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(doi - 3 Vmg)
gyMZm…

JwU … 100

1. H$moUVohr nmM àíZ gmoS>dm.
2. gd© àíZm§Zm g‘mZ JwU AmhoV.

1.

EH$moUrgmì¶m eVH$mVrb {Z¶VH$m{bH$m§Zr g‘mO à~moYZ H$m¶m©V H$go ¶moJXmZ {Xbo Amho Vo gmoXmhaU ñnîQ> H$am.
qH$dm
"H$a‘UyH$ d ‘Zmoa§OZ' ¶m {Z¶VH$m{bH$m§Mo dmL²>‘¶rZ H$m¶© g{dñVa ñnîQ> H$am.

2.

B. g. 1885 Vo 1920 ¶m H$mbI§S>mVrb à‘wI H$dtÀ¶m H$mì¶{Z{‘©VrMr d¡{dÜ¶Vm g{dñVa ñnîQ> H$am.
qH$dm
B. g. 1920 Vo 1960 ¶m H$mbI§S>mVrb H$mX§~ar {Z{‘©VrMr d¡{dÜ¶Vm ñnîQ> H$am.

3.

B. g. 1885 Vo 1920 ¶m H$mbI§S>mVrb ZmQ>ç dmL²>‘¶mMr pñWVrJVr g{dñVa ñnîQ> H$am.
qH$dm
h[a^mD$ AmnQ>o ¶m§À¶m H$mbI§S>mVrb (B. g. 1885 Vo 1920) H$Wm§Mo ñdén {deof gmoXmhaU ñnîQ> H$am.

4.

B. g. 1920 Vo 1960 ¶m H$mbI§S>rVrb H$mì¶mMr d¡{eîQ>ço {ZdS>H$ H$dr d H${dVm§À¶m AmYmao ñnîQ> H$am.
qH$dm
bKw{Z~§Y Vo b{bVJÚ ¶m dmQ>MmbrMm g{dñVa AmT>mdm ¿¶m.

5.

B. g. 1920 Vo 1960 ¶m H$mbI§S>mVrb ZmQ>ç dmL²>‘¶mÀ¶m {dH$mgmMm AmT>mdm ¿¶m.
qH$dm
‘amR>rVrb gm{hË¶ g‘rjmnÜXVtMr gmoXmhaU MMm© H$am.

6.

Imbrbn¡H$s àË¶oH$ JQ>mVrb EH$ ¶mà‘mUo EHy$U XmoZ {Q>nm {bhm.
JQ> - A
JQ> - ~
1. g§JrV gm¡^Ð
1. Ho$edgwV
2. {Z~§Y‘mbm
2. ~oS>oH$a
3. H$sMH$dY
3. AmMm¶© à.Ho$.AÌo
4. ¶.Jmo.Omoer ¶m§À¶m H$Wm§Mo {deof
4. ^mbM§Ð Zo‘mS>o
--------------
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Q.P. Code :28692
[वेळ: ३ तास]
Please check whether you have got the right question paper.
सचू ना: १.प्रत्येक ववभागातनू वकमान दोन प्रश्न सोडववणे आवश्यक आहे.
२.एकूण पाच प्रश्न सोडवा.
३.सवव प्रश्नानां ा समान गणु आहेत.
४.दोन्ही ववभागाची उत्तरे एकाच उत्तरपविके त विहा
विभाग १
ऐवतहावसक भाषाववज्ञान पद्धतीचा सववस्तर पररचय कप्ॳन द्या.
स्वनपररवतवन म्हणजे काय? त्यामागीि कारणाचां ा पररचय कप्ॳन द्या.
अर्वपररवतवनाची सांकल्पना स्पष्ट कप्ॳन अर्वपररवतवनामागीि कारणाांची सववस्तर मावहती विहा,
कािीकभेदाची सांकल्पना स्पष्ट कप्ॳन मध्यकािीन मराठीचे ववशेष सववस्तर विहा.

प्र.१
प्र.२
प्र.३
प्र.४
प्र.५
अ)
ब)
क)
ड)
इ)

वववेचक विपणे विहा (कोणत्याही दोन)
भाषेच्या कािक्रवमक अभ्यासाचे महत्व
भावषक आदान
स्वनपररवतवनाचे प्रकार
पीवजन व वक्रओि भाष्य
मध्यकािीन मराठीचे ववशेष

अ)
ब)
क)
ड)
इ)

ववभाग २
वणवनात्मक भाषाज्ञानाचे स्वप्ॳप साधार स्पष्ट करा.
स्वन, स्ववनम, स्वनाांतर या सांकल्पनाचा पररचय कप्ॳन द्या.
प्ॲवपमप्रवक्रया सववस्तर स्पष्ट करा.
प्रमाणभाषा व बोिी या सांकल्पना स्पष्ट कप्ॳन अवहराणी बोिीचा पररचय कप्ॳन द्या.
ववववचक विपणे विहा (कोणतेही दोन)
स्वनाांचे वगीकरण
प्ॲवपकाांचे प्रकार
स्ववनक प्रवतिेखन
उच्चारण आवण िेखनातीि अतां र
बोिीच्या वनवमवतीची कारणे

प्र.६
प्र.७
प्र.८
प्र.९
प्र.१०
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[गणु :१००]

Q.P. Code :28705

[वेळ: ३ तास]
सचू ना:

[अक
ं : १००]

Please check whether you have got the right question paper.
१. कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा.
२. सवव प्रश्नांना समान गुण आहेत.

१. अ) अनभु वववश्व आवण प्रवतमासृष्टी यातील प्रयोगशीलता ‘कववता’ या वि. प.ु वचत्रे यांच्या संग्रहातून कशी साकारते ते साधार
वलहा.
क िं वा
ब) विलीप पप्ॲु षोत्तम वचत्रे याच्ं या ‘कववता’ या सग्रं हाचे ववशेष योग्य उिाहरणासह सागं ा.
२. अ) ‘साय आवण सचव’ या कथामं धील अनभु वववश्वाचे स्वप्ॳप सववस्तर सागं ा.
क िं वा
ब) आधवु नक कथेची कोणकोणती वैवशष्टये श्री. िा. पानवलकर यांच्या कथातं ून जाणवतात.
३. अ) ‘िेवांवस वजवे माररले’ कािंबरीची ववज्ञान कािबं री म्हणनू वचवकत्सा करा.
क िं वा
ब) मराठी ववज्ञान कािंबरीचे ववशेष लक्ष्मण लोंढे यांच्या ‘िेवांवस वजवे माररले’ या कािबं रीच्या सहाय्याने समजावनू द्या.
४. अ) ‘सयू ावस्त’ या नाटकातील राजकीय – सामावजक संघषावचे स्वप्ॳप स्पष्ट करा.
क िं वा
ब) स्वाथी राजकरणयांनी लोकशाही मलू यांची के लेली गळचेपी याचे वचत्रण ‘सूयावस्त’ या नाटकात कसे झाले आहे ते वलहा.
५. अ) ‘वबराड’ या आत्मकथनातून भटक्या-ववमुक्त समाजाची जीवनशैली कशी साकार झाली आहे ते सांगा.
क िं वा
ब) िवलत सावहत्याचे ववशेष ‘वबराड’ या आत्मकथनाच्या संिभावने समजावनू द्या.
६.

वटपा वलहा. ( ोणत्याही दोन)
अ) ‘गझल’ मधील प्रेमभाव.
ब) ‘चांिण’ या कथेतील अनभु वाची मांडणी
क) िेवांवस वजवे माररले शीषवकाची अन्वथवकता
ड) ‘सयू ावस्त’ नाटकातील शालन
इ) ‘वबराड’ च्या वनवेिकाची माय
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