजनू घेण.े  

२ कायरक्रम सांयिजनातील भावषक कौशल्ये प्राप्त करण.े 

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

कायषक्रमांचे स्िरूप आवण प्रकार   

१. कायरक्रमाांचे स्िरूप आवण प्रकार  : 

भाषण,े चचारसत्रे, पररषदा, गटचचार, बैठक, मळेाि,े कला – साांस्कृवतक 

कायरक्रम, जावहरात, विपणनविषयक, आभासी    

२. कायरक्रम सांयिजनातील विविध घटक ( आयिजक, प्रायिजक, जावहरात, 

वनिदेक) आवण त्याांचे कायर  

१ १५ 

२ 

कायषक्रम संयोिनातील भावर्क कौशल्ये  

१ पिूरतयारी    

२ कायरक्रम सांयिजनातील भाषचेे महत्त्ि  

३ कायरक्रमाची यिजना, आखणी आवण रूपरेषा 

१. कायरक्रमपिूर वनयिजन  

२. कायरक्रमातील विविध घटक  

३. भाषचेा िापर : वनिदेन, प्रास्ताविक, पररचय, स्िागत,मनिगत,आभार, 

सतू्रसांचालन.  

४. कायरक्रमपिात काम े 

१ १५ 
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दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि 

कायषक्रम संयोिनातील भावर्क कौशल्ये : भाग  २ [ SEC 2 D (2) ] 

 

अभ्यासक्रमाची उविषे्ट :  

१ कायरक्रम सांयिजनातील लेखन कौशल्ये सांपादन करण.े  

२ कायरक्रम सांयिजनातील भावषक कौशल्ये प्राप्त करण.े 

३ आभासी कायरक्रमाांचे भावषक कौशल्ये सांयिजन करण.े    

 

घटक तपशील शे्रयांक तावसका 

१ 

कायषक्रम संयोिनातील लेखन कौशल्ये 

१ वनमांत्रणपत्र ि  वनमांत्रणपवत्रका लेखन  

२ कायरक्रमपवत्रका लेखन  

३ मानपत्र लेखन  

४ बातमी लेखन   

५ कायरक्रम अहिाल लेखन  

१ १५ 

२ 

कायषक्रम संयोिन  

१ कविसांमेलन  

२ िाचन प्रेरणा वदन  

३ मराठी भाषा पांधरिाडा 

४ मराठी भाषा वदन  

५ व्याख्यानमाला  

६ पसु्तक प्रदशरन  

आभासी कायषक्रम संयोिन 

१ झमू / गगुल वमट िरील व्याख्यान  

२ फेसबकु ि यट्ूयबू िरील कायरक्रम live करणे िा अपलिड करण.े 

१ १५ 

 

संदभषगं्रथ  :  

१ व्यािहाररक मराठी, पणु ेविद्यापीठ प्रकाशन. 

२ मराठी भाषचेी सांिाद कौशल्ये, य. च. म. मकु्त विद्यापीठ, नावशक. 

३ व्यवक्तमत्त्ि विकासासाठी सांभाषण ि लेखन कौशल्ये, सांपा. डॉ. परृ्थिीराज तौर, डॉ. शलैेटि लेंडे, डॉ. 

िांदना महाजन. 

४ व्यािहाररक ि उपयिवजत मराठी, सांपादक सांदीप साांगळे, डायमांड प्रकाशन. 

५ कायरक्रमाचे प्रभािी सांयिजन आवण सतू्रसांचालन, जयप्रकाश बगद,े साकेत प्रकाशन 

६ व्यािहाररक मराठी, ल रा. नावसराबादकर, फडके प्रकाशन 



19 
 

७ प्रसारमाध्यम ेआवण मराठी भाषा, सांपादक डॉ. भास्कर शळेके, कमरिीर प्रकाशन पणुे 

८ व्यािहाररक मराठी, डॉ. लीला गिविलकर, डॉ.जयश्री पाटणकर 

९ व्यािहाररक मराठी, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. दत्तात्रय पुांडे, वनराली प्रकाशन  

 

प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप 

 

 कायरक्रम सांयिजनातील भावषक कौशल्ये : भाग १ [ SEC 2 C (2) ] 

 कायरक्रम सांयिजनातील भावषक कौशल्ये : भाग २ [ SEC 2 D (2) ] 

 

 

विद्यापीठ सत्र परीक्षा 

िेळ : २ तास 
घटकवनिाय प्रश्न तपशील 

गुण : २५ 

प्रश्न क्रमाांक गणु 

प्रश्न १ ला दिन  पैकी एका प्रश्नाचे उत्तर वलहा. (घटक १) १० 

प्रश्न २ रा दिन  पैकी एका प्रश्नाचे उत्तर वलहा. (घटक २) १० 

प्रश्न ३ रा दिन  पैकी एका प्रश्नाचे उत्तर वलहा. (घटक १ आवण २) ५ 

एकूण गणु २५ 

अंतगषत मूल्यमापन 

लेखी परीिा, गहृपाठ, चचारसत्र, सादरीकरण, समहू चचार, प्रकल्प कायर, अभ्यास भटे 

यापैकी किणत्याही दिन प्रकाराांतनू अांतगरत मलू्यमापन कराि.े (१५+१०) 
२५ 

एकूण गुण ५० 

विशेर् सूचना : 

 अांतगरत मलू्यमापनाचे वनयिजन महाविद्यालयाने कराि.े 

 विद्यार्थयांचे अांतगरत मलू्यमापनविषयक लेखन / तपशील विद्यापीठाच्या वनदशेानसुार, विवहत 

कालािधीपयंत महाविद्यालयाकडे जमा असण ेआिश्यक आह.े 

 विद्यापीठाच्या वनदशेानुसार विवहत मदुतीत गणु विद्यापीठाकडे पाठिाि.े 

 


