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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

मानिविज्ञान विद्याशाखा  

M. A. मराठी 

 

जनू २०१९ पासनू ननवड आधाररत श्रेयाांक पद्धतीच्या (Choice Based Credit System) [CBCS] एम. ए. मराठी 

नवषयाच्या पनुररनित अभ्यासक्रमािी रिना :  

Semester Core Courses  (CC) Choice Based Optional Paper Total Credit 

I 

CC – 1 (4) 

CBOP 4 (4) 16 CC – 2 (4) 

CC – 3 (4) 

II 

CC – 5 (4) 

CBOP 8 (4) 16 CC – 6 (4) 

CC – 7 (4) 

III 

CC – 9 (4) 

CBOP 12 (4) 16 CC – 10 (4) 

CC – 11 (4) 

IV 

CC – 13 (4) 

CBOP 16 (4) 16 CC – 14 (4) 

CC – 15 (4) 

 48 16 64 

 

सत्र 
Core Courses (CC) 

(मखु्य अभ्यासक्रम) 
Credit 

(श्रेयाांक) 
Choice Based Optional Paper 

(ननवड आधाररत वकैनपपक) 
Credit 

(श्रेयाांक) 
Total 

Credit 

१  

CC  

- 1  

भाषाव्यवहार आनण भानषक 

कौशपये - भाग १  
४  

CBOP  

 - 5  

 

 

ग्रामीण सानहत्य  आनण दनित 

सानहत्य 

४ १६  

CC 

 - 2 

अवारिीन मराठी वाङ्मयािा 

इनतहास 

( इ.स.१८१८ ते इ.स.१९२०) 
४ 

मराठी वाङ्मयािी साांस्कृनतक 

पार्श्रभमूी ( प्रारांभ ते १८१८ ) 

CC  

- 3 
ऐनतहानसक भाषानवज्ञान  ४ 

तौिननक सानहत्याभ्यास - भाग १ 

वाङ्मयेनतहासिेखननवद्या - भाग १ 

मराठी व्याकरण - भाग १  

२  

CC  

- 5 

भाषाव्यवहार आनण भानषक 

कौशपये - भाग २ 
४ 

CBOP  

 - 8 

ग्रामीण सानहत्य  आनण दनित 

सानहत्य 

४ १६  

CC 

 - 6 

अवारिीन मराठी वाङ्मयािा 

इनतहास (इ. स.१९२० ते इ. 

स. २०१०) 

४ 
मराठी वाङ्मयािी साांस्कृनतक 

पार्श्रभमूी (इ.स. १८१८ ते १९६०) 

CC 

 - 7  समाजभाषानवज्ञान ४ 

तौिननक सानहत्याभ्यास  - भाग २   

वाङ्मयेनतहासिेखननवद्या -भाग २ 

मराठी व्याकरण - भाग २ 

   २४    ०८  ३२  
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प्रश्नपवत्रका आराखडा  

िेळ : ३ तास   सत्राांत परीक्षा गुण : ५०  

१  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक  १०  

२  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

३  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

४  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

५  निपा निहा िार पैकी दोन   १०  

                          एकूण  ५०  

अांतगरत मूल्यमापन  

१.  िेखी िािणी / मध्यकािीन िािणी  (एक घ्यावी.)  १५  

२.  शोध ननबांध  ५  

३.  ग्रांथाियीन कायर  ५ 

४.  सादरीकरण  ५ 

५.  िघ ुप्रश्नमांजषुा  ५ 

६.  गहृपाठ  ५ 

७.  नवस्तार कायर  १०  

८.  सांशोधन प्रकपप / खिेु पसु्तक परीक्षा  १०  

अांतगरत मपूयमापनासाठी वरीि पयारय ननवडाव.े त्याांिे एकूण गणु पन्नास असाव.े  ५०  
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M. A. मराठी विषयाचा पुनररवचत अभ्यासक्रम- जून २०१९ पासून  

 

१. Title of the course: M. A. (मराठी) 

२. Preamble of the syllabus: पदव्यतु्तर नशक्षणासाठी, M. A. मराठीसाठी प्रवशे घणेाऱ्या नवद्यार्थयारने 

पदवीस्तरावरीि अभ्यासक्रम नवशषेस्तरावर पणूर केिा आह.े अशा नवद्यार्थयाांना  पदव्यतु्तर स्तरावर मराठी 

नवषयाच्या अभ्यासक्रमािी उनिष्ट ेखािीिप्रकारिी ठेवण्यात आिी आह.े  

  हा अभ्यासक्रम तयार करीत असताना काही आधारभतू तत्त्व े स्वीकारिी आहते. राष्ट्रीय शकै्षनणक 

धोरणािी उनिष्ट े प्रत्यक्षात आणताना, नवद्याथी कें द्री, आांतनवरद्याशाखीय, रोजगारानभमखु, कौशपयानधष्ठीत असे 

भाषा व सानहत्यािे अभ्यासक्रम अनसुरणे, ननमारण करण े आवश्यक आह.े तसेि जीवन कौशपय नवकासासाठी 

भाषा, सानहत्य, किा ही माध्यम े अनधक पररणामकारकतेने समजावनू घेण े आवश्यक झािे आह.े यािबरोबर 

सानहनत्यकक्षमता, भानषकक्षमता वाढीसाठी, जीवनाच्या आकिनासाठी आनण प्रगपभतेसाठी नवद्याथी नसद्ध करण;े 

ही आजिी गरज बनिी आह.े त्यािबरोबर नवद्यार्थयाांना मराठी नवषयािे सखोि ज्ञान व्हाव.े सांशोधनािी वतृ्ती 

वाढावी, आांतनवरद्याशाखीय ज्ञान व्हाव;े असे अनेक हते ू समोर ठेऊन M.A.मराठीिा अभ्यासक्रम तयार केिा 

आह.े  अशा या अभ्यासक्रमासाठी काही उनिष्ट ेठेविी आहते.   

१.  पदव्यतु्तर पातळीवरीि नवद्यार्थयाांच्या वाङ्मयीन आनण जीवननवषयक जानणवा समदृ्ध करण.े 

२.  सानहत्यकृतींच्या  निनकत्सक अभ्यासािी प्रवतृ्ती वनृद्धांगत करण.े 

३.  भानषक जानणवा नवकनसत करून कौशपयात्मक उपयोजनासाठी नसद्ध करण.े 

४.  नवनवध जीवनक्षेत्रातीि भाषानवषयक कौशपय ग्रहणानांतर रोजगारक्षमताांिी आनण प्रावीण्याांिी नननमरती 

 करण.े 

५.  वाङ्मयीनमपूयाांिे आनण जीवनमपूयाांिे सांस्कार करण.े 

६.  नवनशष्ट कािखांडातीि सानहत्यनननमरतीच्या प्रेरणा व प्रवतृ्ती िक्षात घऊेन सानहत्यािे नेमके आकिन करण.े 

७.  िेखकाच्या समग्र अभ्यासातून िेखकाच्या सानहत्यकृती, आशयसतेू्र, भानषक प्रयोग, जीवनदृष्टी इत्यादींिे 

 वाङ्मयीन प्रवाहातीि मपूयमापन व स्थान ननधाररण करण.े 

८.  तौिननक अभ्यास, भाषाांतर मीमाांसा, प्रभाव अभ्यास, आांतनवरद्याशाखीय दृष्टी, परभाषतेीि समकािीन 

 सानहत्यकृती,  वाङ्मयेनतहास, सांस्कृती अभ्यास, भानषक अभ्यास याद्वारे सानहत्याच्या अभ्यासािा 

 पररपणूरता आणनू  दणे्यािा प्रयत्न करण.े 

९.  पौवारत्य व पाश्चात्त्य  सानहत्यनविार, सानहत्यनसद्धाांत, समीक्षा, सानहत्यनवमशर, नवनवध वाङ्मयीन  सांप्रदाय, 

 वळेोवेळी उद्भवणाऱ् या जीवननवषयक व वाङ्मयीन ििार, सांकपपना याांिा पैस नवद्यार्थयाांना पररनित 

 होण.े 

१०.  वािन, आस्वादन, नवशे्लषण, वगीकरण, मपूयननणरयन या प्रनक्रयेतनू नवद्यार्थयाांिी वाङ्मय आकिनािी 

 क्षमता वनृद्धांगत करण े. 

११.  सानहत्य किा व इतर किा याांच्या वािनातनू अनभरुिी वनृद्धांगत करण े. 
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१२.  सानहत्य आनण सांस्कृती याांिा परस्पराश्रयी सांबांध जागनतक पररप्रेक्ष्यात िक्षात घणे्यािी क्षमता व कौशपये 

 ननमारण करण.े 

M.A.मराठी नवषयािा अभ्यासक्रमािी पनुररिना खािीि क्रमाने करण्यात येणार आह.े  

१. First Year M.A.2019-20. 

२. Second Year M.A.2020-21.  

  M.A. मराठी हा पनुररनित अभ्यासक्रम दोन वषाांिा आनण िार सत्राांत नवभागिेिा ननवड आधाररत 

श्रेयाांक पद्धतीिा (Choice Based Credit System) [CBCS] आह.े  हा अभ्यासक्रम प्रथम M.A. भाग १ 

(सत्र १ आनण सत्र २), M.A. (सत्र ३ आनण सत्र ४) अशा ६४ श्रेयाांकाांिा आह.े 

३. Introduction : Pattern:   ननवड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System) [CBCS] 

४. Eligibility: कोणत्याही नवद्याशाखतेीि पदवी. (SPPU Circular No. 100 of 2017, p.55)   

५. Examination: 

१. Pattern of examination:  

१. Semester   

२.  Pattern of the question paper: 

नवद्यापीठ सत्र परीक्षा ५० गणु 

अांतगरत मपूयमापन ५० गणु 

एकूण १०० गणु 

२.    Standard of passing:  उत्तीणर होण्यासाठी नवद्यापीठ सत्र परीक्षा आनण अांतगरत   

   मपूयमापनामध्ये ५० पैकी २० गणु अननवायर. 

३. Award of class:  
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४. Setting of Question paper / Pattern of Question paper :  

प्रश्नपवत्रका आराखडा  

वळे : ३ तास   सत्राांत परीक्षा गणु : ५०  

१  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक  १०  

२  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

३  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

४  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

५  निपा निहा िार पैकी दोन   १०  

                          एकूण  ५०  

अांतगरत मूल्यमापन  

१.  िेखी िािणी / मध्यकािीन िािणी  (एक घ्यावी.)  १५  

२.  शोध ननबांध  ५  

३.  ग्रांथाियीन कायर  ५ 

४.  सादरीकरण  ५ 

५.  िघ ुप्रश्नमांजषुा  ५ 

६.  गहृपाठ  ५ 

७.  नवस्तार कायर  १०  

८.  सांशोधन प्रकपप / खिेु पसु्तक परीक्षा  १०  

अांतगरत मपूयमापनासाठी वरीि पयारय ननवडाव.े त्याांिे एकूण गणु पन्नास असाव.े ५०  

   

५. Structure of Course: 

 

 

 

Semester Core Courses  (CC) Choice Based Optional Paper Total Credit 

I 

CC – 1 (4) 

CBOP 4 (4) 16 CC – 2 (4) 

CC – 3 (4) 

II 

CC – 5 (4) 

CBOP 8 (4) 16 CC – 6 (4) 

CC – 7 (4) 

III 

CC – 9 (4) 

CBOP 12 (4) 16 CC – 10 (4) 

CC – 11 (4) 

IV 

CC – 13 (4) 

CBOP 16 (4) 16 CC – 14 (4) 

CC – 15 (4) 

 48 16 64 
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६. Work Load:     

१. श्रेयाांक  :१५ तास  

२. १ तास  :६० नमननि  

३. १ सत्र  :४  श्रेयाांक 

७. Subject wise Detail Syllabus & Recommended books:    

 

M.A. मराठी – भाग १  

ननवड आधाररत श्रेयाांक पद्धत (Choice Based Credit System) जनू २०१९  पासनू 

विषयाचे नाि  : भाषाव्यिहार आवण भावषक कौशल्ये भाग १ (CC-1)  

पवहले सत्र  

घटक १.  मराठीच्या प्रमाणभाषेचे लेखन  ि मुवितशोधन      

  १.१    प्रमाणभाषा  :  सांकपपना, स्वरूप आनण आवश्यकता  

                   १.२    प्रमाणभाषानवषयक  िेखनननयम : पररिय  

                  १.३    प्रमाणभाषानवषयक  िेखनननयमाांिे उपयोजन ( उताऱ्यािे िेखनननयमाांनसुार िेखन ) 

                   १.४    मनुद्रतशोधन : सांकपपना,  स्वरूप आनण आवश्यकता 

                   १.५    मनुद्रतशोधनाच्या खणुा, निन्ह े

                   १.६    मनुद्रतशोधन : उपयोजन ( उताऱ्यािे मनुद्रत शोधन ) 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २.  िाङ्मयीन व्यिहार ि प्रकाशन व्यिसाय                  

  २.१  नवनवध सानहत्यसांस्था व त्याांिे वाड्.मयीन कायर 

  २.२  सानहत्यसांस्था व त्याांिी मखुपते्र 
  २.३. सानहत्यसांस्थाांकडून आयोनजत केिी जाणारी सानहत्यसांमिेने 
             २.४  वाड्.मयीन ननयतकानिके व अननयतकानिके,  

             २.५  नदवाळी अांक, नवशेषाांक, स्मरनणका इ. िे सांपादन. माांडणी, जानहरात  आनण ISSN नवषयक   

          मानहती 

             २.६  प्रकाशन व्यवसाय, प्रकाशन सांस्था, पसु्तक प्रकाशन 

                २.७  ग्रांथ सांनहता ननवड, ग्रांथमाांडणी  व सजावि, मखुपषृ्ठ, मिपषृ्ठ, बाांधणी, जानहरात, नवतरण आनण 

          ISBN नवषयक  मानहती. 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक 3. मुलाखत :  स्िरूप, तांत्र ि कौशल्ये  

                       ३.१  मिुाखतीिे प्रयोजन व स्वरूप 

                       ३.२  मिुाखतीिे प्रकार  

                       ३.३  मिुाखतीिी पवूरतयारी 
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                       ३.४  मिुाखतीसाठीिी प्रश्नसूिी 

                       ३.५  माध्यमननहाय मिुाखती 

                      ३.६  प्रासांनगक मिुाखती 

                       ३.७  मिुाखत िेखन 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४.  अजरलेखन ि पत्रलेखन 

                         ४.१  अजारिे स्वरूप व प्रकार 

                         ४.२  पत्रिखेनािे नवनवध प्रकार 

                         ४.३  सांगणकीय पत्रव्यवहारािे  तांत्र 

                         ४.४  प्रशासननक पत्रव्यवहार 

                         ४.५  प्रशासननक पररभाषा 

१५ तास १ शे्रयाांक 

 

दुसरे सत्र 

विषयाचे नाि : भाषाव्यिहार आवण भावषक कौशल्ये  भाग-२ (CC-5)   

घटक १.            भाषाांतर ि अनुिाद लेखन 

             १.१ भाषाांतरािे स्वरूप 

             १.२ भाषाांतरािी आवश्यकता व महत्त्व 

             १.३ भाषाांतरािे नवनवध प्रकार 

             १.४ भाषाांतर, अनवुाद, भावानवुाद आनण रूपाांतर यातीि साम्य-भदे 

             १.५ इांनलिश  उताऱ् यािे मराठीत भाषाांतर करणे 

              १.६  नहांदी उताऱ् यािे मराठीत भाषाांतर करण.े 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २   वनिेदन कौशल्ये  

             २.१ ननवदेनािी आवश्यकता व  स्वरूप 

             २.२ ननवदेनािी तांते्र, ननवदेनािी शिैी 

             २.३ नवनवध कायरक्रमाांिे ननयोजन-आयोजन 

             २.४ नवनवध कायरक्रमाांिे ननवदेन आनण सतू्रसांिािन ( साांस्कृनतक कायरक्रम, जाहीर कायरक्रम  

         आकाशवाणी व दरूदशरनवरीि कायरक्रम) 

             २.५ प्रभावी ननवदेनािे  गणुनवशषे  

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक  ३   जनसांपकर  : सांकल्पना ि स्िरूप  

            ३.१ जनसांपकारिे स्वरूप व आवश्यकता 

            ३.२ जनसांपकर  कौशपयािी तांते्र, जनसांपकर  कौशपयािी भाषा 

            ३.३ मानहती व जनसांपकर  अनधकारी  

            ३.४ शासन, नवद्यापीठे, शकै्षनणक सांस्था, बँका, कां पन्याांसाठी जनसांपकारिे महत्त्व व आवश्यकता  

१५ तास १ शे्रयाांक 
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घटक ४       प्रकल्पलेखन : स्िरूपचचार 

           ४.१  वाङ्मयीन प्रकपपिेखनािे स्वरूप  

            ४.२  प्रकपपिेखनातीि घिक  

           ४.३  प्रकपपिेखनािी भाषा  

           ४.४  प्रकपपिेखनातीि सांदभर नोंदी  

           ४.५  प्रत्यक्ष प्रकपपिेखन   (प्रकपपिेखनास १० गणु असतीि) 

           ४.६  प्रकपपिेखनासाठी काही नवषयक्षेत्रे  (नमनुा सिूी ) 

                         आकाशवाणीवरीि प्रमखु कायरक्रम, दरूनित्रवाणीिे साांस्कृनतक कऺे्षत्रातीि कायर. 

                       आकाशवाणी / दरूनित्रवाणी / ननयतकानिकासाठी प्रत्यक्ष मिुाखत घणे,े शैक्षनणक सहि  

   आयोनजत करण,े  प्रसारमाध्यमाांिे  कायारिय, प्रकाशन सांस्था याांना भिेी दणे,े िेखनातीि  

   सांगणकािा वापर इत्यादी.  

१५ तास १ शे्रयाांक 

 

सांदभर ग्रांथ  

 

१. व्यावहाररक मराठी     पणु ेनवद्यापीठ प्रकाशन 

२. व्यावहाररक मराठी     डॉ.कपयाण काळे, डॉ.दत्तात्रय पुांडे 

३. व्यावहाररक मराठी     सांपादक डॉ .स्नेहि तावरे 

४. व्यावहाररक मराठी     डॉ. िीिा गोनविकर, डॉ.जयश्री पािणकर 

५. व्यावहाररक मराठी     डॉ. सयाजीराज ेमोकाशी, प्रा. रांजना नेमाडे, 

६. व्यावहाररक मराठी     ि. रा. ननसराबादकर 

७. व्यावहाररक मराठी नवशेषाांक   नवभारत ,ऑ.-सप्िेंबर १९८२, प्राज्ञ पाठशाळा, वाई 

८. मराठी शदु्धिेखन प्रदीप    मो.रा.वाळांबे, जनुी आवतृ्ती, ननतीन प्रकाशन, पणु-े३० 

९. मराठी शदु्धिेखन प्रदीप    मो.रा.वाळांबे, सांपा. अरुण फडके,पणु-े३० 

१०. मराठी िेखन मागरदनशरका    यानस्मन शखे ,रास्य मराठी नवकास सांस्था  

११. मराठी शब्दिेखनकोश    यानस्मन शखे, हमीस प्रकाशन, पणु.े 

१२. पॉप्यिुर रीनतपसु्तक     रामदास भिकळ,  मदृिुा जोशी,  पॉप्यिुर प्रकाशन 

१३. शदु्धिेखन नववके     डॉ. द.न.गोखिे,सोहम प्रकाशन, पणु-े३० 

१४. भाषाांतरमीमाांसा      डॉ  .कपयाण काळे ,डॉ.अांजिी सोमण  

१५. भाषाांतर       सदा कऱ्हाडे, िोकवाङ्मयगहृ, मुांबई. 

१६. भाषाांतर शास्त्र की किा    म. नव. फािक, रजनी ठकार, वरदा प्रकाशन 

१७. भाषाांतर आनण भाषा     नविास सारांग, मौज प्रकाशन  

१८. अनवुादमीमाांसा     सांपादक केशव तपुे, साक्षात, औरांगाबाद  

१९.  मराठी भाषिेी सांवाद कौशपये   य.ि.म.मकु्त नवद्यापीठ, नानशक;पसु्तक क्र.१ते ८ 

२०.  प्रसार माध्यमाांसाठी िेखनकौशपये   य.ि.म.मकु्त नवद्यापीठ, नानशक 

२१.  सांपादन: स्वरूप व कौशपये )MCJ-305) य.ि.म.मकु्त नवद्यापीठ, नानशक 

२२.  प्रशासननक मराठी भाषिेा नवकास   गीता भागवत,रास्य मराठी नवकास सांस्था,प्रशासन, मुांबई 

२३.  मनुद्रत शोधन     वाय.ए.धायगडेु,नद.पनूा प्रेस ओनसर असोनसएशन 

२४.  मराठी िेखनकोश    अरुण फडके,ढवळे प्रकाशन, मुांबई 
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२५.  भाषाांतर मीमाांसा     सांपा.डॉ.कपयाण काळे,डॉ. अांजिी सोमण 

२६.  भाषा: स्वरूप, सामर्थयर व सौंदयर   डॉ. वा. के. िेिे,राजहांस प्रकाशन, पणु-े३० 

२७.  अनवुाद: स्वरूप और नवविेन    य.ि.म.मकु्त नवद्यापीठ, नानशक 

२८.  सानहत्य सांवाद     प्रा.नव.शां.िौघिेु,प्रनतमा प्रकाशन, पणु-े३० 

२९.  सांवाद शास्त्र      श्रीपाद जोशी,सांभव प्रकाशन, नागपरू 

३०.  माध्यम नित्रवाणी     आकाशानांद,ग्रांथकार प्रकाशन, मुांबई 

३१.  सगुम मराठी व्याकरण िेखन    मो.रा.वाळांबे,ननतीन प्रकाशन, पणु े

३२.  महाराष्ट्र सानहत्य पनत्रका    एनप्रि-म-ेजनू१९८६ अांक  २३७  

(सानहत्यसांस्था नवशषेाांक)    

३३. महाराष्ट्र सानहत्य पनत्रका       शताब्दी  महोत्सव १९०६-२००६, एनप्रि-सप्िेंबर २००६,  

        अांक ३१७,३१८. 

३४. महाराष्ट्र सानहत्य पनत्रका     एनप्रि-म-ेजनू २००५  

३५.  मानहतीमय समाजािे समाजशास्त्र   य.ि.म.मकु्त नवद्यापीठ, नानशक 

३६.  मराठी ननयतकानिकाांिा वाङ्मयीन अभ्यास डॉ.उषा मा. दशेमखु,अभ्यासखांड १ ते ३., पणु.े 

३७.  सानहत्यािी भमूी     श्री.प.ुभागवत,ग्रांथािी प्रकाशन,दादर,मुांबई- २८ 

३८.  भाषा : अांतःसूत्र आनण व्यवहार  सांपा.म.ुग.पानसे 

३९.  भाषाांतर नवद्या: स्वरूप आनण समस्या   डॉ. रमशे वरखेडे.  

४०. भाषा: मातभृाषा आनण परभाषा   रा.सो. सराफ 

४१.  सांमिेनस्मतृी      सांपा. डॉ. व्ही . बी. गायकवाड, डॉ.बाळासाहबे गुांजाळ, 

डॉ. वदेश्री नथगळे, डॉ .नदिीप पवार ,डॉ .नकरण िव्हाण  

४२. शासन व्यवहारात मराठी भाषा                         सांिािनािय, महाराष्ट्र शासन  

४३. महाराष्ट्र सानहत्य पररषद   म. श्री.दीनक्षत,रास्य मराठी नवकास सांस्था, मुांबई 

४४.  सानहत्यािी  भाषा    डॉ. भाििांद्र नेमाडे 

४५.  सानहत्य सांमिेनािे महाभारत    डॉ. भीमराव कुिकणी,सपुणर प्रकाशन, पणु े

४६. शतकािी नविारशिैी : खांड १ ,२,३   डॉ.रमशे धोंगडे,नदिीपराज प्रकाशन, पणु े

४७.  सांवाद     सांपा. अरुण शवेते,मळुा एस्युकेशन सोसायिी, सोनई 

४८. दनिताांिी ननयतकानिके   हररश्चांद्र ननमरळे,सगुावा प्रकाशन, पणु े

४९. मराठी सानहत्य काही िेखनबांध                   डॉ.सधुाकर शिेार 

५०. व्यासपीठ     डॉ. महादवे वाळुांज 

५१. व्यावहाररक, उपयोनजत मराठी आनण   डॉ. सांदीप साांगळे  

प्रसारमाध्यमाांिी कायरशिैी  
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विषयाचे नाि : अिारचीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास- इ. स. १८१८ ते इ. स. १९२० (CC-2)  

 

पवहले सत्र 

घटक. १  िाङ्मयेवतहास : स्िरूपमीमाांसा 

  १.१ वाङ्मयेनतहासािी  सांकपपना  

          १.२ कािखांड :  सांकपपना ( प्रािीन / अवारिीन ) 

          १.३ सानहत्यनननमरती आनण कािखांड  याांिा सहसांबांध 

          १.४ वाङ्मयनननमरतीमागीि  प्रेरणा व प्रवतृ्तींिा कानिक सांदभर  

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक. २  अव्िल इांग्रजी कालखांडातील सावहत्य : पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्िरूप  

          २.१ अवारिीन कािखांडािी सामानजक, धानमरक, राजकीय, साांस्कृनतक आनण वाङ्मयीन पार्श्रभमूी  

          २.२ मदु्रणकिा व ग्रांथव्यवहार  

          २.३ सरकारी पातळीवरीि पाठ्यपसु्तके, व्याकरण व कोशनननमरतीिे प्रयत्न 

          २.४ भाषाांतरयगु  

 १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३  इ.स.१८१८ ते १८७४  कालखांडातील सावहत्य : पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्िरूप 

       ३.१ या कािखांडातीि सधुारणानवषयक नविाराांिी वाििाि   

   ३.२ या कािखांडातीि सामानजक, धानमरक, राजकीय सधुारणा व सानहत्य : सहसांबांध  

   ३.३ या कािखांडातीि सानहत्यप्रकार (ननबांध, कथा, कादांबरी, काव्य, नािक ) : स्वरूप व वाििाि  

   ३.४ या कािखांडातीि सानहत्य :  प्रेरणा, प्रवतृ्ती, नवषय व आशय यासांदभारतीि ननरीक्षणे 

 १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४ - इ.स.१८७४  ते १९२०  कालखांडातील सावहत्य : पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्िरूप 

         ४.१ या कािखांडातीि  सामानजक, धानमरक, राजकीय नविाराांिी वाििाि   

   ४.२ या कािखांडातीि सामानजक, धानमरक, राजकीय सधुारणा व सानहत्य : परस्पर प्रभाव  

   ४.३ या कािखांडातीि सानहत्यप्रकार (ननबांध, कथा, कादांबरी, काव्य, नािक ) : स्वरूप व वाििाि  

   ४.४ या कािखांडातीि सानहत्य :  प्रेरणा, प्रवतृ्ती, नवषय व आशय या सांदभारतीि ननरीक्षण े

१५ तास १ शे्रयाांक 

 

दुसरे सत्र  

 

विषयाचे नाि : अिारचीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास- इ.स. १९२०  ते इ.स. २०१० (CC-6)  

 

घटक १ - इ.स.१९२० ते १९४५   कालखांडातील सावहत्य : पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्िरूप 

         १.१ या कािखांडातीि  सामानजक, धानमरक, राजकीय नविारप्रवाह व सानहत्य : सहसांबांध   

    ( सत्यशोधकीय नविार, गाांधीवाद,  समाजवाद, मार्कसरवाद, किावाद, जीवनवाद इ.)   

   १.२ या कािखांडातीि सामानजक, धानमरक, राजकीय पररनस्थती व सानहत्य : परस्परसांबांध   
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   १.३ या कािखांडातीि सानहत्यप्रकार (ननबांध, कथा, कादांबरी, काव्य, नािक ) : स्वरूप व वाििाि  

   १.४ या कािखांडातीि सानहत्य :  प्रेरणा, प्रवतृ्ती, नवषय व आशय या सांदभारतीि ननरीक्षण े

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  - इ.स.१९४५  ते १९६०  कालखांडातील सावहत्य :  पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्िरूप 

         २.१ या कािखांडातीि  सामानजक, धानमरक, राजकीय नस्थत्यांतरे  व सानहत्य : परस्परसांबांध   

         ( स्वातांत्र्य, महायदु्ध  आदी  घिनाांिे सानहत्यावरीि पररणाम )   

   २.२ या कािखांडातीि नवसानहत्य व नवसमीक्षा  

   २.३ या कािखांडातीि सानहत्यप्रकार (ननबांध, कथा, कादांबरी, काव्य, नािक ) : स्वरूप व वाििाि  

   २.४ या कािखांडातीि सानहत्य :  प्रेरणा, प्रवतृ्ती, नवषय व आशय या सांदभारतीि ननरीक्षण े

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३-  इ.स.१९६०ते १९९० कालखांडातील सावहत्य :  पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्िरूप 

  ३.१ इ.स.१९६० ते १९९० या कािखांडातीि शकै्षनणक, सामानजक, धानमरक, राजकीय  

        नस्थत्यांतरे  व सानहत्य : परस्परसांबांध    

          ३.२ साठोत्तरी सानहत्यप्रवाह आनण  सानहत्य िळवळी  :  सहसांबांध  

           ३.३ या कािखांडातीि सानहत्यप्रकार (ननबांध, कथा, कादांबरी, काव्य, नािक ) : स्वरूप व वाििाि  

   ३.४ या कािखांडातीि सानहत्य :  प्रेरणा, प्रवतृ्ती, नवषय व आशय या सांदभारतीि ननरीक्षण े

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४- इ.स. १९९० ते २०१०कालखांडातील सावहत्य :  पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्िरूप 

          ४.१ इ.स.१९९० ते २०१० या कािखांडातीि  वाङ्मयािी सामानजक व साांस्कृनतक पार्श्रभमूी  

          ४.२ खासगीकरण, उदारीकरण व जागनतकीकरणाच्या धोरण स्वीकारािा  सानहत्यावरीि  पररणाम  

   ४.३ या कािखांडातीि सानहत्यप्रकार (ननबांध, कथा, कादांबरी, काव्य, नािक ) : स्वरूप व वाििाि  

   ३.४ या कािखांडातीि सानहत्य :  प्रेरणा, प्रवतृ्ती, नवषय व आशय या सांदभारतीि ननरीक्षण े 

१५ तास १ शे्रयाांक 

सांदभर ग्रांथ 

१.  महाराष्ट्र सारस्वत      नव.ि.भावे, शां.गो.तळुपळेु 

२.  मराठी वाङ्मयािा इनतहास, खांड ४,५,६    महाराष्ट्र सानहत्य पररषद, पणुे 

३.  मराठी वाङ्मयािा नवविेक इनतहास अवारिीन कािखांड डॉ. प्र.न. जोशी 

४.  महाराष्ट्र जीवन खांड १ व २     गां. बा. सरदार 

५.  प्रदनक्षणा खांड १ व २ (सा.वा.नानशक )                            कॉन्िीनेन्िि प्रकाशन, पणु े

६.  अवारिीन मराठी गद्यािी पवूरपीठीका    गां. बा. सरदार 

७.  सानहत्य समाज आनण सांस्कृती     नदगांबर पाध्ये 

८.  महाराष्ट्रािा साांस्कृनतक इनतहास     शां. दा. पेंडसे 

९.  मराठी गद्यािा इांग्रजी अवतार     द. वा. पोतदार 

१०.  मराठी वाङ्मयािी सद्यनस्थती     सांपादक डॉ.नवद्यागौरी निळक,  

        डॉ. द. नद.पुांडे  

११.  मराठी वाङ्मयािी साांस्कृनतक पार्श्रभमूी            गो. म. कुिकणी 

१२.  अवारिीन मराठी वाङ्मयािी साांस्कृनतक पार्श्रभमूी                 सदा कऱ्हाडे 

१३.  मराठी कादांबरी आशय आनण आनवष्ट्कार                   दत्ता घोिप    
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१४.  आधनुनक मराठी वाङ्ममयािा इनतहास खांड १ व २         डॉ. अ. ना. दशेपाांडे 

१५.  मराठी कादांबरी पनहिे शतक                                             कुसमुावती देशपाांडे 

१६.  मराठी कथा उदगम आनण नवकास     इांदमुती शवेडे 

१७.  धार आनण काठ       नरहर कुरुां दकर 

१८.  मराठी सानहत्य प्रेरणा आनण स्वरूप     गो. मा. पवार वम.द.हातकणांगिेकर 

१९.  िीकास्वयांवर                                                       भाििांद्र नेमाडे 

२०.  मराठी कादांबरीिा इनतहास                                                िांद्रकाांत बाांनदवडेकर 

२१.  कादांबरी आनण मराठी कादांबरी          उषा हस्तक 

२२.  आधनुनक मराठी कनवता       रा. श्री. जोग 

२३.  कामगार कनवतेतीि सामानजक जानणवा    नदिीप  पी. पवार 

२४.  वाङ्मयेनतहासािी सांकपपना     द. नद. पुांडे 

२५.  मराठी नािक आनण रांगभमूी     नव. भा. दशेपाांडे 

२६.  मराठी रांगभमूीच्या तीस रात्री खांड १, २ व ३               मकरांद साठे 

२७.  मराठी कथा रूप आनण पररसर        म. द. हातकणगिेकर 

२८.  एकोनणसाव्या शतकातीि महाराष्ट्र     य. नद. फडके 

२९.  नवसाव्या शतकातीि महाराष्ट्र     य. नद. फडके 

३०.  आधनुनक मराठी काव्य : उद्गम नवकास आनण भनवतव्य  नद. के. बेडेकर 

३१.  मराठी कनवता एक दृनष्टक्षेप     नागनाथ कोत्तापपिे 

३२.  मराठी कनवता १९४५ ते १९६०                                        रा. श्री. जोग 

३३.  मराठी कादांबरी प्रेरणा व स्वरूप                                         कुसमुावती देशपाांडे 

३४.  खडक आनण पाणी                  गांगाधर गाडगीळ  

३५.  मराठी प्रादनेशक कादांबरी                 मदन कुिकणी  

३६.  महाराष्ट्राच्या सामानजक साांस्कृनतक नस्थत्यांतरािा इनतहास रमशे नारायण वरखडेे 

खांड एक (१८०१ते१९००) 

३७.  कादांबरी : स्वरूप व समीक्षा    द. नभ. कुिकणी 

३८.  राजवाडेिेखसांग्रह      सांपादक तकर तीथर िक्ष्मणशास्त्री जोशी 

३९.  ननवडक मराठी समीक्षा     सांपादक गो. मा. पवार 

४०.  मराठी  गद्यािे पवूररांग     सांपादक भीमराव कुिकणी 

४१.  सत्याशोधकीय सानहत्यािा इनतहास    श्रीराम गुांदकेर  

४२.  नविारनकरण       उमेश बगाडे  

४३.  कादांबरी : एक सानहत्यप्रकार     हररश्चांद्र थोरात  

४४.  मराठी कादांबरी : ते्रसष्ट ते तेरा     हररश्चांद्र थोरात 

४५.  मराठीतीि िररत्रात्मक कादांबरी     नशरीष िाांडग े  

४६.  कनवतेिा अांत:स्वर      दवेानांद सोनिर्कके  

४७.  महाराष्ट्रातीि नवस्थानपत आनण मराठी कादांबरी   सांजय नगरकर  
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विषयाचे नाि : ऐवतहावसक भाषाविज्ञान (CC-3)  

 

पवहले सत्र 

घटक १  भाषा : स्िरूप, कायर आवण भाषाभ्यासाच्या विविध पद्धती 

  १.१ भाषाभ्यासािी आवश्यकता 

  १.२ भाषाभ्यासाच्या नवनवधपद्धती : पररिय  

  १.३  ऐनतहानसक भाषाभ्यासपद्धती : स्वरूप व भनूमका  

  १.४  ऐनतहानसक भाषाभ्यासपद्धती : महत्त्व व मयारदा  

 १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  भाषा : उद्गम ि विस्तार  

  २.१   भाषा उत्पत्तीनवषयक नवनवध उपपत्ती  

  २.२   मराठीिी पवूरपीनठका - मराठी भाषिेा उगम  

  २.३   मराठीिा नननमरतीकाि ( कोरीव िेख आनण ग्राांनथक परुाव े) 

  २.४   मराठी भाषानवकासािे कानिक िप्पे ( आनदकाि-मध्यकाि-अवारिीन काि ) 

 १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३   भाषाकुल : सांकल्पना ि स्िरूप 

  ३.१ भाषाांिे पनुररिन आनण  भाषाांिे वगीकरण  

  ३.२ जागनतक भाषाकुिे  

  ३.३ इांडो-यरुोनपयन भाषाकुि 

  ३.४  आयर-भारतीय  भाषाकुि आनण मराठी भाषा  

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४  भावषक पररितरन : सांकल्पना,  स्िरूप ि कारणे 

  ४.१  स्वन पररवतरन  

  ४.२ अथर पररवतरन  

  ४.३ सादृश्यमिूक पररवतरन  

  ४.४ आदान प्रनक्रया  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

 

दुसरे सत्र  

 

विषयाचे नाि : समाजभाषाविज्ञान (CC-7)  

 

घटक १  समाजभाषाविज्ञान :  स्िरूप ि भूवमका 

  १.१ समाजभाषानवज्ञान : पार्श्रभमूी व सांकपपना स्पष्टीकरण 

  १.२ समाजभाषानवज्ञान : स्वरूप, व्याप्ती व नवशषे 
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  १.३ भानषकसापेक्षतावादािा नसद्धाांत  

  १.४ भाषा, बोिी आनण समाज याांिा परस्परसांबांध  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  भाषाउपयोजनातील िैविध्ये  : स्िरूप ि मागोिा   

  २.१ समाजातीि भाषा उपयोजनातीि नवनवधता 

  २.२ भाषा आनण नवनवध व्यवसायक्षेत्रे : परस्परसांबांध  

  २.३ भाषा आनण आनथरक वगरव्यवस्था : परस्परसांबांध 

  २.४ भाषा,भानषक भाांडार आनण िघकेु्षते्र : नवनशष्ट भाषारूपे  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३  भाषा आवण सांस्कृती : परस्परसांबांध 

  ३.१भाषिेे सांस्कृतीसापेक्षत्व : स्वरूप ििार  

  ३.२  भाषा आनण साांस्कृनतकव्यवस्था, साांस्कृनतक परांपरा : परस्परसांबांध 

  ३.३  नवनवध सामानजक स्तर आनण भाषा : सहसांबांध  

  ३.४ भाषिेा निांगसापेक्षनविार : नस्त्रयाांिी भाषा आनण परुुषाांिी भाषा  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४    विविध निव्यिस्था : बदलती भाषारूपे   

  ४.१ समाजाांतगरत ननमारण झािेपया नवव्यवस्था : स्थिू पररिय  

  ४.२ समाजाांतगरत नवव्यवस्था : आनवष्ट्कारपद्धती व भाषारूपे  

४.३ प्रमाण भाषा आनण परभाषा सांपकर  

   नपनजन(Pidgin)आनण नक्रऑि (Creol) भाषाांच्या नननमरतीच्या सांदभारतीि नसद्धाांतन. 

  ४.४ समाजाांतगरत नवनशष्ट नवव्यवस्था आनण  पररभाषिेा वापर   

  १५ तास १ शे्रयाांक 

 

सांदभर ग्रांथ 

१.  ध्वनननविार     डॉ. ना.गो. कािेिकर 

२.  भाषा: इनतहास आनण भगूोि    डॉ. ना.गो. कािेिकर 

३.  भाषा आनण सांस्कृती     डॉ. ना.गो. कािेिकर 

४.  भाषा आनण भाषाशास्त्र    डॉ.श्री.न.गजेंद्रगडकर 

५.  मराठीिा भानषक अभ्यास     सांपादक  डॉ. म.ुश्री.कानडे 

६.  नवज्ञान: वणरनात्मक आनण ऐनतहानसक           सांपादक मािशे, डॉ. इनामदार, डॉ.सोमण 

७.  वणनारत्मक भाषानवज्ञान:स्वरूप आनण पद्धती   सांपादक डॉ. काळे, डॉ. सोमण 

८.  मराठीच्या प्रमाणभाषिेे स्वरूप    डॉ.सहुानसनी िदद ू

९.  अवारिीन मराठी      डॉ.रमशे धोंगडे 

१०.  अनभनव भाषानवज्ञान     डॉ.गां.ना.जोगळेकर 

११.  भाषानवज्ञान पररिय     डॉ.मािशे, डॉ.पुांडे, डॉ.सोमण 

१२.  मराठी भाषाव्यवस्था आनण अध्यापन   डॉ.िांद्रकाांत इांदापरूकर 

१३.  समाज भाषानवज्ञान:प्रमखु सांकपपना   रमशे वरखडेे 

१४.  सामानजक भाषानवज्ञानःएक नव ेअभ्यासक्षेत्र  मराठी सांशोधनपनत्रका,मािर1978 
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१५.  सामानजक भाषानवज्ञान      डॉ.प्रभाकर जोशी, प्रा.िारूता गोखिे 

१६.  वखैरीः भाषा आनण भाषाव्यवहार     डॉ. अशोक रा.केळकर 

१७.  मध्यमा         डॉ.अशोक रा. केळकर 

१८.  आधनुनक भाषानवज्ञानः नसद्धाांतन आनण उपयोजन  डॉ. नमनिांद  मािशे 

१९.  आत्मिक्षी समीक्षा      डॉ. रमशे धोंगडे 

२०.  दनिताांिी आत्मिररते्र              डॉ.रमशे धेाांगडे 

२१.  Sociolioguistics : An introduction   Peter Trudgill 

२२.  The Course in General Linguistics   F.Sassure  

२३.   Sociolinguistics Patterns    William Labov 

२४.  Language in Sociocultural Change  J.A. Fishman 

२५.   Sociolinguistics : Selected Reddings   Edited By J.B.Pride & J.Homes 

२६.  An Introduction to pidigin & Creol  John A. Holm 

२७.   Pidginication & Cradlization of Language  Edited by Dell Hymes  

२८.  Sociolinguiistics    R.A. Hudson 

२९.  Language in Society an introduction       Suzanne Romaine 

 to Sociolinguiistics - 

३०.  मराठी भाषिेा आनथरक सांसार    डॉ. अशोक रा.केळकर 

३१.  ऐनतहानसक भाषाशास्त्र     डॉ. र.रा.गोसावी 

३२.  सबुोध भाषाशास्त्र     डॉ. प्र.न.जोशी 

३३.  सिुभ भाषा नवज्ञान     डॉ. दत्तात्रय पुांडे 

३४.  यादवकािीन मराठी भाषा    डॉ. शां.गो.तळुपुळे 

३५.  सिुभ मराठी व्याकरण    मो.रा.वानळांबे 

३६.  आधनुनक भाषानवज्ञान (सांरिनावादी व सामान्य) डॉ.कपयाण काळे, डॉ.सोमण 

३७.  मराठीिे वणरनात्मक भाषानवज्ञान    डॉ. महेंद्र  कदम 

३८.  सामानजक भाषानवज्ञान    सांपा. डॉ. जयश्री पािणकर. 

३९.  सामानजक भाषानवज्ञान आनण बोिी   डॉ. शशीकिा काांबळे. 

४०.  बोि ूकौतकेु     डॉ.एकनाथ पगार 

४१.  शिैीमीमाांसा     डॉ.नदिीप धोंडगे 

 

विषयाचे नाि :  ग्रामीण सावहत्य (CBOP 4)  

 

पवहले सत्र  

उविषे्ट: 

१. स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतरच्या कािखांडात ग्रामीण सानहत्याच्या नननमरतीिी कारणपरांपरा समजावनू घणे.े 

२. ग्रामीण सानहत्यािे स्वरूप व कायर याांिी निनकत्सा करण.े 

३. ग्रामीण सनहत्यातीि नवनवध वाङ्मयप्रकाराांिा नवकास कसा होत गिेा यािे मपूयमापन करण.े 

४. ग्रामीण सानहत्याने नदिेिे योगदान, त्याच्या नवकासािी गती, नदशा याांिी मीमाांसा करण.े 

 

घटक १   साठोत्तरी  मराठी सावहत्याचे स्िरूप आवण ग्रामीण सावहत्य 
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१.१  साठोत्तरी कािखांडात मराठी सानहत्यात उदयािा आिेिे  नवनवध सानहत्यप्रवाह  

१.२  ग्रामीण सानहत्यप्रवाह : नननमरतीिी कारण े 

१.३  'ग्रामीण' व 'ग्रामीण सानहत्य' : सांज्ञा स्पष्टीकरण 

१.४  ग्रामीण सानहत्य : प्रेरणा-प्रवतृ्ती, ग्रामीण सानहत्यािे दशेीपण व वगेळेपण. 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २.  ग्रामीण सावहत्य आवण समाज : सहसांबांध  

  २.१ गावगाड्यािी जडणघडण: पररवतरने    

  २.२  ग्रामीण समाज : जातवास्तव आनण आनथरक - सामानजक  सहसांबांध,  

  २.३  ग्रामीण समाज : नस्थत्यांतरे -  कृषी  औद्योनगक अवस्थाांतर, आधनुनकता, शकै्षनणक   

  नवकास, जाणीवजागतृी आनण ग्रामीण सानहत्य. 

  २.४  ग्रामीण सानहत्य :  सामानजक  व  साांस्कृनतक अनबुांध   

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३    ग्रामीण सावहत्याची िाटचाल : स्थूल आढािा ( स्िातांत्र्यपूिर ि स्िातांत्र्योत्तर कालखांड ) 

  ३.१  ग्रामीण कनवता, कथा, कादांबरी  आनण  नािक  

  ३.२  ग्रामीण सानहत्यिळवळ आनण ग्रामीण सानहत्य  : सहसांबांध 

  ३.३  ग्रामीण सानहत्य आनण सामानजक बाांनधिकी  

  ३.४  ग्रामीण सानहत्यािी समीक्षा  

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४  ग्रामीण सावहत्य : स्िरूपवचवकत्सा  

  ४.१  ग्रामीण सानहत्यािे नवषय  

  ४.२  ग्रामीण सानहत्यािे आशयनवर्श्  

  ४.३  ग्रामीण सानहत्य :भानषक आनवष्ट्काररूपे ( बोिीिे ननवेदनातीि स्थान ) 

  ४.४  ग्रामीण सानहत्यािेयोगदान 

१५ तास १ शे्रयाांक 

 

 

सांदभर ग्रांथ 

१)  ग्रामीण सानहत्य : स्वरूप आनण समस्या   डॉ. आनांद यादव 

२)   ग्रामीणता : सानहत्य आनण वास्तव    डॉ. आनांद यादव 

३)  मराठी सानहत्य : समाज आनण सांस्कृती   डॉ. आनांद यादव 

४)  ग्रामीण सानहत्य : एक निांतन    डॉ. द.ता. भाेसिे 

५)  ग्रामीण कथा      डॉ.वासदुवे मिुािे 

६)  ग्रामीण सानहत्य : प्रेरणा आनण प्रयोजन   डॉ. श्रीराम गुांदकेर 

७)  ग्रामीण सानहत्य      डॉ. रा.रां.बोराडे 

८)  मराठी कादांबरीतीि प्रादनेशकता              डॉ.भास्कर शळेके 

९)  ग्रामसांस्कृती      डॉ.आनांद यादव 

१०) ग्रामीण कादांबरी      डॉ. रवींद्र ठाकूर 

११) ग्रामीण सानहत्यािी िळवळ    डॉ. कीती मळुीक 
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१२) ग्रामीण सानहत्य आनण वास्तव    सांपा. डॉ.कृष्ट्णा इांगोिे 

१३) ग्रामीण सानहत्यातीि स्त्री-नित्रण    डॉ. बाबरुाव उपाध्ये 

१४) ग्रामीण सानहत्य िळवळीिे सामानजक  

  व साांस्कृनतक योगदान    डॉ. सधुाकर शिेार  

१५) ग्रामीण सानहत्य प्रवाह आनण पररनस्थती    डॉ.वामन जाधव 

 

दुसरे सत्र  

 

विषयाचे नाि :  दवलत सावहत्य (CBOP 8)  

 

उविषे्ट: 

१. स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतरच्या कािखांडात दनित सानहत्याच्या नननमरतीिी कारण,े परांपरा आनण या सानहत्याने 

 नदिेपया आव्हानाांिा अभ्यास करण.े 

२. दनित सानहत्यातनू व्यक्त होणाऱ्या वदेनाांिे व नवद्रोहािे स्वरूप जाणनू घणे.े 

३. दनित सानहत्याने ननमारण केिेपया नवनवध  सानहत्यप्रकाराांच्या नवकासाांिे मपूयमापन करण.े 

 

घटक १   साठोत्तरी  मराठी सावहत्याचे स्िरूप आवण दवलत  सावहत्य 

१.१ दनित  सानहत्यप्रवाह : नननमरतीिी कारण े 

१.२ 'दनित' व  'दनित  सानहत्य' : सांज्ञा स्पष्टीकरण 

१.३ दनित सानहत्य : प्रेरणा-प्रवतृ्ती,   

१.४ दनित सानहत्यािे  वगेळेपण. 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २.   दवलत सावहत्य आवण समाज : सहसांबांध  

  २.१  भारतीय समाज : जातवास्तव    

  २.२  भारतीय समाज : दनिताांिे स्थान, आनथरक-सामानजक नस्थतीगती  

  २.३  दनित समाज : नस्थत्यांतरे - शकै्षनणक नवकास, जाणीवजागतृी आनण दनित  सानहत्य. 

  २.४  दनित  सानहत्य :  सामानजक  व  साांस्कृनतक अनबुांध 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३    दवलत  सावहत्याची िाटचाल : स्थूल आढािा ( स्िातांत्र्यपूिर ि स्िातांत्र्योत्तर कालखांड ) 

  ३.१  दनित कनवता-शानहरी, आत्मकथने, कथा, कादांबरी  आनण  नािक  

  ३.२  दनित सानहत्यिळवळ आनण दनित सानहत्य  :  सहसांबांध 

  ३.३  दनित सानहत्य आनण सामानजक बाांनधिकी  

  ३.४  दनित सानहत्यािी समीक्षा  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४  दवलत सावहत्य : स्िरूपवचवकत्सा  

  ४.१  दनित सानहत्यािे नवषय  

  ४.२  दनित सानहत्यािे आशयनवर्श् ( वदेना, नवद्रोह आनण नकार) 

  ४.३  दनित सानहत्य : भानषक आनवष्ट्काररूपे (  बोिीिे ननवदेनातीि स्थान ) 
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  ४.४  दनित सानहत्यािे योगदान 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

 

सांदभरग्रांथ 

१. दनित सानहत्य: वदेना आनण नवद्रोह    डॉ.भाििांद्र फडके 

२. दनित सानहत्य: नसध्दाांत आनण स्वरूप    यशवांत मनोहर 

३. जानतप्रथेिे नवध्वांसन     डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर 

४. दनित सानहत्य: एक निांतन     अजुरन डाांगळे 

५. दनित सानहत्य: एक क्राांती नवज्ञान     बाबरुाव बागिु 

६. दनित सानहत्य: आस्वाद आनण शोध    यशवांत मनोहर 

७ . दनित सानहत्य       वामन ननांबाळकर 

८. दनित सानहत्य: नदशा आनण नदशाांतर    दत्ता भगत 

९. दनित सानहत्यातीि स्पांदने     गो.म.कुिकणी 

१०. दनित नािक, प्रेरणा आनण नवकास                प्रा.शिैेश नत्रभवुन 

११. दनित िळवळ आनण सानहत्य     डॉ.कृष्ट्णा नकरविे 

१२.  दनित सानहत्यािे ननराळेपण     डॉ. प्रभाकर माांडे 

१३. अण्णा भाऊ साठे                 नविास नगते, प्रा.बजरांग कोरडे, 

१४. दनित कनवता       डॉ.म.स.ुपािीि 

१५. दनित आत्मकथने      डॉ.वासदुवे मिुािे 

१६. दनित रांगभमूी       डॉ.भाििांद्र फडके 

१७.  ननळी पहाि       प्रा. रा.ग. जाधव 

१८.  दनित वाङ्मय : प्रेरणा व प्रवतृ्ती               डॉ. शांकरराव खरात 

१९.  दनित सानहत्य: एक अभ्यास     अजुरन डाांगळे 

२०.  नवद्रोहािे पाणी पेििे आह.े     डॉ.गांगाधर पानतावणे 

२१.  मपूयवधे                 डॉ.गांगाधर पानतावण े

२२. दनिताांिे नवद्रोही वाङ्मय               म.ना.वानखडेे 

२३.  दनित सानहत्य: एक आकिन     प्रा.बाळकृष्ट्ण कवठेकर 

२४. गाांधी आनण आांबेडकर      प्रा. गां.बा.सरदार 

२५.  दनित सानहत्य: प्रवाह आनण प्रनतनक्रया    गो.म.कुिकणी 

२६.  मार्कसरवाद व दनित सानहत्य     प्रा.नव.स.जोग 

२७. दनित नस्त्रयाांिी आत्मकथने: स्वरूप आनण निनकत्सा             डॉ.मनोहर जाधव 

२८. दनित सानहत्य: नविार आनण वभैव    डॉ.अननि गजनभये 
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विषयाचे नाि :  मराठी िाङ्मयाची साांस्कृवतक पार्श्रभूमी : प्रारांभ ते इ. स. १८१८ (CBOP 4)  

 

पवहले सत्र  

 

उविषे्ट: 

१. वाङ्मयाभ्यासाच्या सांदभारत  वाङ्मय आनण सांस्कृती याांच्यातीि अनबुांधािा शोध घणे.े 

२. सांस्कृतीिी नवनवध अांग े आनण वाङ्मय नननमरतीच्या प्रेरणा, वाङ्मयातीि प्रवाह, प्रवतृ्ती याांिा परस्परसांबांध 

 जाणनू घेण.े 

३.  मराठी वाङ्मय व महाराष्ट्र सांस्कृती  यातीि अनबुांध जाणनू घेण.े 

४. महाराष्ट्रातीि धमरसांप्रदाय  व मराठी वाङ्मय - नाथ, महानभुाव, वारकरी, दत्त, समथर सांप्रदाय याांिा व मराठी 

वाङ्मयािा परस्परसांबांध अभ्यासणे 

५. महाराष्ट्रातीि राजविी आनण मराठी वाङ्मयनननमरती - यादवकािीन वाङ्मयनननमरती, बहामनीकािीन

 वाङ्मयनननमरती, नशवकािीन वाङ्मयनननमरती, पेशवकेािीन वाङ्मयनननमरती याांिा परस्परसांबांध अभ्यासण.े 

६. वाङ्मयप्रसारािी मध्ययगुीन माध्यम,े परुाण, प्रविन, कीतरन, भारूड, तमाशा, िावणी, रांगभमूी इ.िे स्वरूप 

 अभ्यासण.े 

७. अवारिीन कािखांडातीि सानहत्यप्रकाराांिे स्वरूप व साांस्कृनतक पार्श्रभमूी अभ्यासण.े  

८. िोकसानहत्यािा मध्ययगुीन मराठी वाङ्मयावरीि प्रभाव अभ्यासण.े 

 

 

घटक १  सांस्कृती आवण सावहत्य : सहसांबांध 

  १.१  सांस्कृती : स्वरूपमीमाांसा  

  १.२ मानवी जीवनातीि नस्थत्यांतरे व सांस्कृती नवकास 

  १.३ सांस्कृती आनण सानहत्य : परस्परसांबांध  

  १.४ सानहत्याच्या सांस्कृतीिक्ष्यी अभ्यासािी आवश्यकता 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  महाराष्ट्र सांस्कृती आवण मराठी िाङ्मय : सहसांबांध  

  २.१ महाराष्ट्र  नामानभधान व मराठी भाषिेा उगम - नवस्तार  

  २.२ महाराष्ट्रातीि धमरसांप्रदाय आनण त्याांिे वाङ्मय 

  २.३ महाराष्ट्रातीि राजकीय नस्थत्यांतराांिा वाङ्मयावरीि पररणाम  

  २.४ मध्ययगुीन कािखांडािा यगुधमर आनण सानहत्य : परस्परसांबांध 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३  मध्ययुगीन मराठी  िाङ्मय आवण सांप्रदाय  

  ३.१ मध्ययगुीन कािखांडातीि वाङ्मयप्रकार आनण त्या प्रकाराांच्या नननमरतीमागीि प्रेरणा 

  ३.२  मध्ययगुीन कािखांडातीि वाङ्मय : सांप्रदाय आनण तत्त्वज्ञान  

  ३.३ मध्ययगुीन कािखांडातीि वाङ्मय : नवषय आनण आशय  

  ३.४ मध्ययगुीन कािखांडातीि वाङ्मयातनू प्रकिणारे समाजवास्तव 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४   मध्ययुगीन मराठी िाङ्मय : साांस्कृवतक योगदान  
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  ४.१ वाङ्मयप्रसारािी मध्ययगुीन माध्यम ेव त्याांिी साांस्कृनतक पार्श्रभमूी : भजन, कथा, कीतरन,  

   प्रविन, भारूड, गवळणी, पोवाडे, िावण्या इ. सांदभारत  

  ४.२ मध्ययगुीन मराठी वाङ्मय आनण िोकसानहत्य याांिे अनुबांध  

  ४.३ मध्ययगुीन मराठी वाङ्मय आनण भानषक आनवष्ट्काररूपे  

  ४.४  मध्ययगुीन मराठी वाङ्मय आनण मराठी नविारनवर्श्ािी जडणघडण  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

 

दुसरे सत्र  

विषयाचे नाि :  मराठी िाङ्मयाची साांस्कृवतक पार्श्रभूमी : इ. स. १८१८ ते १९६०  (CBOP- 8)  

 

घटक १  एकोवणसाव्या शतकातील महाराष्ट्रीय जीिनातील वस्थत्यांतरे   

  १.१ इांग्रजी सत्तिेा उदय : महाराष्ट्रीय जीवनावरीि पररणाम व प्रभाव  

  १.२ मदु्रणकिा व ननयतकानिकाांिा उदय : ननबांध सानहत्यप्रकारािा उदय  

  १.३ औपिाररक नशक्षणव्यवस्था : पाठ्यपसु्तकनननमरती, व्याकरणाांिी रिना व कोशनननमरती  

  १.४ भाषाांतर यगु  व अन्य सानहत्यनननमरती : नव ेसानहत्यप्रकार  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  एकोवणसाव्या शतकातील साांस्कृवतक चळिळी   

  २.१ एकोनणसाव्या शतकािा बदििेिा यगुधमर    

  २.२ धमरनवषयक प्रश्न  आनण सधुारणा िळवळी  

  २.३ समाज सधुारणानवषयकनिांतन आनण सधुारणा िळवळी  

  २.४ एकोनणसाव्या  शतकात उदयािा आिेिा सधुारणावाद व तत्कािीन सानहत्य : सहसांबांध  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घिक ३   एकोवणसाव्या  शतकाचा उत्तराधर  : महाराष्ट्राचे  बदलते विचारविर्श्   

  ३.१ स्वभाषा, स्वधमर, राष्ट्रप्रेम, दशेोन्नती या सांदभारतीि जागरण 

  ३.२ स्वातांत्र्यनवषयक  िळवळी व सानहत्य : सहसांबांध  

  ३.३ नवसाव्या शतकातीि राजकीय, सामानजक  िळवळी  

  ३.४ नवसाव्या शतकात उदयािा आिेिे नव ेनविारव्यहू व साांस्कृनतक बदि 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४  स्िातांत्र्य चळिळ आवण मराठी सावहत्य  

  ४.१ स्वातांत्र्यिढा आनण मराठी सानहत्य  

  ४.२ स्वातांत्र्योतर मराठी सानहत्य :  महायदु्धािे पररणाम व  नवसानहत्यािा उदय  

  ४.३ नवसाव्या शतकातीि सानहत्य आनण बदिती अनभरूिी  

  ४.४ अवारिीन सानहत्यािे साांस्कृनतक योगदान  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

 

सांदभरग्रांथ 

१. सानहत्य व सांस्कृती       द.ु का. सांत 

२. सांत वाङ्मयािी सामानजक फिश्रतुी    गां. बा. सरदार 
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३. मराठी सांतमांडळािे ऐनतहानसक कायर     बा. र. सुांठणकर 

४. महाराष्ट्रीयाांि ेकाव्यपरीक्षण      श्री. व्यां. केतकर 

५. मराठी वाङ्मयानभरूिीिे नवहांगमाविोकन     रा. श्री. जोग 

६. महाराष्ट्र जीवन, खांड १ व २      सांपादक गां. बा. सरदार 

७. महाराष्ट्राच्या सामानजक जीवनातीि नस्थत्यांतरे    भ. श्री. पांडीत 

८. अवारिीन मराठी सानहत्यािी साांस्कृनतक पार्श्रभमूी   सदा क-हाडे 

९. राजकीय िळवळ आनण मराठी नाियसषृ्टी   श्री.श्रीधर शनवारे 

१०. भारतीय प्रबोधन       सांपादक म.ेप.ुरेग,े(भा.शां.भणग ेगौरवग्रांथ) 

११. मराठी वाङ्मयािा इनतहास,खांड १ ते ६    म.सा.पररषद,पणु ेप्रकाशन. 

१२.मराठी वाङ्मयािी साांस्कृनतक पार्श्रभमूी     डॉ.गां.ना.जोगळेकर, प्रा.गो.म.कुिकणी  

१३. मराठी वाङ्मयािा इनतहास खांड १ व २     ि.रा.पाांगारकर, 

१४. १९व्या शतकातीि महाराष्ट्रािी सामानजक पनुघरिना   रा.शां. वानळांबे 

१५. वािा आनण वळण े      प्रा. गो.म.कुिकणी 

१६. यरुोनपयनाांिा मराठीिा अभ्यास व सेवा    श्री.म. नपांग े

१७. प्रािीन मराठी वाङ्ममयािा इनतहास      अ.ना.दशेपाांडे 

१८. यादवकािीन महाराष्ट्र      म.ुग.पानसे 

१९. पेशवकेािीन महाराष्ट्र;भाग १ व २     वा.कृ.भावे 

२०. महाराष्ट्र सांस्कृती        प.ुग.सहस्त्रबधु्द े

२१. महाराष्ट्र सांस्कृती: घडण व नवकास     प्रा. शणेोिीकर 

२२. पाि भक्तीसांप्रदाय       र.रा. गोसावी 

२३. अवारिीन मराठी गद्यािी उत्क्राांती     कृ.नभ.कुिकणी 

२४. नव.कृ.निपळूणकर: काि आनण कतृरत्त्व    ग.त्र्यां.माडखोिकर 

२५. मराठी ग्रांथनननमरतीिी वाििाि     शां.गो.तळुपुळे 

२६. सांशोधनािी नक्षनतजे      सांपा. भा.ि.भोळे 

२७. ज्ञानेर्श्राांिे श्रोतसृांवाद                 द.नभ.कुिकणी 

२८. सांशोधन शिाका       सरेुश म.डोळके 

२९. वाङ्ममयेनतहासािी सांकपपना      द.नद.पुांडे 

३०. मराठी िोकाांिी सांस्कृती      इरावती कवे 

३१. महाराष्ट्र सांस्कृती       प.ुग.सहस्रबदेु्ध 

३२. मराठी वाङ्ममयािा नवविेक इनतहास    प्र. न. जोशी 

३३. मराठी वाङ्ममयािा नवविेक इनतहास  अवारिीन कािखांड    प्र. न. जोशी 

३४. आधनुनक वाङ्मयािी साांस्कृनतक पार्श्रभमूी    गो. म. कुिकणी  

३५   एकोनणसाव ेशतक : सधुारणावाद व मराठी सानहत्य   सधुाकर शिेार  

३६. महाराष्ट्राच्या सामानजक, साांस्कृनतक नस्थत्यांतरािा इनतहास  रमशे नारायण वरखडेे 
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विषयाचे नाि :  तौलवनक सावहत्याभ्यास भाग १ (CBOP 4)  

 

पवहले सत्र 

 

उविषे्ट: 

१. तौिननक सानहत्याभ्यासािी सांकपपना व स्वरूप समजनू घणे.े  

२. तौिननक सानहत्याभ्यासािी पार्श्रभमूी समजनू घणे.े 

३. तौिननक सानहत्याभ्यासािी व्याप्ती समजनू घेण.े 

४. तौिननक सानहत्याभ्यासािी भारतीय पार्श्रभमूी आनण नवकासक्रम समजनू घेण.े 

५. नवर्श्सानहत्य  ,राष्ट्रीय सानहत्य ,भारतीय सानहत्य  व इतर सांकपपना समजनू घेण.े 

६. तौिननक सानहत्याभ्यासािा इतर ज्ञानके्षत्राशी असणारा सांबांध समजनू घेण.े 

७. तौिननक सानहत्याभ्यासाच्या व्यावसानयक सांधींिा नविार करण.े 

 

घटक १    तौलवनक सावहत्याभ्यास : सांकल्पना ि स्िरूप 

१. तौिननक सानहत्याभ्यास : व्याख्या आनण व्याप्ती 

२. तौिननक सानहत्याभ्यासािी तत्त्व,े तिुना-सांकपपना 

३. तौिननकसानहत्यमीमाांसा 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक – २ तुलनापद्धतीचे  स्िरूप ि कायर  

१) कें द्रवती तिुनापद्धती  

२) कें द्रोत्सारी  तिुनापद्धती 

३) एकाकानिक तिुनापद्धती  

४) नभन्नकािीन )ऐनतहानसक (तुिनापद्धती  

५) दोन दशेीभाषाांतीि सानहत्यकृतींिी तिुना 

६) दोन परकीय भाषाांतीि सानहत्यकृतींिी तिुना 

   १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक- ३.  तौलवनक सावहत्याभ्यासाची पार्श्रभूमी ि  विविध सांप्रदाय  

१) फ्रें ि सांप्रदाय  ,अमरेरकन सांप्रदाय ,जमरन सांप्रदाय ,रनशयन सांप्रदाय ,  

२) भारतातीि बहुभानषकत्व आनण बहुसाांस्कृनतकतेिी पार्श्रभमूी 

३) तौिननक सानहत्याभ्यास :भारतीय सांप्रदाय   

४) तौिननक सानहत्याभ्यास   : मराठीतीि अभ्यासक व अभ्यासाच्या नदशा  

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४.   तौलवनक सावहत्याभ्यास आवण सावहत्यमीमाांसा  
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१) द्वभैानषक सानहत्यकृतीिा अभ्यास  

२) वाडमयीन प्रवाह व िळवळींिा अभ्यास  

३) तौिननक सानहत्य व सामानजक िळवळी  

४) वाड्मयीन कािखांडाांिा अभ्यास  

५) वाङ्मय प्रकाराांिाअभ्यास 

१५ तास १ शे्रयाांक 

दुसरे सत्र  

 

विषयाचे नाि :  तौलवनक सावहत्याभ्यास भाग २  (CBOP 8)  

 

घटक १         प्रभि आवण प्रभाि                               

१.१  प्रभव सांकपपना  

१.२  प्रभाव सांकपपना 

      १.३  आदानप्रदान  

      १.४  वाङ्मयिौयर  

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २.         तौलवनकसावहत्याभ्यास-प्रमुख सांकल्पना 

२.१  नवर्श्सानहत्य 

२.२  राष्ट्रीय सानहत्य 

२.३  भारतीय सानहत्य   

२.४  आांतरभारती सांकपपना (सानेगरुुजी) 

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३       तौलवनक सावहत्याभ्यास आवण इतर ज्ञानशाखा परस्परसांबांध  – 

३.१ तौिननक सानहत्य आनण सांस्कृती अभ्यास  

३.२ तौिननक सानहत्य आनण तत्त्वज्ञान  

३.३  तौिननक सानहत्य आनण मानववांशशास्त्र 

३.४ तौिननक सानहत्य आनण भाषाांतरनवद्या  

३.५ तौिननक सानहत्याभ्यास आनण जागनतकीकरण  

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४        तुलनात्मक अभ्यासाठी नेमलेल्या सावहत्यकृती  

४.१ ‘कोसिा’ िेखक भाििांद्र नेमाडे, पॉप्यिुर प्रकाशन व ‘द कॅिर इन द राय’ (The Catcher in the Rai) 

िेखक  ज.े डी. सािींजर, अनवुादक सांजय भास्कर जोशी, साकेत प्रकाशन, औरांगाबाद. 

नकां वा 
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‘नजणां आमिुां’, िेनखका बेबी काांबळे, सगुावा प्रकाशन, पणु ेव  ‘जठून’ िेखक ओमप्रकाश वापमीक, राधाकृष्ट्ण 

प्रकाशन, नदपिी. 

 

सांदभर ग्रांथ 

१. तौिननक सानहत्याभ्यास    : तत्त्व ेआनण नदशा   सांपा. िांद्रशखेर जहानगरदार 

२. तौिननक सानहत्याभ्यास      वसांत बापि, मौज प्रकाशन ,मुांबई  

३. तिुनात्मक सानहत्याभ्यास      डॉ आनांद पािीि, महेता प्रकाशन  

४. भाषाांतर मीमाांसा      डॉ. कपयाण काळे, डॉ. अांजिी सोमण 

 

 

विषयाचे नाि :  िाङ्ममयेवतहासलेखनविद्या  भाग १ (CBOP 4)  

 

पवहले सत्र   

 

उविषे्ट: 

१. नवद्यार्थयाांमध्ये वाङ्मयािा इनतहाससापेक्ष अभ्यास करण्यािी क्षमता ननमारण करण.े 

२. नवद्यार्थयाांमध्ये वाङ्मयाच्या  इनतहासानवषयी नजज्ञासा ननमारण करण े 

३. नवद्यार्थयाांना वाङ्मयाच्या  इनतहासािे पनुराविोकन करण्यास प्रवतृ्त करण े 

४. नवद्यार्थयाांना वाङ्मयाच्या  इनतहासािे िेखन करण्यास  प्रवतृ्त करण े 

५. वाङ्मयीन प्रेरणा आनण वाङ्मयािा प्रवाह याांिे स्वरूप स्पष्ट करण े. 

६ . वाङ्ममयातीि परांपरा आनण नवता याांिी तत्त्व ेआनण सतेू्र नननश्चत करण्यास नशकनवण ेआनण त्यानसुार     

 वाङ्मयकृतीिा, िेखकािा, वाङ्मयप्रकारािा नवनशष्ट कािखांडािा अभ्यास करण्याच्या ररती नवद्यार्थयाांना  नशकवण े. 

७. वाङ्मयेनतहासनवद्या (Literary Histonography) या नव्यानेि उदयास आिेपया ज्ञानशाखिेा पररिय  करून दणे.े 

 

घटक१   इवतहास ि  िाङ्मयेवतहास : परस्परसांबांध  

  १.१ इनतहासािे तत्त्वज्ञान: स्थिू ओळख, सांकपपना. 

  १.२ वाङ्मयेनतहासािी सांकपपना : वाङ्मयेनतहासाच्या व्याख्या, स्वरूप, वाड्.मयेनतहास   

         िेखनासांबांधीच्या उत्पत्ती.   

  १.३ इनतहास व वाङ्ममयेनतहासातीि अनबुांध.  

  १.४ वाङ्ममयेनतहास व अन्य प्रकारिे इनतहास यातीि भदेरेषा. 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  िाङ्मयेवतहासाच्या सांकल्पनेचा उदय 

  २.१ पाश्चात्य सांकपपनानविार- थॉमस वािरन, एि. ए.तेन,कसनमया, आर.एस.के्रन, हनॅ्स रॉबिर , 

  जॉस इआ. 
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  २.१ भारतीय सांकपपनानविार-नव.का.राजवाडे, श्री.व्यां.केतकर,नद.के.बेडेकर, डॉ.गो.म.कुिकणी,  

  द.नद.पुांडे, डॉ.म.रा.जोशी, सनुजत मखुजी, श्रीननवास प्रधान,गणशे दवेी, नसनसरकुमार दास   

 इ. 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक 3. िाङ्मयेवतहासलेखनाचे प्रकार 

  ३.१  स्िरूपािरून पडणारे प्रकार   

   ३.१.१ कािक्रमवािक वाङ्मयेनतहास 

   ३.१.२ अनुबांधवािक वाङ्मयेनतहास 

   ३.१.३ रूपिक्ष्यी नकां वा सौंदयरिक्ष्यी वाङ्मयेनतहास 

   ३.१.४ समग्रिक्ष्यी वाङ्ममयेनतहास 

  ३.२  लेखनररतीिरून पडणारे प्रकार   

   ३.२.१ िेखकानसुारी वाङ्ममयेनतहास 

   ३.२.२ वाङ्मयाप्रकारानसुारी वाङ्ममयेनतहास 

   ३.२.३ वनृत्तप्रवनृत्तनुसारी वाङ्ममयेनतहास 

  ३.३ िाङ्ममयेवतहासकारासमोरील उविष्टाांनुसार पडणारे प्रकार 

   ३.३.१ बहृद वाङ्ममयेनतहास 

   ३.३.२ सांनहता वाङ्ममयेनतहास 

   ३.३.३ वाङ्मयप्रकारिक्ष्यी  वाङ्ममयेनतहास 

   ३.३.४ प्रदशेननष्ठ नकां वा भगूोिननष्ठ वाङ्ममयेनतहास 

   ३.३.५ दृनष्टकोणननष्ठ वाङ्ममयेनतहास 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४   िाड्.मयेवतहास विचारातील काही निसांकल्पना : 

   ४.१ वाङ्ममयेनतहासािी सामग्री 

   ४.२ वाङ्मयािा भगूोि 

   ४.३ वाङ्मयीन घिना  

   ४.४ वाङ्ममयेनतहास िेखनािी ध्येये व उनिष्ट े

   ४.५ वाङ्ममयेनतहास िेखन-स्वभाषकाांसाठी व परभाषकाांसाठी,  

   ४.६ वाङ्ममयेनतहासािे पनुिेखन, कािपि 

   ४.७ वाङ्ममयेनतहासािी साांस्कृनतक पार्श्रभमूी 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

दुसरे सत्र    

 

विषयाचे नाि :  िाड्.मयेवतहासलेखनविद्या  भाग २ (CBOP 8)  

 

घटक १  बहुभावषक राष्ट्रातील िाङ्ममयेवतहासाचे स्िरूप 

  १.१ भारतीय वाङ्ममयेनतहासािी सांकपपना, मराठी वाङ्मयािा भारतक्षेत्रीय अभ्यास व इनतहास 
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  १.२ वाङ्ममयेनतहास िेखनातीि तानत्त्वक व ताांनत्रक समस्या व अडिणी, 

  १.३ मध्ययगुीन मराठी वाङ्ममयेनतहास िेखनातीि समस्या व अडिणी 

  १.४ आधनुनक मराठी वाङ्ममयेनतहास िेखनातीि समस्या व अडिणी 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  मध्ययुगीन ि अिारचीन मराठी िाङ्मय आवण इवतहासलेखन  

  २.१ मराठी वाङ्ममयेनतहास िेखन : प्रारांभ   

  २.२ नव.ि.भाव ेते म.सा.पररषद प्रकपप : समािोिनात्मक आढावा 

  २.३ अ.ना.दशेपाांडे याांच्या वाङ्ममयेनतहास िेखनािी मीमाांसा   

  २.४ मराठी वाङ्मयािे इांनलिश, नहांदी व अन्य भाषाांमधीि वाङ्ममयेनतहास िेखन : स्थिूमीमाांसा 

 १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३  िाङ्ममयेवतहासकाराांचे कायर : स्थूल मूल्यमापन 

  नव.ि.भावे, म.गो. रानडे, नव.का.राजवाडे, नव.सी.सरविे,ि.रा.पाांगारकर,बाळकृष्ट्ण अनांत नभडे, 

  ह.श्री.शणेोिीकर, ि.रा.ननसराबादकर, श्री.म.नपांग,े नव.पाां.दाांडेकर, अ.ना.दशेपाांडे, रा.श्री.जोग, 

  प्र.न.जोशी, कुसमुावती दशेपाांडे, शां.गो.तळुपुळे, गो.म.कुिकणी, व.नद.कुिकणी, म.ना.अदवांत, 

  गो.निां.भािे, श्री.ना. बनहिृिी, प्र.वा.बापि, ना.वा.गोडबोिे, गां.ना.जोगळेकर, स.गां. मािश,े   

  दत्तात्रय पुांडे. 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४    मराठीतील िाङ्ममयेवतहास विचाराांची िाटचाल 

  ४.१  १९७४  पयांतिा मराठी वाङ्मयेनतहासनविार 

  ४.२ मािे-बेडेकर वाद -१९४७  ते १९५४   

  ४.३ महाराष्ट्र सानहत्य पररषदेिी वाङ्ममयेनतहासिेखनामागीि भनूमका  

  ४.४ वाङ्ममयेनतहासिेखनािी भाषा  

१५ तास १ शे्रयाांक 

 

सांदभर ग्रांथ 

अ) मराठी सांदभर ग्रांथ 

१. इनतहासािे तत्त्वज्ञान    सदानशव आठविे, प्राज्ञपाठशाळा, वाई,  

२. वाङ्ममयेनतहास: सद्यनस्थती आनण अपेक्षा   गो.म.कुिकणी व दत्तात्रय पुांडे 

३. वाङ्ममयेनतहासािी सांकपपना   सांपा.दत्तात्रय पुांडे  

४. सानहत्यनिांतन     सांपा.व.नद.कुिकणी , मुांबई नवद्यापीठ प्रका. 

५. मराठी वाङ्मयेनतहासािी प्रस्तावना   डॉ.रा.शां.वानळांबे  

६. इनतहास म्हणज ेकाय?     इ.एि.कार, अनवुाद नव. गो. िेिे  

७. वाङ्ममयेनतहास िेखन (स्वरूप व समस्या )  डॉ. नवद्यागौरी निळक, 

८. मराठी वाङ्ममयेनतहासािी सद्यनस्थती    डॉ. दत्तात्रय पुांडे, डॉ. नवद्यागौरी निळक  

 

आ) इांवललश सांदभर ग्रांथ 



28 

 

1. Butterfield Herbert, Man of His Past, Caambridge University Press 1969. 

2. Carr E.H., What is History? Penguin Books. 

3. Cohen Ralph (Ed.), New Directories in Literary History, Routledge and KaganPual, 
London, 1974. 

4. Collingwood,The Idea of History, Oxford University Press. 

5. Eiton G.R.The Practice of History, Fountana Press, London 1987. 

6. Tosh John, The Pursuit of History, Longman, London, New York 1984. 

7. Walsh W.H., An Introduction to Philosophy of History, Hutchinson & CommLondon, 1977. 

8. R.S. Crane, Critical & Historical Principles in Literary History, University of Chicago 

Press, Chicago1960. 

9. Devy G.H.Many Heros, Orient Longman, Hyderabad 1997. 

10. Mukhargee Sujit, Some Positions on a Literary History of India, CenbtralInstitute of Indian 

Languages, Mysore 1981. 

11. Mukhargee Sujit, Towards a Literary History of India, Indian Institute of AdvancedStudy, 

Simla 1975 

12. Therotical Issues in Literary History, Parkins David (Ed) Harwar University Press, 

Cambridge 1991. 

13. Parkins David Is Literary History Possible: The Johns Hapkins UniversityPress, Baltimore 

in London 1993. 

 

विषयाचे नाि :  मराठीचे व्याकरण  भाग १ (CBOP 4)  

पवहले सत्र    

उविषे्ट – 

१. भाषा आनण निपी याांच्यातीि सांबांधाांिा अभ्यास करण.े  

२. व्याकरणािे समग्र स्वरूप समजनू घणे.े  

३. व्याकरणािे भाषेच्या जडणघडणीतीि  महत्व समजनू घणे.े 

४. व्याकरणािे भाषाभ्यासातीि महत्त्व  स्पष्ट करण े. 

५. व्याकरनणक ननयमातीि बाांधणी समजनू घणे.े 

 

घटक १  मराठी भाषेचे व्याकरण  : स्िरूप आवण सांकल्पना    

१.१ भाषा आनण निपी : सहसांबांध  

  १.२ दवेनागरी निपी आनण मराठी भाषा  

१.३ मराठी भाषचे्या व्याकरणािे स्वरूप, सांकपपना आनण वाििाि    

१.४ मराठी व्याकरणावरीि इतर भाषाांच्या व्याकरणािा प्रभाव   

१५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २   मराठीचा िणरविचार  

  २.१ वणरमािा : वणाांिे प्रकार  

  २.२ स्वर आनण व्यांजने  
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  २.३ जोडाक्षराांिे िेखन  

  २.४ काही नवशषे िेखनपद्धती 

 १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३  शब्दविचार आवण शब्दवसद्धी  

  ३.१ शब्दाांिी घडण व सांधी  

  ३.२ सांधीिे प्रकार ( व्यांजनसांधी, नवसगरसांधी, नवशेषसांधी ) 

  ३.३ शब्दनसद्धी : नसद्ध, सानधत, उपसगर आनण प्रत्यय  

  ३.४ शब्दसानधते 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४   शब्दाांच्या जाती ि त्याांची काये  

  ४.१ शब्दाांच्या जाती  

  ४.२ शब्दनवकार  

  ४.३ नवभक्तीनविार  

  ४.४ नवभक्तीिे अथर  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

 

दुसरे सत्र     

विषयाचे नाि :  मराठीचे व्याकरण  भाग २  (CBOP 8)  

घटक १  प्रयोगविचार ि समासविचार  

  १.१ प्रयोग : सांकपपनानविार  

  १.२  प्रयोगािे प्रकार  

  १.३  समास : सांकपपनानविार  

  १.४ समासािे प्रकार 

   १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक २  िाक्यपृथक्करण ि सांशे्लषण   

  २.१ वार्कयपथृर्ककरण : सांकपपनानविार 

  २.२ वार्कयाांिे प्रकार व पथृर्ककरणनविार  

  २.३ वार्कयसांशे्लषण : सांकपपनानविार 

  २.४ वार्कयरूपाांतर : केवि वार्कय, सांयकु्त वार्कय, नमश्रवार्कय तयार करण े 

 

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ३  मराठीतील िृत्तविचार ि छांदविचार  

  ३.१ गद्य व पद्य िेखन आनण वतृ्त सांकपपना  

  ३.२ वतृ्ताांिे प्रकार  

  ३.३ छांद सांकपपना  

  ३.४ छांदाांिे प्रकार  

  १५ तास १ शे्रयाांक 

घटक ४   अलांकार आवण शब्दशक्ती  
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  ४.१ अिांकार : सांकपपना व आवश्यकता  

  ४.२ अिांकाराांिे प्रकार  

  ४.३ शब्दशक्ती : अनभधा, िक्षणा आनण व्यांजना  

  ४.४ वार्कप्रिार व म्हणी, समानाथी. नवरुद्धाथी  शब्द 

 

 १५ तास १ शे्रयाांक 

 

सांदभर ग्रांथ 

१. शास्त्रीय मराठी व्याकरण    मो. के. दामिे 

२. मराठी व्याकरणातीि ननबांध     कृष्ट्णशास्त्री निपळूणकर 

३. मराठी व्याकरणािी मिूतत्त्व े    ग. ह. केळकर 

४. मराठी व्याकरणािा पनुरनविार     अरनवांद मांगरूळकर 

५. मराठीिे व्याकरण      डॉ.िीिा गोनविकर 

६. मराठीिे व्याकरण: वाद आनण प्रवाद    कृ.श्री.अजुरनवाडकर 

७. मराठी व्याकरणािी कुळकथा     अ.का.नप्रयोळकर 

८. मराठी भाषिेी घिना      रा.नभ.जोशी 

९. मराठी प्रमाणभाषिेे स्वरूप     सहुानसनी िदद ू

१०. मराठी व्याकरण नववके     मा.ना.आिायर 

११. अनभनव मराठी व्याकरण      डॉ. प्र.न जोशी 

१२. अवारिीन मराठी             रमशे वा. धोंगडे 

१३. दवेनागरी निपी : उद्गम, नवकास व सांभावना   ि. श्री. वाकणकर  

१४. मराठी व्याकरण स्वरूप व निनकत्सा    खांडेराव कुिकणी  
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,e- ,- izFke o”kZ  
 

izFke v;u 
 

dkslZ u- izFke v;u 

1 e/;;qxhu dkO; 

2 dFkk lkfgR; 

3 Hkkjrh; dkO;’kkL= 

4 oSdfYid 

 d½ fganh i=dkfjrk 

 [k½ ukVddkj eksgu jkds’k 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
izFke v;u %  
ikB~;p;kZ % 1 e/;;qxhu dkO;  
4 % Øekad 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; % 

1- fganh dh e/;;qxhu dkO; izof̀Rr;ksa dk ifjp; nsukA  
2- e/;;qxhu dkO; izo`fRr;ksa dh i”̀BHkwfe ij dfo fo’ks”k dh jpukvksa dk ifjp; djkukA  
3- rRdkyhu dkO;Hkk”kk dh izòfRr;ksa dk ifjp; nsukA  
4- ikB~;Ñfr;ksa ds vk/kkj ij dkO; ewY;kadu dh {kerk dk fodkl djukA  
5- ltZukRed dkS’ky fodflr djukA  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k; % 

 
 

bdkbZ& I iwoZe/;dkyhu dkO; ¼dchj@tk;lh½ 
dchj & la- gtkjhizlkn f}osnh & ¼inla[;k 160 ls 170½ 
dchj dh dkO;dyk] Hkk”kk] leUo;] ekuork] yksdeaxy  
tk;lh & in~ekor ukxerh fo;ksx [k.M ¼vkjaHk ds 10 in½ 
tk;lh dh dkO;dyk] Hkk”kk] leUo;] fojg o.kZu] yksdrRo   
 

bdkbZ& II iwoZe/;dkyhu dkO; ¼lwjnkl@rqylhnkl½ 
lwjnkl & Hkzejxhr lkj & la- jkepanz ‘kqDy ¼in & 21 ls 30½ 
lwjnkl dh dkO;dyk] Hkk”kk] leUo;] yksdeaxy] fojg o.kZu  
rqylhnkl & jkepfjrekul & mRrjdk.M ¼vkjaHk ds 25 nksgs½ 
rqylhnkl dh dkO;dyk] Hkk”kk] yksdeaxy] leUo;] HkfDr] vkn’kZ dYiukA  
 

bdkbZ & III iwoZe/;dkyhu dkO; ¼ehjk@jghe½  
ehjk & la- fo’oukFk f=ikBh & ¼vkjaHk ds 10 in½  
ehjk dh dkO;dyk] Hkk”kk] izserRo] izxfr’khyrk] fojg o.kZu]  
jghe dh dkO;dyk] Hkk”kk] uhfrrRo] leUo;] izserRo jghe ¼nksgs % 01 ls 25½ 
 

bdkbZ& IV mRrje/;dkyhu dkO; ¼fcgkjh@?kukuan½ 
fcgkjh & fcgkjh lrlbZ & la- txUukFknkl jRukdj ¼nksgk la[;k 01 ls 25½ 
fcgkjh dh dkO;dyk] Hkk”kk] izserRo] cgqKrk 
?kukuan & dfoRr la- fo’oukFk feJ] ¼dfoRr la[;k 01 ls 15½ 
?kukuan dh dkO;dyk] Hkk”kk] izserRoA 
 

 

¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA ik¡pok iz’u llanHkZ O;k[;k dk iwNk tk,xk] ftlesa 
pkjksa bdkb;ksa ls ,d&,d llanHkZ O;k[;k ds fy, iz’u iwNk tk,xkA½ 
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
 

vkarfjd ewY;kadu& 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½ 
l=kar ijh{kk & 50 
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vkykspukRed iz’u % 4 x10 = 40 

llanHkZ O;k[;k  % 2 x05 = 10 
 
 
lanHkZ xzaFk % 
 

1- e/;;qxhu fganh dkO; & laik- fganh v/;;u eaMy] lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo’ofon~;ky;] iq.ks] ifjn`’; 
izdk’ku] eqacbZ  

2- dchj & gtkjhizlkn f}osnh 
3- tk;lh xzaFkkoyh & la- jkepanz ‘kqDy 
4- laf{kIr lwjlkjxj & la- MkW- izseukjk;.k VaMu 
5- ehjkckbZ dh inkoyh & la- ij’kqjke prqosZnh 
6- egkdfo Hkw”k.k & la- HkxhjFk izlkn nhf{kr 
7- dkO; dh Hkwfedk & jke/kkjh flag fnudj  
8- ?kukuan dfoRr & panz’ks[kj feJ ‘kkL=h 
9- lkfgR; vkSj ekuoh; laosnuk & MkW- lnkuan Hkkslys 
10- tk;lh ds in~ekor dk ewY;kadu & izks- gjasnzizrki flUgk 
11- egkdfo tk;lh vkSj mudk dkO; & MkW- bdcky vgen 
12- efyd eqgEen tk;lh vkSj mudk dkO; & MkW- f’kolgk; ikBd-  
13- tk;lh in~ekor dkO; vkSj n’kZu & MkW- xksfoan f=xq.kk;r 
14- in~ekor esa dkO;] laLÑfr vkSj n’kZu & Mk-W n~okfjdkizlkn lDlsuk 
15- Ikn~ekor dk dkO; lkaSn;Z & MkW- panzcyh ik.Ms;  
16- fganh ds izfrfuf/k dfo & MkW- lqjs’k vxzoky  
17- dchj opuke`r & laik- MkW- fot;sanz Lukrd] MkW- jes’kpanz feJ 
18- dchj lkfgR; dk fparu & laik- izk- nRrk=; fVGsdj  
19- Hkkjrh; larksa dk lkfgfR;d ;ksxnku & laik- lat; egsj] izk- ‘kjn dksyrs 

 
 
 
 
 

X X X 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
izFke v;u % 
ikB~;p;kZ % 2 dFkk lkfgR;  
4 dekZad  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  

1- miU;kl fo/kk ls voxr djkukA  
2- dgkuh fo/kk ls voxr djkukA  
3- ikB~; jpukvksa esa vfHkO;Dr ewY;ksa dk laizs”k.k djukA  
4- vkykspukRed nf̀”V dk fodkl djukA  
5- ltZukRed dkS’ky dk fodkl djukA  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k;  

bdkbZ&I izsepanksRrj ds ijorhZ miU;kl dk fodklØe ¼2000 rd½ 
chloha lnh dh fganh dgkuh dk fodklØe ¼2000 rd½ 
 

bdkbZ &II miU;kl lkfgR; % 
vkidk caVh & eUuw HkaMkjh 
rkfRod foospu] 
laosnuk ,oa f’kYixr v/;;uA  
 

bdkbZ &III dgkuh lkfgR; % 
mlus dgk Fkk & panz/kj ‘kekZ xqysjh  
vkd’knhi & t;’kadj izlkn  
xSaxzhu & vKs;  
nqfu;k dk vueksy jRu & izsepan  
flDdk cny x;k & Ñ”.kk lkscrh  
laosnuk ,oa f’kYixr v/;;uA  
 

bdkbZ &IV dgkuh lkfgR; %  
lkft’k & lwjiky pkSgku  
taxy xkus yxk & vadqJh 
i{kh vkSj nhed & x- ek- eqfDrcks/k  
nwljk rktegy & ukfljk ‘kekZ  
nq[k & ;’kiky  
laosnuk ,oa f’kYixr v/;;uA  

 

¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA ik¡pok iz’u llanHkZ O;k[;k dk iwNk tk,xk ftlesa 
II,   III, IV bdkb;ksa ls ,d&,d llanHkZ O;k[;k ds fy, iz’u iwNk tk,xkA½ 

vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½ 
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l=kar ijh{kk & 50 
vkykspukRed iz’u  % 4 x 10 = 40 

 llanHkZ O;k[;k  % 2 x 05 = 10 
 
 

lanHkZ xzaFk % 

1- dgkuh n’kd & laik- fganh v/;;u eaMy] lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo’ofon~;ky;] iq.ks] ifjǹ’; izdk’ku] 
eaqcbZ  

2- vkidk caVh & eUuw HkaMkjh 
3- vkt dk fganh miU;kl & Mk-W banzukFk enku 
4- izsepanksRrj fganh miU;klksa dh f’kYifof/k % Mk-W lR;iky pq?k 
5- fganh miU;kl % lkS o"kZ & laik- jkenj’k feJ 
6- miU;kl % fLFkfr vkSj xfr & MkW- panzsdkar ckafnoMsdj 
7- ubZ dgkuh ds fofo/k iz;ksx & ’kf’kHkw"k.k ik.Ms; ’khrka"kq 
8- ledkyhu fganh dgkuh & MkW- iq"iiky flag 
9- u;h dfork vkSj vfLrRookn & jkefoykl ‘kekZ  

10- vk/kqfud dfork ;k=k & jkeLo:i prqosZnh  
11- fp=k eqn~xy ds dFkk lkfgR; dk vuq’khyu & MkW- xksj[k Fkksjkr  
12- dkyt;h lkfgR; vkSj fganh dgkuh & MkW- jktsanz [kSjukj  
13- jkenj’k feJ ds miU;klksa esa xzkeh.k ifjos’k & MkW- vfuy dkGs  
13- ekdZ.Ms; dk dFkklkfgR; vkSj xzkeh.k ljksdkj & MkW- ftHkkÅ ‘kk- eksjs 
14- ledkyhu fganh miU;kl % oxZ ,oa o.kZ la?k”kZ & MkW- tkfyanj baxGs  
15- lwjtiky PkkSgku Ñr ^u;k czkg~e.k* ,d vuq’khyu & MkW- iznhi ljons 
16- ukfljk ‘kekZ ,oa lkfu;k ds dFkk lkfgR; esa L=h foe’kZ & MkW- egs’k noaxs  

 
 
 
 
 
 
 

X X X 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
 

izFke v;u %  
ikB~;p;kZ % 3 Hkkjrh; dkO;’kkL= 
4 % Øekad 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  

1- Hkkjrh; dkO;’kkL= ds fodklØe dk ifjp; nsukA 
2- Hkkjrh; dkO;’kkL= ds izeq[k laiznk;ksa ls voxr djkukA 
3- jpuk oSf’k”V~; vkSj ewY;cks/k dks ij[kus dh {kerk dks fodflr djukA 
4- vkykspukRed ǹf”V dks fodflr djukA 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

ikB~;fo”k;  
bdkbZ &I Hkkjrh; dkO;’kkL= dk fodklØe 

jl fln~/kkar % jl dk Lo:i] jl ds vax] jl fu”ifr ds fln~/kkar ¼HkV~VyksYyV] ‘kadqd] 
HkV~Vuk;d] vfHkuo xqIr½  
lk/kkj.khdj.k dh vo/kkj.kkA 
 

bdkbZ &II vyadkj fln~/kkar % ifjHkk”kk] Lo:i] vyadkj ds HksnA  
dkO; esa vyadkj dk egRoA  
jhfr fln~/kkar % jhfr dh vo/kkj.kk] jhfr ds Hksn] dkO;&xq.k] jhfr ,oa ‘kSyhA 
 

bdkbZ &III oØksfDr fln~/kkar % oØksfDr dh vo/kkj.kk] oØksfDr HksnA 
/ofu fln~/kkar % /ofu dk Lo:i] /ofu fln~/kkar ds izeq[k Hksn] /ofu dkO; ds izeq[k HksnA 
 

bdkbZ &IV vkSfpR; fln~/kkar % vkSfpR; fln~/kkar dk Lo:i]  
vkSfpR; ds Hksn] dkO; esa vkSfpR; dh vfuok;ZrkA 
 

 

¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA½ 
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
 
 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk& 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½ 
l=kar ijh{kk & 50  

 
vkykspukRed iz’u % 4 x 10 = 40 

   fVIi.kh % 2 x 10 = 10 
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lanHkZ xzaFk % 
1- Hkkjrh; lkfgR;’kkL= & vk- cynso mik/;k; 
2- ‘kkL=h; leh{kk ds fln~/kkar ¼[kaM 1 vkSj 2½ & MkW- xksfoan f=xq.kk;r 
3- dkO;’kkL= dh Hkwfedk & MkW- uxsanz 
4- Hkkjrh; dkO;’kkL= & lR;nso pkS/kjh 
5- dkO;’kkL= & HkxhjFk feJ 
6- Hkkjrh; dkO;’kkL= & MkW- ;ksxsanz izrkiflag 
7- Hkkjrh; dkO;’kkL= & MkW- fo’oaHkjukFk mik/;k; 
8- Hkkjrh; ,oa ik’pkR; dkO; fln~/kkar & MkW- x.kifrpanz xqIr 
9- fo’olkfgR; ‘kkL= & la- uxsanz 

10- Hkkjrh; ,oa ik’pkR; dkO;’kkL= dk rqyukRed v/;;u& MkW- cPpu flag-  
11- Hkkjrh; rFkk ik’pkR; dkO;’kkL=& MkW- lqjs’kdqekj tSu- izk- egkohj daM+kjdj-  
12- lkfgR;’kkL= ds izeq[k fln~/kkar& MkW- jkeewfrZ f=ikBh-  
13- Hkkjrh; dkO;’kkL=& ¼[kaM+&1 vkSj 2½& vkpk;Z cynso mik/;k; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
izFke v;u %  
ikB~;p;kZ % 4 ¼d½ fganh i=dkfjrk 
4 % dekZad  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  
1- i=dkfjrk dh Hkk”kk&iz;qfDr dk ifjp; nsukA 
2- fganh Hkk”kk vkSj lkfgR; ds fodkl esa fganh i=&i=dkvksa ds ;ksxnku ls ifjfpr djkukA 
3- i=dkfjrk dk dkS’ky fodflr djukA  
4- jkstxkjijd nf̀”V dk fodkl djukA  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k;  

bdkbZ &I fganh i=dkfjrk dk mn~Hko vkSj fodklA 
uotkxj.k;qxhu fganh i=dkfjrk]  
Lokra«;ksRrj fganh i=dkfjrk]  
izsl dkuwu ,oa vkpkj lafgrkA  
 
 

bdkbZ &II 
 

lekpkj ladyu]  
lekpkj ds lzksr] 
lekpkj vuqorZu] 
lekpkj lfefr;ksa dh Hkwfedk 
laoknnkrk vkSj tulaidZA 
 

bdkbZ &III i=dkfjrk ys[ku 
lekpkj 
Qhpj 
laikndh; 
vxzys[k 
fjiksfVZax 
lk{kkRdkj 
leh{kkA 

bdkbZ &IV eqnz.k ,oa laiknu dyk 
eqnz.k esa daI;wVj dk iz;ksx 
lekpkjsrj lkexzh dk laiknu 
‘kh”kZd] izwQ jhfMax] ys vkmV ,oa lkt&lTtk] Hkk”kk 
fdlh ,d fo”k; dk ¼Ñf”k] foKku] fQYe] ØhMk i=dkfjrk½ Hkk”kkxr v/;;u fo’ys”k.kA 

 

¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA  
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k&10½ 
l=kar ijh{kk & 50 

vkykspukRed iz’u % 4 x 10 = 40 
   fVIi.kh % 2 x 05 = 10 
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lanHkZ xzaFk % 
1- fganh i=dkfjrk dk bfrgkl & Ñ”.k fcgkjh feJ 
2- ledkyhu i=dkfjrk % ewY;kadu vkSj eqn~ns & jktfd’kksj 
3- vkt dh fganh i=dkfjrk & lqjs’k fueZy 
4- i=dkfjrk dh y{e.k js[kk & vyksd esgrk 
5- lekpkj] Qhpj ys[ku ,oa laiknu dyk & gfjeksgu 
6- fganh i=dkfjrk % Lo:i vkSj lajpuk & panznso ;kno 
7- laiknu ì”B lTtk vkSj eqnz.k & izks- jes’k tSu 
8- i=dkfjrk vkSj laiknu dyk & izseukFk jk; 
9- Qhpj ys[ku % l`f”V & MkW- iwju panA 

10- fganh i=dkfjrk dk c̀gn bfrgkl & vtqZu frokjh 
11- fganh i=dkfjrk % Lo:i ,oa lanHkZ & fouksn xksnjs  
12- Lkekpkj i= izca/ku & la- vjfoan prqosZnh 
13- fganh esa jkstxkj dh laHkkouk,¡ & laik- ‘kgkcqn~nhu ‘ks[k] MkW- nLrxhj ns’keq[k rFkk      

MkW- fy;kdr ‘ks[k 
14- lekpkj laiknu & la- jke’kj.k tks’kh 
15- vk/kqfud i=dkfjrk ,oa bysDVªkWfud ehfM;k & MkW- tkfyanj baxGs  
16- HksaVokrkZ vkSj izsl dkUÝsal & la- uanfd’kksj f=[kk 
17- i=dkfjrk ds fln~/kakr & MkW- jes’kpanz f=ikBh 
18- i=dkfjrk % izf’k{k.k ,oa izsl fof/k & lqtkrk oekZ 
19- fganh i=dkfjrk & Ñ”.k fcgkjh feJ  

 
 

 
 
X X X 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
izFke v;u % oSdfYid 
ikB~;p;kZ % 4 ¼[k½ ukVddkj eksgu jkds’k  
4 dekZad  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  

1- ukVd ds Lo:i ,oa lajpuk ls ifjp; djkukA 
2- ukVd ds jpukfo/kku vkSj jaxeap ls ifjp; djkukA 
3- fganh ukVd vkSj jaxeap ds fodkl dk ifjp; nsukA 
4- eksgu jkds’k ds ukVdksa ds n~okjk ukV~;kLoknu vkSj ewY;kadu dh ǹf”V fodflr djukA  
5- ukV~;kfHku; dkS’ky dks fodflr djukA  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k;  

bdkbZ&I ukVd vkSj jaxeap] Lo:i ,oa lajpuk 
fganh jaxeap dk fodklØe  
jaxeap dh fofHkUu ‘kSfy;k¡  
ukVd dh ik’pkR; ijaijk 
ikjlh fFk,Vj] jaxHkk”kk  

bdkbZ&II fu/kkZfjr ukVd  
vk”kk<+ dk ,d fnu   
dF;xr v/;;u]  
jaxeaph; v/;;u]  
rkfRod ewY;kaduA  

bdkbZ &III fu/kkZfjr ukVd 
ygjksa ds jktgal   
dF;xr v/;;u]  
jaxeaph; v/;;u]  
rkfRod ewY;kaduA 
 

bdkbZ &IV fu/kkZfjr ukVd  
vk/ks v/kwjs    
dF;xr v/;;u 
jaxeaph; v/;u 
rkfRod ewY;kaduA 

¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA fu/kkZfjr ikB~;iqLrdksa ij llanHkZ O;k[;k dk iz’u 
iwNk tk,xkA½ vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½ 
l=kar ijh{kk & 50 

    vkykspukRed iz’u % 4  x 10 = 40 
llanHkZ O;k[;k % 2 x 05 = 10 
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lanHkZ xzaFk  % 
1- vk”kk<+ dk ,d fnu &eksgu jkds’k 
2- ygjksa ds jktgal &eksgu jkds’k 
3- vk/ks v/kwjs & eksgu jkds’k 
4- ukVd vkSj jaxeap & laik- fxfj’k jLrksxh 
5- jax n’kZu & usfepanz tSu 
6- fganh ukVd % mn~Hko vkSj fodkl & n’kjFk vks>k 
7- fganh ukVd & cPpu flag 
8- fganh ukV~; foe’kZ & laik- lnkuan Hkkslys 
9- jaxHkk”kk & ufepanz tSu 

10- ikjlh fFk;sVj mn~Hko vkSj fodkl & lkseukFk xqIr 
11- jaxeap dk lkSan;Z’kkL= & nsojkt vadqj 
12- chloha ‘krkCnh dk jaxdeZ & MkW- yodqekj 
13- ukV~;kykspu & MkW- ek/ko lksuVDds 
14- ukV~;fparu vkSj jaxn’kZu var%laca/k & fxfj’k jLrksxh 
15- jaxeap &cyoar xkxhZ 
16- chloh ‘krkCnh dk fganh jaxeap &‘kf’kizHkk v=h 
17- jaxeap dk lkSan;Z’kkL= &nsosUnzjkt vadqj 
18- eksgu jkds’k % jax&f’kYi vkSj izn’kZu & t;nso rustk  
19- eksgu jkds’k vkSj muds ukVd & fxjh’k jLrksxh 

 

 
 
 
 
X X X 
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,e- ,- izFke o”kZ  

 

f}rh; v;u 
 

dkslZ u- f}rh; v;u 

5 dFksrj x| lkfgR;  

6 ‘kks/k izfof/k 

7 ik’pkR; dkO;’kkL=  

8 oSdfYid 

 x½ ‘kSyhfoKku ,oa lkSan;Z’kkL=   

 ?k½ fganh miU;kl lkfgR;   
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,e- ,- fganh lkfgR; 
f}rh; v;u %  
ikB~;p;kZ % 5 dFksrj x| lkfgR;  
4 % dekZad 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  
1- O;aX;] fuca/k] js[kkfp= vkSj laLej.k fo/kk ls voxr djukA  
2- ikB~; fo/kkvksa dk Hkkf”kd v/;;u djokukA  
3- ekSfyd ys[ku dkS’ky fodflr djukA  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k;  
bdkbZ &I vkRedFkk lkfgR; % 

eqnZfg;k & rqylhjke  
vkykspukRed v/;;u] 
varZoLrq@ Hkk”kkxr v/;;uA 

bdkbZ &II 
 

fuca/k lkfgR; % 
dfork D;k gS \ & jkepanz ‘kqDy  
ys[kd vkSj turk & MkW- jkefoykl ‘kekZ  
esjs jke dk eqdqV Hkhx jgk gS & fo|kfuokl feJ 
laLÑfr vkSj lkSan;Z & ukeoj flag  
dqVt & gtkjhizlkn f}osnh 
ikuh gS vueksy & Jhjke ifjgkj  
fo’ks”krk,¡] vkykspukRed v/;;u] varZoLrq] Hkk”kkxr v/;;uA 

bdkbZ &III js[kkfp= lkfgR; % 
ekVh dh ewjrsa & jkeò{k csuhiqjh 
Lo:ixr v/;;u 
vkykspukRed v/;;u 
varZoLrq]  
Hkk”kkxr v/;;uA  

bdkbZ &IV O;aX; lkfgR; % 
Hkksykjke dk tho & gfj’kadj ijlkbZ  
Lo:ixr v/;;u] vkykspuk v/;;u] varoZLrq] Hkk”kkxr v/;;u 
laLej.k lkfgR; % 
;kn gks dh u gks & dk’khukFk flagA  
Lo:ixr v/;;u] vkykspukRed v/;;u] varZoLrq] Hkk”kkxr v/;;uA 

¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA ik¡pok iz’u llanHkZ O;k[;k dk iwNk tk,xk( ftlesa 
pkjksa bdkb;ksa ls ,d&,d llanHkZ O;k[;k ds fy, iz’u iwNk tk,xkA   
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½ 
l=kar ijh{kk & 50 

vkykspukRed iz’u % 4 x 10 = 40 
   fVIi.kh % 2 x 05 = 10 
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lanHkZ xzaFk % 
1- fuca/k oSHko & laik- fganh v/;;u eaMy] lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo’ofon~;ky;] iq.ks] ifjn’̀; izdk’ku] 

eqacbZ  
2- eqnZfg;k & rqylhjke 
3- ekVh dh ewjrsa & jkeò{k csfuiqjh 
4- ;kn gks dh u gks & dk’khukFk flag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X X X 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
 

f}rh; v;u %  
ikB~;p;kZ % 6 ‘kks/k izfof/k  
4 % Øekad 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  

1- Nk=ksa dks ‘kks/k izfof/k ls voxr djkukA 
2- ‘kks/k ǹf”V dk fodkl djukA  
3- u;s ‘kks/k&izkokgksa ls ifjp; djkukA  
4- ‘kks/k izfØ;k ,oa ‘kks/kizca/k ys[ku dkS’ky fodflr djukA  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k; 

 

 

bdkbZ & I ‘kks/k dk Lo:i % 
‘kks/k ds fy, iz;qDr fofHkUu ‘kCn ,oa mudk vkSfpR;  
‘kks/k dh fofHkUu ifjHkk”kk,¡ vkSj mudk fo’ys”k.k  
‘kks/k ds mn~ns’;] ‘kks/k dh foospu in~/kfr  
oLrqfu”B] rdZlaxfr] izek.kcn~/krkA 
 

bdkbZ & II ‘kks/k ds ewyrRo % ‘kks/k vkSj vkykspuk 
‘kks/k ds Hksn % lkfgfR;d]lkfgR;sRrj 
lkfgfR;d ‘kks/k ds Hksn % o.kZukRed] ,sfrgkfld] rqyukRed] varfoZn~;k’kk[kh;A 
 

bdkbZ & III ‘kks/k izfØ;k %  
fo”k; p;u]lkexzh ladyu ds lzksr ewy] lgk;d] 
gLrys[k ladyu ,oa mi;ksfxrk] 
rdZ in~/kfr % fuxeukRed in~/kfr (Deductive Method) vkSj vkxeukRed in~/kfr 
(Inductive Method)A 
foospu] fu”d”kZ] LFkkiukA 
 

bdkbZ & IV ‘kks/k&izca/k ys[ku iz.kkyh % 
‘kks/k izca/k] ‘kh”kZd fu/kkZj.k] :ijs[kk] Hkwfedk ys[ku] v/;k; foHkktu] lanHkZ] lanHkZ lwph] 
MLAin~/kfr ¼Modern language Association½] lgk;d xzaFk lwph] ifjf’k”V] orZuh 
lq/kkj] Vad.k] ;wfudksM ifjp;A 
 

 
¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA½ 
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½]  
l=kar ijh{kk & 50  

vkykspukRed iz’u   % 4 x 10 = 40 
   fVIi.kh   % 2 x 05 = 10 
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lanHkZ xzaFk % 
1- ‘kks/kra= vkSj fln~/kkar & ‘kSydqekjh 
2- ‘kks/k izfof/k & MkW- fou;eksgu ‘kekZ 
3- vuqla/kku dh izfØ;k & MkW- lkfo=h flUgk] MkW- fot;sanz Lukrd 
4- vuqla/kku izfof/k & lqjs’kpanz fueZy 
5- vuqla/kku ds rRo & fo’oukFkizlkn feJ 
6- ‘kks/k izfof/k & MkW- fou;eksgu ‘kekZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
 

f}rh; v;u %  
ikB~;p;kZ % 7 ik’pkR; dkO;’kkL=  
4 % Øekad   
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  

1- ik’pkR; dkO;’kkL= ds fodklØe dk ifjp; nsukA 

2- ik’pkR; fpardksa ds fparu] fln~/kkar vkSj izeq[k vkanksyuksa ls voxr djukA 

3- Nk=ksa dks l`tu] vkLoknu ,oa vkykspuk ǹf”V nsukA 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k; 

 
 

bdkbZ &I ik’pkR; dkO;’kkL= dk fodklØe 
IysVks dk vuqdj.k fln~/kkar  
vjLrw dk vuqdj.k fln~/kkar %  
=klnh foospu] fojspu fln~/kkar  
 

bdkbZ &II oM~lZoFkZ dk dkO;Hkk”kk fln~/kkarA  
dkWyfjt dk dYiuk vkSj QSaV~lh fln~/kkar  
yksatkbul dk ;ksxnku %  
mnkRr ds varjax vkSj cfgajx rRo  
yksatkbul dk mnkRr fln~/kkar %  
dkO; eas mnkRr dk egRoA  
 

bdkbZ &III Vh- ,l- bfy;V % fuosZ;fDrdrk dk fln~/kkar] 
ijaijk dh ifjdYiuk vkSj oS;fDrd izKk] 
oLrqfu”B lehdj.kA 
 

bdkbZ &IV vkbZ- ,- fjpM~lZ % ewY; fln~/kkar 
laizs”k.k fln~/kkar] 
dkO;&Hkk”kk fln~/kkar] O;kogkfjd vkykspukA  
 

 

 
¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA½ 
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½ 
l=kar ijh{kk & 50 

vkykspukRed iz’u % 4 x 10 = 40 
fVIi.kh  % 2 x 05 = 10 
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lanHkZ xzaFk % 
1- ik’pkR; lkfgR; fparu & fueZyk tSu] dqlqe ckafB;k 
2- lajpukokn] mRrjlajpukokn ,oa izkP; dkO;’kkL= & xksihpan ukjax 
3- vk/kqfud ifjos’k vkSj vfLrRokn & f’koizlkn flag 
4- vfLrRookn vkSj ekuookn & T;ka ikWy lk=Z 
5- mRrj&vk/kqfudrkokn vkSj mRrj&lajpukokn & lq/khj ipkSjh 
6- dkO; fparu dh if’peh ijaijk & fueZyk tSu 
7- ik’pkR; dkO;’kkL= v/kqukru lanHkZ & lR;nso feJ 
8- ik’pkR; dkO;’kkL= ds fln~/kkar & eSfFkyhizlkn Hkkj}kt 
9- ik’pkR; dkO;’kkL= % bfrgkl fln~/kkar vkSj okn & MkW- HkxhjFk feJ 

10- Hkkjrh; ,oa ik’pkR; dkO;’kkL= dk rqyukRed v/;;u & MkW- cPpuflag 
11- vjLrq dk dkO;’kkL= & MkW- uxsanz 
12- ik’pkR; dkOo’kkL= & nsosanzukFk ‘kekZ 
13- fo’o lkfgR;’kkL= & la- MkW- uxsanz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X X X 

 
 
 
 
 
 
 



M.A. Syllabus/2019/Hindi/BOS Chairman/J.Doc. Page 32  

,e- ,- fganh lkfgR; 
 

f}rh; v;u %  
ikB~;p;kZ % 8 ¼x½ ‘kSyhfoKku ,oa lkSan;Z’kkL=   
4 % Øekad   
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  

1- ‘kSyhfoKku ,oa lkSan;Z’kkL= ds Lo:i {ks= vkSj fodkl dk ifjp; nsukA 
2- ‘kSyhfoKku ,oa lkSan;Z’kkL= ds rRoksa dk ifjp; nsukA 
3- ik’pkR; ,oa Hkkjrh; fpardksa ds fparu/kkjk dk ifjp; nsukA 
4- Nk=ksa esa lkSan;Z nf̀”V dk fodkl djukA 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k;  

bdkbZ &I ‘kSyh vkSj ‘kSyhfoKku] 
‘kSyh foKku dh ifjHkk”kk] Lo:i] 
{ks= vkSj fodkl] 
‘kSyh ds midj.k]  
‘kSyh rRoA 

bdkbZ &II ‘kSyhfoKku vkSj vU; Kku’kk[kk,¡] 
Hkk”kkfoKku] euksfoKku] lekt’kkL=] lkSan;Z’kkL=A 

bdkbZ &III lkSan;Z % ifjHkk”kk] Lo:i]  
lkSan;Z vkSj dyk dk var%laca/k]  
lqanj vkSj mnkRr]  
lkSan;Z dh dykoknh n`f”V]  
lkSan;Z ds miknkuA 

bdkbZ &IV lkSan;Z’kkL= % Lo:i ,oa O;kfIr] 
lkSan;Zcks/k vkSj jlkuqHkwfr dk ijLij laca/k ,oa varjA 
lkfgR; dk lkSan;Z cks/k] lkSan;Z’kkL= ds miknkuA 
lkSan;Z’kkL= dk vU;’kkL=ksa ls laca/k % n’kZu’kkL=] euksfoKku] dykfoKkuA 

 

 
¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA½ 
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
 
vkarfjd ewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk & 20] ‘kks/k ifj;kstuk & 20] izLrqfrdj.k & 10½ 
 
l=kar ijh{kk & 50 

vkykspukRed iz’u % 4 x 10 = 40 
fVIi.kh  % 2 x 05 = 10 
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lanHkZ xzaFk % 
1- ‘kSyh foKku & MkW- uxsanz 
2- ‘kSyh foKku & MkW- lqjs’k dqekj 
3- ‘kSyh foKku % izfreku vkSj fo’ys”k.k & MkW- ‘kf’kHkw”k.k ‘khrka”kq 
4- lkSan;Z’kkL= ds rRo & MkW- foey dqekj 
5- jlfln~/kkar vkSj lkSan;Z’kkL= & MkW- fueZyk tSu 
6- vFkkrks lkSan;Z ftKklk & MkW- jes’k daqry es?k 
7- lkSan;ZrRo fu#i.k & ,l- Vh- ujflagpkjh 
8- lkSan;Z’kkL=h dh ik’pkR; ijaijk & uhydkar 
9-  Hkk”kkfoKku ,oa fganh Hkk”kk & MkW- :ikyh pkS/kjh 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X 
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,e- ,- fganh lkfgR; 
f}rh; v;u % oSdfYid 
ikB~;p;kZ % 8 ¼?k½ fganh miU;kl lkfgR;  
4 % Øekad   
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
mn~ns’; %  
 

1- fganh miU;kl lkfgR; ds fodklØe ,oa izòfRr;ksa ls ifjfpr djkukA  
2- miU;klksa ds vkLoknu] v/;;u dh {kerk fodflr djukA  
3- ikB~; jpukvksa esa izLrqr lkfgfR;d ewY;ksa dk laizs”k.k djukA  
4- ewY;kadu dh ǹf”V dk fodkl djukA  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
ikB~;fo”k;  

 
 

bdkbZ &I rel & Hkh”e lkguh  

laosnuk ,oa f’kYixr v/;;uA  

bdkbZ &II NIij & t;izdk’k dnZe  

laosnuk ,oa f’kYixr v/;;uA  

bdkbZ &III fxyhxMw & fp=keqn~xy  

laosnuk ,oa f’kYixr v/;;uA 

bdkbZ &IV Xykscy xkao ds nsork & jusanz  

laosnuk ,oa f’kYixr v/;;uA 

 
¼mi;qZDr lHkh bdkb;ksa ls vkykspukRed iz’u iwNs tk,¡xsA ik¡pok iz’u llanHkZ O;k[;k dk iwNk tk,xk] ftlesa 
pkjksa bdkb;ksa ls ,d&,d llanHkZ O;k[;k ds fy, iz’u iwNk tk,xkA½ 
 
vad foHkktu & iw.kkZad % 100 
 

vkarfjdewY;kadu & 50 ¼y?kqRrjh ijh{kk&20] ‘kks/k ifj;kstuk&20] izLrqfrdj.k&10½ 
 

l=kar ijh{kk & 50 
 

vkykspukRed iz’u  % 4 x 10 = 40 
llanHkZ O;k[;k   % 2 x 05 = 10 
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lanHkZ xzaFk % 
1- rel & Hkh”e lkguh 
2- NIij & t;izdk’k dnZe  
3- fxyhxMw & fp=k eqn~xy  
4- Xykscy xkao ds nsork & jusanz  
5- vk/kqfud fganh miU;kl 2 & ukeoj flag  
6- fganh miU;kl % lkS o"kZ & laik- jkenj’k feJ 
7- miU;kl % fLFkfr vkSj xfr & MkW- panzsdkar ckafnoMsdj 
8- vkt dk fganh miU;kl & Mk-W banzukFk enku 
9- vk/kqfud ifjizs{; esa fganh lkfgR; & MkW- jktsanz [kSjukj  

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X 

 


