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एम ए मराठी ( येांक प ती) थम वष  
अ यास म 

थम स  

 अ यासपि केचा 
मांक 

अ यासपि केचे नाव/ शीषक येांक / गुण 

 एम आर १  
अिनवाय 

म ययगुीन मराठी वाड्मयाचा इितहास  ४ येांक / १०० गुण 

एम आर २ 
अिनवाय 

समाजभाषािव ान ४ येांक / १०० गुण 

एम आर ३ 
अिनवाय 

मु ीतशोधन ४ येांक / १०० गुण 

एम आर ४ 
ऐि छक 
एम आर ४.१ 
एम आर ४.२ 
एम आर ४.३ 
एम आर ४.४ 
एम आर ४.५ 

खालील अ यासपि कांपैक  एक अ यासपि का 
अ यासावी. 
साठो री सािह य वाह (िव ान, मिु लम, ि ती) 
जागितक करणातील सािह य 
मराठवाडाः   दशे आिण सािह य 

ामीण सािह य 
वा यीन िनयतकािलके 

४ येांक / १०० गुण 

Open Elective from 
other Department or 
School 

िव ा याने संकुलातील इं जी, च, पॅिनश 
िवषया या अथवा अ य संकुलातील एका 
अ यासपि केचा अ यास करणे अपेि त आह.े 

२ येांक / ५० गुण 

Viva voce  मौिखक  (स ातील अ यासपि कावंर आधा रत) २ येांक / ५० गुण 
 एकूण  २० येांक / ५०० गणु 
 
मराठी - थम स  – खलेु येांक 

अ यासपि केचा मांक अ यासपि केच ेशीषक येांक / गुण 
MR – OE 1 मराठी भािषक कौश ये:  सं ापन कौश ये २ येांक / ५० गुण 
MR – OE 2 िलंगभाव: सकं पना आिण व प  २ येांक / ५० गुण 
MR – OE 3  लोकि य सािह य २ येांक / ५० गुण 
MR – OE 4 मराठी सािह य आिण सं कृती २ येांक / ५० गुण 
 
 
 
     



 
स  दुसरे  

अ यासपि केचा मांक अ यासपि केच ेनाव/ शीषक येांक / गुण 
 एम आर ५ 
अिनवाय 

आधिुनक मराठी वा याचा इितहास ४ ेयांक / १०० गुण 

एम आर ६ 
अिनवाय 

ऐितहािसक भाषािव ान  ४ ेयांक / १०० गुण 

एम आर सात७  
अिनवाय 

चळवळ चे सािह य ४ ेयांक / १०० गुण 

एम आर ८ 
ऐि छक 
एम आर ८.१ 
एम आर ८.२ 
एम आर ८.३ 
एम आर ८.४ 
एम आर ८.५ 

खालील अ यासपि कापंैक  एक 
अ यासपि का अ यासावी. 
मराठी बोली आिण सािह य 
बालकुमार सािह य 

दिेशक सािह य 
वा यीन कालखडंाचा अ यास 
अमराठी ातंातील मराठी सािह य. 

४ ेयांक / १०० गुण 

Open Elective from other 
Department or School 

िव ा याने संकुलातील इं जी, च, 
पॅिनश िवषया या अथवा अ य 

संकुलातील एका अ यासपि केचा 
अ यास करणे अपेि त आह.े 

२ ेयांक / ५० गुण 

Viva voce  मौिखक  (स ातील अ यासपि कावंर 
आधा रत) 

२ ेयांक / ५० गुण 

 एकूण  २० येांक / ५०० गणु 
 
मराठी – ि तीय स  – खलेु ेयांक 
अ यासपि केचा 

मांक 
अ यासपि केच ेशीषक येांक / गुण 

MR – OE 5 मराठी भािषक कौश ये : सवंाद व लेखन कौश ये २ येांक / ५० गुण 
MR – OE 6 आंबेडकरी सािह य २ येांक / ५० गुण 
MR – OE 7  इटंरनेट आिण मराठी भाषा २ येांक / ५० गुण 
MR – OE 8 मराठीचे याकरण २ येांक / ५० गुण 
 

 
 
 
 



थम स           ------------------------------------------------------------- 
एम आर १  अिनवाय 
म ययगुीन मराठी वाड्मयाचा इितहास  
Outcome:  िन प ी  

१. म ययगुीन सतं आिण याचंी चळवळ यातील सहसबंंध ल ात घतेा येतील. 

२. सतं सािह याच ेयोगदान कळून यईेल. 

३. सतंां या सामािजक जािणवचेे व प ल यात येईल.  

४. म ययगुीन काळातील मराठी सािह याचे व प ल ात येईल.  

५. भ  सं दायाचंे सािहि यक योगदान कळून येईल. 
अ यास घटकः 
1.     ारंभ काळ 
2.    िविवध भ  सं दाय व यांचे वाड्मयीन काय  
3.    म ययगुीन राजक य कालखडं आिण सािह यिनिमती 
4.   म ययगुीन का य वाड्मय कार आिण वृ ी 
5.   म ययगुीन ग  वाड्मय कार आिण वृ ी 
सदर अ यासपि केत पढुील सािह य कार व भ  सं दायांचा अ यास करण ेअपेि त आह.े 
1.संतसािह य,  
2.नाथ, महानभुाव, वारकरी, द  आिण समथ सं दाय. 3.यादव, बहामनी, िशव, पेशव ेआिण आं लकालीन 
मराठी  
सािह य.(सतं, पंत आिण तंत) इ. 

संदभ थं  
ाचीन मराठी वाड्मयाचा इितहास - .न. जोशी  

ओवी ते लावणी- ीधर रंगनाथ कुलकण  
 ाचीन मराठी वा याचे व प - ह. ी. शेणोलीकर  
नाथ सं दाय- म.रा. जोशी  
पंिडती का य- संपादक के. ना. वाटवे  
मराठी शािहरी वा य- म. रा .सह बु े  
साती ंथ व प आिण समी ा -  कृ.पां.दशेपांडे 

एम आर २ अिनवाय 
समाजभाषािव ान 
Outcome:  िन प ी  

१. समाज आिण भाषा याचंे सहसंबंध ल ात यतेील. 
२. भाषेचे य या िवकासात असणारे योगदान कळून यईेल. 
३. भाषेिवषयीचे गैरसमज दरू होतील. 
४. भाषािव ानाचे काय समजनू येईल. 



५. समाज आिण भाषा याचंे सहसंबंध कळून येतील. 
अ यास घटकः 

1. भाषािव ानातील मखु वाह – प रचय 
2. भारतीय भाषािव ान, तौलिनक भाषािव ान, संरचना मक भाषािव ान, उपयोिजत भाषािव ान 

  समाजभाषािव ानः संक पना 
3. भािषक सापे तावाद, भािषक वतन, संदशेवहन मता, भािषक भांडार, भाषा आिण सामािजक घडण, 

भािषक िनयोजन 
4. भाषाः एक सामािजक ि या, य  आिण भाषा, वग यव था आिण भाषा, जाित यव था आिण 

भाषा, िलंग आिण भाषा, भाषेतील िनिष ता, भािषक समाज, मराठी भाषक समाज 
5. भाषाः व पभेद, माणभाषेची संक पना, भाषा व बोली, बोली भगूोल, यवसाय आिण बोली, 

सांकेितक बोली 
6. भाषा – सपंक : भाषासपंकाचे व प, भैािषकता, बहभािषकता, भाषाि व, भाषािम ण, भाषा दूषण, 

भाषाशु ी, सपंक भाषा, िपजीन आिण ि यॉल भाषा. 
 

सदंभ ंथः 
भाषािव ान प रभाषा कोश – डॉ. किवता र तोगी 
भाषािव ान व वा यिव ा प रभाषा कोश – भाषा सचंालनालय, महारा  शासन 
समाजभाषािव ानः मखु संक पना - वरखेडे डॉ रमेश,  
भाषा आिण सं कृती - कालेलकर डॉ ना. गो.  
भाषाः इितहास आिण भूगोल- कालेलकर डॉ ना. गो. 
सामािजक भाषािव ान - जोशी, डॉ भाकर, गोखल ेडॉ चा ता 
वैखरीः भाषा आिण भाषा यवहार - केळकर डॉ अशोक 
भारतीय भाषांचे लोकसव णः महारा  - जाखडे अ ण (सपंा.) 
बोलीः समाज, सािह य आिण सं कृती - सावकर, डॉ कैलास 
मराठी भाषाः संिचत आिण न या िदशा - कुवळेकर िवजय (सपंा.) 
भयंकर सुंदर मराठी भाषा - पुंडे, द. िद. 
बेलभाषा - बेलवलकर समुन 
संदभ: मराठी भाषा - पी. िव ल 
भाषािचंतन – केशव सखाराम दशेमखु  

एम आर ३ अिनवाय 
मिु तशोधन 
Outcome:  िन प ी  

१. या अ यासपि केमळेु िव ा याना लेखनिवषयक िनयमाचंा प रचय होईल. 
२.  शु  लेखनाचे मह व कळेल. 
३.  भाषा आिण याकरणािवषयी याचंे आकलन वाढेल. 
४. मुि त शोधन करता येईल. 
५. शु लखेन िवषय िनयमाचंी मािहती होईल. 



 
अ यासघटक : 
१ शु  मु णाचे मह व  
२ मुि त- शोधकाची गुणवैिश ्य े 
३ मुि तशोधन कसे करावे? 
४ मुि तशोधनाचे कार  
५ शु लेखनिवषयक िनयम 
४ िवरामिच ह े 
संदभ थं  
१ मुि तशोधन भाग- १, य.ए. धायगुडे, पनुा ेस ओनस, पुण े  
२ मुि तशोधन भाग- २, य.ए. धायगुडे, पनुा ेस ओनस, पुण े
३ मराठी शु दलेखन दीप, अ ण फडके, िनतीन काशन, पणेु  
४ उपयोिजत मराठी, काश मेदककर, िव ा बु स, औरंगाबाद  

एम आर ४.१ ऐि छक 
साठो री सािह य वाह (िव ान, मिु लम, ि ती) 

Outcome:  िन प ी  
१. सािह य वाहा या संक पनेची ओळख होईल. 
२. िविवध सािह य वाह आिण सािहि यक याचंे मू यमापन कसे कराव ेयाबाबत ीकोन िवकिसत होईल. 
३. िविश  लेखकाची थानिनि ती कशी करावी याचे आकलन होईल. 
४. सािह य चळवळी या उ ाची कारणमीमा करता येईल. 
५. िविश  लेखकाचंे योगदान तपासता येईल. 

अ यास घटकः 
1. सािह य वाह : संक पना आिण व प, या ी व मयादा. 
2. सािह य वाह : उदयाची कारण.े 
3. मराठी सािह य वाहाचंा प रचय : नवसािह य, महानगरीय सािह य, ीवादी सािह य, जैन सािह य, 

ि ती सािह य, मुि लम सािह य, जनसािह य, मा सवादी सािह य, िव ान सािह य, कामगाराचंे 
सािह य इ.  

4. पढुील सािह यकृत चा अ यास अपेि त आह े 
अ. िव ान सािह य  

र ले टस (िव ान कथासं ह) – शरद परुािणक, परम िम  पि लकेश स, ठाण े 
ब. मु लीम सािह य  
     गझल वेदना (गझल सं ह) – ए. के. शेख, महाजन पि लिशंग हाऊस, पुणे  
क. ि ती सािह य  

ताबंड्या समु ा या िकना-यावर  (किवता सं ह) – सायमन मािटन, सहयोग काशन,वासई 
संदभ थं 

साठो री मराठी वा यातील वाह – शरणकुमार िलंबाळे  
सािह य व सामािजक संदभ – रा. ग. जाधव  



सािह याचे सामािजक व सां कृितक अनुबंध – म. स.ु पाटील  
सािह याचा अ यास – र. बा. मंचरकर स ाव ंथ  
सािह य: कृती आिण वृ ी – गगंाधर पानतावण े 
मराठी सािह य: इितहास आिण सं कृती – वसंत आबाजी डहाके  
सािह यातील नव वाह –  (संपा) सजुाता च हाण, आरेफ शखे, िव ादवेी कांबळे   
आंबडेकरी सािह यातील जीवनमू ये – अशोक इगंळे  
धम ि ताचा, िवचार सािह याचा – सनुील आढाव  
वा यीन वृ ी: त वशोध – केशव मे ाम, पी. िव ल, ऋिषकेश काबंळे, लिलत अधाने  
सािह य आिण अि त वाभान – िदलीप पु षो म िच े  
सािह य, समाज आिण सं कृती – (संपा) मनोहर जाधव, केशव दशेमुख, ऋिषकेश काबंळे 
मुि लम मराठी सािह य – अ म पठाण 
मुि लम मराठी सािह य: परंपरा व प आिण लेखकसचूी – फ. म. शहािजंद े

एम आर ४.२ ऐि छक 
जागितक करणातील सािह य 
Outcome:  िन प ी  

१. जागितक करण हणजे काय ही संक पना प  होईल. 
२.  जागितक करणचा भाषा आिण सािह य यावर कसा भाव पडला याचा अ यास होईल. 
३.  मराठीतील काही मह वा या सािह यकृत चा या संदभात अ यास करता येईल. 
४. जागितक करणा या संदभात िनवडक सािह यकृत चे सू म आकलन करता येईल.  

अ यासघटक  
१. जागितक करण: सकं पना  
२. जागितक करण: भाषा आिण सािह य यां याशी अनबुंध  
३. जागितक करणाचा मराठी सािह यावरील भाव  
४. जागितक करणाचे मराठी सािह यातील िच ण  
५. पढुील सािह य कृत चा अ यास अपेि त आह े 

१. या मम य ेआलं क  लाईफ सु  होतं  - हमेंत िदवटे, अिभधानंतर काशन, मुंबई  
२. या अनाम शहरात – दीप आवटे, आटपाट काशन, जेऊर  
३. पाढंरकवड्या – िवजय जाधव, गाव काशन, औरंगाबाद  

संदभ थं  
नवं जग, नवी किवता – िव ाम गु े  
जागितक करणाचा मराठी भाषा व सािह यावरील भाव – वासदुवे वले  
जागितक करण आिण मराठी सािह य – (संपा) शरद गायकवाड , सनुील िशंद े 
अगितकाचंे जागितक करण – िद. पु. िच े  
सां कृितक अि मता आिण जागितक करण – मकरंद साठे  
दशेीयता ते जागितक करण – मदन कुलकण   
जागितक करण, बदलते सामािजक वा तव आिण समकालीन मराठी किवता- पी. िव ल  
मराठी किवता: समकालीन प र य – पी. िव ल 



एम आर ४.३ ऐि छक 
मराठवाडाः दशे आिण सािह य 
Outcome:  िन प ी  

१ सािह यिनिमती आिण देश याचंे सहसबंंध कळून येतील. 
२ मराठवाडा दशेाचे वगेळेपण ल ात येईल 
३ मराठवाड्यातील मह वा या लेखकां या लेखनाचा िव ताराने अ यास होईल. 
४. मराठवाड्यातील लेखकांचे योगदान तपासता येईल 
५. मराठवाड्यातील लेखकांचे वेगळेपण न दवता यईेल. 

अ यास घटकः 
१. मराठवाडा : इितहास आिण भूगोल 
२. मराठवाड्यातील सािह य : परंपरा  
३. मराठवाडा मु  सं ाम आिण मराठी सािह य 
४. मराठवाड्यातील मह वाचे लेखक: मराठी सािह याला योगदान  
५. खालील सािह यकृत चा अ यास अपेि त आह े 

अ. र  आिण पाऊस )कथासं ह (– नागनाथ को ाप ले, प गंधा काशन, पुण े 
आ. जोहार )कादबंरी (– सशुील धसकटे, अ रवा य काशन, पणु े 
इ. भईु )किवतासं ह ( – जयराम खडेेकर, ऊम  काशन, जालना   
ई. समाज वा य – (नाटक) – अिजत दळवी, पा यलुर काशन, मुंबई  

संदभ थं  
मराठवाड्यातील सािह य – (संपा) हाद लुलेकर, सतीश बडवे  
मराठवाडयाचे सािह य –(संपा)  िमिलंद कांबळे  
मराठवाडा एक शोध – अ णचं  पाठक  
मराठवाडा सािह य संमेलनाचंी अ य ीय भाषण े– (संपा) नर  चपळगावकर 
मराठवाड्याची कथा – (संपा) वासदुवे मलुाटे  
मराठवाड्यातील किवता – (संपा) फ. म. शहािजंदे 
नागनाथ को ाप ले : सािह य व समी ा – शंकर राऊत 
नागनाथ को ाप ले: सािह य, व प आिण समी ा – (संपा) तषुार चांदवडकर, पृ वीराज तौर   

एम आर ४.४ ऐि छक 
ामीण सािह य 

Outcome:  िन प ी  
१ ामीण सािह य ही संक पना प  होईल. 
२. मराठी ामीण सािह याचे वेगळेपण ल ात येईल. 
३. ामीण सािह याचा अ यास कसा करावा याबाबत ी िवकिसत होईल. 
४. ामीण सािह य चळवळीचे आकलन होईल. 
५. मह वा या ामीण सािहि यकां या लखेनाची ओळख होईल.  
 



अ यास घटकः 
१. ामीण सािह य : संक पना  
२. ामीण सािह य चळवळ  
३. ामीण सािह याचा इितहास : कथा, किवता, कादबंरी आिण नाटक  
४. पढुील सािह य कृत चा अ यास अपेि त आह े 

अ. खरडछाटणी  – कादबंरी –नामदवे माळी, मनोिवकास काशन, पुण े 
आ. वषृभसु  – किवतासं ह – िव ल वाघ, सुिव ा काशन, सोलापूर  
इ. ईगीन – कथासं ह – महादवे मोरे, मेहता पि लिशंग हाऊस, पुण े 
ई. आकडा - एकािंकका – राजकुमार तांगडे , जनश , औरंगाबाद   

संदभ ंथ  
ामीण सािह य : व प आिण शोध – नागनाथ को ाप ले 
ामीण सािह य : लेिखकाचंी िनिमती – ितमा इगंोल े 

जागितक करण : ामीण सािह य – (संपा) वीण बनसोड, शांतरि त गावंडे 
ामीण सािह य आिण सं कृती – मोहन पाटील  
ामीण सािह य: मु य आिण अिभ ची – नानासाहबे सयूवंशी  
ामीण सािह य – रा. रं. बोराडे  
ामीण सािह य : व प व िदशा – वासदुवे मुलाटे  
ामीण सािह य: एक िचंतन – द. ता. भोसले  

एम आर ४.५ ऐि छक 
वा यीन िनयतकािलके 

Outcome:  िन प ी  
१. िनयतकालीकाचंे मह व ल ात येईल. 
२. िनयतकािलकानंी मराठी सािह याला िदललेे योगदान कळून येईल. 
३. िनयतकािलकाचंे व प ल ात येईल. 
४. िनयतकािलकाचंे काय ल ात येईल. 
५. िनवडक िनयतकािलकांची वाटचाल कळून येईल. 

अ यास घटकः  
1. मराठी िनयतकािलकाचंा सिं  प रचय  
2. सािहि यक, सं था, वाचक, जािहराती यां या व पासबंंधी ओळख.  
3. िनयतकािलकांम ये काळानु प घडत गेलेले बदल. 
4. िनयतकािलकाचंी गरज आिण पसंती. 
5. िनयतकािलकाचंे योगदान आिण या या मयादा.  
6.आधिुनक तं ान आिण िनयतकािलके.  
 सदर अ यास पि केत पुढील िनयतकािलकांचा थूलमानाने अ यास करण ेअपेि त आह.े 
1.भाषा आिण जीवन  
2.नवभारत  



3. ित ान 
4.यगुवाणी  
5.अि मतादश  
6.किवता-रती  
7.नव अनु भ 
8.िमळून सा याजणी  
9.पंचधारा  
10.फडक  
संदभ थं  
1.मराठी वृ प ांचा इितहास- वा. के. ललेे 
२.मराठी िनयतकािलकांचा वा यीन अ यास – व. िद. कुलकण  
३. मराठी मािसकांची शंभरी – बा. द. सातो कर 
४. िनयतकािलक वा य – रा. ी. जोग (मराठी वा याचा इितहास या खडंातनू 
५. मराठी वा यातील िनयतकािलकाचंे सािह य वाहानंा योगदान – (सपंा) तषुार चांदवडकर 
६. ‘ ित ान’ची सचूी – संिगता मोरे 
 
ि तीय  स           ------------------------------------------------------------- 

एम आर ५ अिनवाय  
आधिुनक मराठी वा याचा इितहास 
 (1818 ते 1960) 
Outcome:  िन प ी  

१. आधिुनक मराठी सािह याचे बदलते व प समजून घेणे.  

२. सािह यातील प रवतनाचे योगदान कळून येईल. 

३. सािह यातील आधिुनक करणाचा शोध घेणे. 

४. वा येतीहासाची संक पना कळून यईेल. 

५. वातं या या आंदोलनाचे मराठी सािह यावरील प रणाम ल ात येतील.  
अ यास घटकः 

1.  वा येितहासाची संक पना  
2. इ.स. 1818 ते 1960 या कालखंडातील सामािजक, सां कृितक, भािषक, राजक य आिण वा यीन पा भमूी. 
3. ि ती िमशनरी आिण सरकारी पातळीवरील वा यिनिमतीचे य न.  
4. वातं याची चळवळ  
5. िविवध वाद(Ism) िवचारधारांचा वा यिनिमतीवर पडलेला भाव.  
6. मु णकला आिण वा यिनिमती. 
7. िनयतकािलके आिण मराठी सािह य. 
सदर अ यासपि केत  पढुील वा य काराचंा अ यास करणे अपेि त आह.े 
1. िनबंध वा य. 



2. नाटक  
3. किवता  
4. कथा  
5. कादबंरी  
6. लिलत ग   (च र , आ मच र , वासवणन इ यादी) 
संदभ थं  
अवाचीन मराठी ग ाचे पवूपीिठका- गं. बा. सरदार 
मराठी वा याचा इितहास खंड 1 ते 7 - मसाप, पुण े
मराठी ग ाचा इं जी अवतार - द. वा. पोतदार 
आधिुनक मराठी वा याचा इितहास, खंड 1, 2 अ. ना.दशेपांडे  

दि णा,खंड 1,2 कॉि टने टल काशन, पणु.े 

एम आर ६ अिनवाय  
ऐितहािसक भाषािव ान 

Outcome:  िन प ी  
१. मराठी भाषेची वाटचाल ल ात येईल. 
२. बोलीिवषयीचे गैरसमज दरू होतील. 
३. वभाषेकडे पाह याची नवी ी िवकिसत होईल. 
४. भािषक प रवतनाचे व प कळून यईेल. 
५. भाषाकुल संक पनेचे ान होईल. 

अ यास घटकः 
1.   ऐितहािसक भाषािव ानः संक पना आिण व प 
2.   भािषक प रवतन 
3.   भाषाकुल सकं पना 
4.   मराठी भाषचेी उ प ी 
5.   भाषािव ान व इतर अ यास े े 
 संदभ थं 
तळुपुळे डॉ. श.ं गो., यादवकालीन मराठी भाषा 
वािळंबे मो. रा., सलुभ मराठी याकरण 
केळकर डॉ. अशोक , मराठी भाषेचा आिथक संसार 
गोसावी डॉ. र. रा., ऐितहािसक भाषाशा  
मालशे, इनामदार, सोमण (सपंा), भाषािव ानः वणना मक आिण ऐितहािसक 
कानडे डॉ. म.ु ी., मराठीचा भािषक अ यास 
गज गडकर डॉ. ी. न., भाषा आिण भाषाशा  
खोडद ेसवुणा, ऐितहािसक भाषािव ान आिण मराठी भाषा 

एम आर ७ अिनवाय  
चळवळ च ेसािह य 



 
Outcome:  िन प ी  

१. चळवळीची संक पना ल ात येईल. 
२. लढा, आंदोलन, चळवळ यामंधील सीमारेषा कळून येतील. 
३. समाज बदलासाठी चळवळीचे योगदान समजून यईेल. 
४. सािह याशी असणारा चळवळीचा अनबुंध कळून येईल. 
५. चळवळीने िनमाण केले या सािह याचे आकलन करता यईेल.  

अ यास घटकः 
१. चळवळ चे सािह यशा   
२. म ययगुातील भ  चळवळी आिण मराठी सािह य  
३. ि टीश काळातील समाजसुधारणे या चळवळी आिण मराठी सािह य  
४. वातं य चळवळ  आिण मराठी सािह य 
५. भाषाशु ीची चळवळ  
६. वातं यो र कालखंडातील चळवळी आिण मराठी सािह य: अिनयतकािलके, ामीण, दिलत, ीमु , 

आिदवासी, शेतकरी आिण कामगारां या चळवळी 
७. पढुील सािह य कृत चा अ यास अपेि त आह े 

अ.   शेतक-याचा असूड - महा मा जोतीराव फुले  
आ.   प ी - साने गु जी  
इ.  गाणी चळवळीची -  नारायण सवु  

संदभ ंथ  
आंबडेकरी चळवळीचे अतंरंग – अजनु डागंळे 
दिलत पॅथंर – शरणकुमार िलंबाळे  
महष  िव. रा. िशंदे यां या राजक य व सामािजक चळवळी – तानाजी ठ बरे 
मानवािधकार चळवळ – धनंजय खरै, िशवाजीराव ठ बरे  
सभुाषच  बोस आिण भारतातील क युिन ट चळवळ – गौतम चटोपा याय  
भारतीय सहकारी चळवळ – चौगलुे, पठाण 
भारतातील सामािजक चळवळी – घन याम शहा  
िहदंु थान या वातं य चळवळीचा इितहास – जयिसगंराव पवार  
महा मा फुले आिण शेतकरी चळवळ – अशोक चौसाळकर  
स यशोधक चळवळ – संभाजी खराट 
सािह य आिण समाज – (संपा) नागनाथ को ाप ले  
सािह याचा अ वयाथ – नागनाथ को ाप ले  
सािह य आिण िव ोह – (संपा) पृ वीराज तौर  
नपे ा – अशोक शहाणे 
आिदवासीः समाज, सं कृती आिण सािह य – (सपंा) वैजनाथ अनमलुवाड   

एम आर ८.१  ऐि छक  
मराठी बोली आिण सािह य 



 
Outcome:  िन प ी  

१. बोल चे मह व समजनू येईल. 
२. बोल या िनिमतीची कारणे कळून यतेील. 
३. बोल चे लािल य ल ात येईल. 
४.  महारा ातील बोल ची ओळख होईल.  
५. बोल चा अ यास कसा केला जातो ह ेल ात येईल. 

अ यास घटकः 
१. बोली: संक पना  
२. महारा ातील बोली  
३. बोल चे स दयशा   
४. बोलीभाषेतील मराठी सािह य  
५. िवशेष अ यास – अिहराणी, व-हाडी, मालवणी, झाडी, िभ ली, दखनी या बोलीतील सािह याचा 

िवशेष अ यास  
संदभ थं  
दखनी भाषाः म-हाटी सं कृतीचा एक आिव कार – ी. रं. कुलकण  
बोली: समाज, सािह य आिण सं कृती – कैलास सावकर  
सामािजक भाषािव ान आिण बोली – शिशकला कांबळे  
व-हाड इितहास आिण बोली – िव ल वाघ  
अिहराणी. भाषा- वै ािनक अ यास – रमेश सयूवंशी  
भारतीय भाषांचे लोकसव ण, मु य संपादक : डॉ. गणशे देवी महारा ातील बोल चे संपादक : अ ण जाखडे 
भाषािचंतन - केशव सखाराम दशेमखु 

एम आर ८.२  ऐि छक  
बालकुमार सािह य 
Outcome:  िन प ी  

१. बालकुमार सािह याचे मह व समजनू येईल. 
२. ौढ सािह यापे ा िनराळे असणारे बालसािह याचे वगेळेपण समजनू येईल. 
३. मराठी बालसािह याची व बालसािहि यकाचंी ओळख होईल. 
४. भाषातं रत बालसािह याचा प रचय होईल. 
५. बालसािह यातील न या योगांचे आकलन होईल.  

अ यास घटकः 
१. बालसािह याची संक पना  :िशशू ,बाल ,कुमार  
२. मराठी बालसािह याची वाटचाल  
३. भाषातंरीत बालसािह य  
४. बालसािह य आिण अ य कलाचंा अनबुंध  :िच कला ,संगीत  
५. बालसािह य  :िनयतकािलके ,सािह य समंेलने ,नवे योग  
६. खालील सािह य कृतीचा अ यास अपेि त आहे 



अ. गोट्या – कादबंरी -  ना  .ध .ता हणकर , ीसमथ ंथ भवन, पणु े 
आ. िटंबा या किवता  – किवतासं ह - िकशोर पाठक, संवेदना काशन, पुण े  
इ. िश णतप वी जे  .पी .नाईक  – च र  - िशवशंकर उपास,े वानंद काशन, आजरा 
ई. मांज  आिण इतर कथा – कथासं ह – राजीव तांबे, राजहसं काशन, पुण े   

संदभ ंथ  
शतकातील बालकिवता – (संपा) डॉ लीला दीि त 
बालसािह याचे अतंरंग – िव ास वसेकर 
मराठी बालसािह यः िवचार आिण दशन – डॉ. लीला दीि त 
िलहीणं मुलाचं,ं िशकवण ंिश काचंं – लीला पाटील 
बालसािह यः आकलन आिण समी ा– िव ा सवु बोरसे 
बालवा य - दिेवदास बागलु 
मराठी बालवा यः व प आिण अपे ा - सलुभा शहा 
बालसािह याचे अंतरंग - रजनी िहरळीकर 
बालिश ण, बालसािह यः िविवध आयाम - मदंा खांडगे, लीला दीि त (सपंा.) 
मराठी बालसािह यः वाह आिण व प - लीलावती भागवत 
बालसािह याची परेखा - मालतीबाई दांडेकर 
बालकुमार सािह य: आशय आिण लयत व – महावीर ज धळे  

एम आर ८.३  ऐि छक  
दिेशक सािह य 

Outcome:  िन प ी  
१ सािह याचे वाह आिण कार ल ात येतील. 
२ काळ आिण सािह यलखेनाचा ीकोन याब ल जाणीव समृ  होईल. 
३ मह वा या ादेिशक लेखकां या लखेनाचा प रचय होईल. 
४ िभ न िभ न सािह य वाहातील कला कृत म य ेअसणारा भू दशे कसा िनराळा असतो ह ेकळून येईल.  
५ िनवडक कलाकृत चा प रचय होईल. 
अ यास घटकः 

१. ादिेशक सािह य: संक पना  
२. मराठी ादिेशक सािह याचे व प  
३. दशे: ामीण, वंिचत, महानगरी आिण िव ान सािह यातील  
४. िनवडक सािह यकृत चा अ यास  

अ.  चानी – िच. यं. खानोलकर, मौज काशन, मुंबई  
आ.  गारंबीचा बाप ू– ी. ना. पडसे, कॉ टीने टल काशन, पुण े 
इ.  पडघवली – गो. नी. दांडेकर, मृ मयी काशन, पुण े  

संदभ ंथ  
आधिुनक मराठी वा ायाचा इितहास – अ.ना. दशेपाडें  
कादबंरी – ल. ग. जोग  



ांिथक मराठी भाषा आिण क कणी बोली – अ. का. ि योळकर  
धार आिण काठ – नरहर कु ं दकर  

ी यि रेखा: गोनीदां या – उ वला दवेरे  
दि णा - कॉ टीने टल काशन, पुण े

मराठी कादंबरीतील ादिेशकता – भा कर शेळके  
ादिेशक बोलीचे भाषािव ान – (संपा) सजंय लोहकरे 

एम आर ८.४  ऐि छक  
वा यीन कालखडंाचा अ यास 

Outcome:  िन प ी  
१. वा यीन कालखडं ही संक पना प  होईल. 
२. इितहासाकडे पाह याची नवी ी िवकिसत होईल. 
३. लेखन कृत चे मह वमापन काळा या कसोटीवर कसे करता यतेे ह ेसमजनू येईल. 
४. कालखडंा या अ यासाची प रमाणे कळून येतील. 
५. बदल या काळाचे नेमके आकलन करता येईल. 

अ यास घटकः 
1.कालखंडाचा अ यास हणजे काय ? ताि वक मीमांसा. 
 2.कालखडंा या रेणा- वृ ी, भाषा आिण शैली. 
 3.कालखडंानु प वा यीन संशोधन.  
4.िविवध कालखडंात लेखन करणा या लेखकाचंे यि म व. 
5.सदर अ यासपि केत पुढील माण ेअ यास करण ेअपेि त आह.े 
यादवकाळ, बहामनीकाळ, िशवकाळ, पेशवेकाळ, अ वल इं जीकाळ आिण आधिुनक वा मयकाळ. 
संदभ थं  
वा यीन कालखडंाचा अ यास -उषा दशेमखु  

ाचीन मराठी वा याचा इितहास- अ.ना.दशेपांडे 

एम आर ८.५  ऐि छक  
अमराठी ांतातील मराठी सािह य 
Outcome:  िन प ी  
१ मराठी सािह या या िव तारले या प रघाचा प रचय होईल. 
२ मराठी माणसू, मराठी भाषा व मराठी सािह य यािंवषयीचे आकलन समृ  होईल. 
३ महारा ातील व महारा ाबाहरेील मराठी सािह याचे िनराळेपण ल ात येईल. 
४ महारा ाबाहरेील मराठी सं कृतीचा प रचय होईल. 
५ महारा ापासून दरू ांतात सु  असलेले मराठीिवषय काय ल ात येईल.  
अ यास घटकः 

१. महारा ाबाहरेील मराठी समाजः इितहास आिण प रचय 
२. म ययगुीन काळात अमराठी ांतात झाललेे सािह य िनिमतीचे य न 
३. आधिुनक काळातील अमराठी ांतातील सािह य िनिमती 



४.  अमराठी ातंातून कािशत होणारी मराठी वा यीन िनयतकािलके (पढुील िनयतकािलकांचा िव ताराने 
अ यास अपेि त आह ेपंचधारा, अनबुंध, नव अनबुंध, एकता, प सारांश, मायबोली) 

५. अमराठी ातंातील मराठी सािह य सं था व उप म (पढुील सािह य सं थांचा व बहृन महारा  
मंडळा या कायाचा अ यास अपेि त - मराठी सािह य प रषद हदैराबाद, मराठी वा य प रषद बडोदा, 
इदंरू, िद ली, िबलासपरु, कोलकाता, भोपाळ, वाराणशी, अिलगड, यां यासोबत गोवा, कनाटक आिण 
तमीळनाडू रा यातील मराठी लखेकाचंी ओळख अपेि त आह.े) 

६. भारताबाहरेील दशेात होणारी मराठी सािह य िनिमती व ितचे वेगळेपण (अमे रका, रिशया, कॅनडा, 
मॉ रशस, िसंगापरू, इ ाईल इ यािद दशेातील मराठी सािह य िनिमतीची ओळख.) 

७. िव  मराठी सािह य संमेलन, जागितक मराठी सािह य प रषद, जागितक सािह य समेंलन इ यािद 
सािह य उप माचंा प रचय. 

८.  पढुील सािह यकृत चा अ यास अपेि त आह े
अ.  िवदेिशनी – (संपादन) िव लूेखा अकलूजकर  
आ.  हदैराबादची िच रकथा – धनंजय कुलकण    

      संदभ ंथ  
लळीत बाळकृ ण, भैलुम ेराजाभाऊ (सपंा.), मरिणका, आंतररा ीय चचास , बोरा कॉलेज, िश र 
घोडनदी िज हा पुण,े फे वूारी २०१७ 
महारा  कनाटक सां कृितक अनुबंध – अ. रा. तोरो  
दि ण भारतातील मराठी वा ायाचा इितहास : तंजावर खंड – वसतं जोशी  
दि ण भारतातील मराठी वा ायाचा इितहास: आं   कनाटक खंड – वसंत जोशी, द. िद. पुंडे  
तंजावरी राजेभोसले : सािह य आिण समी ा – ई र सोमनाथे 

मराठी - थम स  – खलेु ेयांक ............................................................ 
MR – OE 1 
मराठी भािषक कौश ये: सं ापन कौश ये 

Outcome:  िन प ी  
१ चागंले व नेमके प लखेन करता येईल. 
२ कायालयीन प यवहार कर यास सहा य होईल. 
३  सावजिनक काय मां या आयोजनात नेमकेपणा आणता येईल. 
४ सं ापनात सहजता येईल. 
५ िवरामची हाचे मह व कळून येईल. 

अ यास घटकः  
१. सं ापन कौश यः संक पना व व प 
२. प लेखन उपयोजनः कौटंुिबक ( यि गत, ासंिगक), सां कृितक (िनमं ण, आभार), कायालयीन 

(अज, आदशे), यावसाियक (मागणी, मरण) 
३. कायालयीन सं ापनः  व प आिण वैिश ्य े– , िट पणी लेखन, अहवाल लेखन 
४. काय म पि का व काय म आयोजन तं  – काय माचे आयोजन, पवूिनयोजन, पि कालेखन, 

सू सचंालन, वृ ातं लखेन आिण वृ लेखन.  
५. लेखनातील िवरामिच हांच ेमह व. 



 
संदभ ंथः 
उपयोिजत मराठी – डॉ. भाकर जोशी, डॉ. िकशोर पाटील 
यावहा रक मराठी – ल. रा. निसराबादकर 
यावहा रक मराठी – काश परब 
यावहा रक मराठी – (सपंा) द. िद. पुंडे, क याण काळे 

व तुिन  आकलन आिण उपयोिजत मराठी – नर  मारवाडे 
कायालयीन प लेखन – मोहन पोतदार 
यावहा रक मराठी – डॉ. लीला गोिवलकर 

मराठी लखेन दशन – चं हास जोशी 
मराठी भािषक कौश ये िवकास – संपादक, पृ वीराज तौर  

MR – OE 2 
िलंगभाव: संक पना आिण व प  

Outcome:  िन प ी  
१. िलंगाधारीत समाज यव थेचे आकलन होईल. 
२. िलंग आिण समाज यव था यांचे ताणतणाव कळून येतील. 
३. समानतेवर आधा रत समाज यव थे या उभारणीत यगेदान दे यासाठी नवी िवचारसरणी िवकिसत 

होईल. 
४. मराठी सािह यातील िपतसृ ाक सािह य यवहाराची ओळख होईल. 
५. जाती यव थेने सािह यावर केललेे प रणाम कळून येतील. 

अ यास घटकः 
१ िलंगभाव: संक पना आिण व प  
२ जात आिण िलंगभाव 
३ िश ण आिण िलंगभाव 
४ िलंगभाव आिण मराठी सािह य  
सदंभ ंथ : 
िपतसृ ा व ीमु -  वंदना सोनाळकर/ शिमला रेगे  
िलंगभाव का मानव वै ािनक अ वेषण : तीछेडी े  - लीला दबुे 
संदभासिहत ीवाद-  सपंादक- वंदना भागवत  
मानवशा ातील िलंगभावाची शोध मोहीम- िव तु भागवत  
समकालीन सािह यचचा-  सपंादक- मनोहर जाधव/ ीकांत दशेमखु  
िलंगभाव समजनू घेताना- कमला भसीन (अन.ु तुी तांबे) 

ीवादी समी ा: व प आिण उपयोजन -  अि नी ध गडे 
 

 
 



MR – OE 3 
लोकि य सािह य 
Outcome:  िन प ी  
      १    सािह यातील िविवध सकं पनाचंा प रचय होईल. 

२ मराठी सािह याचे व प कळून यईेल. 
३ अिभ ची उंचाव यास उपयोग होईल. 
४ लोकि यता हणजे काय? ह ेल ात येईल. 
५ अिभजन कलाकृतीही लोकि य असते ह ेकळून येईल. 

अ यास घटकः 
१.      लोकि य सािह य : संक पना व बदलते व प 
२.      लोकि यता : अिभजात सािह य, े  सािह य, कला मक सािह य आिण बाजार 
३.      वाचकां या अिभ चीचा दबाव, काशकाचंी मागणी, सार मा यमाचंी अगंभतू वैिश ्ये  
४.      मराठी लोकि य सािह याची परंपरा व लोकि य सािह याचे कार  
५.      पढुीलपैक  एका सािह यकृतीचा िवशेष अ यास अपेि त आह े
अ.   प ास कारण क ... – अरिवंद जगताप, ंथाली, मुबंई  
आ.   मन म ह ैिव ास – िव ास नागंरे पाटील, राजहसं काशन, पुण े 
इ.     दिुनयादारी – सहुास िशरवळकर, शिशदीप काशन, पुण े  
संदभ ंथ 
सािह याचा अवकाश – नागनाथ को ाप ल 
कादबंरी आिण मराठी कादंबरी – उषा ह तक 
टीका वयवंर – भालचं  नेमाडे 
धार आिण काठ – नरहर कु ं दकर 
मराठी कथेची ि थतीगती – अजंली सोमण 

MR – OE 4 
मराठी सािह य आिण सं कृती 

Outcome:  िन प ी  
१. वा यीन सं कृतीची ओळख होईल. 
२.  मराठी सािह याने िनमाण केले या सं कृती यव थेशी प रचय होईल. 
३. मराठीचे वा यीन पयावरण ल ात यईेल. 
४. अिभ चीची सकं पना कळून येईल.  
५. वाचन सं कृतीकडे पाह याची ी िमळेल. 

अ यास घटकः 
१. सािह य  ,समाज आिण सं कृती  :संक पना  
२. वा यीन सं कृती: पारंप रक आिण आधिुनक घटक  
३. सं कृती आिण कलािनिमती: सािह य समेंलन,े वादिववाद, भिूमका, वा यबा  दबाव  
४. वा यीन परंपरा आिण अिभ ची  



५. वाचनसं कृती: लेखकाची ितमा, समाजमानस, ंथ यवहार  
संदभ ंथ  
वा यीन सं कृती – सधुीर रसाळ 
सािह य आिण अि त वभान – िदलीप पु षो म िच े  
सािह य आिण सामािजक संदभ – रा.ग. जाधव  
िमथक आिण नाटक – तारा भवाळकर  
सािह याचे सामािजक व सां कृितक अनुबंध – म. स.ु पाटील  
काही वा य कार  :शोध आिण व प –  वसंत जोशी  
सािह यिवमश – रमेश वरखडेे  

 
मराठी – ि तीय  स  – खलेु ेयांक ............................................................ 
MR – OE 5 
मराठी भािषक कौश ये : संवाद व लेखन कौश ये 
Outcome:  िन प ी  
     १   भािषक सवंादाचे मह व अधोरेिखत होईल. 

२ सवंादा या िविवध घटकांचा प रचय होईल. 
३ शासन व शासनाची काय णाली ल ात येईल. 
४ माण मराठी लेखनाचे िनयम मािहती होतील. 
५ मराठी भाषेतनू सहज संवाद साधता येईल.  

अ यास घटकः 
१. भािषक कौश येः व प 
२. सवंाद कौश याचा आिव कार 
अ. भाषण 
आ. प रसंवाद 
इ. मलुाखत 
३. लेखन कौश याचा आिव कार 
अ. अज लखेन 
आ. वप रचयप  
इ. रोजिनशी 
४. माण मराठी लखेनाचे िनयम  

संदभ ंथ 
उपयोिजत मराठी – डॉ. भाकर जोशी, डॉ. िकशोर पाटील 
यावहा रक मराठी – ल. रा. निसराबादकर 
यावहा रक मराठी – काश परब 
यावहा रक मराठी – (सपंा) द. िद. पुंडे, क याण काळे 

व तुिन  आकलन आिण उपयोिजत मराठी – नरे  मारवाडे 



कायालयीन प लेखन – मोहन पोतदार 
यावहा रक मराठी – डॉ. लीला गोिवलकर 

मराठी लखेन दशन – चं हास जोशी 
मराठी भािषक कौश ये िवकास – पृ वीराज तौर  

MR – OE 6 
आंबेडकरी सािह य 
Outcome:  िन प ी  

१    डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यां या य म वाचा मराठी सािह यावर पडललेा भाव ल ात येईल. 
२ सािह याकडे पाह याची नवी ी िवकिसत होईल. 
३ िवचारसरणी आिण सािह य यवहार यां यािवषयी नवे भान यईेल. 
४ डॉ आंबेडकरां या त व ानातून आकाराला आले या चळवळीकळून येतील. 
५ आंबडेकरी सािह याचा अ यास होईल. 

अ यास घटकः  
१. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरः जीवन आिण काय 
२. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच ेवण यव थेिवषयी आिण सधुारणािवषयक िवचार 
३. आंबडेकरी चळवळीचा मागोवा. 
४. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा मराठी सािह यावरील भाव 
५. पढुीलपैक  एका सािह यकृतीचा िवशेष अ यास अपेि त आह े

अ. भडास –अिनल सपकाळ (कादबंरी) सायन पि लकेश स, पुण े 
आ. आता होऊन जाऊ ा – लोकनाथ यशवंत (किवतासं ह)  

संदभ ंथ 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर िवचारमंथन – वा. ना. कुबेर 
डॉ बाबासाहबे आंबडेकरांचे बिह कृत भारतातील अ लेख – र नाकर गणवीर 
डॉ. भीमराव रामजी आंबडेकर – चां. भ. खरैमोडे 
प कार डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर – गंगाधर पानतावण े
आंबडेकरी चळवळ – य. िद. फडके  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर – धनंजय क र 
आंबडेकरी जलसे –  भगवान ठाकूर  
आंबडेकरी चळवळीचे अतंरंग – अजनु डागंळे 
फुले आंबडेकरी चळवळीचे ांतीशा  – मनोहर पाटील  
आंबडेकरी किवता – (संपा) प ाकर तामगाडग े 
फुले आंबडेकरी ेरणचेे नवे कवी नवे आकलन – मोतीराम कटारे  
सवदश  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर – सपंादक: डॉ. पी. िव ल, डॉ. नागोराव कंुभार  
 
 
 
 



MR – OE 7 
इटंरनेट आिण मराठी भाषा 

Outcome:  िन प ी  
१ इटंरनेटचा मराठी सािह यावर पडलेला भाव कळून येईल. 
२ इटंरनेट्मळेु बदलत चालले या सािह य यवहाराचे भान येईल. 
३ इटंरनेटने उपल ध क न िदले या संधीशी ओळख होईल.  
४ िविवध मराठी संकेत थळाचंी मािहती होईल. 
५ मराठीतनू संगणकावर काय कर याची उम  जागतृ होईल.  

अ यास घटकः 
१. इटंरनेट : िवकास आिण िव तार 
२. समाजमा यम ेआिण मराठी भाषा  
३. िव कोश, ई पु तके 
४. लॉग, संकेत थळ आिण मराठी भाषा 
५. अिभ य या न या श यता आिण भािषक सजनशीलता  

संदभ ंथ 
सोशल मीिडया िडजीटल दिुनया – फु ल सतुार 

सारमा यमांसाठी लखेन कौश य े- यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ, नािशक, पु तक .MAR 
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उपयोिजत मराठी-  काश मेदककर  
मा यमाचंी भाषा आिण लेखन कौश ये-  केशव तपुे  

MR – OE 8 
मराठीच े याकरण 

Outcome:  िन प ी  
१ मराठी याकरणाची न याने ओळख होईल. 
२  मराठी याकरणाचे मह व ल ात येईल. 
३ मराठी याकरणाचा अ यास कर याची आवड िनमाण होईल. 
४ मराठी या वणमालेचा नवा प रचय होईल. 
५ िवरामाची हाचंे मह व ल ात यईेल.  

अ यास घटकः 
१. भाषा  ,िलपी आिण याकरण  
२. मराठीची वणमाला  – कार ,वर ,यजंन ,उ चार थाने ,अकारिव हे  
३. श दा या जाती 
४. िवभ   
५. योग  
६. ि यापद  
७. िवरामिच ह े 



संदभ थं  
सगुम मराठी याकरण व लखेन – मो. रा. वाळंबे  
भाषािचंतन – डॉ केशव सखाराम दशेमुख  
 
MA Marathi Second Year 
 
 

III 
 

 
 

                 M.A.  Marathi Second Year                                                                                                       
Sem :  III 

Core Module 
vfuok;Z vH;klif=dk 

Module & Name Credits Allotted 
 

   
   

MR- 9 
MR- 10 

Elective Module 
MR-11.1  
MR- 11.2 
MR- 11.3 
MR- 11.4 

 

 lkfgR;fopkj 
o.kZukRed Hkk”kkfoKku 
 
जा हरात लेखन  
मा हतीपर लेखन  
,dk ys[kdkpk vH;kl% Q-eaq- 
f’akaans  
vkfnoklh lkfgR;      
 

4 
4 
 

4 
4 
4 
4 
 

,sfPNd vH;klif=dk 
Open Elective Module 

MR-12.1  
MR- 12.2 
MR- 12.3 

 
,sfPNd vH;klif=dk 
Elective Module 

MR-12.4 
MR- 12.5 
MR- 12.6 
MR- 12.7 

 vkarj ladqy 
 
ltZu’khy ys[ku  
स दयशा   
मराठ  ल लत नबंध  
संकुलातंगत 
सा ह याचे समाजशा   
pfj= vkRepfj=    
ejkBhps O;kdj.k      
izknsf’kd lkfgR;     
 

 
4 
4 
4 
 
 
 

4 
4 
4 
4 
 

Viva –Voce  2 
   

 

IV 
 

Core Module 
vfuok;Z vH;klif=dk 

Module & Name Credits Allotted 

MR- 13 
MR- 14 

Elective Module 
MR- 15-1 

leh{kkfopkj 
vk/kqfud ejkBh okM~-e;kph lkaLd`frd ik’oZHkweh 
         
lektek/;es vkf.k ejkBh lkfgR 

4 
4 
 

4 



MR- 15-2 
MR- 15-3 
MR –15-4 

 

fL=;kaps ys[ku 
बोल  व ान 
vkfnoklh yksdlaLdr̀h   

4 
4 

,sfPNd vH;klif=dk 
Open Elective Module 

MR-16 -1 
MR- 16.2 
MR- 16.3 

 
  ,sfPNd vH;klif=dk 

Elective Module 
 

MR- 16.4 
MR-16.5  
MR-16.6 
MR- 16.7 

 

vkarj ladqy 
 
vejkBh izkarkrhy ejkBh lkfgR;  
xhrys[ku                    
lkfgR; la’kks/kui/rh     

 
ladqykarxZr 
 
okM~-e;hu okn ladYiuk 
lkfgR;kps v/;kiu    
ejkBh Hkkf”kd dkS’kY;s  
gSnjkckn eqDrhlaxzkekps lkfgR;  
 

 
4 
4 
4 
 
 
 
 

4 
4 
4 
4 

Viva -Voce  2 
  

MR- 17 
 

izdYiys[ku ¼vfuok;Z½ 
 

 
4 

   
   
 
 
 

Total Credit of III & IV Semester:  40 

 
एम ए मराठी 
ि तीय वष 
स  ितसरे…………………………………………………………………. 
 
एम आर ९ अिनवाय  
सािह यिवचार 

१. सािह याच े व प 
२. सािह याच े योजन 
३. सािह याची िनिमती ि या 
४. सािह य काराचंी संक पना 
५. सािह याची भाषा 
६. सािह य िस ातं 

संदभ ंथ 



भारतीय सािह यशा  – ग. यं दशेपाडें 
रसिवमश – के ना. वाटवे 
अिभनव का य काश – रा. ी. जोग 
अिभनव सािह यशा  – भालचं  खांडेकर, लीला गोिवलकर 
का यशा दीप – स. रा. गाडगीळ 
मराठीचे सािह यशा  – मा. गो. दशेमुख 
सािह यिवचार – िद. के. बेडेकर 
सािह याची भाषा – भालचं  नेमाडे 
 
 
 

एम आर १० अिनवाय  
वणना मक भाषािव ान 

१. भाषेचे व प 
२. विनमिवचार 
३. पदिवचार 
४. वा यिवचार 
५. अथिवचार 

 
संदभ ंथः 
विनिवचार - कालेलकर डॉ ना. गो. 

भाषािव ानः वणना मक आिण ऐितहािसक - मालशे, इनामदार, सोमन (सपंा.) 
वणना मक भाषािव ानः व प आिण प ती - काळे, सोमण (सपंा), 
अिभनव भाषािव ान - जोगळेकर, गं. ना.  
भाषािव ान प रचय - मालशे, पुंडे, सोमण (सपंा) 
आधिुनक भाषािव ानः िस ांतन आिण उपयोजन - मालशे िमल द, 
सबुोध भाषाशा  - जोशी . न. 
 
 
एम आर ११.१ ऐि छक  
जािहरात लेखन 
१.      जािहरातीची संक पना 
२.      उ पादन िनिमती, यापार, बाजार आिण जािहरात 
३.      सार मा यमे आिण जािहरात 
४.      जािहरात आिण कलामू ये 
५.      जािहरात आिण सामािजक बांधीलक  



६.      जग िस  जािहरात ची ओळख 
७.      मराठी जािहरात चे बदलते िव  
८.      जािहरात चे य  संिहता लेखन (मु ीत, ा य, क आिण ुक ा य मा यम) 
  
संदभ ंथः 
जािहरात चे जग – शोभा भागवत 

डँनामा – अिभिजत जोग  
जािहरात – साईनाथ पाचारण े
जाहीराताशा  – वंदना खडेीकर 
जािहरात िव  – संजय क ान  
िवपणन आिण जािहरात – सोम साद कजळे  

 
 
 एम आर ११.२ ऐि छक  
 मािहतीपर लेखन 
१. सोशल मीिडयाचे व प (इ-मेल, फेसबुक, हॉटसप, ट्िवटर इ.ची ओळख) 
२. इटंरनेट आिण सोशल मीिडया  
३ मािहतीपर लेखन हणजे काय? 
  अ भाषण लेखन 
  ब अहवाल लेखन  
  क मरिणका संपादन  
  ड वृ ांत लखेन 
  इ मािहतीपुि तका  
  फ मानप  लेखन  
 
संदभ थं  
सोशल मीिडया िडिजटल दिुनया- फु ल सतुार 
यावहा रक मराठी - ल.रा.नािसराबादकर  
सार मा यमासंाठी लखेन कौश ये - यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ, नािशक, पु तक .MAR 
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उपयोिजत मराठी-  काश मेदककर  
मा यमाचंी भाषा आिण लेखन कौश ये-  केशव तपुे  
यावसाियक प यवहार आिण अहवाल लेखन- िश पा दशेपांडे  

भाषण व नाट्यिवषयक िवचार- अशोक दा.रानडे  
 



 
एम आर ११.३ ऐि छक 
एका लेखकाचा अ यासः फ. मु.ं िशंद े

१. लेखकाचा अ यासः संक पना 
२. लेखकाचे य म व 
३. लेखकाचे मह वमापन कर याची प ती 
४. या अ यासपि केत फ. मुं. िशंद ेयां या पुढील लेखनाचा अ यास करावयाचा आह.े 

अ. मळवट 
आ. मी सामील समहूात 
इ. फक राचे अभंग 

 
एम आर ११.४ ऐि छक 
आिदवासी सािह य 
१  .आिदवासी सािह य  :व प ,सं ा, संक पना आिण या ी.  
२ .आिदवासी सािह याची वाटचाल आिण वेगळेपण .३.आिदवासी सािह या या ेरणा. 
४.  मराठी आिदवासी सािह यातील जीवन जािणवाचंा शोध. 
सदर अ यासपि केत पढुील सािह य कारानुसार िनवडक कलाकृत चा अ यास करणे अपेि त आह.े 
गोधड – वाह  सोनवणे 
भाकर – बाबाराव मडावी 
लेखणी या तलवारी – उषािकरण अ ाम 

 
 
एम आर १२. १ ऐि छक )आंतर संकुल ऐि छक(  
सजनशील लेखन 
१. ितभचेी सकं पना 
२. कलावतं आिण िनिमती ि या 
३. किवतेचे सजन 
४. कथेचे सजन आिण कादबंरीचे सजनः सा य भेद 
५. वा यीन करारः सांग याचे आिण दाखव याचे 
६. नाट्यसंिहता आिण रंगभमूी 

संदभ ंथ  
सजृना मक लेखन – डॉ आनंद पाटील  

 
 



एम आर १२.२ ऐि छक )आंतर संकुल ऐि छक(  
स दयशा  
1.   स दयशा ाची संक पना व व प 
2.   स दयवाचक िवधानाचे व प 
3.   स दयशा  आिण समी ा यवहार 
4.   िनिमती िस ातं 
5.   कलानुभव 
6.   कलामू ये 
7.   कलाः वाय ता, नीती आिण स य 
संदभ थंः 
पाटणकर, डॉ. रा. भा., स दयमीमांसा 
मढकर बा. सी., स दय आिण सािह य 
पा ये भाकर, स दयानुभव 
पाटणकर, रा. भा., का टची स दयमीमांसा 
पाटणकर रा. भा., ोचेचे स दयशा  

 
 
एम आर १२. ३ ऐि छक )आंतर संकुल ऐि छक(  
मराठी लिलत िनबंध 

१. सािह यः लिलत आिण लिलतेतर 
२. लिलत िनबंध – संक पना 
३. ललीतग  ते मु ग - वाटचाल 
४. मराठी लिलत िनबंधाचंा इितहास 
५. िनवडक लिलत िनबंधाचा अ यास  

अ. गुजगो ी – ना  .सी .फडके  
आ. पशाची पालवी  - गो .िव .करंदीकर )िवंदा करंदीकर(  
इ. डोह – ी  .िव .कुलकण  
ई. श द मंिजरी – वाती दामोदरे  

 
संदभ ंथ 
मु ग  :संक पना आिण उपयोजन –  िव  .शं .चौगलेु  
लघिुनबंध ते मु ग  – िव  .शं .चौगुले  

 
 
 



एम आर १२. ४ ऐि छक (सकुंलांतगत ऐि छक( 
सािह याच ेसमाजशा  

१. सािह य आिण समाजः पर परसबंंध 
२. सािह याचा सामािजक ीने अ यास 
३. समाजशा ीय समी ा 
४. मा सवाद आिण सािह य 
५. बांधीलक ची संक पना 
६. सािह याच ेसमाजशा  

संदभ ंथः 

सािह य आिण समाज - (संपा) नागनाथ को ाप ले व इतर 
सािह य आिण सामािजक संदभ – रा. ग. जाधव 
सािह य आिण समाज – सदा क-हाडे 
सतं वा याची सामािजक फल तुी – गं. बा. सरदार 
सािह य आिण सामािजक संदभ – अजंली सोमण 
सािह य, समाज आिण सं कृती – िदगबंर पा ये 
 
 
एम आर १२. ५ ऐि छक )संकुलांतगत ऐि छक( 
च र - आ मच र  

१. वा य काराची सकं पना 
२. च र ः संक पना 
३. आ मच र ः सकं पना 
४. च र - आ मच र ः सा यभेद 
५. मराठी च र  लेखनाची वाटचाल 
६. आ मच र , आ मकथन आिण वकथः िवकासाचे ट पे 

संदभ ंथ  
आ  मराठी आ मच र कार सतं नामदवे – सहुािसनी इलकर  
च र  आ मच र  – नारायण भोसले  
च र  आ मच र  – अ म जोशी  
मराठी च र  मलुत वे व समी ा – ग का रावते  

 
 
 
 



एम आर १२.६  ऐि छक )संकुलांतगत ऐि छक( 
मराठीचे याकरण 

भाषा  ,िलपी आिण याकरण 

मराठीची वणमाला  – कार ,वर ,यजंन ,उ चार थाने ,अकारिव हे  

श दा या जाती 

िवभ   

योग  

ि यापद  

िवरामिच ह े 

संदभ थं  
सगुम मराठी याकरण व लखेन – मो. रा. वाळंबे  
 
 
एम आर १२.७  ऐि छक )संकुलांतगत ऐि छक( 
 ादिेशक सािह य 

५. ादिेशक सािह य: संक पना  
६. मराठी ादिेशक सािह याचे व प  
७. दशे: ामीण, दिलत, महानगरी आिण िव ान सािह यातील  
८. िनवडक सािह यकृत चा अ यास  

संदभ ंथ  
आधिुनक मराठी वा ायाचा इितहास – अ.ना. दशेपाडें  
कादबंरी – ल. ग. जोग  

ांिथक मराठी भाषा आिण क कणी बोली – अ. का. ि योळकर  
धार आिण काठ – नरहर कु ं दकर  

दि णा - कॉ टीने टल काशन, पुण े

 
 
 
 
 
 



---------------------------------- चतुथ स ……………………………. 
एम आर १३ अिनवाय   
समी ािवचार 

१. समी ेची संक पना, योजन व काय   
२. सािह यिवचार आिण समी ा  
३. वा यीन मू ये व जीवनमू ये : पर परसंबंध  
४. सािह य आिण इतर लिलत कला  
५. समी ाप ती – समाजशा ीय, मा सवादी, मानसशा ीय, आिदबंधा मक, पवादी.  
६. समी ेतील सकं पना  – अिभजातवाद ,उ र आ धिुनकतावाद  ,वा तववाद ,अितवा तव वाद ,

अि त ववाद ,संरचनावाद  

संदभ थं  
सािह याचे त व ान –   िव. ना. ढवळे 
सािह यातील सं दाय – रा. शं.वािळंबे  
मा सवादी सािह यिवचार – के. रं. िशरवाडकर  
मराठी टीका – वसतं दावतर  
समी ेची नवी पे – गंगाधर पाटील  
समी ेतील न या संक पना – (संपा) डॉ. मनोहर जाधव  

 
 
एम आर १४ अिनवाय 
आधिुनक मराठी वा याची सां कृितक पा भमूी 
१. सं कृती हणजे काय? 
२. सािह य आिण सं कृती याचंा अनुबंध 
३. म ययगुीन सं कृती आिण सािह य 
४. ि टीश कालखडं आिण मराठी सािह यातील बदल 
५. वातं यो र कालखंड आिण बदलती वा यीन सं कृती 
 
 
एम आर १५. १ ऐि छक 
समाज मा यम ेआिण मराठी भाषा 
१. इटंरनेट आिण मराठी भाषा 
२. मा यमाचंी संक पना 
३. सारमा यम े
४. समाजमा यमांचा उदय आिण िवकास 



५. समकालीन समाजमा यमःे व प 
६. समाजमा यमांचेः उपयोग, लाभ आिण तोटे 
७. िनवडक समाजमा यमाचंा प रचय 

संदभ ंथ  
भारतातील सार मा यम ेकाल आिण आज – जे ही हीलिेनलम  /जयमती दळवी  

सार मा यम आिण कायद े– गणशे मुळे 
सार मा यमे आिण मराठी भाषा – भा कर शेळके  
सार मा यमे आिण समाज – सधुीर भटकर  

 
 
एम आर १५.२ ऐि छक 
ि यांचे लेखन  

१ संत कविय ी  
२ आधिुनक काळातील ि यांचे लेखन 
३ वातं यो र काळातील ि याचंे लेखन 
४ ीवादी सािह य 
५ खालील सािह यकृत चा अ यास अपे ीत आहे.  

अ. सतं जनाबाई याचंे िनवडक अभंग )किवता (  
आ. आम या आयु यातील काही आठवणी  – रमाबाई रान डे )आ मच र (  
इ. अ वयाथ - िवजया राजा य )कथासं ह (  
ई.   – किवता महाजन )कादबंरी (  

संदभ थं 
ाचीन मराठी संत कविय चे वा यीन काय- सुहािसनी इलकर 

महारा ातील संत कविय ी - आरती दातार  
 सतं कविय ी- इदंमुती शेवडे  
मराठी लेिखका: िचंता आिण िचंतन- भालचं  फडके 
 दिलत ि याचंी आ मकथने: व प आिण िचिक सा-  मनोहर जाधव  
 
 
एम आर १५.३ ऐि छक 
बोलीिव ान 

६. बोली: संक पना  
७. महारा ातील बोली  
८. बोल चे स दयशा   
९. बोलीभाषेतील मराठी सािह य  



१०. िवशेष अ यास – अिहराणी, व-हाडी, मालवणी, झाडी, िभ ली, दखनी या बोलीतील सािह याचा 
िवशेष अ यास  

संदभ थं  
दखनी भाषाः म-हाटी सं कृतीचा एक आिव कार – ी. रं. कुलकण  
बोली: समाज, सािह य आिण सं कृती – कैलास सावकर  
सामािजक भाषािव ान आिण बोली – शिशकला कांबळे  
व-हाड इितहास आिण बोली – िव ल वाघ  
अिहराणी. भाषा- वै ािनक अ यास – रमेश सयूवंशी  
भारतीय भाषांचे लोकसव ण, मु य संपादक : डॉ. गणशे देवी महारा ातील बोल चे संपादक : अ ण जाखडे 
 
 
एम आर १५.४ ऐि छक 
आिदवासी लोकसं कृती  
1 .आिदवासी  :सं ा आिण संक पना.  
2.आिदवासी  :समाज आिण सं कृती.   
3.आिदवासी भाषा आिण सािह य.  
4. आिदवासी सं कृती हणजे काय? इ. 
संदभ थं : 
भारतीय आिदवासी  - गु नाथ नाडग डे   
आिदवासी सािह य आिण अि मतावेद - सपंा. , फु ल िशलेदार  
वान थ – गणशे दवेी   
आिदवासी  :समाज , सं कृती आिण सािह य  - सपंा.  डॉ  .वैजनाथ अनमलुवाड  

 
 
एम आर १६.१ ऐि छक (आंतर सकुंल ऐि छक) 
अमराठी ांतातील मराठी सािह य 

९. महारा ाबाहरेील मराठी समाजः इितहास आिण प रचय 
१०. म ययगुीन काळात अमराठी ांतात झाललेे सािह य िनिमतीचे य न 
११. आधिुनक काळातील अमराठी ांतातील सािह य िनिमती 
१२.  अमराठी ातंातून कािशत होणारी मराठी वा यीन िनयतकािलके (पढुील िनयतकािलकांचा िव ताराने 

अ यास अपेि त आह ेपंचधारा, अनबुंध, नव अनबुंध, एकता, प सारांश, मायबोली) 
१३. अमराठी ातंातील मराठी सािह य सं था व उप म (पढुील सािह य सं थांचा व बहृन महारा  

मंडळा या कायाचा अ यास अपेि त - मराठी सािह य प रषद हदैराबाद, मराठी वा य प रषद बडोदा, 
इदंरू, िद ली, िबलासपरु, कोलकाता, भोपाळ, वाराणशी, अिलगड, यां यासोबत गोवा, कनाटक आिण 
तमीळनाडू रा यातील मराठी लखेकाचंी ओळख अपेि त आह.े) 



१४. भारताबाहरेील दशेात होणारी मराठी सािह य िनिमती व ितचे वेगळेपण (अमे रका, रिशया, कॅनडा, 
मॉ रशस, िसंगापरू, इ ाईल इ यािद दशेातील मराठी सािह य िनिमतीची ओळख.) 

१५. िव  मराठी सािह य संमेलन, जागितक मराठी सािह य प रषद, जागितक सािह य समेंलन इ यािद 
सािह य उप माचंा प रचय. 

 
      संदभ ंथ  

महारा  कनाटक सां कृितक अनुबंध – अ. रा. तोरो  
दि ण भारतातील मराठी वा ायाचा इितहास : तंजावर खंड – वसतं जोशी  
दि ण भारतातील मराठी वा ायाचा इितहास: आं   कनाटक खंड – वसंत जोशी, द. िद. पुंडे  
तंजावरी राजेभोसले : सािह य आिण समी ा – ई र सोमनाथे 

 
 
एम आर १६.२  ऐि छक (आंतर सकुंल ऐि छक) 

गीतलखेन 
१. गीतः ताि वक िववेचन 
२. गीतरचनेचा पवुितहास 
३. मराठी गीतरचना 
४. गीत आिण चाल 
५. गीतः िनिमती ि या 

संदभ ंथ 
आधिुनक िहदंी किवता म गीितत व – सि चदानंद ितवारी 
आकाशगाणी – योगे र अ यंकर 
चंदरेी लहरी – शांताराम आठवले 

दि णा – कॉ टीने टल काशन 
गीतरचनाः व प व िवकास- क याण इनामदार 

 
एम आर १६.३ ऐि छक (आंतरसंकुल ऐि छक) 
 सािह य सशंोधनप ती 

१. शोध आिण संशोधन 
२. संशोधनः या या आिण कार 
३. सािह याचे संशोधन 
४. भाषेचे सशंोधन 
५. संशोधनातील अडथळे व उपाय 
६. मराठी सािह य सशंोधनाचा इितहास 

 



एम आर १६.४  ऐि छक (संकुलांतगत ऐि छक) 
वा यीन वादः सकं पना 

१. वाद (इझम)- संक पना 
२. सािह यातील वाद 
३. राजक य आिण सामािजक े ातील वादांचा सािह यावरील प रणाम 
४. िनवडक वादाचंा प रचय 

अ. अिभजाततावाद 
आ. स दयवाद 
इ. वा तववाद 
ई. ीवाद 
उ. दशेीवाद 
ऊ. मा सवाद 

संदभ ंथ  
वा यीन वाद : संक पना व व प – सीताराम रायकर व इतर  
जीवन आिण सािह य – शर चं  मिु बोध  
मा सवादी सािह यिवचार – केशव रं िशरवाडकर  
सािह य आिण  कला – म ना लोही  
सािह य िस ातं – अनवुाद स गं मालशे  

 
 
एम आर १६.५ ऐि छक (संकुलांतगत ऐि छक) 
सािह याचे  अ यापन 

१.  मराठी सािह याचे अ यापन 
२. भाषातंरीत सािह याचे  अ यापन 
३. मराठी भाषा व सािह याचे व प- अ ययनातील सम या 
४. मराठी भाषा व सािह य – अ यापन ि येतील नािव य 
५. सािह याच ेअ यापन- न या िदशा 

 
 
एम आर १६.६  ऐि छक (संकुलांतगत ऐि छक) 
मराठी भािषक कौश ये  

१. भािषक कौश ये: सकं पना  
२. लेखन कौश ये 
३. सभंाषण कौश ये 
४. कायालयीन प यवहार  



५. वृ  लेखन  
६. सपंादन कौश य  
७. सू सचंालन आिण काय माचे आयोजन  
८. यि म व आिण भािषक कौश ये  

 
 
एम आर १६.७ (संकुलांतगत ऐि छक) 
हदैराबाद मु  सं ामाचे सािह य  

१. हदैराबादचा मु  सं ाम: इितहास आिण व प 
२. हदैराबाद ातं आिण मराठी भाषे या चळवळी 
३. हदैराबाद रा य आिण भारतीय वातं य चळवळ 
४. हदैराबाद रा य आिण मराठी सािह य  
५. हदैराबाद मु  सं ामावर िलिह या  गलेे या लखेनाचा िवशेष अ यास  

अ. दनैंिदनी – वामी रामानंद तीथ (सपंा. िव. पां. दऊेळगावकर) 
आ. परवड – सधुाकरराव डोईफोडे 
इ. कहाणी हदैराबाद लढ्याची – नरे  चपळगावकर  
ई. गावपाढंरी  - महेश मोरे  

 
 
एम आर १७ अिनवाय 

क प लेखन 
१. क पः व प, कायप ती, मह व 
२. संदभाचे मह व 
३. िटपणे काढ याची प त 
४. शोधिनबधंाची लखेनप ती 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pattern of Question Paper 

Total Marks – 50 

Time- 3 Hours 

Note: 

1) Question one is compulsory. 

2) Attempt any four from the remaining questions,. 

3) Each question carries 10 marks. 

Q. 1.  Short notes (Attempt any two out of the 4) 

Q. 2   Descriptive answer question. 

Q.3  Descriptive answer question . 

Q. 4  Descriptive answer question.  

Q. 5.  Descriptive answer question.  

Q. 6.  Descriptive answer question. 

Q. 7.  Descriptive answer question. 

 

 


