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भार्ाववज्ञान : वर्षनात्मक आणर् ऐततहाससक 

अभ्यासक्रमािी उद्दिष्टे:- 
1)भार्ेिे स्वरूप, कायष, भार्ेच्या अभ्यासािे महत्त्व जारू्न घेरे् . 
2) भार्ेच्या अभ्यासािी अंगे जारू्न घेरे् . 
3) भार्ाभ्यासाच्या पद्धती ,वेगळेपर् आणर् महत्त्व जारू्न घेरे् . 
4)स्वनतनसमषती प्रक्रक्रया समजावून घेरे् . 
5)वागेंदियािी रिना ,कायष समजावून घेरे् . 
6)स्वतनम संकल्पना व मराठीच्या स्वतनम व्यवस्थेिी मादहती घेर्े. 
7) रुपीम संकल्पना आणर् मराठीच्या रुपीम व्यवस्थेिी मादहती घेर्े . 
8)मराठीच्या संिभाषत वाक्यववन्यास आणर् अथषववन्यास संकल्पनेिा पररिय करून घेर्े . 
9) ऐततहाससक भार्ाअभ्यास पद्धतीिे स्वरूप व महत्त्व लक्षात घेर्े. 
10) भार्ा कुलािी संकल्पना जारू्न घेऊन मराठीिा उत्पत्तीिा आढावा घेरे्. 
11) भार्ा म्हरू्न मराठीच्या वाटिालीिा ऐततहाससक आढावा घेरे्. 
 

1)भार्ेिे स्वरूप कायष यांिा पररिय होईल. 
2) भार्ा अभ्यासािी अंगे आणर् पद्धती लक्षात येतील 

3)स्वनतनसमषतीप्रक्रक्रया लक्षात येईल. 
4) वागेंदियािी रिना व कायष समजेल 

5)  स्वतनमसंकल्पना व मराठीिी स्वतनम व्यवस्था याववर्यी मादहती होईल. 
6)रुपीम संकल्पना आणर् मराठीच्या रुपीम व्यवस्थेिी मादहती होईल. 
7)मराठीच्या संिभाषत वाक्यववन्यास आणर् अथषववन्यास संकल्पनेिा पररिय होईल . 
8)ऐततहाससक भार्ाअभ्यास पद्धतीिे स्वरूप व महत्त्व लक्षात येइल. 
9)भार्ा कुलािी संकल्पना व मराठीच्या उत्पत्तीिा पररिय होईल. 
10) मराठी भार्ेच्या वाटिालीिा ऐततहाससक आढाव्यािा पररिय होईल. 
प्रथम सत्र         एकूर् ताससका 48 



1) 

भार्ेिे स्वरूप ,मानवेतर जीवनातील संिेशन ,भार्ेिी लक्षर् े,भार्ेच्या अभ्यासािी अंगे ,भार्ा 
अभ्यास पद्धती- वर्षनात्मक भार्ाभ्यास, ऐततहाससक भार्ाभ्यास ,तौलतनक 
भार्ाभ्यास, समाजभार्ाववज्ञान 

2) 

ऐततहाससक भार्ा अभ्यास पद्धती ,सर ववल्यम जोन्स यांिा ससधिांत,ऐततहाससक 
भार्ाववज्ञानािे स्वरूप ,भार्ा कुलािी संकल्पना, जगातील प्रमुख भार्ाकुळे ,इंडो-युरोवपयन भार्ा 
कुळ , 

3) 

आयष भार्ा व मराठी भार्ा,होनले यांिा अंतर वतुषळ बदहरवतुषळ ससद्धांत,सुतनतीकुमार ितजी 
यांिे मत, वैद्य गुरे् वाि,अथष पररवतषन आणर् समाज पररवतषन 

4) 

मराठी भार्ेिी उत्पत्ती:- मराठी भार्ेिी उत्पत्ती संबंधी साधने ,मराठी भार्ेिी उत्पत्ती संबंधी 
ववववध ससद्धांत, मराठीिे कासलक भेि यािा थोडक्यात पररिय.  
  

द्ववतीय सत्र            एकूर् ताससका 48 

 

  

 
1) 

स्वन ववज्ञान आणर् स्वन तनसमषती :वागेंदियािी रिना व कायष, स्वरांिे स्वरूप, लक्षर्,ेप्रकार 
.व्यंजनांिे स्वरूप ,लक्षर्े ,प्रकार 

2) 

स्वतनम वविार: स्वन- स्वतनम -स्वनांतर संकल्पना ,स्वनीम तनश्चितीिी तत्वे, ववतनयोग 
संकल्पनेिा स्थूल पररिय, मराठी स्वतनम व्यवस्थेिी रूपरेर्ा, स्वरस्वतनम, व्यंजनस्वतनम 
अधषस्वर स्वतनम यांिे वगीकरर्. 
रुपीम वविार: रुपीमािे तत्त्व, रुवपका -रुपीम- रुपीकांतर संकल्पना- रुपीमािे प्रकार -
आशयबोधक रुपीम, कायषकर रुपीम, 

3) 

 वाक्य वविार :-वाक्यववन्यान संकल्पना मराठीतील वाक्यववन्यास व्यवस्था ,वाक्यािे घटक 

4) 

अथष वविार:- अथष ही संकल्पना, अथाषिे ववववध प्रकार, 

संिभष ग्रंथ: 
1)वर्षनात्मक भार्ाववज्ञान :स्वरूप 
आणर् पद्धती- संपािक: डॉ 
.काळे, डॉ. सोमर् 



2)भार्ाववज्ञान पररिय: डॉ 
मालश,े डॉ.सोमर्, डॉ.पुंड े

3)वर्षनात्मक भार्ाववज्ञान: डॉ लीला 
गोववलकर 
4)मराठीिे वर्षनात्मक भार्ाववज्ञान: 
डॉ.महेंि किम 

5)मराठीिा भावर्क अभ्यास:डॉ. मु. 
श्री. कानडे 
6)सुलभ भार्ाववज्ञान :डॉ.पुंडे 
7)सामाश्जक भार्ाववज्ञान: संपा: 
जयश्री पाटर्कर 8)ऐततहाससक 
भार्ाशास्त्र :र.रा.गोसावी 
9)भार्ाववज्ञान वर्षनात्मक व 
ऐततहाससक: संपािक: 
मालश े,इनामिार ,सोमर्  

 


