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सवसाधारण सू चना :
1) सव न सोड वणे अ नवाय आहे.
2)
येक उप- न पाच गु णांचा आहे
3) येक उप- नांचे उ तर 75 ते 100 श दात लहा.

येक

नाचे उ तर

वतं

पृ ठावर लहावे.

........................................................................................................................
स थम
MAR 521 : सािह यिवचार, समी ा आिण स दयशा
१) सािह यची संक पना सिव तर िवषद करा.
२) वाद हणजे काय ते सांगून वा तववादाचे व प व या या मयादा उदाहरणासह प करा.
३) समी ेची

ा या सांगून मानसशा ीय समी ाप तीचे व प आिण वेगळे पण िलहा.

४) आधुिनक समी ा िस ांतातील वसाहतवादा या व पािवषयी िलहा.

MAR 522 : मराठी वाड:मयाचा इितहास (इ.स.१८०० ते १९८०)
१) सं कृ ती हणजे काय ते सांगून सं कृ ती आिण सािह य यां या अंत:संबंधािवषयी िलहा.
२) महा मा फु ले यां या सम लेखनाचा सिव तर प रचय क न

ा.

३) मराठी नवकथेची वाटचाल व या वाटचालीतील कथाकारां या वेगळे पणािवषयी िलहा.
४) १८८५ ते १९२० या कालखंडातील मराठी कादं बरी वाड:मयातील ि थ यंतराचा आढावा या.

MAR 523 : एका लेखकाचा अ यास: म ययुगीन तुकाराम
१) तुकारामां या पारमा थक जीवनाचा थोड यात प रचय कारण

ा.

२) तुकारामां या किवतेतील िविवधता प करा.
३) तुकारामां या का ातील ितमासृ ी उलगडू न दाखवा.
४) तुकारामां या का ा या भाषाशैली िवषयी िविवध अ यासकांनी मांडले या मतांचा परामश या.

MAR 524 : एका लेखकाचा अ यास अवाचीन : भालचं नेमाडे.
१) लेखका या वाड:मयीन तसेच सामािजक जीवनाला समजून घे यासाठी एका लेखकाचा अ यास करणे
कतपत उपयु

ठरते ते सोदाहरण सांगा.

२) भालचं नेमाडे यां या समकालीन वाड:मयीन प रि थतीचा आढावा या.
३) भालचं नेमाडे यांचे वाड:मयीन

म व उलगडू न दाखवा.

४) ‘कोसला’ ही मराठी सािह यात मैलाचा दगड ठरणारी कादंबरी आहे. या िवधानाची चचा करा.

MAR 525 : मराठी भाषा: उपयोजन आिण सजन
१) भािषक सं ेषणाची िविवध कौश ये कोणती ते साधार सांगा.
२) जािहराती या भाषेचे वेगळे पण उदाहरणासह िवषद करा.
३) सजनशील लेखनाची मुलत वे आिण िवशेष सिव तर िलहा.
४) भािषक सजनशीलता हणजे काय ते सांगून श द आिण वा य या पात यांवरील सजनशीलतेचे व प
उदाहरणासह प करा.

MAR 526 : मराठी वाड:मयीन चळवळीचा अ यास.
१) चळवळीची संक पना सांगून चळवळीचे िवशेष साधार प करा.
२) नवसािह य हणजे काय ते सांगून नवकथा आिण नवकादं बरीचे िवशेष थोड यात सांगा.
३) मराठी लघुिनयतकािलक चळवळीचा आढावा घेवून मराठीतील यांचे योगदान सांगा.
४) ‘गोलपीठा’ या का सं हा या आधारे नामदेव ढसाळ यांचे दिलत सािह यातील थान अधोरे िखत
करा.

MAR 527: लोकसािह य आिण मराठी लोकसािह य
१) लोकसािह य हणजे काय ? ते सांगून लोकसािह याची संक पना प करा.
२) लोकसािह या या उ पतीिवषयी िविवध मते िलहा.
३) दैवतकथाशा ीय सं दायाची थोड यात मािहती सांगा.
४) लोकगीत हणजे काय? ते सांगून लोकगीतांचे कोण या कारे वग करण के ले जाते ते िलहा.

MAR 528 : मराठी सािह य सं कृ तीचा पूवरं ग
१) सं कृ तीचे व प सिव तर सांगून मानवी जीवनातील ितचे मह व अधोरेिखत करा.
२) महारा ा या जडणघडणीतील िविवध ट पे उदाहरणासह िलहा.
३) वारकरी आिण महानुभाव सं दायाचे व प िवशेष थोड यात िलहा.
४) नाथ सं दायातील सािह याचे वेगळे पण सांगा.

स तृतीय
M41 MAR551 - आधु नक भाषा व ान आ ण मराठ भाषा
न-1

न-2
न-3
न-4

भािषक सं ेषण हणजे काय ते सांगून आधु नक भाषा व ान सो यू र, ो

क आ ण लू म फ ड या

भाषावै ा नकांचे योगदान प ट करा.

5 गुण

वन, विनम, वानां तर या संक पना उदाहरणासह प ट करा.

5 गुण

भाषा यासाचे व प सांगून वतना मक भाषा यास प दतीचे सिव तर िववेचन करा.
‘भाषांतरमीमांसा’ ही संक पना सोदाहरण िवशद करा.

5 गुण
5 गुण

M41 MAR552: एका वा मय कारचा अ यास कादं बर
न-1

कादं बरी सािह य कारचे व प आिण िविवध कार उदाहरणासह िवशद करा.

5 गुण

न-2

मराठी ऐितहािसक कादं बरीतील ‘व ाघात’ या कादंबरी चे थान सांगा.

5 गुण

न-3

िवभावरी िश रकरां या ‘बळी या कादं बरीतील समाजजीवनाचे िच ण करा.

5 गुण

न-4

कौितक चा जीवनसंघष उ दव शेळके यां या ‘धग’ कादं बरी या आधारे सांगा.

5 गुण

M41 MAR553: एका वा मय कारचा अ यास : ग य आ ण प य.
न-1

गो वद भू चिर ाचे व प िविवध घटकां या आधारे प ट करा.

5 गुण

न-2

ाने वरी या बारा या अ यायातील त व ान उलगडू न दाखवा.

5 गुण

न-3

संत एकनाथांचे वाडःमयीन काय उदाहरणासह िवशद करा.

5 गुण

न-4

संत रामदासांनी िलिहले या 'मनाचे लोक मधील आशय साधार सांगा.

5 गुण

MAR-554 – मराठ भाषा: उपयोजन आ ण सजन
न-1
न -2

वभाषा आ ण परभाषा यातील अत वरोधाचे व लेषण करा.

5 गु ण

‘श द ह हरवतात’ या व.व. शरवाडकर यां या लेखातील भाषासौदय
उलगडू न दाखवा.

न -3

5 गु ण

भाषणातील दे हबोल ची उपयु तता साधार

न -4

प ट करा.

5 गु ण

व वध मा यमानु सार भाषा कशी बदलत जाते ते उदाहरणासह सांगा.

5 गु ण

MAR-555- वैचा रक वांडःमय
न-1

वैच ा तक वांडःमयाची त वे उदाहरणासह वशद करा.

5 गु ण

न -2

महा मा फुले यांनी ल हले या ‘शेतक यांचा आसू ड’ या वैचा रक

ंथांचे

वेग ळे पण सांगा.

5 गु ण

न -3

‘

5 गु ण

न -4

आगरकरां या लेखामधू न य त होणा या मानवी मू यांचे

ी-पु ष तु लना’ या ताराबाई शं दे यां या नबंधाचे मू यमापन करा.
व प सांग.ा

5 गु ण

MAR 556- लोक य सा ह य आ ण व ान सा ह य
न-1

लोक य सा ह याची संक पना

प ट क न मराठ तील लोक य सा ह याचा धावता आढावा या.

5 गु ण

न -2

कदम यां या ‘भालू’ या लोक य कादं बर चा स व तर प रचय क न

या?

5 गु ण

न -3

‘घर हरवलेल मानसं’ या व. पू. काळ या कथासं हातील कथांचा आशय उलगडू न दाखवा.

5 गु ण
न -4

ीची होणार कु चंबना ‘क याणी’ या
झाल आहे ते स व तर लहा.

यो सना दे वधरां या कादं बर तू न कशी अ भ य ती

5 गु ण

