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CBCS Autonomous Structure for MA– 2
nd

 Year (Marathi) 

 

Semester 

Core 

Course 

 

Paper No 

Name of 

Course 

No. of 

Credits 

No. of 

Hours 

per 

Week 

III 

DSC 

 

Mar. 301 
आधुननक मराठी  वाड्मयाचा 

इनतहास  (१९२०  त े१९६० ) 
4 4 

Mar. 302 वणणनात्मक भाषानवज्ञान  4 4 

Mar. 303 
 मराठी सानहत्यप्रवाह  : दनित व 

ग्रामीण  
4 4 

SEC Mar. 304 भाषाांतरमीमाांसा   4 4 

DSE Mar. 305 
मराठीच ेप्रमाण िेखन, 

मुद्रितशोधन आनण सांपादन  
4 4 

IV 

DSC 

Mar. 401 
आधुननक मराठी  वाड्मयाचा 

इनतहास  (१९६०  त े२००० ) 
4 4 

Mar. 402 सामानिक भाषानवज्ञान  4 4 

Mar. 403 
स्त्रीिाणीवेचे व आद्रदवासी 

िानणवेचे सानहत्य 
4 4 

GE Mar. 404 सानहत्यप्रकाराची सांकल्पना  4 4 
DSE 

 
Mar. 405 सिणनशीि िेखन  4 4 

 Total Credits 40 40 

 

 

 Syllabus Pattern for The all Courses (60: 40) 

Nature Marks 

External Marks 60 

Internal Marks 40 

Total Marks 100 
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एम.ए. नितीय वषण : तृतीय सत्र  

           MAR-301 आधुननक मराठी वाड्मयाचा इनतहास ( इ.स.१९२० ते १९६० )  

 ( िून २०२० पासून िागू ) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)     इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि प्रमुख कवी व काव्यप्रकाराांचा पररचय व वेगळेपण साांगणे.  

२)     इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि कादांबरीवाड्मय  व प्रमुख कादांबरीकाराांचा  पररचय करून 

 दणेे. 

३)     इ.स. १९२० ते १९६०  या कािखांडातीि कादांबरीचे स्वरूप व वेगळेपण स्पष्ट करणे. 

४)     इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि नाट्यवाड्मयाचा व प्रमुख नाटककाराांचा पररचय व 

 वेगळेपण  साांगणे. 

५) इ.स. १९२० ते १९६०  या कािखांडातीि कथावाड्मयाचा व  प्रमुख कथाकाराांचा पररचय व  

 वेगळेपण  समिावून दणेे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता  - 

१) इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि प्रमुख कवी व काव्यप्रकाराांचा नवद्यार्थयाांना पररचय  

 होईि. 

२)    इ.स. १९४५ ते १९६०  या कािखांडातीि मराठी नवकनवतेचे स्वरूप व वैनशष्ट्टे्य समिून घेता  

 येतीि. 

३)   इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि कादांबरीवाड्मय  व प्रमुख कादांबरीकाराांच्या कादांबरीतून 

 व्यक्त झािेल्या   समािवास्तवाची ओळख होईि 

४) इ.स. १९२० ते १९६०  या कािखांडातीि कादांबरीचे स्वरूप व नवषयाांचे वेगळेपण नवद्यार्थयाांना 

 समिून घेता येईि. 

५) इ.स. १९२० ते १९६०  या कािखांडातीि िघुकथेचे स्वरूप व मूल्यात्मकता िाणून घेता येईि.  

 

श्रेयाांक : ४                                      अांतगणत मूल्यमापन  ४० गुण                    

गुण १००                 सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           

घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका  

६०  

१. इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि प्रमुख कवी व 

काव्यप्रकाराांचा पररचय 
  

 १.१. इ.स. १९२० ते १९४०  या कािखांडातीि 

रनवद्रकरण मांडळाची कनवता   

१.२. रनवद्रकरण मांडळाच्या कनवतेचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व 

वेगळेपण   १.३.  इ.स. १९४५ ते १९६०  या 

कािखांडातीि मराठी नवकनवता  

१.४.  मराठी नवकनवतेचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

वगाणतीि अध्यापन व 

दकृश्राव्य माध्यमाचा 

वापर, कवी व 

नवद्याथी सांवाद 

 १५ 
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२.  इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि प्रमुख 

कादांबरी वाड्मय  व कादांबरीकाराांचा  पररचय 
  

 २.१. इ.स. १९२० ते १९४५  या कािखांडातीि 

किावादी व    िीवनवादी कादांबऱ्या  

२.२. किावादी आनण िीवनवादी कादांबऱ्याांचे स्वरूप व 

वेगळेपण  

 २.३. इ.स. १९४५ ते १९६० या कािखांडातीि 

प्रादनेशक व सांज्ञाप्रवाही  कादांबऱ्या    

 २.४. प्रादनेशक व सांज्ञाप्रवाही कादांबऱ्याांचे स्वरूप, 

वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

 

वगाणतीि अध्यापन व 

दकृश्राव्य माध्यमाचा 

वापर 

 १५ 

३.  इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि प्रमुख 

नाटककार व नाट्यवाड्मयाचा पररचय 
  

 ३.१. इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि मराठी 

रांगभूमी 

३.२. इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि प्रमुख 

नाटककार 

३.३. इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि सांगीत 

नाटके  

३.४. सांगीत नाटकाांचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

वगाणतीि अध्यापन व 

दकृश्राव्य माध्यमाचा 

वापर 

 १५ 

४. इ.स. १९२० ते १९६० या कािखांडातीि प्रमुख 

कथावाड्मय व कथाकाराांचा पररचय 

  

 ४.१. इ.स. १९२० ते १९४०  या कािखांडातीि मराठी 

िघुकथा   

४.२. मराठी िघुकथेचे  स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण    

४.३. इ.स. १९४५ ते १९६०  या कािखांडातीि मराठी 

नवकथा  

४.४. मराठी नवकथेचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

वगाणतीि अध्यापन व 

दकृश्राव्य माध्यमाचा 

वापर, कथाकार व 

नवद्याथी सांवाद 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण  : 

१.  कुिकणी गो. म( सांपा), मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड-६ भाग १, पुणे, महाराष्ट्र सानहत्य पररषद, 

१९८८   

२.  िोग रा. श्री (सांपा), मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड -५ भाग १, पुणे, महाराष्ट्र सानहत्य पररषद, 

१९७३  

३.  िाधव रा.ग.व इतर (सांपा.), मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड -७ भाग -२, पुणे, महाराष्ट्र सानहत्य 

पररषद,    २०१०   
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४.  दशेपाांड ेअ. ना., मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड-२ भाग १ पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९७०    

५.  कुिकणी अननरुद्ध (सांपा.) प्रदनिणा खांड- भाग १ व२, पुणे, कॉनटटनेटटि प्रकाशन, १९९१.  

६.  पुांड ेदत्तात्रय, आिचे नाटककार, पुणे, स्नेहवधणन पनलिशशग हाउस, १९९५. 

७.  पवार. गो. मा., हातकणांगिेकर म. द. (सांपा), मराठी सानहत्य : पे्ररणा व स्वरूप, मुांबई, पॉप्युिर 

प्रकाशन,  १९८६. 

८.  दशेपाांड ेकुसुमावती, मराठी कादांबरी : पनहिे शतक, मुांबई, मराठी सानहत्य सांघ, १९७५. 

९.  िोग. रा. श्री., आधुननक मराठी कनवता १९४५ ते १९६५, मुांबई, मौि प्रकाशन गृह, १९६७.  

१०. शेवड ेइांदमुती, मराठी कथा : उद्गम आनण नवकास,  मुांबई, सौमय्या पनलिकेशन, १९८८.  

११.  मुिाटे वासुदवे, मराठी ग्रामीण कथा : स्वरूप व नवकास, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन, २०१६   

१२.  कुिकणी मदन, मराठी प्रादनेशक कादांबरी, नागपूर मांगेश प्रकाशन, १९८४   

१३.  बाांद्रदवडकेर चांिकाांत, मराठी कादांबरीचा इनतहास, पुणे, मेहता पनलिशशग हाउस, १९८९  

१४.  पांनडत भ. श्री., आधुननक मराठी कनवता,  पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९७८.   

१५.  हस्तक उषा, कादांबरी आनण मराठी कादांबरी, औरांगाबाद, सानहत्यसेवा प्रकाशन, १९९३. 

१६.  कुिकणी गो.म., आधुननक मराठी कनवता : काही रूपे, मुांबई, मेहता प्रकाशन, १९९१. 

१७.  रािाध्यि नविया, कनवतेकडून कनवतेकडे, नागपूर, नविय प्रकाशन, २०१२.  

१८.  भावे पुष्ट्पा, रांग नाटकाचे, पुणे, रािहांस प्रकाशन, २०१२.  

१९.  रसाळ सुधीर, कनवता आनण प्रनतमा, मुांबई, मौि प्रकाशन, १९८२. 

२०.  फडके ना.सी., प्रनतभासाधन, पुणे, दशेमुख आनण कां पनी, १९६५. 

२१.  बाांद्रदवडकेर चांिकाांत, मराठी कादांबरी : तांत्र आनण नवकास, पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९८५. 

२२.  काळे के. ना. व इतर मराठी रांगभूमी: नाटक, घटना आनण परांपरा, मुांबई, म.सा.सांघ मुांबई, १९७१.  

२३.  बनहट्टी श्री. ना., मराठी रांगभूमीचा इनतहास, पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९५७.  

२४.  शनवारे ना. कृ., रािकीय चळवळ आनण मराठी नाट्यसृष्टी, पुणे, पॉप्युिर प्रकाशन, १९७७. 

२५.  कोत्तापल्िे नागनाथ, आधुननक मराठी कनवता : एक दनृष्टकोन, परभणी, प्रनतभास प्रकाशन, १९९९. 

 

 

 

एम.ए. नितीय वषण : तृतीय सत्र  

MAR- 302 वणणनात्मक भाषानवज्ञान  

(िून २०२० पासून िाग)ू 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  भाषानवज्ञानाची मूिभूत सांकल्पना समिावून दणेे.  

२)  मराठी भाषेची व्युत्पत्ती व भाषाकुि सांकल्पना यानवषयी मानहती दणेे.  

३)  स्वननमनवचाराचे स्वरूप िाणून घेऊन स्वननमव्यवस्थेची माांडणी समिावून साांगणे.  

४)  रूनपमनवचाराचे स्वरूप समिावून दणेे .  

५)  वाक्यनवचार व अथणनवचार याांचे स्वरूप समिावून दणेे.  
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अभ्यासक्रमाची उपयोनगता : 

१)  नवद्याथी मानवी िीवनातीि भाषेचे महत्त्व समिून घेतीि . 

२)  भाषानवज्ञानातीि नवनवध सांकल्पनाांचा नवद्यार्थयाांना पररचय होईि.  

३)  भाषाभ्यासामुळे नवद्यार्थयाांमध्ये भाषावापरानवषयीची अनधक समि ननमाणण होईि. 
 

श्रेयाांक : ४         अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

  गुण १००        सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण      

                                                      

घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका ६०  

१. भाषानवज्ञान सांकल्पना व स्वरूप   

 १.१ भाषानवज्ञान सांकल्पना व व्याख्या   

१.२ भाषानवज्ञानाच्या अभ्यासशाखा : 

ऐनतहानसक,वणणनात्मक,   तुिनात्मक व 

समािभाषानवज्ञान  

१.३ मराठी भाषेची व्युत्पत्ती  

१.४ भाषाकुि सांकल्पना : नवनवध भाषाकुि े

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

२.  स्वननवचार   

 २.१ स्वन-स्वननम -स्वनाांतर : सांकल्पना व स्वरूप  

२.२ स्वननमाचे प्रकार व स्वननम नननितीची तत्वे  

२.३ स्वनाांतराचे प्रकार    

२.४ स्वन-स्वननम -स्वनाांतर यातीि परस्परसांबांध 

आनण मराठी स्वननमव्यवस्थेची रूपरेषा  

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

३.  रूपनवचार   

 ३.१ रूनपका-रूनपम-रूनपकाांतरे सांकल्पना व 

स्वरूप 

३.२ रूनपमाांचे प्रकार  

३.३ रूनपकाांतराचे प्रकार   

३.४ रूनपका-रूनपम-रूनपकाांतरे यातीि 

परस्परसांबांध   

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

४. वाक्यनवचार व अथणनवचार   

 ४.१ वाक्य सांकल्पना : रचना व घटक  

४.२  प्रथमोपनस्थत सांघटक पद्धतीने 

वाक्यनवशे्लषण  

४.३ अथणनवचाराचे स्वरूप  

४.४ अथाणचे स्पष्टीकरण (अथण म्हणिे ननदशे, 

वतणन, सांकल्पना, सत्य व माननसक नचत्र)  

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 
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अनधक वाचनासाठी सांदभण  : 

१. िोगळेकर गां. ना., अनभनव भाषानवज्ञान, पुणे, सुनवचार प्रकाशन मांडळ, १९८७   

२. काळे कल्याण, सोमण अांििी (सांपा.), वणणनात्मक भाषानवज्ञान : स्वरूप आनण पद्धती, पुणे, कॉनटटनेटटि  

    प्रकाशन, १९८२. 

३. कािेिकर ना. गो, भाषा : इनतहास आनण भूगोि, मुांबई, मौि प्रकाशन गृह, १९६४. 

४. मािशे नमशिद, आधुननक भाषानवज्ञान : नसद्धाांत आनण उपयोिन, मुांबई, िोकवाड्मय गृह, १९९८.  

५. कािेिकर ना. गो, भाषा आनण सांस्कृती,  मुांबई, मौि प्रकाशन गृह, १९६२.  

६. मािशे, इनामदार, सोमण (सांपा), भाषानवज्ञान : वणणनात्मक आनण ऐनतहानसक, पुणे,सांिय प्रकाशन,  

    १९८२.  

७. केळकर अशोक, वैखरी : भाषा आनण भाषाव्यवहार, मुांबई, मॅिेनस्टक प्रकाशन, १९३८.  

८. पगारे म.सू., पाटीि आशुतोष (सांपा), बोिीभाषा : सांशोधनाच्या नव्या द्रदशा, िळगाव, प्रशाांत  

    पनलिकेशटस,  २०१२. 

९. केळकर अशोक, मध्यमा: भाषा आनण भाषाव्यवहार, पुणे, मेहता पनलिशशग हाउस, १९९६.  

१०. िोगळेकर गां.ना., मराठी भाषेचा इनतहास, पुणे, श्रीनवद्या प्रकाशन, २००५. 

११. दवेी गणेश व िाखड ेअरुण (सांपा), भारतीय भाषाांचे िोकसवेिण, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, २०१३. 

१२. मािशे स.गां, पुांड ेद.द्रद., सोमण अांििी, भाषानवज्ञान पररचय, पुणे, सांिय प्रकाशन, १९८७. 

१३. ग्रामोपाध्ये सुरेंि, भाषाव्यवहार व भाषानशिण, मुांबई, मौि प्रकाशन, २००६.  

 

एम.ए. नितीय वषण : तृतीय सत्र  

MAR-303 मराठी सानहत्यप्रवाह : दनित व ग्रामीण  

(िून २०२० पासून िागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  मराठीतीि दनित व ग्रामीण सानहत्याची स्वरूप व वैनशष्ट्टे्य समिावून दणेे.  

२)  मराठीतीि दनित व ग्रामीण सानहत्याची िेखन पे्ररणा- प्रयोिन व वेगळेपण साांगणे.  

३)  मराठीतीि दनित व ग्रामीण सानहत्याची वाटचाि कशी झािी यानवषयी मानहती दणेे.  

४)   मराठी सानहत्यातीि दनित व ग्रामीण सानहत्याप्रवाहाच्या योगदानाची मानहती दणेे. 
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अभ्यासक्रमाची उपयोनगता : 

१) नवद्याथी स्वातांत्र्योत्तर कािखांडातीि दनित व ग्रामीण या मराठी सानहत्य प्रवाहाचे स्वरूप समिून 

 घेतीि. 

२)  आत्मकथनातीि अनुभवाांमुळे नवद्यार्थयाांना प्रेरणा नमळेि. 

३)  कथेच्या अभ्यासामुळे ग्रामीण वास्तव समिून घेण्यास मदत होईि.    

४)  दनित व ग्रामीण िेखनाचे भावनवश्व समिून नवद्यार्थयाांमध्ये सामानिक भान ननमाणण होईि. 

 

श्रेयाांक : ४                           अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

  गुण १००                सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           

घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका ६०  

१. दनित सानहत्य प्रवाह   

 १.१ दनित सानहत्य सांकल्पना व स्वरूप  

१.२ मराठी दनित सानहत्याच्या िेखन पे्ररणा- 

प्रयोिन व वेगळेपण 

१.३ मराठी दनित सानहत्याची वैनशष्ट्ट्य े

१.४ मराठी दनित सानहत्याची वाटचाि 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

२.  प्रानतनननधक सानहत्यकृती :  आत्मकथन - 

'मास्तराांची साविी' - कृष्ट्णाबाई सुव े
  

 २.१ 'मास्तराांची साविी' या आत्मकथनाचे कथानक  

२.२ 'मास्तराांची साविी' या आत्मकथनातीि 

अनुभव व सांघषण  

२.३ 'मास्तराांची साविी' या आत्मकथनाची 

भाषाशैिी  

 २.४ 'मास्तराांची साविी' या आत्मकथनाची 

वैनशष्ट्टे्य आनण वेगळेपण  

वगाणतीि अध्यापन 

व िेखक नवद्याथी 

सांवाद  

 १५ 

३.  ग्रामीण  सानहत्य प्रवाह   

 ३.१ ग्रामीण सानहत्य : सांकल्पना व स्वरूप  

३.२ मराठी ग्रामीण सानहत्याची िेखन पे्ररणा- 

प्रयोिन व वेगळेपण 

३.३ मराठी ग्रामीण सानहत्याची वैनशष्ट्ट्ये  

३.४ मराठी ग्रामीण सानहत्याची वाटचाि 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

४. प्रानतनननधक सानहत्यकृती :   कथासांग्रह  ' खुांदळघास 

'- सदानांद दशेमुख 
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 ४.१ 'खुांदळघास' कथासांग्रहातीि कथाांचे स्वरूप  

४.२  'खुांदळघास' कथासांग्रहातीि कथाांमधीि ग्रामीण 

िीवनानुभव  

४.३ 'खुांदळघास' कथासांग्रहातीि कथाांची भाषाशैिी  

४.४ 'खुांदळघास' कथासांग्रहातीि कथाांची वैनशष्ट्ट्ये 

आनण वेगळेपण 

वगाणतीि अध्यापन 

व िेखक नवद्याथी 

सांवाद  

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण  : 

१.  यादव आनांद, १९६० नांतरची सामानिक पररनस्थती आनण सानहत्यातीि नवे प्रवाह, पुणे, मेहता 

 पनलिशशग हाउस, २००१.  

२.  फडके भािचांि, दनित रांगभूमी, पुणे, सुरेश एिटसी, नितीयावृत्ती १९९३.  

३.  मेश्राम योगेंि, दनित सानहत्य : उद्गम आनण नवकास, नागपूर, नवश्वभारती प्रकाशन, १९८९.  

४.  शेळके भास्कर, मराठी दनित ग्रामीण कादांबरी : तुिना, िुन्नर, शलदश्री प्रकाशन, २०१३. 

५.  माांड ेप्रभाकर, दनित सानहत्याचे ननराळेपण, औरांगाबाद, धारा प्रकाशन, १९८९. 

६.  पानतावणे गांगाधर, सानहत्य : प्रकृती आनण प्रवृत्ती, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन, १९९९.  

७.  फडके भािचांि, दनित सानहत्य: वेदना आनण नविोह, पुणे, श्रीनवद्या प्रकाशन, तृतीयावृत्ती, २०००. 

८.  कऱ्हाड ेसदा, दनित सानहत्य नचद्रकत्सा, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन, २००१.  

९.  डाांगळे अिुणन, दनित सानहत्य: एक अभ्यास,  पुणे, सुगावा प्रकाशन, १९९८.  

१०.  माांड ेप्रभाकर, दनित सानहत्याचे ननराळेपण, औरांगाबाद, धारा प्रकाशन, १९७९.    

११.  मनोहर यशवांत, दनित सानहत्य : नसद्धाांत आनण स्वरूप, औरांगाबाद, प्रबोधन प्रकाशन, १९७८.  

१२.  ठाकूर रवींि, मराठी ग्रामीण कादांबरी, पुणे, स्नेहवधणन प्रकाशन, १९९३ 

१३.  मुिाटे वासुदवे, ग्रामीण सानहत्य : स्वरूप आनण द्रदशा, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन, १९९४. 

१४.  कोत्तापल्िे नागनाथ, ग्रामीण सानहत्य : स्वरूप आनण शोध, मुांबई, मेहता पनलिशशग हाउस,   

       १९८५. 

१५.  सावेकर कैिास, मराठी ग्रामीण कनवतेचा इनतहास, पुणे, मेहता पनलिकेशटस, १९९९. 

१६. निगे चांिकुमार, ग्रामीण वाड्मयाचा इनतहास, कोल्हापूर, ररया पनलिकेशटस, २०००.    

१७. िाधव ियिथ, ग्रामीण सानहत्य : स्वरूप आनण सांदभण, िातूर, सांस्कार प्रकाशन, २००९.  

१८.  मुिाटे वासुदवे, ग्रामीण सानहत्य : शचतन आनण चचाण, औरांगाबाद, कैिाश पनलिकेशटस, २००५. 

१९.  यादव आनांद, ग्रामीणता : सानहत्य आनण वास्तव, पुणे, मेहता प्रकाशन, १९८१.  

२०.  पाटीि मोहन, ग्रामीण सानहत्य आनण सांस्कृती, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन, १९९८.   

२१.  भोसिे द. ता., ग्रामीण सानहत्य : एक शचतन, पुणे, मेहता प्रकाशन, १९७८. 

२२.  यादव आनांद, ग्रामीण सानहत्य : स्वरूप आनण समस्या, पुणे, मेहता प्रकाशन, १९७९. 

 

 

 

 



 M.A.II Syllabus, Marathi, M.J.College, Jalgaon, w.e.f. 2020-21                                                               10 
 

एम.ए. नितीय वषण : तृतीय सत्र  

MAR- 304 SEC भाषाांतरमीमाांसा   

(िून २०२० पासून िाग)ू 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  मराठीतीि भाषातांरमीमाांसेच ेस्वरूप समिून घेण.े 

२)  भाषातांरनवचाराच ेमहत्त्व पटवून दणेे. 

३)  इतर भाषाांमधून मराठीत अनुवाद्रदत सानहत्याचा अभ्यास करणे. 

४)  नवद्यार्थयाांकडून नवनवध कथा व कनवताांच ेभाषाांतर करवून घेण.े   

 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता : 

१)  नवद्याथी भाषाांतरमीमाांसेतीि नवनवध सांकल्पना समिून घेतीि. 

२)  नवद्यार्थयाांमध्ये भाषाांतर करण्याची आवड ननमाणण होईि. 

३)  भाषाांतर आनण अनुवादामुळे नवद्यार्थयाांना रोिगाराच्या सांधी उपिलध होतीि. 

४)  अनुवादप्रद्रक्रयेमुळे नवद्यार्थयाांमध्ये बहुभानषक िमता नवकनसत होईि. 

 

श्रेयाांक : ४                                अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

गुण १००                                       सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           

घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका ६०  

१. मराठीतीि भाषाांतरनवषयक नवचार व वाटचाि   

 १.१ नव.का.रािवाड ेव नवष्ट्णुशास्त्री नचपळूणकर 

याांचे भाषाांतरनवषयक नवचार  

१.२ श्री.म. माटे व भािचांि नेमाड ेयाांचे 

भाषाांतरनवषयक नवचार 

१.३ चांिकाांत पाटीि व आनांद पाटीि याांचे 

भाषाांतरनवषयक नवचार 

१.४ भाषाांतर सानहत्यात प्रकाशन सांस्थाांची भूनमका 

वगाणतीि अध्यापन  १५ 

२.  अनुवाद्रदत कनवता व कथाांचा आकृतीबांध   

 २.१ सानहत्यानुवाद: प्रद्रक्रया ( कथा व कनवता) 

२.२ सानहत्यानुवाद करताांना पाळावयाची पर्थये  

२.३ मूळ सांनहता व अनुवाद यातीि साम्यभेद  

२.४ सानहत्यानुवादाची आवश्यकता  

वगाणतीि अध्यापन व 

मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

३.  शहदी सानहनत्यक 'स्वयांप्रकाश' याांच्या ननवडक 

कथाांचा मराठी अनुवाद : बिवांत िेऊरकर 
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 ३.१ 'स्वयांप्रकाश' याांच्या अनुवाद्रदत कथाांचे स्वरूप  

३.२ 'स्वयांप्रकाश' याांच्या अनुवाद्रदत कथाांचे वेगळेपण  

३.३ 'स्वयांप्रकाश' याांच्या अनुवाद्रदत  कथाांची 

वैनशष्ट्टे्य  

३.४ 'स्वयांप्रकाश' याांच्या अनुवाद्रदत कथाांचे 

मूल्यमापन  

वगाणतीि अध्यापन व 

दकृश्राव्य माध्यमाचा 

वापर 

 १५ 

४. भाषाांतर उपयोिन   

 ४.१ शहदी / इांग्रिी कथेचे अनुवाद   

४.२ शहदी / इांग्रिी कनवताांचा अनुवाद 

 

नवद्यार्थयाांकडून इतर 

भाषाांमधीि 

कथा,कनवता, िनित 

िेख याांचा अनुवाद 

करवून घेणे. 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण  : 

१.  काळे कल्याण, सोमण अांििी (सांपा), भाषाांतरमीमाांसा, पुणे, प्रनतमा प्रकाशन, १९९७.  

२.  कऱ्हाड ेसदा, भाषाांतर, मुांबई, िोकवाड्मयगृह, नितीयावृत्ती १९९८.  

३.  फाटक म. नव., ठकार रिनी, भाषाांतर: शास्त्र की किा, पुणे, वरदा प्रकाशन, १९८७. 

४.  सारांग नविास, भाषाांतर आनण भाषा,  मुांबई, मौि प्रकाशन गृह, २०११. 

५.  मोकाशी मधुकर,भाषाांतर नचद्रकत्सा, पुणे, स्नेहवधणन प्रकाशन, २०१२.  

६.  केळकर अशोक, वैखरी : भाषा आनण भाषाव्यवहार, मुांबई, मॅिेनस्टक प्रकाशन, १९३८. 

७.   िेऊरकर बिवांत (अनु.), ननवडक कहानी : स्वयांप्रकाश, मुांबई, शलद पनलिकेशन, 

८.  बापट वसांत, तौिननक सानहत्य, पुणे, मौि प्रकाशन गृह, १९८१. 

९.  िहागीरदार चांिशेखर (सांपा.), तौिननक सानहत्याभ्यास : द्रदशा आनण तत्त्वे, कोल्हापूर, सौरभ 

 प्रकाशन,  १९९२.  

१०.  पाटीि आनांद, तौिननक सानहत्याभ्यास : नवे नसद्धाांत आनण उपयोिन, औरांगाबाद, साकेत प्रकाशन,  

       १९९८. 

११.  दवेी गणेश, भारतीय सांदभाणत तौिननक सानहत्याभ्यास, कोल्हापूर, सौरभ प्रकाशन, १९९२. 

१२.  नचत्रे द्रदिीप,  कनवतेचे भाषाांतर, (आिोचना), िानेवारी १९८९.  

१३ .  नचत्रे द्रदिीप,  कनवतेचे भाषाांतर, (नवभारत), एनप्रि १९८३. 

१४.  सारांग नविास, भाषाांतर काही प्रश्न (सत्यकथा) सप्टेंबर १९७४. 

१५.  सानहत्यसूची , (भाषातांर नवशेषाांक)  द्रदवाळी १९८९.   

१६.  बाांगर अननि, अनुवाद : सांकल्पना, स्वरूप आनण व्याप्ती, िातूर, अरुणा प्रकाशन, २०१७. 

१७.  नतवारी भोिानाथ, अनुवाद प्रद्रक्रया, िातूर, अरुणा प्रकाशन, २०१७. 
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एम.ए. नितीय वषण : तृतीय सत्र 

MAR : 305 मराठीचे प्रमाण िेखन, मुद्रित शोधन आनण सांपादन 

(िून २०२० पासून िागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  नवद्यार्थयाांना प्रमाणिेखनाचे  ननयम व उपयोिन समिावून  दणेे.  

२)  मुद्रितशोधनाचे महत्त्व व उपयोिन यानवषयीची िाणीव ननमाणण करणे.  

३)  सांपादनाचे स्वरूप व प्रद्रक्रया नवद्यार्थयाांना समिावून दणेे. 

४)  सांपादनाचे महत्त्व व आवश्यकता नवद्यार्थयाांना पटवून दणेे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता :  

१)  नवद्यार्थयाांना प्रमाण िेखन, मुद्रित शोधन आनण सांपादन या सांकल्पना समिून घेता येतीि. 

२)  नवद्यार्थयाणना प्रमाण िेखन, मुद्रित शोधन आनण सांपादनतांत्रे नशकता येतीि. 

३)  प्रकाशन व्यवसाय, वृत्तपत्र,े दकृश्राव्य माध्यमे या िेत्रात रोिगाराच्या सांधी उपिलध होऊ शकतीि. 

 

श्रेयाांक : ४         अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

  गुण १००                सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           

घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका ६०  

१. मराठीचे प्रमाण िेखन : सांकल्पनात्मक   

 १.१ प्रमाणभाषा : सांकल्पना व स्वरूप       

१.२ प्रमाण भाषा अभ्यासाची  आवश्यकता  

१.३ प्रमाण भाषेचे िेखन नवषयक ननयम    

१.४ -हस्व दीघण 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

२.  मराठीचे प्रमाण िेखन : उपयोिन   

 २.१ सामाटयरूप व प्रत्यय  

२.२ शिगनवचार व िोडािरे   

२.३ अनुस्वार व नवरामनचटह े 

२.४ प्रमाण भाषा  िेखननवषयक ननयमाांचे 

उपयोिन (उता-याचे िेखन ननयमाांनुसार िेखन) 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

३.  मुद्रित शोधन : स्वरूप आनण प्रद्रक्रया      

 ३.१ मुद्रित शोधन : सांकल्पना, स्वरूप  आनण 

आवश्यकता   

३.२ मुद्रित शोधनाच्या खुणा / नचटह े  

३.३ मुद्रित शोधनाच्या उपयोिनाची िेत्रे 

(दकृश्राव्य माध्यमे, ग्रांथननर्ममती, ननयतकानिक 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 



 M.A.II Syllabus, Marathi, M.J.College, Jalgaon, w.e.f. 2020-21                                                               13 
 

सांपादन इ.) 

३.४ मुद्रित शोधनाचे उपयोिन (उता-याचे मुद्रित 

शोधन) 

४. सांपादन : स्वरूप आनण प्रद्रक्रया   

 ४.१ सांपादन : सांकल्पना व स्वरूप    

४.२ सांपादनाचे प्रकार (वृत्तपत्र सांपादन, 

ननयतकनिक सांपादन, ग्रांथ सांपादन)       

४.३ सांपादनाचे महत्त्व व आवश्यकता  

४.४ सांपादन उपयोिन (नभत्तीपत्रक सांपादन, 

हस्तनिनखत सांपादन) 

वगाणतीि अध्यापन, 

प्रात्यनिक व वृत्तपत्र 

कायाणियास 

नवद्यार्थयाांची भेट 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण  : 

१.  वाळांबे मो. रा., सुगम मराठी व्याकरण िेखन, पुणे, ननतीन प्रकाशन, १९८९.  

२.   वाळांबे मो. रा., शुद्धिेखन प्रदीप, पुणे, ननतीन प्रकाशन, २०१२.     

३.  पाटीि आनांद, सृिनात्मक िेखन, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, २००५.  

४.  तौर पृर्थवीराि, मराठी भानषक कौशल्ये नवकास, िळगाव, अथवण प्रकाशन, २०१८.    

५.  तावरे स्नेहि, मराठी शुद्धिेखन ननयमाविी, पुणे, स्नेहवधणन प्रकाशन, २००९. 

६.  तुपे केशव, मुद्रित आनण श्राव्ये माध्यमे : िेखन व सांवाद, िळगाव, अथवण प्रकशन, २०१८. 

७.  धारूरकर शुभदा, सांपादन किा आनण शास्त्र,  औरांगाबाद, धारूरकर प्रकाशन, १९८५.   

८.  माळी सांदीप व पाटीि समाधान, िेखनकौशल्य : मुद्रितशोधन व सिणनशीि िेखन, िळगाव, प्रशाांत  

      पनलिकेशटस, २०१९.   

९.  महािन पुरुषोत्तम, मुद्रितशोधन व सिणनशीि िेखन, िळगाव,अथवण प्रकाशन, २०१९. 

१०.  िाांडगे सांिय, उपयोनित मराठी, पुणे,  द्रदिीपराि प्रकाशन, २०१.१  

११.  मोडक केतकी, शेणई सांतोष, शेणई सुिाता (सांपा.), उपयोनित मराठी, डॉ. गां. ना. िोगळेकर    

       कृतज्ञताग्रांथ, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, २०१२. 

 

एम.ए. नितीय वषण : चतुथण सत्र  

            MAR 401 आधुननक मराठी वाड्मयाचा इनतहास ( इ.स.१९६० ते २००० )  

 (िून २०२० पासून िागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि प्रमुख कवी व काव्यप्रकाराांचा पररचय व वेगळेपण साांगणे.  

२)  इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि कादांबरीवाड्मय  व प्रमुख कादांबरीकाराांचा  पररचय करून 

 दणेे. 

३)  इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि कादांबरीचे स्वरूप व वेगळेपण स्पष्ट करणे. 
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४)  इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि नाट्यवाड्मयाचा व प्रमुख नाटककाराांचा पररचय व 

 वेगळेपण साांगणे.                  

५)  इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि कथावाड्मयाचा व  प्रमुख कथाकाराांचा पररचय व 

 वेगळेपण  समिावून दणेे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता : 

१)  साठोत्तरी कािखांडातीि प्रमुख कवी व काव्यप्रकाराांचा नवद्यार्थयाांना पररचय होईि. 

२)  साठोत्तरी कािखांडातीि नवनवध सानहत्याप्रवाहातीि कादांब-याांचा अभ्यास करता येईि.   

३)  साठोत्तरी कािखांडातीि नाटकाचे स्वरूप व वेगळेपण नवद्यार्थयाांना समिून घेता येईि. 

४)  साठोत्तरी कािखांडातीि नवनवध कथाकाराांच्या कथाांचा अभ्यास करता येईि. 

 

श्रेयाांक : ४                                   अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

गुण १००                                           सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           

घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका ६०  

१. काव्य - इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि 

प्रमुख कवी व काव्यप्रकाराांचा पररचय 

  

 १.१. साठोत्तरी कािखांडातीि प्रमुख कवींचा पररचय   

१.२. साठोत्तरी कनवतेचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व 

वेगळेपण  

१.३.  नव्वदोत्तरी कािखांडातीि प्रमुख कवींचा 

पररचय      

१.४.  नव्वदोत्तरी कािखांडातीि कनवतेचे स्वरूप, 

वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर 

 १५ 

२.  कादांबरी - इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि 

प्रमुख कादांबरी वाड्मय  व कादांबरीकाराांचा  पररचय 

  

 २.१. साठोत्तरी  कािखांडातीि प्रमुख 

कादांबरीकाराांचा पररचय   

२.२. साठोत्तरी कादांबरीचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व 

वेगळेपण  

२.३. नव्वदोत्तरी  कािखांडातीि प्रमुख 

कादांबरीकाराांचा पररचय   

२.४.नव्वदोत्तरी कादांबरीचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व 

वेगळेपण 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर 

 १५ 

३.  नाटक - इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि 

प्रमुख नाटककार व नाट्यवाड्मयाचा पररचय 
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 ३.१. नव नाटककाराांचा पररचय  

३.२. नव नाट्यवाड्मयाचे स्वरूप, वैनशष्ट्टे्य व 

वेगळेपण 

३.३. नवदोत्तर कािखांडातीि नाटककाराांचा पररचय   

३.४. नवदोत्तर कािखांडातीि नाटकाांचे स्वरूप, 

वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर 

 १५ 

४. कथा - इ.स. १९६० ते २००० या कािखांडातीि 

प्रमुख कथावाड्मय व कथाकाराांचा पररचय 

  

 १.१. इ.स. १९६० ते १९९० या कािखांडातीि 

मराठी कथाकाराांचा पररचय    

४.२. इ.स. १९६० ते १९९०  या कािखांडातीि 

कथावाड्मयाचे स्वरूप वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

४.३. नव्वदोत्तर कािखांडातीि मराठी कथा  

४.४. नव्वदोत्तर कािखांडातीि मराठी कथावाड्मयाचे 

स्वरूप वैनशष्ट्टे्य व वेगळेपण 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण  : 

१.  कुिकणी गो. म( सांपा), मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड-६ भाग १, पुणे, महाराष्ट्र सानहत्य पररषद, 

१९८८.   

२.  िोग रा. श्री (सांपा), मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड -५ भाग १, पुणे, महाराष्ट्र सानहत्य पररषद, 

१९७३.  

३.  िाधव रा.ग.व इतर (सांपा.), मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड -७ भाग -२, पुणे, महाराष्ट्र सानहत्य 

पररषद,  २०१०.   

४.  दशेपाांड ेअ. ना., मराठी वाड्मयाचा इनतहास खांड-२ भाग १ पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९७०.    

५.  कुिकणी अननरुद्ध (सांपा.) प्रदनिणा खांड- भाग १ व२, पुणे, कॉनटटनेटटि प्रकाशन, १९९१.  

६.  पुांड ेदत्तात्रय, आिचे नाटककार, पुणे, स्नेहवधणन पनलिशशग हाउस, १९९५. 

७.  पवार. गो. मा., हातकणांगिेकर म. द. (सांपा), मराठी सानहत्य : पे्ररणा व स्वरूप, मुांबई, पॉप्युिर 

प्रकाशन,  १९८६. 

८.  दशेपाांड ेकुसुमावती, मराठी कादांबरी : पनहिे शतक, मुांबई, मराठी सानहत्य सांघ, १९७५. 

९.  यादव आनांद, १९६० नांतरची सामानिक नस्थती आनण सानहत्यातीि नवे प्रवाह, पुणे, मेहता 

पनलिशशग हाउस, २००१. 

१० . सावेकर कैिास, मराठी ग्रामीण कनवतेचा इनतहास, पुणे, मेहता पनलिशशग हाउस, १९९९.  

११.  मुिाटे वासुदवे, मराठी ग्रामीण कथा : स्वरूप व नवकास, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन, २०१६.   

१२.  कुिकणी मदन, मराठी प्रादनेशक कादांबरी, नागपूर मांगेश प्रकाशन, १९८४.   

१३.  बाांद्रदवडकेर चांिकाांत, मराठी कादांबरीचा इनतहास, पुणे, मेहता पनलिशशग हाउस, १९८९.  

१४.  पांनडत भ. श्री., आधुननक मराठी कनवता,  पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९७८.   

१५. हस्तक उषा, कादांबरी आनण मराठी कादांबरी, औरांगाबाद, सानहत्यसेवा प्रकाशन, १९९३. 
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१६.  कुिकणी गो.म., आधुननक मराठी कनवता : काही रूपे, मुांबई, मेहता प्रकाशन, १९९१. 

१७.  रािाध्यि नविया, कनवतेकडून कनवतेकडे, नागपूर, नविय प्रकाशन, २०१२.  

१८.  भावे पुष्ट्पा, रांग नाटकाचे, पुणे, रािहांस प्रकाशन, २०१२.  

१९.  रसाळ सुधीर, कनवता आनण प्रनतमा, मुांबई, मौि प्रकाशन, १९८२. 

२०.  फडके ना.सी., प्रनतभासाधन, पुणे, दशेमुख आनण कां पनी, १९६५. 

२१.  बाांद्रदवडकेर चांिकाांत, मराठी कादांबरी : तांत्र आनण नवकास, पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९८५. 

२२.  बनहट्टी श्री. ना., मराठी रांगभूमीचा इनतहास, पुणे, व्हीनस प्रकाशन, १९५७.  

२३.  शनवारे ना. कृ., रािकीय चळवळ आनण मराठी नाट्यसृष्टी, पुणे, पॉप्युिर प्रकाशन, १९७७. 

२४.  कोत्तापल्िे नागनाथ, आधुननक मराठी कनवता : एक दनृष्टकोन, परभणी, प्रनतभास प्रकाशन, १९९९. 

२५.  काळे के. ना. व इतर मराठी रांगभूमी: नाटक, घटना आनण परांपरा, मुांबई, म.सा.सांघ मुांबई, १९७१.  

 

 

 

एम.ए. नितीय वषण : चतुथण सत्र  

MAR- 402 सामानिक भाषानवज्ञान  

 (िून २०२० पासून िागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  सामानिक भाषानवज्ञानातीि मूिभूत सांकल्पना समिावून दणेे.  

२)  भाषा समाि सांस्कृती यातीि अनुबांध स्पष्ट करणे.  

३)  भाषा आनण सामानिक व्यवस्था, साांस्कृनतक व्यवस्था यातीि परस्परसांबांध समिावून दणेे.   

४)  नपनिन व द्रक्रयॉि भाषाांचे स्वरूप स्पष्ट करणे.  

५)  प्रमाणभाषा व बोिी यातीि अनुबांध पटवून दणेे.  

 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता : 

१)  नवद्यार्थयाांना सामानिक भाषानवज्ञानाची सांकल्पना समिून घेता येईि. 

२)  नवद्यार्थयाांना समािातीि भाषावापराचा अभ्यास करता येईि.  

३)  दनैांद्रदन व्यवहारातीि भाषाभेद आनण भाषासांपकाणची प्रद्रक्रया कळू शकेि.  

३)  बोिी, प्रमाणभाषा आनण सामानिक- साांस्कृनतक व्यवस्था यातीि भाषावापर समिून घेण्यास मदत 

 होईि. 

 

श्रेयाांक : ४                                अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

  गुण १००                               सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण          
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घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका ६०  

१. सामानिक भाषानवज्ञान सांकल्पना व स्वरूप   

 १.१ सामानिक भाषानवज्ञान : व्याख्या व स्वरूप    

१.२ सामानिक भाषानवज्ञानाची व्याप्ती   

१.३ भाषा-समाि-सांस्कृती याांचा परस्परसांबांध  

१.४ सामानिक भाषानवज्ञानातीि पायाभूत सांकल्पना  

  (भानषक भाांडार व िघुिेत्र, भानषक सापेितावाद, 

सांदशेवहन िमतेची सांकल्पना) 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा 

वापर (Use of 

ICT) 

 १५ 

२.  भाषा: सामानिक आनण साांस्कृनतक व्यवस्था        

 २.१ िातीव्यवस्था आनण भाषा   

२.२ शिगव्यवस्था आनण भाषा (स्त्री-पुरुष) 

२.३ आर्मथक वगणव्यवस्था आनण भाषा ( व्यवसायननष्ठ 

भाषा) 

२.४ आधुननक काळातीि भाषाबदि 

 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा 

वापर (Use of 

ICT) 

 १५ 

३.  भाषासांपकण  प्रद्रक्रया   

 ३.१ भाषासांपकाणची प्रद्रक्रया व स्वरूप 

३.२ िभैानषकता आनण बहुभानषकता   

३.३ नपनिन भाषा : ननर्ममतीची कारणे, स्वरूप व 

वैनशष्ट्टे्य      

३.४ द्रक्रऑि भाषा : ननर्ममतीची कारणे, स्वरूप व 

वैनशष्ट्टे्य 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा 

वापर (Use of 

ICT) 

 १५ 

४. सामानिक बोिीनवज्ञान   

 ४.१ प्रमाणभाषा व बोिी : स्वरूप व वैनशष्ट्टे्य  

४.२ प्रमाणभाषा व बोिी याांचा परस्परसांबांध   

४.३ बोिी अभ्यासाचे स्वरूप आनण महत्त्व 

४.४ खाटदशेातीि बोिीचा समािवैज्ञाननक नवचार 

(अनहराणी बोिी) 

वगाणतीि 

अध्यापन व 

नवनवध 

बोिींनवषयी 

प्रकल्पिेखन 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण : 

१.  कािेिकर ना. गो, भाषा : इनतहास आनण भूगोि, मुांबई, मौि प्रकाशन गृह, १९६४. 

२.  मािशे नमशिद, आधुननक भाषानवज्ञान : नसद्धाांत आनण उपयोिन, मुांबई, िोकवाड्मय गृह, १९९८.  

३.  वरखेड ेरमेश नारायण, समािभाषानवज्ञान : प्रमुख सांकल्पना, श्रीरामपूर, शलदािय प्रकाशन, 

 २००३.  
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४.  धोंगड ेरमेश, सामानिक भाषानवज्ञान, पुणे, द्रदिीपराि प्रकाशन, २००६.  

५.  पगारे म.सू., पाटीि आशुतोष (सांपा), बोिीभाषा : सांशोधनाच्या नव्या द्रदशा, िळगाव, प्रशाांत  

     पनलिकेशटस,  २०१२. 

६.  पाटणकर ियश्री, सामानिक भाषानवज्ञान: किा आनण अभ्यास, नानशक, सांदभण प्रकाशन, २००५. 

७.  सूयणवांशी रमेश, अनहराणी शलदकोश, पुणे, अिय प्रकाशन, १९९७.  

९.  िाखड ेअरुण आनण दवेी गणेश (सांपा), भारतीय भाषाांचे िोकसवेिण, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, 

 २०१३.  

१०.  मोरे नांदकुमार, समािभाषानवज्ञान आनण मराठी कादांबरी, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, २०१२.  

११.  पुांड ेद. द्रद., भयांकर सुांदर मराठी भाषा, मुांबई, मिेनस्टक प्रकाशन, २००४. 

 

 

 

एम.ए. नितीय वषण : चतुथण सत्र 

 MAR- 403  स्त्रीिाणीवेचे व आद्रदवासी िानणवेचे सानहत्य  

 (िून २०२० पासून िागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  मराठीतीि स्त्रीिाणीव  आनण आद्रदवासी सानहत्याप्रवाहाचे स्वरूप व वैनशष्ट्टे्य समिावून घेणे.  

२)  मराठीतीि स्त्रीिाणीव  आनण आद्रदवासी सानहत्याच्या प्रेरणा,प्रयोिन व वेगळेपणाचा आढावा घेणे.  

३)  मराठीतीि स्त्रीिाणीव  आनण आनण आद्रदवासी सानहत्याच्या वाटचािीचा आढावा घेणे.  

४)  मराठी सानहत्यातीि स्त्रीिाणीव आनण आद्रदवासी सानहत्याप्रवाहाच्या योगदानाची मानहती दणेे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता : 

१)  स्वातांत्र्योत्तर कािखांडातीि स्त्रीिाणीवाव आद्रदवासी िाणीवा नवद्यार्थयाणना समिून घेता येतीि.   

२)  कनवतेतीि स्त्रीमनाची भावानभव्यक्ती व आद्रदवासी समाििीवनातीि वास्तवाचा पररचय 

 नवद्यार्थयाांना होईि.  

 

श्रेयाांक : ४         अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

  गुण १००         सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण           

                                                 

घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन पद्धती   तानसका  

६०  

१. मराठी सानहत्यातीि स्त्रीिानणवा   

 १.१ िेखन पे्ररणा व प्रयोिन  

१.२ वैनशष्ट्टे्य  व वेगळेपण 

१.३ स्त्रीिाणीवेच्या सानहत्याची वाटचाि 

१.४  स्त्रीसानहत्याची भाषा 

वगाणतीि अध्यापन  १५ 
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२.  प्रानतनननधक सानहत्यकृती :  कनवतासांग्रह : 

'कदानचत अिूनही'- अनुराधा पाटीि 
  

 २.१ 'कदानचत अिूनही' या कनवतासांग्रहातीि 

कनवताांचे स्वरूप   

२.२  'कदानचत अिूनही' या कनवतासांग्रहातीि 

कनवताांचा आशय   

२.३  'कदानचत अिूनही' या कनवतासांग्रहातीि 

कनवताांची वैनशष्ट्ट्ये व वेगळेपण  

२.४ 'कदानचत अिूनही' या कनवतासांग्रहातीि 

कनवताांची भाषाशैिी 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

३.  आद्रदवासी सानहत्य प्रवाह   

 ३.१ आद्रदवासी सानहत्याची सांकल्पना व स्वरूप व 

वैनशष्ट्टे्य  

३.२ मराठी आद्रदवासी सानहत्याच्या िेखन पे्ररणा- 

प्रयोिने व वेगळेपण 

३.३ मराठी आद्रदवासी सानहत्याची वैनशष्ट्ट्ये  

३.४ मराठी आद्रदवासी सानहत्याची वाटचाि 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

४. प्रानतनननधक सानहत्यकृती : कादांबरी - 'वाडा'- माधव 

सरकुां ड े

  

 ४.१ 'वाडा' या कादांबरीचे कथानक  

४.२ 'वाडा' या कादांबरीतीि व्यनक्तरेखा व सांघषण  

४.३ 'वाडा' या कादांबरीची भाषाशैिी व 

ननवेदनपद्धती  

४.४ 'वाडा' या कादांबरीचे वाड्मयीन मूल्यमापन  

वगाणतीि 

अध्यापन, 

प्रात्यनिक व 

वृत्तपत्र 

कायाणियास 

नवद्यार्थयाांची भेट 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण : 

१.  धोंगड ेअनश्वनी, स्त्रीवादी समीिा : स्वरूप आनण उपयोिन, पुणे द्रदिीपराि प्रकाशन, १९९३.  

२.  नाईक  शोभा, भारतीय सांदभाणतून स्त्रीवाद , मुांबई, िोकवाङ्मयगृह, २००७.  

३.  मेश्राम केशव (सांपा), वाङ्मयीन प्रवृत्ती : तत्त्वशोध (दादा गोरे गौरवग्रांथ), पुणे, प्रनतमा प्रकाशन,  

    २००७. 

४.  खाांडगे मांदा (सांपा), स्त्री सानहत्याचा मागोवा,खांड १ व २, पुणे, सानहत्यपे्रमी भनगनी मांडळ,     

     २००२.     

५.  भवाळकर तारा, स्त्री-मुक्तीचा आत्मस्वर, पुणे, श्रीनवद्या प्रकाशन, १९९४. 

६.  मुनघाटे प्रमोद (सांपा), आद्रदवासी सानहत्य : स्वरूप समस्या, पुणे, प्रनतमा प्रकाशन, २००८.     

७. वाल्हकेर ज्ञानेश्वर, आद्रदवासी मराठी सानहत्य : एक अभ्यास, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन,    

 २००९.   

८.  तुमराम नवनायक, आद्रदवासी सानहत्य द्रदशा व दशणन, औरांगाबाद, स्वरूप प्रकाशन, २०१२.   
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९.  गावीत माहशे्वरी, महाराष्ट्रातीि आद्रदवासी मराठी सानहत्य : एक शोध, पुणे, दास्ताने रामचांि  

     आनण कां ., २००८.  

१०. मेश्राम भुिांग, नशिेदार प्रफुल्ि (सपा.) आद्रदवासी सानहत्य आनण अनस्मतावेध, मुांबई,  

      िोकवाङ्मयगृह, २०१४.   

११.  तुमराम नवनायक, आद्रदवासी सानहत्य : स्वरूप आनण समीिा, नागपूर, नविय प्रकाशन, १९९४. 

१२.  गुरव धनािी, आद्रदवासी सानहत्य, नानसकरोड, वाङ्मयसेवा प्रकाशन, २००८.  

१३.  सरकुां ड ेमाधव, वाडा, यवतमाळ, दवेयानी प्रकाशन, १९९६. 

१४. भागवत नवद्युत, स्त्री प्रश्नाांची वाटचाि, पुणे, प्रनतमा प्रकाशन, २००४. 

१५. भागवत नवद्युत, स्त्रीवादी सामानिक नवचार, पुणे, डायमांड पनलिकेशन, २००८.  

 

 

 

 

एम.ए. नितीय वषण: चतुथण सत्र 

                                     MAR- 404 सानहत्यप्रकाराची सांकल्पना     

(िून २०२० पासून िागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  मराठीतीि नवनवध सानहत्यप्रकाराांचा सोदाहरण पररचय करून दणेे. 

२)  सानहत्यप्रकाराांच्या ननर्ममतीमागीि पे्ररणा समिावून साांगणे  

३)  सानहत्यप्रकाराची स्वरूप वैनशष्ट्टे्य समिावून साांगणे. 

४)  नाटक, िनित गद्य, चररत्र, आत्मचररत्र या सानहत्यप्रकाराांची रचना, आशय-नवषय व आनवष्ट्कारतांत्र 

 याांची मानहती दणेे. 

५)  नवनवध सानहत्यप्रकारातीि सानहत्यकृतींचा आस्वाद घेण.े 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता  : 

१)  नवद्यार्थयाांना नवनवध सानहत्यप्रकाराांचा आकृतीबांध समिून घेता येईि. 

२)  नाटक, िनित गद्य व चररत्र-आत्मचररत्र या सानहत्य प्रकाराांचे  स्वरूप समिून घेता येईि. 

३)  पे्ररणादायी चररत्र व आत्मचररत्रे अभ्यासातून नवद्यार्थयाांमध्ये सकारात्मक बदि घडवून आणता येईि. 

 

श्रेयाांक : ४                   अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

  गुण १००        सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण   
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घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन 

पद्धती 

  तानसका ६०  

१. सानहत्यप्रकार : नाटक   

 १.१ नाटक : सांकल्पना व स्वरूप  

१.२ नाटकाच ेघटक  

१.३ नाटकाच ेप्रकार  

१.४ नाटकाची वैनशष्ट्टे्य 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

२.  सानहत्यप्रकार : िनित गद्य   

 २.१ िनित गद्य : सांकल्पना व स्वरूप  

२.२ िनित गद्याच ेघटक  

२.३ िनित गद्याच ेप्रकार  

२.४ िनित गद्याच ेवेगळेपण   

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

३.  सानहत्यप्रकार : चररत्र-आत्मचररत्र   

 ३.१ चररत्र-आत्मचररत्र:  सांकल्पना व स्वरूप  

३.२ चररत्र-आत्मचररत्राचे घटक  

३.३ चररत्र-आत्मचररत्राची वैनशष्ट्टे्य  

३.४ चररत्र-आत्मचररत्राचे वेगळेपण 

वगाणतीि अध्यापन 

व मानहती सांपे्रषण 

तांत्रज्ञानाचा वापर 

(Use of ICT) 

 १५ 

४. नवनवध सानहत्यप्रकारातीि सानहत्यकृतींचा आस्वाद 

व चचाण 

  

 ४.१ निनखत सानहत्यकृतींचा आस्वाद व चचाण  

४.२ श्राव्य माध्यमातीि सानहत्यकृतींचा आस्वाद व 

चचाण  

४.३ दकृश्राव्य माध्यमातीि सानहत्यकृतींचा 

आस्वाद व चचाण (कथा, कनवता, नाटक, कादांबरी) 

४.४ प्रत्यि िेखक भेट आनण सांवाद      

 

वगाणतीि अध्यापन 

व नवनवध 

वाड्मयप्रकारातीि 

ध्वनननचत्रद्रफतींचा 

वापर 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण : 

१.  दशेपाांड ेनव. भा.,  नाट्यसमीिा : काही दनृष्टकोन, पुणे, मेहता प्रकाशन,  १९८५. 

२.  साठे मकरांद, मराठी रांगभूमीच्या तीस रात्री, मुांबई, पॉप्युिर प्रकाशन, २०१८. 

३.  दशेपाांड ेनव. भा., मराठी नाटक आनण रांगभूमी : पनहिे शतक, पुणे, नव्हनस प्रकाशन, १९८८. 

४.  शशद ेमा.कृ., मराठी रांगभूमी : उगम आनण नवकास, मुांबई, श्रीरांग प्रकाशन, १९७८. 

५.  नाटक नवशेषाांक (िनित - ऑक्टोबर २०१३) 
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६.  नाटक नवशेषाांक, आमची श्रीवाणी, का.स.वाणी मराठी प्रगत अध्ययन सांस्था, धुळे, (नडसेंबर- 

 २०१४) 

७.  िाांिे नहरामण, मराठी रांगभूमी : उगम आनण नवकास, गोंद्रदया, नववेक प्रकाशन, १९९३. 

८.  कानेटकर वसांत, नाटक एक शचतन, पुणे, नीळकां ठ प्रकाशन, १९७४. 

९.  पुरोनहत के. ि., प्रानतनननधक िघुननबांध सांग्रह, नवी द्रदल्िी, सानहत्य अकादमेी, १९७२.  

१०.  गोखिे द. न., एका चररत्राचे चररत्र, मुांबई, मौि प्रकाशन, १९८५. 

११.  मािशे स.गां., तारतम्य, मुांबई, परचुरे प्रकाशन, १९८७.  

१२.  िाधव रा. ग. व इतर (सांपा), मराठी वाड्मयाचा इनतहास - खांड सात, पुणे, म.सा.प., २०१०.   

१३.  मािशे स.गां., आवड ननवड, पुणे, सुवणण प्रकाशन, १९७७.  

१४.  हस्तक उषा, मराठीतीि आत्मचररत्रपर िेखन, पुणे, स्नेहवधणन पनलिशशग हाउस, २००६. 

१५.  कुिकणी पांनडत, मराठी िघुननबांधाचा िनक कोण?, पुणे, ना.सी.फडके प्रकाशन, १९७६.    

 

 

एम.ए. नितीय वषण : चतुथण सत्र  

MAR- 405 सिणनशीि िेखन  

(िून २०२० पासून िागू) 

अभ्यासक्रमाची उद्रिष्ट े: 

१)  नवद्यार्थयाांना सिणनशीि िेखनाचे स्वरूप समिावून  दणेे.  

२)  सिणनशीि िेखनासाठी आवश्यक बाबींचा पररचय करून दणेे.  

३)  सिणनशीि िेखनाचे महत्त्व नवशद करणे.  

४)  िेखकाचे समािाशी असिेिे नाते समिावून घेणे. 

५)  िेखक आनण त्याची सानहत्यकृती यातीि अनुबांध शोधण.े 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोनगता :  

१)  नवद्यार्थयाांना सिणनशीि िेखनातीि नवनवध सांकल्पना समिून घेता येतीि. 

२)  नवद्यार्थयाांमध्ये सिणनशीि िेखनाची आवड ननमाणण होईि. 

३)  नवनवध वाड्मयप्रकारातीि िेखनतांत्र समिून घेऊन िेखनिमता नवकनसत करता येईि. 

 

श्रेयाांक : ४                         अांतगणत मूल्यमापन ४० गुण                    

गुण १००              सत्राांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           
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घटक                घटक नवश्लेषण अध्यापन 

पद्धती 

  तानसका ६०  

१. सिणनशीि िेखन :  सांकल्पना व स्वरूप   

 १.१ सिणनशीि िेखन सांकल्पना व स्वरूप      

१.२ सिणनशीि िेखनाचे प्रकार  

१.३ सिणनशीि िेखनाची वैनशष्ट्ट्ये  

१.४ सिणनशीि िेखन व व्यावहाररक िेखन यातीि 

भेद 

वगाणतीि 

अध्यापन 

 १५ 

२.  सिणनशीि िेखनासाठी आवश्यक बाबी   

 २.१ प्रनतभा आनण कल्पनाशक्ती  

२.२ सौंदयणपूणण भाषा               

२.३ वैचाररक अनधष्ठान               

२.४ भोवतािचे वातावरण   

वगाणतीि 

अध्यापन  

 १५ 

३.  सिणनशीि िेखनप्रद्रक्रया   

 ३.१ िेखकाचे भावनवश्व व त्याची िेखन प्रद्रक्रया      

३.२ िेखन प्रद्रक्रयेतीि नवनवध अनुभव                     

३.३ काव्यात्म सानहत्य- िेखन प्रद्रक्रया  िेखक 

नवद्याथी सांवाद   

३.४ कथात्म सानहत्य- िेखन प्रद्रक्रया 

वगाणतीि 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा वापर  

व  िेखक- 

नवद्याथी सांवाद 

 १५ 

४. उपयोिन : कथा ,कनवता, नाट्यिेखन     

 ४.१ एखादी घटना प्रसांग घेऊन त्याचे कथन 

करण्याचा सराव   

४.२ भाविेल्या एखाद्या अनुभवावर कनवता िेखन 

करणे     

४.३ अनुभविेल्या एखाद्या प्रसांगावर नाटकाची 

सांनहता निनहणे. 

४.४ सिणनशीि िेखन आनण व्यावहाररक िेखन 

यातीि फरक 

अभ्यासक्रमात 

नशकनविेल्या 

सिणनशीि 

िेखनतांत्राचा 

उपयोग 

नवद्यार्थयाांकडून 

करवून घेणे. 

 १५ 

 

अनधक वाचनासाठी सांदभण : 

१)  पाटीि आांनद, सृिनात्मक िेखन, पुणे, पद्मगांधा प्रकाशन, २००५. 

२)  तौर पृर्थवीराि, मराठी भानषक कौशल्य नवकास, अथवण पनलिकेशन, िळगाव, २०१८     

३)  पाटीि चांिकाांत,  आनण म्हणूनच, पुणे, प्रनतमा प्रकाशन, १९८८. 
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