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स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
भाषा, वाङ्मय आवि सस्ं कृती अभ्यास सक
ं ुल
एम ए मराठी (श्रेयाक
ं पद्धती)
अभ्यासक्रम
(जनू २०१९ ते मे २०२३ या कालावधीसाठी)

ठळक वैशिष्ट्ये
 एकुण अभ्यासक्रम ८० श्रेयाांकाांचा अर्ाात २००० गुणाांचा
 प्रत्येक सत्र २० गिु ांचे अर्ाथत ५०० गिु ांचे
 प्रत्येक सत्रात एकूण ४ अभ्यासपशत्रकाांचे अध्ययन बांधनकारक, पैकी चार अभ्यासपशत्रका एम ए
मराठीच्या अभ्यासक्रमातील असतील आशण पाचवी अभ्यासपशत्रका अन्य शवभाग/ सांकुलातील
खुल्या श्रेयाांकातून शनवडणे गरजेचे असेल. प्रत्येक सत्रात शकमान दोन श्रेयाांकाांसाठी (५० गुण)
अन्य शवभाग वा सक
ां ु लातील अभ्यासपशत्रका अभ्यासणे आवश्यक आहे.
 एम ए मराठीच्या प्रत्येक सत्रातील Open Elective अतं गथत असिारी अभ्यासपवत्रका ही सक
ं ु लातील अन्य
ववभागाच्या ववद्यार्थयाांना आवि अन्य संकुलातील ववद्यार्थयाांना दोन श्रेयांकांसाठी अभ्यासता येईल.
 प्रत्येक अभ्यासपशत्रका १०० गण
ु ाांची आशण चार श्रेयाांकाांची असेल. पैकी ५० गण
ु (दोन श्रेयाांक
अांतगात मूल्याांकनासाठी असतील यात १५-१५ गुणाांच्या दोन वगाचाचण्या आशण २० गुणाांचे एक
गृहकाया करणे अपेशित आहे.) सत्राांत पररिा ५० गुणाांसाठी असेल ( सत्राांत प्रश्नपशत्रके त १० गुणाांचे
पाच प्रश्न सोडवणे आवश्यक असेल. पशहला प्रश्न सोडवणे अशनवाया असून तो टीपा शलहा या
स्वरुपाचा असेल, त्यात चार पैकी दोन शटपा सोडवाव्या लागतील, या शटपा एकूण
अभ्यासपशत्रके वर आधारीत असतील. उवारीत प्रश्न प्रत्येकी १० गण
ु ाांसाठी असनू त्याांची उत्तरे
दीर्घोत्तरी स्वरुपात अपेशित आहेत. या सवा प्रश्नाांना पयाायी प्रश्न असतील.)
 प्रर्म आवि वितीय सत्रातील ववद्यार्थयाांसाठी सत्रांत पररक्षेत ५० गिु ांसाठी (दोन श्रेयांक) मौविकी घेण्यात
येईल.
 तृतीय आवि चतर्ु थ सत्राच्या ववद्यार्थयाांसाठी सत्रातं पररक्षेत ५० गिु ासं ाठी (दोन श्रेयाक
ं ) एमसीक्यचू ी स्वतत्रं
प्रश्नपवत्रका असेल.
 एम ए मराठीच्या प्रत्येक ववद्यार्थयाथने अन्य ववभाग व संकुलातील एक अभ्यासपवत्रका प्रत्येक सत्रात वकमान
दोन श्रेयाक
ं ासं ाठी अभ्यासने व वतची पररक्षा देिे अवनवायथ आहे.
 प्रत्येक सत्रासाठी ५०० गुणाांचे शवभाजन ( २० श्रेयाांकाांचे शवभाजन) पुढीलप्रमाणे असेल.
a. प्रत्येकी १०० गिु ांच्या (चार श्रेयांकांच्या) ४ अभ्यासपवत्रका
सत्रातं परीक्षा प्रत्येकी ५० गिु ांसाठी म्हिजे दोन श्रेयाक
ं ासं ाठी आवि दोन श्रेयाक
ं ासं ाठी अतं गथत मलू याक
ं न.
(एकुि सोळा श्रेयांक)
b. ५० गिु ाचं ी (दोन श्रेयाक
ं ) एमसीक्यु पद्धतीची प्रश्नपवत्रका (तृतीय आवि चतर्ु थ सत्रासाठी) वकंवा ५०
गिु ांची (म्हिजे दोन श्रेयांकांसाठी) मौविकी (प्रर्म आवि वितीय सत्रासाठी)
c . वकमान दोन श्रेयांकांसाठी अन्य संकुलातील अभ्यासपवत्रका अभ्यासिे अवनवायथ आहे.

प्रर्म सत्र
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
एम आर १
अवनवायथ
एम आर २
अवनवायथ
एम आर ३
अवनवायथ
एम आर ४
ऐवच्िक
एम आर ४.१
एम आर ४.२
एम आर ४.३
एम आर ४.४
एम आर ४.५
Open Elective from
other Department or
School
Viva voce

अभ्यासपवत्रके चे नाव/ शीषथक
मध्ययगु ीन मराठी वाड्मयाचा इवतहास

श्रेयांक / गिु
४ श्रेयांक / १०० गिु

समाजभाषाववज्ञान

४ श्रेयाक
ं / १०० गिु

मद्रु ीतशोधन

४ श्रेयांक / १०० गिु

िालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक अभ्यासपवत्रका
अभ्यासावी.
साठोत्तरी सावहत्यप्रवाह (ववज्ञान, मवु स्लम, विस्ती)
जागवतकीकरिातील सावहत्य
मराठवाडााः प्रदेश आवि सावहत्य
ग्रामीि सावहत्य
वाङ्मयीन वनयतकावलके
ववद्यार्थयाथने सक
ं ु लातील इग्रं जी, फ्रेंच, स्पॅवनश
ववषयाच्या अर्वा अन्य संकुलातील एका
अभ्यासपवत्रके चा अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
मौविकी (सत्रातील अभ्यासपवत्रकावं र आधाररत)
एकूि

४ श्रेयांक / १०० गिु

२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२० श्रेयांक / ५०० गिु

मराठी - प्रर्म सत्र – िल
ु े श्रेयाक
ं
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
MR – OE 1
MR – OE 2
MR – OE 3
MR – OE 4

अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
मराठी भावषक कौशलये: सज्ञं ापन कौशलये
वलंगभाव: संकलपना आवि स्वरूप
लोकवप्रय सावहत्य
मराठी सावहत्य आवि संस्कृ ती

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

सत्र दुसरे
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
एम आर ५
अवनवायथ
एम आर ६
अवनवायथ
एम आर सात७
अवनवायथ
एम आर ८
ऐवच्िक
एम आर ८.१
एम आर ८.२
एम आर ८.३
एम आर ८.४
एम आर ८.५
Open Elective from other
Department or School

Viva voce

अभ्यासपवत्रके चे नाव/ शीषथक
आधवु नक मराठी वाङ्मयाचा इवतहास

श्रेयांक / गिु
४ श्रेयांक / १०० गिु

ऐवतहावसक भाषाववज्ञान

४ श्रेयाक
ं / १०० गिु

चळवळींचे सावहत्य

४ श्रेयांक / १०० गिु

िालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक
अभ्यासपवत्रका अभ्यासावी.
मराठी बोली आवि सावहत्य
बालकुमार सावहत्य
प्रदेवशक सावहत्य
वाङ्मयीन कालिडं ाचा अभ्यास
अमराठी प्रांतातील मराठी सावहत्य.
ववद्यार्थयाथने सक
ं ु लातील इग्रं जी, फ्रेंच,
स्पॅवनश ववषयाच्या अर्वा अन्य
संकुलातील एका अभ्यासपवत्रके चा
अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
मौविकी (सत्रातील अभ्यासपवत्रकांवर
आधाररत)
एकूि

४ श्रेयांक / १०० गिु

२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु
२० श्रेयाक
ं / ५०० गिु

मराठी – वितीय सत्र – िल
ु े श्रेयांक
अभ्यासपवत्रके चा
क्रमांक
MR – OE 5
MR – OE 6
MR – OE 7
MR – OE 8

अभ्यासपवत्रके चे शीषथक

श्रेयांक / गिु

मराठी भावषक कौशलये : सवं ाद व लेिन कौशलये
आबं ेडकरी सावहत्य
इटं रनेट आवि मराठी भाषा
मराठीचे व्याकरि

२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

सत्र शतसरे
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
एम आर ९
अवनवायथ
एम आर १०
अवनवायथ
एम आर ७
अवनवायथ
एम आर १२
ऐवच्िक
एम आर १२.१
एम आर १२.२
एम आर १२.३
एम आर १२.४
एम आर १२.५
Open Elective from other
Department or School

MCQ EXAM

अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
सावहत्यववचार – भारतीय आवि
पाश्चात्य
विथनात्मक भाषाववज्ञान

श्रेयांक / गिु
४ श्रेयांक / १०० गिु

सामावजक दृविकोिातनू सावहत्याचा
अभ्यास
िालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक
अभ्यासपवत्रका अभ्यासावी.
वचत्रपट संवहतालेिन
वियाचं े लेिन
लेिकाचा ववशेष अभ्यास – अरुिा ढेरे
सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया
भाषातं र अभ्यास
ववद्यार्थयाथने संकुलातील इग्रं जी, फ्रेंच,
स्पॅवनश ववषयाच्या अर्वा अन्य
संकुलातील एका अभ्यासपवत्रके चा
अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
बहुपयाथयी प्रश्न परीक्षा (सत्रातील
अभ्यासपवत्रकांवर आधाररत)
एकूि

४ श्रेयांक / १०० गिु

४ श्रेयांक / १०० गिु

४ श्रेयांक / १०० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु
२० श्रेयांक / ५०० गिु

मराठी – तृतीय सत्र – िल
ु े श्रेयाक
ं
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
MR – OE 9
MR – OE 10

अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
श्रेयांक / गिु
शब्दववचार
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
आवदवासी : संस्कृ ती आवि सावहत्य २ श्रेयाक
ं / ५० गिु

MR – OE 11
MR – OE 12

चरीत्र, आत्मचरीत्र आवि कादबं री
सावहत्यकृ तीचे माध्यमांतर

२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

चतुर्ा सत्र
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
एम आर १३
अवनवायथ
एम आर १४
अवनवायथ
एम आर १५
अवनवायथ
एम आर १६
ऐवच्िक
एम आर १६.१
एम आर १६.२
एम आर १६.३
एम आर १६.४
एम आर १६.५
Open Elective from
other Department or
School
MCQ EXAM

मराठी – चतर्ु थ सत्र
अभ्यासपवत्रके चा क्रमाक
ं
MR – OE13
MR – OE 14
MR – OE 15
MR – OE 16

अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
समीक्षाववचार

श्रेयांक / गिु
४ श्रेयांक / १०० गिु

मराठी वाङ्मयाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी

४ श्रेयांक / १०० गिु

आवदवासी सावहत्य

४ श्रेयांक / १०० गिु

िालील अभ्यासपवत्रकांपैकी एक
अभ्यासपवत्रका अभ्यासावी.
वाङ्मयीन संस्कृ ती आवि ववं चतांचे सावहत्य
जावहरातलेिन
मावहतीपर लेिन
मराठी समीक्षकाचा अभ्यास – सधु ीर रसाळ
मध्ययगु ीन भक्तीसप्रं दाय आवि मराठी सावहत्य
ववद्यार्थयाथने संकुलातील इग्रं जी, फ्रेंच, स्पॅवनश
ववषयाच्या अर्वा अन्य संकुलातील एका
अभ्यासपवत्रके चा अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
बहुपयाथयी प्रश्न परीक्षा (सत्रातील
अभ्यासपवत्रकांवर आधारीत)
एकूि

४ श्रेयांक / १०० गिु

अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
मराठी सावहत्याचे इग्रं जी भाषांतर
ववज्ञान सावहत्य
सौंदयथशाि
लोकसावहत्य

२ श्रेयांक / ५० गिु

२ श्रेयांक / ५० गिु
२० श्रेयाक
ं / ५०० गिु

श्रेयाक
ं / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

मराठी शवभागाच्या वतीने सक
ां ु लातील अन्य शवभागातील शवद्यार्थयाांसाठी आशण अन्य सक
ां ु लातील
शवद्यार्थयाांसाठी पुढील अभ्यासपशत्रका नेमण्यात आल्या आहेत. Open Elective अांतगात शवद्यापीठ
पररसरातील पदव्युत्तर शििण र्घेणारा कोणत्याही सांकुलातील शवद्यार्ी सदरील अभ्यासपशत्रकाांसाठी
नोंदणी करु िके ल.
मराठी - प्रर्म सत्र – खल
ु े श्रेयाांक
अभ्यासपवत्रके चा क्रमांक
अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
MR – OE 1
मराठी भावषक कौशलये: संज्ञापन कौशलये
MR – OE 2
वलंगभाव: संकलपना आवि स्वरूप
MR – OE 3
लोकवप्रय सावहत्य
MR – OE 4
मराठी सावहत्य आवि संस्कृ ती
मराठी – शितीय सत्र – खुले श्रेयाांक
अभ्यासपवत्रके चा
अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
क्रमाक
ं
MR – OE 5
मराठी भावषक कौशलये : संवाद व लेिन कौशलये
MR – OE 6
आबं ेडकरी सावहत्य
MR – OE 7
इटं रनेट आवि मराठी भाषा
MR – OE 8
मराठीचे व्याकरि

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

श्रेयांक / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु

मराठी – तृतीय सत्र – खुले श्रेयाांक
अभ्यासपवत्रके चा क्रमाक
ं अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
MR – OE 9
शब्दववचार
MR – OE 10
आवदवासी : संस्कृ ती आवि सावहत्य
MR – OE 11
चरीत्र, आत्मचरीत्र आवि कादबं री
MR – OE 12
सावहत्यकृ तीचे माध्यमांतर

श्रेयाक
ं / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

मराठी – चतुर्ा सत्र
अभ्यासपवत्रके चा क्रमाक
ं
MR – OE13
MR – OE 14
MR – OE 15
MR – OE 16

श्रेयाक
ं / गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयांक / ५० गिु
२ श्रेयाक
ं / ५० गिु

अभ्यासपवत्रके चे शीषथक
मराठी सावहत्याचे इग्रं जी भाषांतर
ववज्ञान सावहत्य
सौंदयथशाि
लोकसावहत्य

प्रर्म सत्र

-------------------------------------------------------------

एम आर १ अवनवायथ
मध्ययगु ीन मराठी वाड्मयाचा इवतहास
1. प्रारंभ काळ
2. ववववध भक्ती संप्रदाय व त्यांचे वाड्मयीन कायथ
3. मध्ययगु ीन राजकीय कालिडं आवि सावहत्यवनवमथती
4. मध्ययगु ीन काव्य वाड्मय प्रकार आवि प्रवृत्ती
5. मध्ययगु ीन गद्य वाड्मय प्रकार आवि प्रवृत्ती
सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील सावहत्यप्रकार व भक्ती सप्रं दायाच
ं ा अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
1.संतसावहत्य,
2.नार्, महानभु ाव, वारकरी, दत्त आवि समर्थ सप्रं दाय. 3.यादव, बहामनी, वशव, पेशवे आवि आग्ं लकालीन मराठी
सावहत्य.(संत, पंत आवि तंत) इ.
सदं भथग्रर्ं
प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इवतहास -प्र.न. जोशी
ओवी ते लाविी- श्रीधर रंगनार् कुलकिी
प्राचीन मराठी वाङ्मयाचे स्वरूप - ह.श्री. शेिोलीकर
नार् संप्रदाय- म.रा. जोशी
पवं डती काव्य- सपं ादक के . ना. वाटवे
मराठी शावहरी वाङ्मय- म. रा .सहिबद्ध
ु े
सातीग्रंर् स्वरूप आवि समीक्षा - कृ .पा.ं देशपांडे

एम आर २ अवनवायथ
समाजभाषाववज्ञान
1. भाषाववज्ञानातील प्रमि
ु प्रवाह – पररचय
2. भारतीय भाषाववज्ञान, तौलवनक भाषाववज्ञान, सरं चनात्मक भाषाववज्ञान, उपयोवजत भाषाववज्ञान
समाजभाषाववज्ञानाः संकलपना
3. भावषक सापेक्षतावाद, भावषक वतथन, संदश
े वहनक्षमता, भावषक भांडार, भाषा आवि सामावजक घडि,
भावषक वनयोजन
4. भाषााः एक सामावजक प्रवक्रया, व्यक्ती आवि भाषा, वगथव्यवस्र्ा आवि भाषा, जावतव्यवस्र्ा आवि भाषा,
वलंग आवि भाषा, भाषेतील वनवषद्धता, भावषक समाज, मराठी भाषक समाज
5. भाषााः स्वरुपभेद, प्रमािभाषेची संकलपना, भाषा व बोली, बोली भगू ोल, व्यवसाय आवि बोली, सांकेवतक
बोली
6. भाषा – सपं कथ : भाषासपं काथचे स्वरुप, िैभावषकता, बहुभावषकता, भाषावित्व, भाषावमश्रि, भाषाप्रदषू ि,
भाषाशद्ध
ु ी, संपकथ भाषा, वपजीन आवि वक्रयॉल भाषा.
सदं भथग्रर्ं
भाषाववज्ञान पररभाषा कोश – डॉ. कववता रस्तोगी
भाषाववज्ञान व वाङ्मयववद्या पररभाषा कोश – भाषा सच
ं ालनालय, महाराष्ट्र शासन
समाजभाषाववज्ञानाः प्रमि
ु संकलपना - वरिेडे डॉ रमेश,
भाषा आवि संस्कृ ती - कालेलकर डॉ ना. गो.
भाषााः इवतहास आवि भगू ोल- कालेलकर डॉ ना. गो.
सामावजक भाषाववज्ञान - जोशी, डॉ प्रभाकर, गोिले डॉ चारुता
वैिरीाः भाषा आवि भाषाव्यवहार - के ळकर डॉ अशोक
भारतीय भाषांचे लोकसवेक्षिाः महाराष्ट्र - जािडे अरुि (संपा.)
बोलीाः समाज, सावहत्य आवि संस्कृ ती - सावेकर, डॉ कै लास
मराठी भाषााः सवं चत आवि नव्या वदशा - कुवळे कर ववजय (सपं ा.)
भयंकर संदु र मराठी भाषा - पंडु े, द. वद.
बेलभाषा - बेलवलकर समु न
संदभथ: मराठी भाषा - पी. ववठ्ठल
भाषावचंतन – के शव सिाराम देशमि
ु

एम आर ३ अवनवायथ
मवु द्रतशोधन
१ शद्ध
ु मद्रु िाचे महत्त्व
२ मवु द्रत- शोधकाची गिु वैवशि्ये
३ मवु द्रतशोधन कसे करावे?
४ मवु द्रतशोधनाचे प्रकार
५ शद्ध
ु लेिनववषयक वनयम
४ ववरामवचन्हे
संदभथग्रंर्
१ मवु द्रतशोधन भाग- १, य.ए. धायगडु े, पनु ा प्रेस ओनसथ, पिु े
२ मवु द्रतशोधन भाग- २, य.ए. धायगडु े, पनु ा प्रेस ओनसथ, पिु े
३ मराठी शध्ु दलेिन प्रदीप, अरुि फडके , वनतीन प्रकाशन, पिु े
४ उपयोवजत मराठी, प्रकाश मेदककर, ववद्या बक्ु स, औरंगाबाद

एम आर ४.१ ऐवच्िक
साठोत्तरी सावहत्यप्रवाह (ववज्ञान, मवु स्लम, विस्ती)
1. सावहत्यप्रवाह : सक
ं लपना आवि स्वरूप, व्याप्ती व मयाथदा.
2. सावहत्यप्रवाह : उदयाची कारिे.
3. मराठी सावहत्य प्रवाहांचा पररचय : नवसावहत्य, महानगरीय सावहत्य, िीवादी सावहत्य, जैन सावहत्य, विस्ती
सावहत्य, मवु स्लम सावहत्य, जनसावहत्य, माक्सथवादी सावहत्य, ववज्ञान सावहत्य, कामगारांचे सावहत्य इ.
4. पढु ील सावहत्यकृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
अ. ववज्ञान सावहत्य
ररफ्लेक्टसथ (ववज्ञान कर्ासंग्रह) – शरद परु ाविक, परम वमत्र पवब्लके शन्स, ठािे
ब. मस्ु लीम सावहत्य
गझल वेदना (गझल सग्रं ह) – ए. के . शेि, महाजन पवब्लवशगं हाऊस, पिु े
क. विस्ती सावहत्य
ताबं ड्या समद्रु ाच्या वकना-यावर (कववता सग्रं ह) – सायमन मावटथन, सहयोग प्रकाशन,वासई
सदं भथग्रंर्
साठोत्तरी मराठी वाङ्मयातील प्रवाह – शरिकुमार वलबं ाळे
सावहत्य व सामावजक संदभथ – रा. ग. जाधव
सावहत्याचे सामावजक व सांस्कृ वतक अनबु ंध – म. स.ु पाटील
सावहत्याचा अभ्यास – र. बा. मचं रकर सद्भाव ग्रंर्

सावहत्य: प्रकृ ती आवि प्रवृत्ती – गगं ाधर पानताविे
मराठी सावहत्य: इवतहास आवि सस्ं कृ ती – वसतं आबाजी डहाके
सावहत्यातील नवप्रवाह – (संपा) सजु ाता चव्हाि, आरे फ शेि, ववद्यादेवी कांबळे
आबं ेडकरी सावहत्यातील जीवनमलू ये – अशोक इगं ळे
धमथ विस्ताचा, ववचार सावहत्याचा – सनु ील आढाव
वाङ्मयीन प्रवृत्ती: तत्वशोध – के शव मेश्राम, ऋवषके श कांबळे , पी ववठ्ठल, लवलत अधाने
सावहत्य आवि अवस्तत्वाभान – वदलीप परुु षोत्तम वचत्रे
सावहत्य, समाज आवि संस्कृ ती – (संपा) मनोहर जाधव, के शव देशमि
ु , ऋवषके श कांबळे
मवु स्लम मराठी सावहत्य – अक्रम पठाि
मवु स्लम मराठी सावहत्य: परंपरा स्वरूप आवि लेिकसचू ी – फ. म. शहावजदं े

एम आर ४.२ ऐवच्िक
जागवतकीकरिातील सावहत्य
१.
२.
३.
४.
५.

जागवतकीकरि: संकलपना
जागवतकीकरि: भाषा आवि सावहत्य याच्ं याशी अनबु धं
जागवतकीकरिाचा मराठी सावहत्यावरील प्रभाव
जागावतकीकरिाचे मराठी सावहत्यातील वचत्रि
पढु ील सावहत्य कृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
१. या रुममध्ये आलं की लाईफ सरुु होतं - हेमतं वदवटे, अवभधानंतर प्रकाशन, मबंु ई
२. या अनाम शहरात – प्रदीप आवटे, आटपाट प्रकाशन, जेऊर
३. पांढरकवड्या – ववजय जाधव, गाव प्रकाशन, औरंगाबाद
सदं भथग्रर्ं
नवं जग, नवी कववता – ववश्राम गप्तु े
जागवतकीकरिाचा मराठी भाषा व सावहत्यावरील प्रभाव – वासदु वे वले
जागवतकीकरि आवि मराठी सावहत्य – (संपा) शरद गायकवाड , सनु ील वशदं े
अगवतकांचे जागवतकीकरि – वद. प.ु वचत्रे
सास्ं कृ वतक अवस्मता आवि जागवतकीकरि – मकरंद साठे
देशीयता ते जागवतकीकरि – मदन कुलकिी
जागवतकीकरि, बदलते सामावजक वास्तव आवि समकालीन मराठी कववता- पी. ववठ्ठल
मराठी कववता समकालीन पररदृश्य – पी. ववठ्ठल

एम आर ४.३ ऐवच्िक
मराठवाडााः प्रदेश आवि सावहत्य
१.
२.
३.
४.
५.

मराठवाडा : इवतहास आवि भगू ोल
मराठवाड्यातील सावहत्य : परंपरा
मराठवाडा मक्त
ु ी संग्राम आवि मराठी सावहत्य
मराठवाड्यातील महत्वाचे लेिक: मराठी सावहत्याला योगदान
िालील सावहत्यकृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
अ. रक्त आवि पाऊस (कर्ासंग्रह) – नागनार् कोत्तापलले, पद्मगधं ा प्रकाशन, पिु े
आ. जोहार (कादबं री) – सश
ु ील धसकटे, अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पिु े
इ. भईु (कववतासंग्रह) – जयराम िेडेकर, ऊमी प्रकाशन, जालना
ई. समाजस्वास्र्थय – (नाटक) – अवजत दळवी, पाप्यल
ु र प्रकाशन, मबंु ई
सदं भथग्रंर्
मराठवाड्यातील सावहत्य – (संपा) प्रलहाद लल
ु ेकर, सतीश बडवे
मराठवाडयाचे सावहत्य –(संपा) वमवलंद कांबळे
मराठवाडा एक शोध – अरुिचद्रं पाठक
मराठवाडा सावहत्य संमल
े नांची अध्यक्षीय भाषिे – (संपा) नरें द्र चपळगावकर
मराठवाड्याची कर्ा – (संपा) वासदु वे मल
ु ाटे
मराठवाड्यातील कववता – (संपा) फ. म. शहावजदं े
नागनार् कोत्तापलले : सावहत्य व समीक्षा – शक
ं र राऊत
नागनार् कोत्तापलले: सावहत्य, स्वरूप आवि समीक्षा – (संपा) तषु ार चांदवडकर, पृर्थवीराज तौर

एम आर ४.४ ऐवच्िक
ग्रामीि सावहत्य
१.
२.
३.
४.

ग्रामीि सावहत्य : संकलपना
ग्रामीि सावहत्य चळवळ
ग्रामीि सावहत्याचा इवतहास : कर्ा, कववता, कादबं री आवि नाटक
पढु ील सावहत्य कृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
अ. िरडिाटिी – कादबं री –नामदेव माळी, मनोववकास प्रकाशन, पिु े

आ. वृषभसक्त
ु – कववतासंग्रह – ववठ्ठल वाघ, सवु वद्या प्रकाशन, सोलापरू
इ. ईगीन – कर्ासंग्रह – महादेव मोरे , मेहता पवब्लवशंग हाऊस, पिु े
ई. आकडा - एकावं कका – राजकुमार तागं डे, जनशक्ती, औरंगाबाद
सदं भथ ग्रंर्
ग्रामीि सावहत्य : स्वरूप आवि शोध – नागनार् कोत्तापलले
ग्रामीि सावहत्य : लेविकांची वनवमथती – प्रवतमा इगं ोले
जागवतकीकरि : ग्रामीि सावहत्य – (संपा) प्रवीि बनसोड, शांतरवक्षत गावडं े
ग्रामीि सावहत्य आवि सस्ं कृ ती – मोहन पाटील
ग्रामीि सावहत्य: मलु य आवि अवभरुची – नानासाहेब सयू थवंशी
ग्रामीि सावहत्य – रा. रं. बोराडे
ग्रामीि सावहत्य : स्वरूप व वदशा – वासदु वे मल
ु ाटे
ग्रामीि सावहत्य: एक वचतं न – द. ता. भोसले

एम आर ४.५ ऐवच्िक
वाङ्मयीन वनयतकावलके
1. मराठी वनयतकावलकांचा संवक्षप्त पररचय
2. सावहवत्यक, सस्ं र्ा, वाचक, जावहराती याच्ं या स्वरूपासबं ंधी ओळि.
3. वनयतकावलकांमध्ये काळानरू
ु प घडत गेलेले बदल.
4. वनयतकावलकाचं ी गरज आवि पसतं ी.
5. वनयतकावलकांचे योगदान आवि त्याच्या मयाथदा. 6.आधवु नक तंत्रज्ञान आवि वनयतकावलके .
6. सदर अभ्यास पवत्रके त पढु ील वनयतकावलकांचा स्र्ल
ू मानाने अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
1.भाषा आवि जीवन
2.नवभारत
3.प्रवतष्ठान
4.यगु वािी
5.अवस्मतादशथ
6.कववता-रती
7.नव अनिु ुभ
8.वमळून साऱ्याजिी
9.पच
ं धारा
10.फडकी

सदं भथग्रर्ं
1.मराठी वृत्तपत्रांचा इवतहास- वा. के . लेले
२.मराठी वनयतकावलकांचा वाङ्मयीन अभ्यास – व. वद. कुलकिी
३. मराठी मावसकाचं ी शभं री – बा. द. सातोस्कर
४. वनयतकावलक वाङ्मय – रा. श्री. जोग (मराठी वाङ्मयाचा इवतहास या िडं ातनू
५. मराठी वाङ्मयातील वनयतकावलकाचं े सावहत्य प्रवाहानं ा योगदान – (सपं ा) तषु ार चादं वडकर
६. ‘प्रवतष्ठान’ची सचू ी – संवगता मोरे

शितीय सत्र

-------------------------------------------------------------

एम आर ५ अवनवायथ
आधवु नक मराठी वाङ्मयाचा इवतहास
(1818 ते 1960)
1. वाङ्मयेवतहासाची सक
ं लपना
2. इ.स. 1818 ते 1960 या कालिडं ातील सामावजक, सांस्कृ वतक, भावषक, राजकीय आवि वाङ्मयीन पार्श्थभमू ी.
3. विस्ती वमशनरी आवि सरकारी पातळीवरील वाङ्मयवनवमथतीचे प्रयत्न.
4. स्वातंत्र्याची चळवळ
5. ववववध वाद(Ism) ववचारधारांचा वाङ्मयवनवमथतीवर पडलेला प्रभाव.
6. मद्रु िकला आवि वाङ्मयवनवमथती.
7. वनयतकावलके आवि मराठी सावहत्य.
सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील वाङ्मयप्रकारांचा अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
1. वनबंध वाङ्मय.

2. नाटक
3. कववता
4. कर्ा
5. कादबं री
6. लवलत गद्य (चररत्र, आत्मचररत्र, प्रवासविथन इत्यादी)
सदं भथग्रर्ं
अवाथचीन मराठी गद्याचे पवू पथ ीवठका- ग.ं बा. सरदार
मराठी वाङ्मयाचा इवतहास िडं 1 ते 7 - मसाप, पिु े
मराठी गद्याचा इग्रं जी अवतार - द. वा. पोतदार
आधवु नक मराठी वाङ्मयाचा इवतहास, िडं 1, 2 अ. ना.देशपाडं े
प्रदवक्षिा,िडं 1,2 कॉवन्टनेन्टल प्रकाशन, पिु .े

एम आर ६ अवनवायथ
ऐवतहावसक भाषाववज्ञान
1.
2.
3.
4.
5.

ऐवतहावसक भाषाववज्ञानाः संकलपना आवि स्वरुप
भावषक पररवतथन
भाषाकुल संकलपना
मराठी भाषेची उत्पत्ती
भाषाववज्ञान व इतर अभ्यासक्षेत्रे

सदं भथग्रर्ं
तळ
ु पळ
ु े डॉ. श.ं गो., यादवकालीन मराठी भाषा
वावळंबे मो. रा., सल
ु भ मराठी व्याकरि
के ळकर डॉ. अशोक , मराठी भाषेचा आवर्थक ससं ार
गोसावी डॉ. र. रा., ऐवतहावसक भाषाशाि
मालशे, इनामदार, सोमि (सपं ा), भाषाववज्ञानाः विथनात्मक आवि ऐवतहावसक
कानडे डॉ. म.ु श्री., मराठीचा भावषक अभ्यास
गजेंद्रगडकर डॉ. श्री. न., भाषा आवि भाषाशाि
िोडदे सवु िाथ, ऐवतहावसक भाषाववज्ञान आवि मराठी भाषा

एम आर ७ अवनवायथ
चळवळींचे सावहत्य
१.
२.
३.
४.
५.
६.

चळवळींचे सावहत्यशाि
मध्ययगु ातील भक्ती चळवळी आवि मराठी सावहत्य
विटीश काळातील समाजसधु ारिेच्या चळवळी आवि मराठी सावहत्य
स्वातंत्र्य चळवळ आवि मराठी सावहत्य
भाषाशद्ध
ु ीची चळवळ
स्वातंत्र्योत्तर कालिंडातील चळवळी आवि मराठी सावहत्य: अवनयतकावलके , ग्रामीि, दवलत, िीमक्त
ु ी,
आवदवासी, शेतकरी आवि कामगारांच्या चळवळी
७. पढु ील सावहत्य कृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
अ. शेतक-याचा असडू - महात्मा जोतीराव फुले
आ. पत्री - साने गरुु जी
इ. गािी चळवळीची - नारायि सवु े
सदं भथ ग्रर्ं
आबं ेडकरी चळवळीचे अतं रंग – अजनथु डांगळे
दवलत पॅर्र
ं – शरिकुमार वलंबाळे
महषी वव. रा. वशदं े यांच्या राजकीय व सामावजक चळवळी – तानाजी ठोंबरे
मानवावधकार चळवळ – धनंजय िैर, वशवाजीराव ठोंबरे
सभु ाषचन्द्र बोस आवि भारतातील कम्यवु नस्ट चळवळ – गौतम चटोपाध्याय
भारतीय सहकारी चळवळ – चौगल
ु े, पठाि
भारतातील सामावजक चळवळी – घनश्याम शहा
वहदं स्ु र्ानच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा इवतहास – जयवसंगराव पवार
महात्मा फुले आवि शेतकरी चळवळ – अशोक चौसाळकर
सत्यशोधक चळवळ – सभं ाजी िराट
सावहत्य आवि समाज – (संपा) नागनार् कोत्तापलले
सावहत्याचा अन्वयार्थ – नागनार् कोत्तापलले
सावहत्य आवि ववद्रोह – (संपा) पृर्थवीराज तौर
नपेक्षा – अशोक शहािे
आवदवासीाः समाज, सस्ं कृ ती आवि सावहत्य – (सपं ा) वैजनार् अनमल
ु वाड

एम आर ८.१ ऐवच्िक
मराठी बोली आवि सावहत्य
१.
२.
३.
४.
५.

बोली: सक
ं लपना
महाराष्ट्रातील बोली
बोलींचे सौंदयथशाि
बोलीभाषेतील मराठी सावहत्य
ववशेष अभ्यास – अवहरािी, व-हाडी, मालविी, झाडी, वभलली, दिनी या बोलीतील सावहत्याचा ववशेष
अभ्यास

सदं भथग्रंर्
दिनी भाषााः म-हाटी संस्कृ तीचा एक आववष्ट्कार – श्री. रं. कुलकिी
बोली: समाज, सावहत्य आवि सस्ं कृ ती – कै लास सावेकर
सामावजक भाषाववज्ञान आवि बोली – शवशकला कांबळे
व-हाड इवतहास आवि बोली – ववठ्ठल वाघ
अवहरािी. भाषा- वैज्ञावनक अभ्यास – रमेश सयू थवंशी
भारतीय भाषांचे लोकसवेक्षि, मख्ु य संपादक : डॉ. गिेश देवी महाराष्ट्रातील बोलींचे संपादक : अरुि जािडे
भाषावचतं न - के शव सिाराम देशमि
ु

एम आर ८.२ ऐवच्िक
बालकुमार सावहत्य
१.
२.
३.
४.
५.
६.

बालसावहत्याची संकलपना : वशश,ू बाल, कुमार
मराठी बालसावहत्याची वाटचाल
भाषातं रीत बालसावहत्य
बालसावहत्य आवि अन्य कलांचा अनबु ंध : वचत्रकला, संगीत
बालसावहत्य : वनयतकावलके , सावहत्य संमेलने, नवे प्रयोग
िालील सावहत्य कृ तीचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
अ. गोट्या – कादबं री - ना. धों. ताम्हिकर, श्रीसमर्थ ग्रंर् भवन, पिु े
आ. वटंबाच्या कववता – कववतासंग्रह - वकशोर पाठक, संवदे ना प्रकाशन, पिु े
इ. वशक्षितपस्वी जे. पी. नाईक – चररत्र - वशवशक
ं र उपासे, स्वानंद प्रकाशन, आजरा
ई. माजं रू आवि इतर कर्ा – कर्ासग्रं ह – राजीव ताबं े, राजहसं प्रकाशन, पिु े

सदं भथ ग्रंर्
शतकातील बालकववता – (सपं ा) डॉ लीला दीवक्षत
बालसावहत्याचे अतं रंग – ववर्श्ास वसेकर
मराठी बालसावहत्याः ववचार आवि दशथन – डॉ. लीला दीवक्षत
वलहीिं मल
ु ाच
ं ,ं वशकविं वशक्षकाचं ं – लीला पाटील
बालसावहत्याः आकलन आवि समीक्षा– ववद्या सवु े बोरसे
बालवाङ्मय - देववदास बागल
ु
मराठी बालवाङ्मयाः स्वरुप आवि अपेक्षा - सल
ु भा शहा
बालसावहत्याचे अतं रंग - रजनी वहरळीकर
बालवशक्षि, बालसावहत्याः ववववध आयाम - मदं ा िाडं गे, लीला दीवक्षत (सपं ा.)
मराठी बालसावहत्याः प्रवाह आवि स्वरुप - लीलावती भागवत
बालसावहत्याची रुपरे िा - मालतीबाई दांडेकर
बालकुमार सावहत्य: आशय आवि लयतत्त्व – महावीर जोंधळे

एम आर ८.३ ऐवच्िक
प्रदेवशक सावहत्य
१.
२.
३.
४.

प्रादेवशक सावहत्य: संकलपना
मराठी प्रादेवशक सावहत्याचे स्वरूप
प्रदेश: ग्रामीि, दवलत, महानगरी आवि ववज्ञान सावहत्यातील
वनवडक सावहत्यकृ तींचा अभ्यास
अ. चानी – वच. त्र्यं. िानोलकर, मौज प्रकाशन, मबंु ई
आ. गारंबीचा बापू – श्री. ना. पेंडसे, कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पिु े
इ. पडघवली – गो. नी. दांडेकर, मृण्मयी प्रकाशन, पिु े
सदं भथ ग्रंर्
आधवु नक मराठी वाङ्मायाचा इवतहास – अ.ना. देशपांडे
कादबं री – ल. ग. जोग
ग्रांवर्क मराठी भाषा आवि कोंकिी बोली – अ. का. वप्रयोळकर
धार आवि काठ – नरहर कुरुंदकर

िी व्यवक्तरे िा: गोनीदांच्या – उज्जज्जवला देवरे
प्रदवक्षिा - कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पिु े
मराठी कादबं रीतील प्रादेवशकता – भास्कर शेळके
प्रादेवशक बोलीचे भाषाववज्ञान – (संपा) संजय लोहकरे

एम आर ८.४ ऐवच्िक
वाङ्मयीन कालिडं ाचा अभ्यास
1.कालिडं ाचा अभ्यास म्हिजे काय ? तावत्वक मीमासं ा.
2.कालिडं ाच्या प्रेरिा-प्रवृत्ती, भाषा आवि शैली.
3.कालिडं ानरू
ु प वाङ्मयीन संशोधन.
4.ववववध कालिडं ात लेिन करिाऱ्या लेिकाच
ं े व्यवक्तमत्व.
5.सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील प्रमािे अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
यादवकाळ, बहामनीकाळ, वशवकाळ, पेशवेकाळ, अव्वल इग्रं जीकाळ आवि आधवु नक वाङ्ममयकाळ.
सदं भथग्रंर्
वाङ्मयीन कालिडं ाचा अभ्यास -उषा देशमि
ु
प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इवतहास- अ.ना.देशपांडे

एम आर ८.५ ऐवच्िक
अमराठी प्रांतातील मराठी सावहत्य
१.
२.
३.
४.

महाराष्ट्राबाहेरील मराठी समाजाः इवतहास आवि पररचय
मध्ययगु ीन काळात अमराठी प्रांतात झालेले सावहत्य वनवमथतीचे प्रयत्न
आधवु नक काळातील अमराठी प्रांतातील सावहत्य वनवमथती
अमराठी प्रांतातनू प्रकावशत होिारी मराठी वाङ्मयीन वनयतकावलके (पढु ील वनयतकावलकांचा ववस्ताराने
अभ्यास अपेवक्षत आहे पंचधारा, अनबु ंध, नव अनबु ंध, एकता, पत्रसारांश, मायबोली)
५. अमराठी प्रातं ातील मराठी सावहत्य सस्ं र्ा व उपक्रम (पढु ील सावहत्य सस्ं र्ाच
ं ा व बृहन महाराष्ट्र मडं ळाच्या
कायाथचा अभ्यास अपेवक्षत - मराठी सावहत्य पररषद हैदराबाद, मराठी वाङ्मय पररषद बडोदा, इदं रू , वदलली,
वबलासपरु , कोलकाता, भोपाळ, वारािशी, अवलगड, यांच्यासोबत गोवा, कनाथटक आवि तमीळनाडू
राज्जयातील मराठी लेिकाचं ी ओळि अपेवक्षत आहे.)
६. भारताबाहेरील देशात होिारी मराठी सावहत्य वनवमथती व वतचे वेगळेपि (अमेररका, रवशया, कॅ नडा, मॉररशस,
वसगं ापरू , इिाईल इत्यावद देशातील मराठी सावहत्य वनवमथतीची ओळि.)

७. ववर्श् मराठी सावहत्य संमल
े न, जागवतक मराठी सावहत्य पररषद, जागवतक सावहत्य संमेलन इत्यावद सावहत्य
उपक्रमाचं ा पररचय.
८. पढु ील सावहत्यकृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
अ. ववदेवशनी – (संपादन) ववद्यल
ू ेिा अकलजू कर
आ. हैदराबादची वचत्तरकर्ा – धनजं य कुलकिी
सदं भथ ग्रर्ं
लळीत बाळकृ ष्ट्ि, भैलुमे राजाभाऊ (संपा.), स्मरविका, आतं रराष्ट्रीय चचाथसत्र, बोरा कॉलेज, वशरुर घोडनदी
वजलहा पिु ,े फे िवू ारी २०१७
महाराष्ट्र कनाथटक सास्ं कृ वतक अनबु धं – अ. रा. तोरो
दवक्षि भारतातील मराठी वाङ्मायाचा इवतहास : तंजावर िडं – वसंत जोशी
दवक्षि भारतातील मराठी वाङ्मायाचा इवतहास: आध्रं कनाथटक िडं – वसंत जोशी, द. वद. पंडु े
तंजावरी राजेभोसले : सावहत्य आवि समीक्षा – ईर्श्र सोमनार्े

तृतीय सत्र

-------------------------------------------------------------

एम आर ९ अवनवायथ
सावहत्यववचार – भारतीय आवि पाश्चात्य
१.
२.
३.
४.
५.
६.

सावहत्याचे स्वरुप
सावहत्याचे प्रयोजन
सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया
सावहत्य प्रकारांची संकलपना
सावहत्याची भाषा
सावहत्य वसद्धांत

सदं भथ ग्रर्ं
भारतीय सावहत्यशाि – ग. त्र्यं देशपांडे
रसववमशथ – के ना. वाटवे

अवभनव काव्यप्रकाश – रा. श्री. जोग
अवभनव सावहत्यशाि – भालचद्रं िाडं ेकर, लीला गोववलकर
काव्यशािप्रदीप – स. रा. गाडगीळ
मराठीचे सावहत्यशाि – मा. गो. देशमि
ु
सावहत्यववचार – वद. के . बेडेकर
सावहत्याची भाषा – भालचंद्र नेमाडे
सावहत्यशािाः स्वरुप आवि समीक्षा – वसतं पाटिकर
काव्यशाि पररचय – वशवशंकर उपासे

एम आर ९ अवनवायथ
विथनात्मक भाषाववज्ञान
१.
२.
३.
४.
५.

भाषेचे स्वरुप
स्ववनमववचार
पदववचार
वाक्यववचार
अर्थववचार

सदं भथ ग्रंर्ाः
ध्ववनववचार - कालेलकर डॉ ना. गो.
भाषाववज्ञानाः विथनात्मक आवि ऐवतहावसक - मालशे, इनामदार, सोमन (संपा.)
विथनात्मक भाषाववज्ञानाः स्वरुप आवि पद्धती - काळे , सोमि (संपा),
अवभनव भाषाववज्ञान - जोगळे कर, ग.ं ना.
भाषाववज्ञान पररचय - मालशे, पंडु े, सोमि (संपा)
आधवु नक भाषाववज्ञानाः वसद्धांतन आवि उपयोजन - मालशे वमलींद,
सबु ोध भाषाशाि - जोशी प्र. न.
भाषाववज्ञानाः एक अभ्यास - शेंडगे डॉ वसंत (संपा.)
मराठीचे विथनात्मक भाषाववज्ञान - कदम, महेंद्र
विथनात्मक भाषाववज्ञान- जोशी प्रभाकर

एम आर १० अवनवायथ
सामावजक दृविकोनातनू सावहत्याचा अभ्यास
१.
२.

सावहत्य आवि समाज : परस्पर संबंध
सामावजक दृिीकोनातनू सावहत्याचा अभ्यास : हेत,ू स्वरूप आवि व्याप्ती

३.
४.
५.
६.

सामावजक चळवळींचा सावहत्यावरील प्रभाव
गाधं ीवाद, माक्सथवाद, आबं ेडकरवाद, िीवाद आवि मराठी सावहत्य
लेिकाचे व्यवक्तमत्व : जडिघडि आवि सामावजक पयाथवरि
वाचकांची अवभरुची, प्रकाशन व्यवहार, प्रवसद्धी माध्यमे आवि वाङ्मयरूपे

सदं भथ ग्रंर्
सावहत्य आवि समाज - (सपं ा) नागनार् कोत्तापलले व इतर
सावहत्य आवि सामावजक संदभथ – रा. ग. जाधव
सावहत्य आवि समाज – सदा क-हाडे
सतं वाङ्मयाची सामावजक फलश्रतु ी – ग.ं बा. सरदार
सावहत्य आवि सामावजक संदभथ – अजं ली सोमि
सावहत्य, समाज आवि संस्कृ ती – वदगबं र पाध्ये
सावहत्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापलले
जीवन आवि सावहत्य – शरच्चंद्र मक्त
ु ीबोध
पयाथवरिीय प्रबोधन आवि सावहत्य – रा. ग. जाधव
सावहत्यकारि -पृर्थवीराज तौर
मराठी सावहत्याचे समकालीन संदभथ – ववनायक येवले
नवं जग, नवी कववता – ववश्राम गप्तु े
मराठी कववता समकालीन पररदृश्य – पी. ववठ्ठल

एम आर १२.१ ऐवच्िक
वचत्रपट सवं हता लेिन
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

वचत्रपटाः संकलपना व स्वरुप
जागवतक वचत्रपटाची वाटचाल
भारतीय वचत्रपटाचं ा इवतहास
मराठी वचत्रपटाची पवू वथ पवठका आवि जडिघडि
कर्ा आवि पटकर्ा
सवं ाद आवि वगताचं े महत्व
वचत्रपट आवि इतर सावहत्य व कलाप्रकार
पढु ील वचत्रपटाचा अभ्यास अपेवक्षत आहे
र्ांग – कर्ा, पटकर्ा संवाद – संध्या गोिले

सदं भथ ग्रर्ं

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

वनारसे श्यामला, सत्यवजत राय आवि भारतीय मन्वतं र
बहादरू सतीश, वचत्रपटाचे सौंदयथशाि
भगत भाई, वफलमयात्रा
सपकाळ अवनल, मराठी वचत्रपटाची पटकर्ा
अरववदं गोिले, मािसू आवि कळस
गारिेडकर डॉ ववशािा, कलात्मक वसनेमा
पानवलकर श्री दा. , शवू टंग
जाधव रा. ग. , चंदरे ी वचत्रहार
झिकर अवनल, वचत्रपटाची गोि
रािे अशोक, वचत्रकर्ा
साठे वसंत, बिर वसनेमाची

एम आर १२.२ ऐवच्िक
वियांचे लेिन
१ सतं कववयत्री
२ आधवु नक काळातील वियांचे लेिन
३ स्वातंत्र्योत्तर काळातील वियांचे लेिन
४ िीवादी सावहत्य
५ िालील सावहत्यकृ तींचा अभ्यास अपेक्षीत आहे.
अ. सतं जनाबाई यांचे वनवडक अभगं (कववता)
आ. आमच्या आयष्ट्ु यातील काही आठविी – रमाबाई रानडे (आत्मचररत्र)
इ. अन्वयार्थ - ववजया राजाध्यक्ष (कर्ासंग्रह)
ई. ि – कववता महाजन (कादबं री)
सदं भथग्रंर्
प्राचीन मराठी संत कववयत्रींचे वाङ्मयीन कायथ- सहु ावसनी इलेकर
महाराष्ट्रातील सतं कववयत्री - आरती दातार
संत कववयत्री- इदं मु ती शेवडे
मराठी लेविका: वचंता आवि वचंतन- भालचंद्र फडके
दवलत वियांची आत्मकर्ने: स्वरूप आवि वचवकत्सा- मनोहर जाधव
िी प्रश्नांची चचाथ - प्रवतभा रानडे
भारतीय सदं भाथतनू िीवाद- शोभा नाईक
िीवाद आवि समाज पररवतथन- वदं ना महाजन

भारतीय िी जीवन- गीता साने
िी सावहत्याचा मागोवा - सपं ादक- मदं ा िाडं गे
कर्ा गौरीची- संपादक- ववद्या बाळ
मराठी नवकर्ा वाट आवि वळिे- मगं ला वरिेडकर
आधवु नक मराठी कववयत्रींची कववता - रा.ग. जाधव
वाङ्मयीन प्रवृत्ती: तत्त्वशोध - संपादक- के शव मेश्राम, पी. ववठ्ठल
मराठी कर्ा: उगम आवि ववका- इदं मू ती शेवडे
िीवलवित सावहत्य: संदभथ आवि वचवकत्सा- संपादक- आशतु ोष पाटील
अनरु ाधा पाटील यांची कववता- संपादक- दादा गोरे
सतं कववयत्री (महाराष्ट्रातील प्रबोधनाच्या पाऊलििु ा) - इदं मु ती शेवडे
िीवादी ववचार आवि समीक्षेचा मागोवा - शोभा पाटील

एम आर १२.३ ऐवच्िक
लेिकाचा ववशेष अभ्यास – अरुिा ढेरे
१.
२.
३.
४.

लेिकाचे व्यवक्तमत्व : लौवकक आवि वाङ्मयीन
समाज, वाङ्मयीन पयाथवरि आवि लेिक
लेिकाचा काळ आवि लेिन
अरुिा ढेरे यांच्या िालील सावहत्य कृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे.
अ. यक्षरात्र (कववतासंग्रह )
आ. मनातले आभाळ (लवलत लेि)
इ. महािार (कादबं री)
ई. कृ ष्ट्िवकनारा (कर्ासंग्रह)

एम आर १२.४ ऐवच्िक
सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया
१.
२.
३.
४.

वनवमथती प्रवक्रयेववषयी तावत्वक मीमांसा : भारतीय व पाश्चात्य
प्रमि
ु सावहत्य प्रकारांची वैवशि्ये
सावहत्य वनवमथती प्रवक्रयेतील समस्या
प्रात्यवक्षक : एिादा लवलता लेिन प्रकलप पिू थ करून घेता येईल.

सदं भथ ग्रंर्
प्रवतभा साधन – ना. सी. फडके

हे लेिकाला मावहती हवेच – अ. अ.ं कुलकिी
सृजनात्मक लेिन – आनदं पाटील
कववता फुलते अशी – वा. रा. ढवळे
कहािीमागची कहािी – वीिा देव
सावहत्याची वनवमथतीप्रवक्रया – आनदं यादव

एम आर १२.५ ऐवच्िक
भाषांतर अभ्यास
१. भाषांतर संकलपना, प्रकार
२. भाषातं रातील समस्या आवि मयाथदा
३. मराठीतील भाषांतरीत सावहत्याचा पररचय
४. भारतीय सावहत्याची संकलपना
५. पढु ील कलाकृ तींचा अभ्यास
अ. वनळ्या डोळ्याचं ा मािसू - मोंपासा ( अनवु ाद – िाया महाजन)
आ. ब्लाईडने
ं स – ज्जयझु े सारामागु (अनवु ाद – भास्कर लक्ष्मि भोळे)
इ. काळाला झोपू देिार नाही – एन. गोपी (अनवु ाद – कांचन वदलीप जतकर)
ई. उत्सव सुरूच आहे – इमरोज (अनवु ाद – वकशोर मेढे )
सदं भथग्रंर्
भाषातं र – सदा क-हाडे
भाषांतर मीमांसा – (संपा.) कलयाि काळे , अजं ली सोमि
सावहत्यसेतू – एल. एस. देशपांडे
अनवु ाद विथव्यवस्र्ा आवि मी – सयु थनारायि रिसभु े
देशीवाि – चंद्रकांत बांवदवडेकर
अक्षराच
ं ा श्रम के ला – ववलास सारंग
भाषांतरप्रसंग – वनवशकांत ठकार

चतुर्ा सत्र

-------------------------------------------------------------

एम आर १३ अवनवायथ
समीक्षाववचार
१.
२.
३.
४.
५.
६.

समीक्षेची सक
ं लपना, प्रयोजन व कायथ
सावहत्यववचार आवि समीक्षा
वाङ्मयीन मलू ये व जीवनमलू ये : परस्परसंबंध
सावहत्य आवि इतर लवलत कला
समीक्षापद्धती – समाजशािीय, माक्सथवादी, मानसशािीय, आवदबंधात्मक, रुपवादी.
समीक्षेतील संकलपना – अवभजातवाद, उत्तर आधवु नकतावाद, वास्तववाद, अवतवास्तववाद, अवस्तत्ववाद,
संरचनावाद

सदं भथग्रंर्
सावहत्याचे तत्वज्ञान – वव. ना. ढवळे
सावहत्यातील संप्रदाय – रा. श.ं वावळंबे
माक्सथवादी सावहत्यववचार – के . रं. वशरवाडकर
मराठी टीका – वसंत दावतर

समीक्षेची नवी रूपे – गगं ाधर पाटील
समीक्षेतील नव्या सक
ं लपना – (सपं ा) डॉ. मनोहर जाधव
वाङ्यीन वाद : संकलपना व स्वरूप – (संपा) प्रा. सीताराम रायकर आवि इतर
सावहत्य समीक्षा पररभाषा कोश – भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

एम आर १४ अवनवायथ
मराठी वाङ्मयाची सांस्कृवतक पार्श्थभमू ी
१. संस्कृ ती म्हिजे काय? व्याख्या आवि स्वरूप
२. संस्कृ तीच्या अवभव्यक्तीचे भावषक रूप
३. सावहत्यवनवमथतीच्या प्रेरिा
४. विटीश राजवट आवि मराठी सावहत्य व्यवहार
५. प्रकाशन व्यवहार, वनयतकावलके , सावहत्य चळवळी, सावहत्य संमल
े ने इ.
सदं भथग्रर्ं
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी- गो. म. कुलकिी
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सास्ं कृ वतक पार्श्थभमू ी- सदा कऱ्हाडे
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृ वतक पार्श्थभमू ी- दत्ता भगत
कला, सावहत्य व संस्कृ ती- रा.ग.जाधव
वाङ्मयीन सस्ं कृ ती- सधु ीर रसाळ
भाषा, सावहत्यकला आवि संस्कृ ती- सदा कऱ्हाडे
सांकृवतक मलू यवेध- रा.ग.जाधव
सावहत्याचा अवकाश- नागनार् कोत्तापलले
टीकास्वयंवर- भालचंद्र नेमाडे
सावहत्य, समाज आवि सस्ं कृ ती- वदगबं र पाध्ये
वाङ्मयीन प्रवृत्ती: तत्त्वशोध- संपादक- के शव मेश्राम, पी.ववठ्ठल
मराठी सावहत्य: प्रेरिा व स्वरूप- संपादक- गो. मा.पवार/ म.द. हातकिगं लेकर
िी प्रश्नांची चचाथ- प्रवतभा रानडे
भारतीय संदभाथतनू िीवाद- शोभा नाईक
आधवु नक मराठी वाङ्मयाची सास्ं कृ वतक पार्श्थभमू ी- नरें द्र मारवाडे
सावहत्याचे सांस्कृ वतक संवचत - प्रलहाद लल
ु ेकर/ के शव तपु े
मराठी सावहत्याचा सांस्कृ वतक संदभथ - रा.ग.जाधव,

एम आर १५ अवनवायथ
आवदवासी सावहत्य
१. आवदवासी सावहत्य : स्वरूप,संज्ञा, संकलपना आवि व्याप्ती.
२.आवदवासी सावहत्याची वाटचाल आवि वेगळेपि. ३.आवदवासी सावहत्याच्या प्रेरिा.
४. मराठी आवदवासी सावहत्यातील जीवन जाविवाच
ं ा शोध.
सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील सावहत्यप्रकारानसु ार वनवडक कलाकृ तींचा अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
कववता : वळीव - तक
ु ाराम धांडे
कर्ा : राब - संजय लोहकरे
कादबं री: पाड्यावरचा वटलया - तक
ु ाराम चौधरी
नाटक/ एकावं कका: अहेरचा बदला अहेर - उषावकरि आत्राम
सदं भथग्रंर्
आवदवासी सावहत्य : स्वरूप आवि समीक्षा - ववनायक तुमराम.
आवदवासी सावहत्य स्वरूप आवि समस्या - संपा. प्रमोद मनु घाटे.
आवदवासी :समाज, सस्ं कृ ती आवि सावहत्य - सपं ा. वैजनार् अनमल
ु वाड
वळीव : एक आकलन - डॉ. संजय लोहकरे
महाराष्ट्रातील आवदवासी सावहत्य : एक शोध - माहेर्श्री गाववत
आवदवासी सावहत्याः जािीव जागर – (सपं ा) पजं ाब शेरे, राजू मोतेराव

एम आर १६.१ ऐवच्िक
वाङ्मयीन संस्कृती आवि वंवचतांचे सावहत्य
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

सामावजक प्रबोधनात वाङ्मयीन संस्कृ तीचे योगदान
अवभरुची: ग्रामीि आवि नागर
वाङ्मयीन संस्कृ ती संघषथ : अवभजन आवि बहुजन
शद्ध
ु तेच्या धारिा : भाषा आवि वाङ्मयीन
श्लील- अश्लील यासंदभाथतील मत मतांतरे
अवभव्यक्ती स्वातंत्र्य आवि वनबांध, वादवववाद
ववं चताचं े सावहत्य: सक
ं लपना

सदं भथग्रंर्
सावहत्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापलले

कादबं री आवि मराठी कादबं री – उषा हस्तक
टीकास्वयवं र – भालचद्रं नेमाडे
धार आवि काठ – नरहर कुरुंदकर
मराठी कर्ेची वस्र्तीगती – अजं ली सोमि
सदं भाथसवहत िीवाद- सपं ादक- वदं ना भागवत
मानवशािातील वलंगभावाची शोधमोहीम- ववद्यतु भागवत
समकालीन सावहत्यचचाथ - सपं ादक- मनोहर जाधव/ श्रीकातं देशमि
ु
वलंगभाव समजनू घेताना- कमला भसीन (अन.ु श्रतु ी तांबे)

एम आर १६.२ ऐवच्िक
जावहरात लेिन
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

जावहरातीची संकलपना
उत्पादन वनवमथती, व्यापार, बाजार आवि जावहरात
प्रसार माध्यमे आवि जावहरात
जावहरात आवि कलामलू ये
जावहरात आवि सामावजक बांधीलकी
जगप्रवसद्ध जावहरातींची ओळि
मराठी जावहरातींचे बदलते ववर्श्
जावहरातींचे प्रत्यक्ष संवहता लेिन (मद्रु ीत, श्राव्य, दृक आवि द्रुकश्राव्य माध्यम)

सदं भथ ग्रंर्
जावहरातींचे जग – शोभा भागवत

एम आर १६.३ ऐवच्िक
मावहतीपर लेिन
१. सोशल मीवडयाचे स्वरूप (इ-मेल, फे सबक
ु , व्हॉटसप, ट्ववटर इ.ची ओळि)
२. इटं रनेट आवि सोशल मीवडया
३ मावहतीपर लेिन म्हिजे काय?
अ भाषि लेिन
ब अहवाल लेिन

क स्मरविका संपादन
ड वृत्तातं लेिन
इ मावहतीपवु स्तका
फ मानपत्र लेिन
सदं भथग्रंर्
सोशल मीवडया वडवजटल दवु नया- प्रफुलल सतु ार
व्यावहाररक मराठी - ल.रा.नावसराबादकर
प्रसार माध्यमांसाठी लेिन कौशलये - यशवतं राव चव्हाि महाराष्ट्र मक्त
ु ववद्यापीठ, नावशक, पस्ु तक क्र.MAR 254
जावहरातीचं जग - यशोदा भागवत
उपयोवजत मराठी- प्रकाश मेदककर
माध्यमांची भाषा आवि लेिन कौशलये- के शव तपु े
व्यावसावयक पत्रव्यवहार आवि अहवाल लेिन- वशलपा देशपांडे
भाषि व नाट्यववषयक ववचार- अशोक दा.रानडे
कलेची मल
ू तत्त्व-े आर.जी.कॉवलगं वडू (स.ग.मालशे/ वमवलदं मालशे
मराठी भाषा उपयोजन व सजथन- सहु ासकुमार बोबडे
व्यावहाररक मराठी- सयाजीराव मोकाशी/ रंजना नेमाडे

एम आर १६.४ ऐवच्िक
मराठी समीक्षकाचा अभ्यास – सधु ीर रसाळ
१. मराठी समीक्षेची पायाभतू ओळि.
२. समीक्षा आवि समीक्षक.
३. सधु ीर रसाळ यांचे व्यवक्तमत्त्व.
सदर अभ्यासपवत्रके त सधु ीर रसाळ यांच्या समीक्षालेिनाचे स्वरूप समजनू घेिे अपेवक्षत आहे. सधु ीर रसाळ यांच्या
िालील ग्रंर्ांचा अभ्यास.
१. वाङ्मयीन सस्ं कृ ती
२. समीक्षक भालचंद्र नेमाडे
३. ना. घ. देशपांडे यांची कववता
सदं भथग्रंर् :
समीक्षेची नवी रूपे : गगं ाधर पाटील
मराठी समीक्षेची वाटचाल : गो. म. कुलकिी
सावहत्यवनवमथती आवि समीक्षा : वा. ल. कुलकिी
सावहत्यसमीक्षा : स्वरूप आवि ववकास - गोडबोले/ जोगळे कर

रूपवेध : नरहर कुरुंदकर
कववता आवि प्रवतमा - सधु ीर रसाळ

एम आर १६.५ ऐवच्िक
मध्ययगु ीन भक्तीसंप्रदाय आवि मराठी सावहत्य
१.
२.
३.
४.

भवक्तसप्रं दाय : संज्ञा, संकलपना, स्वरूप आवि व्याप्ती.
भक्ती संप्रदायाची वाटचाल.
मध्ययगु ीन संत सावहत्य आवि चळवळ
सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील संप्रदायांच्या अनषु गं ाने अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे
नार् सप्रं दाय, महानभु ाव सप्रं दाय, वारकरी सप्रं दाय,दत्त सप्रं दाय, समर्थ संप्रदाय इत्यादी

सदं भथग्रंर्
रुजवु ात, मराठी सावहत्याचे आवदबधं -उषा देशमि
ु
प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इवतहास- प्र.न.जोशी
पाच भक्तीसप्रं दाय- र. रा. गोसावी
प्राचीन मराठी वाङ्मयाचे स्वरूप-ह. श्री. शेिोलीकर

मराठी - प्रर्म सत्र – खुले श्रेयाांक ............................................................

MR – OE 1
मराठी भावषक कौशलये: सज्ञं ापन कौशलये
१. सज्ञं ापन कौशलयाः सक
ं लपना व स्वरुप
२. पत्रलेिन उपयोजनाः कौटुंवबक (व्यवक्तगत, प्रासंवगक), सांस्कृ वतक (वनमत्रं ि, आभार), कायाथलयीन (अजथ,
आदेश), व्यावसावयक (मागिी, स्मरि)
३. कायाथलयीन संज्ञापनाः स्वरुप आवि वैवशि्ये – , वटप्पिी लेिन, अहवाल लेिन
४. कायथक्रम पवत्रका व कायथक्रम आयोजन तंत्र – कायथक्रमाचे आयोजन, पवू वथ नयोजन, पवत्रकालेिन,
सत्रू सचं ालन, वृत्तातं लेिन आवि वृत्तलेिन.
५. लेिनातील ववरामवचन्हांचे महत्व.
संदभथ ग्रंर्

उपयोवजत मराठी – डॉ. प्रभाकर जोशी, डॉ. वकशोर पाटील
व्यावहाररक मराठी – ल. रा. नवसराबादकर
व्यावहाररक मराठी – प्रकाश परब
व्यावहाररक मराठी – (संपा) द. वद. पंडु े, कलयाि काळे
वस्तवु नष्ठ आकलन आवि उपयोवजत मराठी – नरें द्र मारवाडे
कायाथलयीन पत्रलेिन – मोहन पोतदार
व्यावहाररक मराठी – डॉ. लीला गोववलकर
मराठी लेिन दशथन – चंद्रहास जोशी
मराठी भावषक कौशलये ववकास – संपादक, पृर्थवीराज तौर

MR – OE 2
वलंगभाव: संकलपना आवि स्वरूप
१ वलंगभाव: संकलपना आवि स्वरूप
२ जात आवि वलगं भाव
३ वशक्षि आवि वलंगभाव
४ वलगं भाव आवि मराठी सावहत्य
सदां भाग्रर्
ां :
वपतृसत्ता व िीमक्त
ु ी- वदं ना सोनाळकर/ शवमथला रे गे
वलंगभाव का मानव वैज्ञावनक अन्वेषि : प्रतीिे डी क्षेत्र - लीला दबु े
संदभाथसवहत िीवाद- संपादक- वदं ना भागवत
मानवशािातील वलंगभावाची शोध मोहीम- ववद्यतु भागवत
समकालीन सावहत्यचचाथ- संपादक- मनोहर जाधव/ श्रीकांत देशमि
ु
वलगं भाव समजनू घेताना- कमला भसीन (अन.ु श्रतु ी ताबं े)
िीवादी समीक्षा: स्वरूप आवि उपयोजन - अवर्श्नी धोंगडे

MR – OE 3
लोकवप्रय सावहत्य
१.
२.
३.
४.
५.

लोकवप्रय सावहत्य : सक
ं लपना व बदलते स्वरूप
लोकवप्रयता : अवभजात सावहत्य, श्रेष्ठ सावहत्य, कलात्मक सावहत्य आवि बाजार
वाचकांच्या अवभरुचीचा दबाव, प्रकाशकांची मागिी, प्रसार माध्यमांची अगं भतू वैवशि्ये
मराठी लोकवप्रय सावहत्याची परंपरा व लोकवप्रय सावहत्याचे प्रकार
पढु ीलपैकी एका सावहत्यकृ तीचा ववशेष अभ्यास अपेवक्षत आहे

अ. पत्रास कारि की... – अरववदं जगताप, ग्रंर्ाली, मबंु ई
आ. मन में है ववर्श्ास – ववर्श्ास नागं रे पाटील, राजहसं प्रकाशन, पिु े
इ. दवु नयादारी – सहु ास वशरवळकर, शवशदीप प्रकाशन, पिु े
सदं भथ ग्रर्ं
सावहत्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापललें
कादबं री आवि मराठी कादबं री – उषा हस्तक
टीकास्वयंवर – भालचंद्र नेमाडे
धार आवि काठ – नरहर कुरुंदकर
मराठी कर्ेची वस्र्तीगती – अजं ली सोमि

MR – OE 4
मराठी सावहत्य आवि सस्ं कृती
१.
२.
३.
४.
५.

सावहत्य, समाज आवि संस्कृ ती : संकलपना
वाङ्मयीन सस्ं कृ ती: पारंपररक आवि आधवु नक घटक
संस्कृ ती आवि कलावनवमथती: सावहत्य संमेलने, वादवववाद, भवू मका, वाङ्मयबाह्य दबाव
वाङ्मयीन परंपरा आवि अवभरुची
वाचनसस्ं कृ ती: लेिकाची प्रवतमा, समाजमानस, ग्रर्ं व्यवहार
सदं भथ ग्रंर्
वाङ्मयीन संस्कृ ती – सधु ीर रसाळ
सावहत्य आवि अवस्तत्वभान – वदलीप परुु षोत्तम वचत्रे
सावहत्य आवि सामावजक संदभथ – रा.ग. जाधव
वमर्क आवि नाटक – तारा भवाळकर
सावहत्याचे सामावजक व सास्ं कृ वतक अनबु धं – म. स.ु पाटील
काही वाङ्मयप्रकार – शोध आवि स्वरूप : वसंत जोशी
सावहत्यववमशथ – रमेश वरिेडे
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मराठी भावषक कौशलये : संवाद व लेिन कौशलये
१. भावषक कौशलयेाः स्वरुप
२. सवं ाद कौशलयाचा आववष्ट्कार
अ. भाषि
आ. पररसवं ाद
इ. मल
ु ाित
३. लेिन कौशलयाचा आववष्ट्कार
अ. अजथ लेिन
आ. स्वपररचयपत्र
इ. रोजवनशी
४. प्रमाि मराठी लेिनाचे वनयम
सदं भथ ग्रर्ं
उपयोवजत मराठी – डॉ. प्रभाकर जोशी, डॉ. वकशोर पाटील
व्यावहाररक मराठी – ल. रा. नवसराबादकर
व्यावहाररक मराठी – प्रकाश परब
व्यावहाररक मराठी – (संपा) द. वद. पंडु े, कलयाि काळे
वस्तवु नष्ठ आकलन आवि उपयोवजत मराठी – नरे न्द्र मारवाडे
कायाथलयीन पत्रलेिन – मोहन पोतदार
व्यावहाररक मराठी – डॉ. लीला गोववलकर
मराठी लेिन दशथन – चद्रं हास जोशी
मराठी भावषक कौशलये ववकास – पृर्थवीराज तौर
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आंबेडकरी सावहत्य
१. डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकराः जीवन आवि कायथ
२. डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर यांचे विथव्यवस्र्ेववषयी आवि सुधारिाववषयक ववचार

३. आबं ेडकरी चळवळीचा मागोवा.
४. डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर यांचा मराठी सावहत्यावरील प्रभाव
५. पढु ीलपैकी एका सावहत्यकृ तीचा ववशेष अभ्यास अपेवक्षत आहे
अ. भडास –अवनल सपकाळ (कादबं री) सायन पवब्लके शन्स, पिु े
आ. आता होऊन जाऊ द्या – लोकनार् यशवतं (कववतासग्रं ह)
सदं भथ ग्रंर्
डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर ववचारमर्ं न – वा. ना. कुबेर
डॉ बाबासाहेब आबं ेडकराचं े बवहष्ट्कृत भारतातील अग्रलेि – रत्नाकर गिवीर
डॉ. भीमराव रामजी आबं ेडकर – चा.ं भ. िैरमोडे
पत्रकार डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर – गगं ाधर पानताविे
आबं ेडकरी चळवळ – य. वद. फडके
डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर – धनंजय कीर
आबं ेडकरी जलसे – भगवान ठाकूर
आबं ेडकरी चळवळीचे अतं रंग – अजनथु डांगळे
फुले आबं ेडकरी चळवळीचे क्रांतीशाि – मनोहर पाटील
आबं ेडकरी कववता – (सपं ा) पद्माकर तामगाडगे
फुले आबं ेडकरी प्रेरिेचे नवे कवी नवे आकलन – मोतीराम कटारे
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इटं रनेट आवि मराठी भाषा
१.
२.
३.
४.
५.

इटं रनेट : ववकास आवि ववस्तार
समाजमाध्यमे आवि मराठी भाषा
ववर्श्कोश, ई पस्ु तके
ब्लॉग, सक
ं े तस्र्ळ आवि मराठी भाषा
अवभव्यक्तीच्या नव्या शक्यता आवि भावषक सजथनशीलता

सदं भथ ग्रंर्
सोशल मीवडया वडजीटल दवु नया – प्रफुलल सतु ार

प्रसारमाध्यमांसाठी लेिन कौशलये - यशवतं राव चव्हाि महाराष्ट्र मक्त
ु ववद्यापीठ, नावशक, पस्ु तक क्र.MAR 254
जावहरातीचं जग - यशोदा भागवत
उपयोवजत मराठी- प्रकाश मेदककर
माध्यमांची भाषा आवि लेिन कौशलये- के शव तपु े
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मराठीचे व्याकरि
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

भाषा, वलपी आवि व्याकरि
मराठीची विथमाला – प्रकार, स्वर, व्यजं न, उच्चारस्र्ाने, अकारववलहे
शब्दाच्या जाती
ववभक्ती
प्रयोग
वक्रयापद
ववरामवचन्हे

सदं भथग्रंर्
सगु म मराठी व्याकरि व लेिन – मो. रा. वाळंबे
भाषावचंतन – डॉ के शव सिाराम देशमि
ु
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शब्दववचार
१. शब्द – संकलपना
२. समानार्ी आवि ववरुद्धार्ी शब्द
३. वाक्प्रचार आवि म्हिी

४.
५.
६.
७.

समहू दशथक आवि ध्ववनदशथक शब्द
शब्दसमहु ासाठी एक शब्द, समहू दशथक शब्द, जोडीने येिारे शब्द
एकाच शब्दाचे वनरवनराळे अर्थ, शब्दांच्या जोड्यातील फरक
पाररभावषक शब्द
सदं भथ ग्रर्ं
सगु म मराठी व्याकरि व लेिन शब्दरत्न – (संपा) वैशाली कालेकर
शद्ध
ु लेिन ठे वा विशात – अरुि फडके
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आवदवासी : सस्ं कृती आवि सावहत्य
1. आवदवासी : संज्ञा आवि संकलपना.
2.आवदवासी : समाज आवि संस्कृ ती.
3.आवदवासी भाषा आवि सावहत्य.
4.आवदवासी संस्कृ ती म्हिजे काय? इ.
5.सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ीलपैकी एका कलाकृ तीच्या आधारे आवदवासी सस्ं कृ ती आवि सावहत्याचा अभ्यास करिे
अपेवक्षत आहे.
आत्मकर्ा :- अदं काळ - वकशन चव्हाि
कर्ा :- नवसा वभलिीचा एलगार - नजबु ाई गाववत
कादबं री : - इधोस – कृ ष्ट्िा भवारी
सदं भथग्रंर् :
भारतीय आवदवासी- गरुु नार् नाडगोंडे
आवदवासी सावहत्य आवि अवस्मतावेद- सपं ा.,प्रफुलल वशलेदार
वानप्रस्र्-गिेश देवी
आवदवासी : समाज, संस्कृ ती आवि सावहत्य- संपा. डॉ. वैजनार् अनमल
ु वाड
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चररत्र , आत्मचररत्र आवि कादबं री
१. चररत्र : संकलपना

२.
३.
४.
५.

आत्मचररत्र : संकलपना
कादबं री : सक
ं लपना
चररत्रात्मक कादबं री आवि आत्मचररत्रात्मक कादबं री: ववशेष पररचय
कोित्याही एका ववभागातील दोन सावहत्यकृ तींचा अभ्यास अपेवक्षत आहे.
अ. चररत्र आवि चररत्रात्मक कादबं री
१. क्रांतीज्जयोती साववत्रीबाई जोतीराव फुले – मा गो. माळी – चररत्र
२. मी साववत्री जोतीराव – कववता मरुु मकर – चररत्रात्मक कादबं री
आ. आत्मचररत्र आवि आत्मचररत्रात्मक कादबं री
१. बॅररस्टरचं काटां – डॉ वहमं तराव बावस्कर – आत्मचररत्र
२. झोंबी – आनदं यादव – आत्मचररत्रात्मक कादबं री
सदं भथ ग्रंर्
मराठी वाङ्मय कोश, िडं ४, समीक्षा संज्ञा- संपादक- ववजया राजाध्यक्ष
सावहत्य अध्यापन आवि प्रकार – संपादक – श्री. प.ु भागवत आवि इतर
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सावहत्यकृतीचे माध्यमांतर
१.
२.
३.
४.
५.

माध्यमांतर: संकलपना व स्वरूप
दरू वचत्रवािीवरील माध्यमांतर
कववतेचे माध्यमांतर
नाटकाचे माध्यमांतर
सावहत्यकृ तीचे वचत्रपटरूप
सदं भथग्रंर्
सावहत्यकृ तीचे माध्यमांतर – (संपा) डॉ राजेंद्र र्ोरात, प्रा. आशतु ोष कसबेकर
कला आवि सस्ं कृ ती: एका समन्वय – सधु ीर देवरे
सौंदयथमीमांसा – रा. भा. पाटिकर
क-हाकाठ, स्मरविका, अविल भारतीय मराठी सावहत्य संमेलन, सासवड
नाट्यशोध – म.ु श्री. कानडे
नाट्यववचार – डॉ अनंत देशमि
ु
आजचे नाटककार – (संपा) डॉ. दत्तात्रय पंडु े, डॉ स्नेहल तावरे

सावहत्य: अध्यापन आवि प्रकार - (संपा) श्री. प.ु भागवत आवि इतर
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मराठी सावहत्याचे इग्रं जी भाषांतर
१.
२.
३.
४.
५.

भाषातं र: सक
ं लपना
भाषांतराची आवश्यकता
मराठीतनू इग्रं जीत भाषांतरीत झालेलया सावहत्याचे स्वरूप
भाषातं रातील समस्या
पढु ील भाषांतररत लेिनकृ तींचा मळ
ू सावहत्यकृ तीसोबत अभ्यास करायचा आहे
अ. An Anthology of Marathi Poetry (Edited by Dilip Chitre, Nirmala
Sadanand Publishers, Mumbai, 19670) या संग्रहातील िालील कववता
1. Radha - P. S. Rege (Translated by the poet)
2. Mice in the wet Barrel Died – B. S. Mardhekar (Translated by dilip
Chitre)
3. How Suddenly – Indira (Translated by dilip Chitre)
4. You and Is – Bhalchandra Nemade (Translated by dilip Chitre)
ब. Contemporary Marathi Poetry (Edited by Bhagawan Thag, Maharashtra
Anuwad Parishad Prakashan, Buldana, 1999) या संग्रहातील िालील कववता
1. Realising – Kusumagraj
2. Yaman – Shankar Ramani
3. Journey – N. G. Deshapande
4. Alienation – Rajani Parulekar
क. Live Updates (Edited and Translated by sachin Ketkar, Poetrywala,
Mumbai, 2005) या संग्रहातील िालील कववता

1. Mohak – Hemant Divate
2. Even though we live – Amita kokate
3. The Performer – Bhujang Meshram
4. The City of Sirens – Arun Kale
ड. A Comparison of Men and Women ( Stri Purush Tulana – Tarabai
Shinde) Translated by Maya Pandit, Women writing in India. Vol 1. Edited
by Susie Tharu and K. Lalita, Feminist Press/ City University of New York,
1991.
इ. Gondoo (Gondu – P. S. Jadhav) Translated by Shobha Shinde Hambarde,
Suryamudra Prakashan, Nanded 2019.

सदं भथग्रंर्
भाषातं र प्रसगं – वनवशकातं ठकार
वहदं ी कादबं -यांची मराठी भाषांतरे – (संपा) डॉ गजानन चव्हाि, डॉ. अववनाश सांगोलेकर
भाषांतर मीमांसा – (संपा) कलयाि काळे , अजं ली सोमि
अनवु ाद, विथव्यवस्र्ा आवि मी – डॉ सयू थनारायि रिसुभे
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ववज्ञान सावहत्य
१) ववज्ञान आवि सावहत्य परस्पर संबंध.
२) ववज्ञान सावहत्य : स्वरूप, सक
ं लपना आवि व्याप्ती.
३) ववज्ञान सावहत्याची वाटचाल आवि वेगळेपि.
४) ववज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे आवि सावहत्य.
५) ववज्ञान सावहत्याची वैवशि्ये.
६)सदर अभ्यासपवत्रके त पढु ील सावहत्यकृ तीचा अभ्यास करिे अपेवक्षत आहे.
यक्षाची देिगी - जयंत नारळीकर
सदं भथग्रंर्
ववज्ञान सावहत्य आवि सक
ं लपना. सपं ा. व. वद. कुलकिी,

ववज्ञान सावहत्यववर्श् - वनरंजन घाटे
मराठी ववज्ञान कर्ा - आशा सावदेकर
सावहत्य आवि ववज्ञान - रा. वभ. जोशी

MR – OE 15
सौंदयथशाि
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

सौंदयथशािाची संकलपना व स्वरुप
सौंदयथवाचक ववधानाचे स्वरुप
सौंदयथशाि आवि समीक्षाव्यवहार
वनवमथती वसद्धांत
कलानभु व
कलामलू ये
कलााः स्वायत्तता, नीती आवि सत्य

सदं भथग्रंर्
पाटिकर, डॉ. रा. भा., सौंदयथमीमांसा
मढेकर बा. सी., सौंदयथ आवि सावहत्य
पाध्ये प्रभाकर, सौंदयाथनभु व
पाटिकर, रा. भा., कान्टची सौंदयथमीमासं ा
पाटिकर रा. भा., क्रोचेचे सौंदयथशाि
मक्त
ु ीबोध शरदचंद्र, सृिी, सौंदयथ आवि सावहत्य मलू य
बारवलंगे सरु ें द्र, सौंदयाथचे व्याकरि
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लोकसावहत्य
१.
२.
३.
४.

लोकसावहत्य: संकलपना आवि स्वरूप
लोकसावहत्य आवि अन्य अभ्यासशािा
लोकसावहत्याचे प्रकार – लोकगीत. लोककर्ा, लोकनाट्य
प्रात्यवक्षक - ववद्यार्थयाांनी आपलया गावातील एिादी लोककर्ा अर्वा लोकगीत संकवलत करून आिावे.
संदभथग्रंर्

लोकसावहत्याची रूपरे िा – दगु ाथ भागवत
लोकसावहत्याचे स्वरूप – प्रभाकर माडं े
लोकसावहत्याचे अतं :प्रवाह – प्रभाकर मांडे
लोकसावहत्य मीमांसा – ववर्श्नार् वशदं े
लोकसावहत्य: शोध आवि समीक्षा – रा. वच.ं ढेरे
मराठी लोककर्ा – मधक
ु र वाकोडे
लोकसावहत्याचे सश
ं ोधन – भाऊसाहेब गमे, धनराज धनगर
सीमा प्रदेशातील लोकगीते : आकलन व अभ्यास – भगवान वदरंगे
सि उत्सवाची गािी- चत्रभजू कदम
लोकसावहत्याचे अतं रंग – रमेश कुबल

