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मराठी विभाग 

FYBA मराठी 

1) संत पंवडती शायरी काव्याच्या पार्श्वभूमीिर आधुवनक कायावचे िेगळेपण विद्यार्थयाांना 

कळले आधुवनक काळातील बहुविध जावणिेची आवण विविध प्रकारच्या कवितेची 

ओळख झाली. 

2) ज्योवतराि फुले आवण केशिसुतांच्या कवितेत प्रथम सामान्य माणसाला स्थान वमलाले ह े

विद्यार्थयाांना समजल.े  

3) कादबंरीतून आलेले वडप्लोमा धारक तरुणांच्या वस्थतीगतीचे ि भविष्यहीनतेचे  आलेले 

वचत्र विद्यार्थयाांचे जीिन जागृती करते.  

4) माणूसपण गोठण्याच्या काळाचे स्िरूप समजल.े 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मराठी पेपर ०३/०५ 
 

1) नाटकाचे रूप स्िरूप समजले  

2) समकालीन नाटकातील अशी अवभव्यक्ती कळाल े

3) संिाद लेखनाचे रूप स्िरूप कळल े

4) आत्मकथनाचे स्िरूप ि  लेखन समजले  

5) माती पंख आवण आकाश या आत्मकथनातील आशय  अवभव्यक्ती आकळली 

 

मराठी पेपर ०४/०६ 

1) विद्यार्थयाांची मराठी भाषा आवण सावहत्यविषयक अवभरुची विकवसत झाली 

2) मराठी सावहत्य परंपरा लेखक किी यांचा पररचय झाला 

3) ग्रामीण कथा म्हणजे काय ते उमगल े 

4) ग्रामीण कथेचा अभ्यास आवण खेळ या विषयीच्या जावणिा प्रगल्भ झाल्या  

5) किी यशिंत यांच्या काव्याभासाने समतावधवित समाज व्यिस्थेचा अथव उमगला  

6) वचत्रपट वनर्ममतीची प्रक्रिया वचत्रपट माध्यमाचे महत्त्ि कळले  

7) वचत्रपट अंतगवत नोकरीच्या विविध संधींची ओळख झाली 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

रयत वशक्षण संस्थेच े

डॉ.प्रा. एन. डी. पाटील महाविद्यालय मलकापूर, पेरीड 

मराठी विभाग 

२०२०-२०२१ 

पेपर नंबर 0७ 

सावहत्यविचार 

 

१. शब्दशक्तींचे आकलन झाले . 

२. सावहत्यातील रसाचे स्िरूप ि रसप्रक्रिया समजली. 

३. वनर्ममतीच्या आनंदाची मीमांसा करणे. 

४. व्यिहार भाषा, शास्त्रभाषा आवण सावहत्यभाषा यांतील भेद समजला. 

५. सावहत्यभाषेचे आकलन झाल.े 

६. भाषेतील छंद ि िृत्ते यांचा अभ्यास झाला. 

पेपर नंबर १२  

१. पौिावत्य, पाश्चात्त्य ि आधुवनक भारतीय सावहत्यशास्त्राचे स्िरूप समजल.े 

२. लवलत ि लवलतेतर सावहत्याचे स्िरूप समजल.े 

३. सावहत्य प्रयोजनांचे आकलन झाल.े 

४. सावहत्याची वनर्ममवतप्रक्रिया आवण त्याचे स्िरूप याचे आकलन झाले. 

५. भाषेतील अलंकार समजून आल.े 

 

 

 

डॉ.प्रा. एन. डी. पाटील महाविद्यालय मलकापूर, पेरीड 



मराठी विभाग 

२०२०-२०२१ 

पेपर नंबर 0८ 

भाषाविज्ञान आवण मराठी 

 

१. आधुवनक भाषाविज्ञानाचा पररचय झाला. 

२. भाषाविज्ञान आवण मराठी भाषा यांचा सहसंबंध समजला . 

३. स्िनविचार, रूपविचार ि िाक्यविचारांचा पररचय झाला. 

४. मराठी भाषेविषयी विद्यार्थयाांची आिड विकवसत झाली . 

१. . मराठी भाषेची िणवव्यिस्था आली  

पेपर नंबर १३ 

२. ध्िनी ि अथवपररितवनाची कारणे ि प्रकार यांची मावहती समजली. 

३. प्रमाणभाषेचे स्िरूप समजल.े 

४. बोलींचे स्िरूप ि विशेष समजून आल.े 

५. मराठी भाषेबद्दलची विद्यार्थयाांची आिड विकवसत झाली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डॉ.प्रा. एन. डी. पाटील महाविद्यालय मलकापूर, पेरीड 



मराठी विभाग 

२०२०-२०२१ 

पेपर नंबर 0९ 

मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास (प्रारंभ ते इ.स.१५००) 

 

१. मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा कावलक अभ्यास स्मजला . 

२. मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा स्थूल पररचय झाला. 

३. मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचे स्िरूप, िैवशष्ये समजल.े 

४. मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयातील महत्त्िाचे गं्रथकार आवण गं्रथ यांचा स्थूल पररचय झाला. 

५. मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाच्या गद्य, पद्य रचनेचे विशेष अभ्यासण.े 

मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा इवतहास (इ.स.१५०० ते इ.स.१८००) 

पेपर नंबर १४ 

१. मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा कावलक अभ्यास केला. 

२. मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा स्थूल पररचय झाला. 

३. पंवडत किी ि त्यांची रचना यांचा पररचय करून घेतला. 

४. बखर िाङ्मय आवण शावहरी िाङ्मय यांचे स्िरूप, विशेष अभ्यासल.े 

५. मध्ययुगीन मराठी गद्य, पद्य रचनेचे विशेष अभ्यासल.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           डॉ.प्रा. एन. डी. पाटील महाविद्यालय मलकापूर, पेरीड 



मराठी विभाग 

२०२०-२०२१ 

पेपर नंबर १० 

मराठी भाषा ि अथावजवनाच्या संधी 

 

१. प्रसारमाध्यमांतील अथावजवनाच्या संधी आवण भावषक कौशल्ये यांचा पररचय झाला. 

२. स्पधाव परीक्षांमध्ये मराठी भाषा विषयाचे महत्त्ि समजून आल.े 

३. उद्योग ि सेिा क्षेत्रात मराठी भाषेद्वारे अथावजवनप्राप्ती संदभावत ज्ञान संपादन झाल.े 

४. मुक्रित शोधनाची पद्धत अभ्यासली. 

पेपर नंबर १५ 

१. सजवनशील लेखनप्रक्रिया समजून आली. 

२. िैचाररक लेखनाचे स्िरूप समजल.े 

३. शोधवनबंध ि प्रकल्पलेखन कौशल्य समजून घेतले. 

४. आंतरजालािरील मराठी लेखनपद्धती अभ्यासली. 

 

 

 

 

 

 

 

 



डॉ.प्रा. एन. डी. पाटील महाविद्यालय मलकापूर, पेरीड 

मराठी विभाग 

२०२०-२०२१ 

पेपर नंबर ११ 

िाङ्मय प्रिाहाचे अध्ययन : मध्ययुगीन 

पाठ्यपुस्तक : वनिडक दषृ्ांतपाठ (संपादन) 

१. मध्ययुगीन महाराष्ट्र ि महानुभाि पंथ यांचा पररचय करून घेता आला. 

२. महानुभाि िाङ्मयाच्या प्रेरणा ि स्िरूप समजल.े 

३. महानुभािीय गं्रथकार केसोबास यांचा पररचय करून घेतला. 

४. दषृ्ांतपाठातील आशयस्िरूप ि अवभव्यक्ती विशेष अभ्यासल.े 

५. दषृ्ांतपाठातील भावषक िैभिाचा पररचय करून घेतला. 

पेपर नंबर १६ 

१. लवलत गद्य िाङ्मयप्रकाराचे स्िरूप अभ्यासल.े 

२. व्यवक्तवचत्र संकल्पना ि स्िरूप समजून आल.े 

३. प्रिाहानुरूप मराठीतील व्यवक्तवचत्रांचे स्िरूप समजले . 

४. 'मुलखािेगळी माणस'ंमधील व्यवक्तविशेषांचे आकलन झाल.े 

'मुलखािेगळी माणसं'मधील शैक्षवणक,सामावजक,सांस्कृवतक,राजकीय पयाविरण समजल.े 

६. 'मुलखािेगळी माणस'ंमधील ग्रामीण ि उपेवक्षतांच्या जीिनाचे आकलन झाल.े 

७. 'मुलखािेगळी माणस'ंमधील अवभव्यक्ती, वनिेदनशैली ि भाषाविशेष समजल.े 

                                                                                       


