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प्रास्ताववक: 

              एम.ए. मराठीला येणाऱ्या ववद्यार्थयाांचा बी.ए .पातळीवरील ववशेर्त: ववशेर्स्तराच्या 
पातळीवरील मराठीचा अभ्यास झालेला असतो तयाांच्या या पूवष ज्ञानाचा ववचार करता भारतीय 

साहितयशास्र, प्राथममक पातळीवरील भार्ाववज्ञान साहितयकृतीचा सांहिताननष्ठ अभ्यास या ववर्याशी 
ववद्याथी पररचचत असतो साहितय प्रकाराची सांकल्पना तयाांना माहित नसली तरी साहितय प्रकाराांशी 
तयाांची तोंड ओळख झालेली असते. समकालीन साहितय प्रवािाांची ववद्यार्थयाषला बरीचशी समज आलेली 
असते या गोष्टी लक्षात घेतल्या म्िणज ेएम .ए. दोन वर्ाांच्या अभ्यासक्रमाची उद्हदष्टे पुढील प्रमाणे 

ठरवता येतात.  १.  ववद्यार्थयाांना आपल्या आवडीचे, सांशोधनाचे क्षेर ननश्चचत करता येणे. 
२. मराठी भार्ा आणण साहितयाचे प्रगत ज्ञान िोणे. 
३. समकालीन साहितय प्रवािाांचे नीट आकलन िोणे. 
४. साहितय प्रचनाांसांबांधी ववचार करण्याची जाग िोणे. 
५. साहितय आणण जीवन ववर्यक जाणीव प्रौढ िोणे. 
६. ववद्यार्थयाांच्या लेखन गुणाांना उते्तजन ममळणे. 

७. चचककतसक अभ्यासाची क्षमता वाढवण.े 

८. साहितयाभ्यासाच्या सांदभाषत वववेच्य ववर्याांची आणण तयाांच्या प्रस्तुता प्रस्तुततेची जाण ननमाषण 

करण्यास मदत करणे अशा ववर्याच्या चचककतसेची समज वाढवण.े 

९. ववमशष्ट  कालखांडातील साहितयाच्या व्याप्ती बद्दल जाण ननमाषण िोण्यास मदत करण ेअशा 
ववर्याांच्या चचककतसेची समज वाढवण.े 

१०. लेखकाच्या समग्र लेखक म्िणून अभ्यासाची समज ननमाषण िोण्यास मदत करणे, अशा अभ्यासाची 
क्षमता वाढववणे. 

११. साहितयाववर्यीच्या प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुननक भारतीय व पाचचातय ववचाराांबाबत समज 

वाढवण्यास मदत करण ेअशा ववचाराांचा सूक्ष्म ववचलेर्क व चचककतसक अभ्यास करण्याची क्षमता 
वाढवण.े 

१२. साहितयाच्या व्यवच्छेदक लक्षणाांबाबत ववचाराांची आणण वाांङमयीन मूल्यमापनाचा दृष्टीची समज 

वाढववणे. 

१३. साहितय अभ्यासाच्या सांदभाषतील ववर्याांची तयाांच्या प्रस्तुत याची जाण ननमाषण करणे भार्ेचे ववववध 

व्यविार आणण साहितयाचा सांदभाषतील भार्ाव्यविार याववर्यी आकलनाची क्षमता वाढवणे. 



१५. लेखन-सांपादन,लेखन-ववद्या, भार्ाांतर, रुपाांतर प्रकक्रयाांववर्यी आणण तयासांबांधीच्या समस्याांववर्यी 
माहिती देणे, या सवष ववर्याांच्या सांदभाषत समज वाढवणे. वरील सवष प्रकारचे लेखन करता यावे म्िणून 

प्रातयक्षक्षके करून घेण ेआणण जागनतकीकरणात ननमाषण झालेल्या ववववध नोकरी-व्यवसायाांच्या सांधीांना 
सामोरे जाण्याची क्षमता ननमाषण करण.े 

 १६. एकां दरीत ववद्यापारांगत एम.ए.मराठी या पदवीला ववद्यार्थयाषने पार िोणे. 
एम. ए. च्या अभ्यासाची वरील उद्हदष्टे व ववद्यार्थयाांचा बी.ए.चा ववशेर् स्तरावर झालेला अभ्यास लक्षात 

घेऊन एम. ए. मराठी च्या अभ्यासक्रमाची रचना जून २०१९- २० पासून पुढीलप्रमाणे केली आिे. 

 

 

 

 

व्याविाररक आणण उपयोश्जत मराठी   
१. ववववध स्तरावरील भावर्क कौशल्य व क्षमता ववकमसत करण.े   

२. भार्ा व्यविाराचे औपचाररक आणण अनौपचाररक क्षेरननिाय स्वरूप समजावून देणे.  
३.  व्यश्ततमतव ववकासासाठी भावर्क कौशल्ये आतमसात करण.े  

४. प्रसारमाध्यमाांच ेस्वरूप व तयासाठी भार्ा व्यविाराचे स्वरुप समजावून देणे.  
 ५. वाांङमयीन व्यविार व प्रकाशन व्यवसायाचे स्वरूप समजावून देणे. 
६.  मराठी प्रमाणभार्ेचे लेखन व मुहितशोधन या सांकल्पना समजावून प्रतयक्ष उपयोजन करता येणे. 
७.  मुलाखत लेखनाचे तांर व कौशल्य याांचा वापर करता येणे.  
८. अजषलेखन व परलेखनाचा व्यविाररक वापर करता येणे.  
९.  भार्ाांतर आणण अनुवाद प्रकक्रया याांची ताश्तवक व व्यविाररक माहिती देणे. 
१०. ननवेदन कौशल्याची ताश्तवक व व्याविाररक माहिती देणे परकाररतेचे स्वरूप व्याप्ती मितव 

याबाबतची माहिती देणे.  
१२. वतृ्तपर व्यवसायाबाबतच्या ताांत्ररक बाबीांचा पररचय करून देणे.                             
१३. सवषप्रकारच्या प्रसारमाध्यमाांची ओळख करून देणे. 
१. ववववध स्तरावरील भावर्क कौशल्ये व क्षमता ववकमसत करतील. 

२. भावर्क जाण आणण भार्ा उपयोजन याच्या ववकासासोबत, ववद्यार्थयाांना ववववध प्रसारमाध्यमातील 

सांधी उपलब्ध िोतील. 

 

अभ्यासपत्ररका  क्रमाांक १-   सर पहिले -  व्याविाररक आणण उपयोश्जत 

मराठी (19ArMarP101) 

व्याविाररक आणण उपयोश्जत मराठी 
१) मुहित शोधन  



१. मुहित शोधन :  सांकल्पना आणण स्वरूप  

२. मराठीच्या प्रमाण भार्ेचे लेखन आणण मुहित शोधन 

३. मुहित शोधनाच्या खुणा, चचन्िे, आणण तयाांचा वापर 
४.  शुद्धलेखनाचे ननयम 

२) साहितय व्यविार आणण प्रकाशन व्यवसाय  

१. ववववध साहितयसांस्था, तयाांचे वाांङमयीन कायष तयाांची मुखपरे 

२. हदवाळी अांक, ववशेर्ाांक, स्मरणणकाांचे सांपादन 

३. प्रकाशन व्यवसाय आणण पुस्तक प्रकाशन  

४. आयएसएसएन आणण आयएसबीएनची माहिती 
३) मुलाखत 

 १. मुलाखतीचे स्वरूप : तांरे आणण कौशल्ये  

२. मुलाखतीांचे प्रकार  
३. मुलाखतीची पूवषतयारी आणण प्रचन सूची  
४. मुलाखत लेखन 

४) ननवेदन आणण सूरसांचालन 

१.  प्रसारमाध्यमाांमध्ये ननवेदनाचे स्वरूप  

२. दरूचचरवाणीसाठी ननवेदन 

३. नभोवाणीसाठी ननवेदन 

४. रेडडओ जॉकीसाठीचे ननवेदन 

५.  कायषक्रमासाठी ननवेदन आणण सूरसांचालन 

 

अभ्यासपत्ररका क्रमाांक १ -   सर दसुरे - व्याविाररक आणण उपयोश्जत मराठी  

(19ArMarP201) 

१) प्रसारमाध्यम 

१. ववववध प्रसारमाध्यमाांची ओळख 

२. भारतीय मुहित परकाररता 
३. मराठी वतृ्तपर-ननयतकामलकाांची परांपरा 
२) बातमी लेखन 

१. बातमी : ओळख आणण वैमशष््ये २. बातमीची रचना आणण  बातमीचे िस्तमलणखत 

३. बातमीचे सिा प्रकार 
४. बातमी लेखनाची पद्धत 

३) वतृ्तपर व्यवस्थापन 

 वतृ्तपर व्यवस्थापनाची ओळख 



१. सांपादकीय ववभाग 

२. जाहिरात ववभाग  

३.ववतरण ववभाग  

४.ननममषती ववभाग,प्रशासन ववभाग 

५. इव्िेंट, मॅनेजमेंट उपक्रम ननयोजन/ सांयोजन 

४) प्रातयक्षक्षक  

१. वतृ्तपर कायाषलयास भेट  

२. बातमी लेखन  

3. वतृ्ताांतलेखन  

 

सांदभष ग्रांथ सूची : 
व्यविाररक मराठी - ल.रा.नमसराबादकर  
२. व्याविाररक मराठी- कल्याण काळे, द. हद. पुांड े 

३. व्याविाररक मराठी ववशेर्ाांक-नवभारत सप्टें १९८२ 

४. प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन कौशल्य- य. च. मुतत ववद्यापीठ, नामशक  

५. व्याविाररक मराठी- लीला गोववलकर, जयश्री पाटणकर  
६. मराठी शुद्धलेखन प्रदीप- मो. रा. वाळांबे  
७. शुद्धलेखन वववेक-द.न. गोखले 

८.  मराठी भार्ेची सांवाद कौशल्ये-य.च.म. मुतत ववद्यापीठ, नामशक 

९. सांपादन:  स्वरूप व कौशल्ये य.च.म. मुतत ववद्यापीठ, नामशक 

१०. मुहित शोधन-वाय. ए. धायगुडे 
११. भार्ा :  स्वरूप, सामर्थयष व सौंदयष- वा. के. लेले 

१२. भार्ाांतरमीमाांसा- कल्याण काळे, अांजली सोमण 

१३. साहितय सांवाद- वव. शां. चौगुले 

१४. सांवाद शास्र- श्रीपाद जोशी 
१५. सांवाद : सांपा अरुण शेवते 
१६. मराठी लेखनकोश- अरुण फडके 

१७. मराठी ननयतकामलकाांचा इनतिास- १८३२ त े१९३७ : रानडे रा.गो.  
१८.मराठी वतृ्तपराांचा इनतिास : रा. के .लेले  

१९.पावले परकाररतेची- एस. पी. कुलकणी 
20. मीडडया-ववचवास मेिेंदळे 

 

अभ्यासपत्ररका  क्रमाांक २-    



आधुननक मराठी साहितयाचा इनतिास(१८०० ते १९२०)    

 (19ArMarP102) 

कोणतयािी शाखेतील पदवीधर 
 

Course Objectives:  

१. ववशेर् स्तरावरील अभ्यास प्रकक्रयेच्या भागाचे पुढील तयारी म्िणून मिाराष्रातील सामाश्जक, 

राजकीय, साांस्कृनतक जीवनाची पाचवषभूमी समजून घेणे आणण मराठी साहितयाच्या ऐनतिामसक परांपरेचे 

स्थूल ज्ञान करून देणे. 
२. ववमशष्ट कालखांडाच्या पाचवषभूमीवर साहितयामागील प्रेरणा, प्रवतृ्तीांचे ज्ञान करून देणे. 
३.  साहितयाप्रकाराच्या प्रवासाचा आलेख उभा करण.े 

४.  प्रतयक्ष पदव्युत्तर अभ्यास प्रकक्रया या गनतमान करून ववद्यार्थयाांमध्ये सांशोधनाची दृष्टी ववकमसत 

करण.े 

Course Outcomes: 

१.  मराठी साहितय-सांस्कृती व्यविाराचा पररचय ववद्यार्थयाांना िोईल. 

२. अवाषचचन-आधुननक मराठी साहितय लेखनाचा इनतिास ववद्यार्थयाांसमोर उभा रािील. 

             

 सर पहिले             आधनुनक मराठी साहितयाचा इनतिास (१८०० ते १९२०) (19ArMarP102) 

 

 Chapter 1- सामाश्जक,राजकीय, धाममषक शैक्षणणक पाचवषभूमी  
१. सामाश्जक पाचवषभूमी आणण युरोपीय सांस्कृती सांपकाषचे पररणाम 

२.  नवी मशक्षण व्यवस्था आणण मशक्षणाचे सावषत्ररकीकरण  

३. धाममषक पाचवषभूमी आणण ववववध धमष सांस्था/ पांथाांचा उदय-ववकास 

४.  साांस्कृनतक पाचवषभूमी आणण ववववध नव्या सांस्कृती व्यविाराांचा उदय 

Chapter 2 

साहितय-साांस्कृनतक व्यविार आणण ववस्तार  
१. भार्ाांतररत साहितय 

२. ननयतकामलकाांचा उदय आणण ववकास  

३. प्रबोधन चळवळीांचा ववकास आणण साहितय-सांस्कृतीचा ववस्तार 
४. साहितय ननममषतीसाठी शासन आणण समकक्ष सांस्थाांचे प्रयतन  

Chapter 3 

साहितयलेखन: इ.स.१८०० ते १८७४ 

१. ननबांध लेखन  

२. कादांबरी लेखन  



३.ना्यलेखन 

४. कथा-कववता लेखन  

५. अन्य लेखन 

 Chapter 4  साहितय लेखन: इ.स.१८७४ ते इ.स.१९२० 

१. ननबांध लेखन  

२. कादांबरी लेखन  

३. ना्यलेखन  

४. कथा-कववता लेखन  

५. समीक्षा आणण अन्यलेखन 

 

सर दसुरे 
आधुननक मराठी साहितयाचा इनतिास ( इ.स. १९२० ते इ.स. २००० ) (19ArMarP202) 

 

 

Chapter 1 ( इ.स.१९२० ते इ.स. १९४५)   

 

१. या कालखांडातील सामाश्जक, धाममषक,राजकीय, साांस्कृनतक, पाचवषभूमी 
२. या कालखांडातील साहितय ननममषती मागील प्रेरणा आणण प्रवतृ्ती  
३. या कालखांडातील कथा, कादांबरी, नाटक आणण कववता लेखन 

४.  या कालखांडातील चररर,आतमचररर,लघुननबांध आणण समीक्षा लेखन  

Chapter 2 ( इ. स.१९४५ ते इ.स. १९६०) 

१. या कालखांडातील सामाश्जक, धाममषक, राजकीय ,साांस्कृनतक पाचवषभूमी 
२. या कालखांडातील साहितय ननममषती मागील प्रेरणा आणण प्रवतृ्ती  
३. या कालखांडातील कथा,कादांबरी, नाटक आणण कववता लेखन  

४. या कालखांडातील चररर-आतमचररर, लघुननबांध आणण समीक्षा लेखन  

Chapter 3 साठोत्तर काळातील मराठी साहितय लेखनाची पाचवषभूमी आणण प्रवाि इ.स.१९६० ते 
इ.स.२०००  

१. साठोत्तर काळातील सामाश्जक, साांस्कृनतक, राजकीय, पाचवषभूमी 
२. सामाश्जक राजकीय पररवतषन, नववी चार प्रवाि 

३.  या कालखांडातील ववववध वाङमयीन चळवळी  
४. दमलत, आहदवासी, ग्रामीण, स्रीवादी, मुश्स्लम, णिचचन साहितयप्रवाि 

Chapter 4 साहितयलेखन: इ.स. १९६० ते इ.स. २००० 

१. कथा-कादांबरी लेखन 



२. काव्य लेखन  

३. ना्य लेखन 

४.  समीक्षा आणण अन्य लेखन  

५. ववज्ञान साहितय,लोकवप्रय साहितय 

 सांदभष ग्रांथ सूची: 
१.  मराठी वाङमयाचा इनतिास, खांड ४,५,६,७, मिाराष्र साहितय पररर्द, पुणे. 

२. अवाषचीन मराठी गद्याची पूवषवपठीका -  गां. बा. सरदार 
३. मिाराष्र जीवन, खांड १ आणण दोन - सांपा .गां. बा.सरदार 
४.  मराठी गद्याचा इांग्रजी अवतार- द.वा. पोतदार 
५.  मराठी कादांबरीचे पहिले शतक - कुसुमावती देशपाांडे 
६.  मराठी साहितय:  प्ररेणा आणण स्वरूप - सांपा. गो. मा. पवार / म. द. िातकणांगलेकर  
७. आधुननक मराठी साहितयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी - अ. ना. देशपाांडे  
८. प्रदक्षक्षणा खांड १ आणण २, सांपा. अननरुद्ध कुलकणी, कॉश्न्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे .  

९. कादांबरी आणण मराठी कादांबरी- उर्ा िस्तक  

१०. मराठी साहितयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी - गो. म. कुलकणी 
११. एकोणणसाव्या शतकातील मराठी गद्य, गद्य १ आणण दोन - सांपा.भास्कर लक्ष्मण भोळे 

१२.  मराठी ननबांध : उद्गम आणण ववकास - चगरीश मोरे  
१३. मराठी साहितयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी- सदा कऱ्िाडे 
१४.  कािी मराठी कवी: जाणीवा आणण शैली - सुधीर रसाळ 

१५.  चररर-आतमचररर - आ .म. जोशी  
१६. ननवडक मराठी समीक्षा - गो . मा. पवार / म.द.िातकणांगलेकर 

 

भार्ाववज्ञान: वणषनातमक आणण सामाश्जक भार्ाववज्ञान 

कोणतयािी शाखेतील पदवी  
Course Objectives: 

१.भावर्क व्यविाराचे स्वरूप समजून घेऊन भार्ावैज्ञाननकाांच्या भार्ाववर्यक सांकल्पनाांचा अभ्यास 

करण.े 

२. आधुननक भार्ाववज्ञानाचा मराठी भार्ेच्या सांदभाषत पररचय करून देणे. ३. भार्ेच्या अभ्यासाच्या 
पद्धतीांचा मराठी भार्ेच्या सांदभाषत ववचार करण.े 

४. भावर्क पररवतषनाचे स्वरूप तपासण.े 

५. भार्ा आणण समाज सिसांबांध स्पष्ट करण े. 

६. वातयववचाराचे स्वरूप मराठी भार्ेच्या सांदभाषत ववचारात घेणे. 
७.  मराठीच्या बोलीांचा  प्रमाण मराठीशी असणारा सांबांध अभ्यासणे. 
८.  मराठीवरील अन्य भार्ाांचा प्रभाव तपासण.े 



Course Outcomes: 

१. भार्ाभ्यासाने भार्ा आणण सामाश्जक व्यविार यातील नातेसांबांध ववद्यार्थयाांना स्पष्ट िोईल. 

२.  ववद्यार्थयाांना मराठी प्रमाण भार्ा आणण ववववध बोली याांचा पररचय िोईल. 

३.  ववद्यार्थयाांना समाजातील ववववध वतषन,भूगोल, मलांग ,जात ,वगष व्यवस्थेचा भार्ा उपयोजनाशी 
असणारा सांबांध स्पष्ट िोईल. 

       

सर पहिले अभ्यासपत्ररका  क्रमाांक ३    

सर पहिले-भार्ाववज्ञान :वणषनातमक आणण सामाश्जक भार्ाववज्ञान –(19ArMarP103)  

भार्ाववज्ञान:वणषनातमक  

 

 भार्ाववज्ञान : वणषनातमक 

Chapter 1-   भार्ा: स्वरूप आणण ववशेर् 

१. भार्ा: स्वरूप, कायष आणण अभ्यासपद्धती  
२.भार्ा आणण भार्ण 

३. उच्चारण आणण लेखन, व्याविाररक भार्ा आणण साहितयाची भार्ा 
४. भार्ाभ्यासाच्या ववववध कक्षा: ताश्तवक आणण उपयोश्जत 

 अ. भार्ाववज्ञान आणण मानसशास्र:  मनोभार्ाववज्ञान  

 ब. भार्ा ववज्ञान आणण समाजशास्र: समाजभार्ाववज्ञान 

 क. समाजभार्ाववज्ञान आणण मानववांशशास्र  

ड. भार्ाववज्ञान आणण कोशववज्ञान 

इ.  भार्ाववज्ञान आणण बोली भूगोल 

Chapter 2 -   स्वननम व्यवस्था  
१. स्वन, स्वननम, स्वनाांतर : सांकल्पना आणण परस्पर सांबांध 

२. स्वननम ववचलेर्णाची तांर /ततवे 
३. खांडयुतत स्वननम, खांडडताचधष्टीत स्वननम 

४. व्यवच्छेदक ववननयोग, पूरक ववननयोग 

५. आघात, सुरावली, मुतत पररवतषन सीमासांधी इ. 

Chapter 3 

रूवपम व्यवस्था 
१. रुवपका, रूवपम-रुवपकाांतर :  सांकल्पना आणण परस्पर सांबांध 

२. रूवपम ववचलेर्णाचे तांर /तत्त्वे 
३. रुवपमाांचे प्रकार, रूपाांची घटना 
४. वातयववन्यास : सांकल्पना : वातय 



५. वातय ववचलेर्ण : रूपबांध आणण वातय परस्परसांबांध,प्रथमोपश्स्थत सांघटक पद्धती 
Chapter 4 - अथषववन्यास 

१. अथषववन्यास :  सांकल्पना, अथष 
२. अथषस्वरूप, अथषक्षेर, घटक ववचलेर्ण  

३. अथष प्रकार :  ननदेशनपर अथष, साांकल्पननक अथष, 
४. गुणव्यांजक अथष, भावपर अथष शैलीगत अथष अनेकाथषता, समानाथषता वगैरे 
                 

 सर दसुरे (19ArMarP203) भार्ाववज्ञान : सामाश्जक भार्ाववज्ञान  

Chapter 1- सामाश्जक भार्ाववज्ञान 

१. सामाश्जक भार्ाववज्ञान : पाचवषभूमी व सांकल्पना 
२. सामाश्जक भार्ाववज्ञान : स्वरूप, व्याप्ती व ववशेर्  

३.भार्ा, बोली आणण समाज याांचा परस्पर सांबांध  

Chapter 2 -   भार्ा आणण भार्ा उपयोजन 

१. समाजातील भार्ा उपयोजनातील ववववधता  
२. भार्ा आणण आचथषक वगषव्यवस्था 
३. भार्ा आणण ववववध व्यवसाय क्षेरे 

४. भार्ा आणण ववववध क्षेरीय वापर 
Chapter 3 -  भार्ा उपयोजनावर प्रभाव टाकणारे घटक  

१. भार्ा आणण मलांगभेदानुसारी ववमशष्ट वापर  
२. स्री-पुरुर्- बालभार्ा  
३. भार्ा आणण साांस्कृनतक व्यवस्था 
४. भार्ा, सामाश्जक परांपरा, ववववध सामाश्जक सांस्था 
Chapter 4  बोली आणण प्रमाणभार्ा  
१. बोलीभार्ा आणण प्रमाण भार्ा 
२. प्रमाणभार्ा आणण परभार्ा सांपकष  
३. भावर्क सांक्रमण  

४. आदान-प्रदान : स्वरूप व कारणे 
५. मराठीवरील िववडी, फारशी, इांग्रजी व हिांदी भार्ाांचा प्रभाव 

 सांदभष ग्रांथसूची 
 १. सांरचनातमक भार्ाववज्ञान- सांपा. मममलांद मालशे,अांजली सोमण आणण इतर  
२. आधुननक भार्ाववज्ञान : मसद्धाांत आणण उपयोजन-मममलांद मालशे 
३. वणषनातमक भार्ाववज्ञान - रमेश धोंगडे 
४. आधुननक भार्ाववज्ञान : वणषनातमक, सांरचनातमक आणण सामाश्जक - सांपा. कल्याण काळे 



५. मराठी भार्ाशास्र - श्री. न. गजेंिगडकर  
६. मराठी भार्ा उगम आणण ववकास - कृ. पा. कुलकणी 
७. भार्ा : इनतिास आणण भूगोल - ना. गो. कालेलकर  
८. मराठीचे व्याकरण - लीला गोववलकर 
९. मराठीचे व्याकरण - राजशेखर हिरेमठ  

१०. मराठीचा भावर्क अभ्यास : ऐनतिामसक आणण वणषनातमक - मु. श्री. कानडे  
११. मराठीचे वणषनातमक भार्ाववज्ञान   - मिेंि कदम  

१२. सामाश्जक भार्ाववज्ञान - सांपा. जयश्री पाटणकर  
१३. मराठी भार्ेचा आचथषक सांसार - अशोक केळकर  
१४. सुलभ भार्ाववज्ञान - द. हद. पुांडे 
१५. यादवकालीन मराठी भार्ा - शां. गो. तुळपुळे  

१६. वैखरी : भार्ा आणण भार्ाव्यविार -अशोक केळकर 
 

 
 

अभ्यासपत्ररका  क्रमाांक ४- ग्रामीण आणण दमलत साहितय - 

ग्रामीण साहितय 

सर पहिले-(19ArMarP104) 

 

 

कोणतयािी शाखेतील पदवीधर  
Course Objectives :   

१. इ. स. १९६० नांतर मराठी मध्ये ववववध साहितय प्रवािाांचा उदय आणण ववस्तार झाला. तया 
पाचवषभूमीवर प्रस्तुत काळातील सामाश्जक, राजकीय, साांस्कृनतक जीवनाची पाचवषभूमी समजून घेणे 
आणण साहितय आणण समाज याांचा अांत:सांबांध समजावून घेणे. 
२.ववववध साहितय चळवळीांच्या मुळाशी असणाऱ्या प्रेरणा समजावून घेणे. 
३.नवववचार आणण साहितयप्रवाि याांचे नातेसांबांध उलघडणे. 
४. या काळातील ववववध साहितय प्रवािाांचा इनतिास अभ्यासताना तया तया प्रवािातील साहितय प्रकाराांचे 

स्वरूपववशेर् अभ्यासणे. 
५. स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतरच्या कालखांडात ग्रामीण- दमलत साहितयाच्या ननममषतीची कारणे, परांपरा आणण या 
साहितयाने हदलेल्या आव्िानाांचा अभ्यास करण.े 



६. ग्रामीण आणण दमलत साहितयातून व्यतत िोणाऱ्या वेदनाांचे-वविोिाचे स्वरूप जाणून घेणे. 
७. ग्रामीण आणण दमलत साहितयाने ननमाषण केलेल्या ववववध साहितय प्रकाराांच्या ववकासाचे मूल्यमापन 

करण.े 

Course Outcomes: 

१. मराठी साहितय व्यविारातील ववववध वाांङमयीन चळवळी आणण प्रवािाांचा ववद्यार्थयाांना उलगडा 
िोईल. 

२. ववववध साहितय प्रवािाांच्या पयाषयाने चळवळीच्या प्रेरणा, स्वरूप आणण तयातून मलहिणारे मित्त्वपूणष 
लेखक- लेखन ववद्यार्थयाांना ध्यानात येईल. 

 

अभ्यासपत्ररका  क्रमाांक ४- ग्रामीण आणण दमलत साहितय -  

सर पहिले 

ग्रामीण साहितय 

(19ArMarP104)  

Chapter 1 - ग्रामीण साहितय ननममषती प्रकक्रया  
१. एक स्वातांत्र्योत्तर मराठी वाङमयाचे स्वरूप  

२. ग्रामीण साहितयात प्रवाि ननमाषण िोण्याची कारण परांपरा  
३. सामाश्जक आणण वाङमयीन परांपराांचे स्वरूप  

४. कृर्ी औद्योचगक अवस्थाांतर, आधुननकता, शैक्षणणक ववकास, जाणीव जागतृी आणण ग्रामीण साहितय  

Chapter 2 -  ग्रामीण जीवनव्यविार आणण ग्रामीण साहितय  

१.  गावगाड्याची जडणघडण : कालची आणण आजची जात, कुटुांब व आचथषक-सामाश्जक सांबांध  

२. ग्रामीण व ग्रामीण साहितय : सांज्ञा स्पष्टीकरण 

३. ग्रामीण साहितयातून घडणारे सामाश्जक,साांस्कृनतक दशषन  

४. ग्रामीण साहितयाचे देशीपण व वेगळेपण  

Chapter 4 -  ग्रामीण साहितयाचे ववववध सांदभष 
१. एक ग्रामीण साहितय आणण सामाश्जक,साांस्कृनतक चळवळी  
२. वगीय जाणणवा आणण कलातमकता, नव्या अमभरुचीची जडणघडण  

 ३. प्रमाणभार्ा, ग्रांथभार्ा व ग्रामीण बोली, ननवेदनातील कायष  
४. ग्रामीण साहितय आणण सामाश्जक बाांचधलकी, बदलती खेडी व साहितय 

 Chapter 4 -  ग्रामीण साहितय वेगळेपण  

१. एक ग्रामीण साहितयाच ेवाङमयीन योगदान 

२. ग्रामीण साहितयाच्या भार्ेचे वेगळेपण, वास्तवदशषन, प्रनतननचधक साहितयाची जाणीव  

 ३. ग्रामीण साहितयाच्या आकलन आणण आस्वादासांबांधी अपेक्षा व वस्तुश्स्थती  



४. समकालीन मित्त्वपूणष ग्रामीण कवी, कथाकार, कादांबरीकार आणण नाटककार याांच्या लेखनाचा 
सांक्षक्षप्त आढावा 
 सांदभष : 
१. ग्रामीणता : साहितय आणण वास्तव - आनांद यादव  

२. ग्रामीण साहितय : स्वरूप आणण समस्या - आनांद यादव 

३. ग्रामीण साहितय : एक चचांतन द. ता. भोसले 

४. ग्रामीण कथा - वासुदेव मुलाटे 

५. ग्रामीण साहितय : प्रेरणा आणण प्रयोजन - श्रीराम गुांदेकर  
६. ग्रामीण साहितय - रा. र. बोराडे 
७. मराठी कादांबरीतील प्रादेमशकता - भास्कर शेळके  

८. ग्रामसांस्कृती - आनांद यादव 

९. ग्रामीण कादांबरी - रवीांि ठाकूर 
१०. ग्रामीण साहितयाची चळवळ - कीती मुळीक 

११.  ग्रामीण साहितयातील स्री जीवन - बाबूराव उपाध्ये  

१२.  ग्रामीण दमलत साहितय चळवळ -  मधुकर मोकाशी 
१३.  ग्रामीण साहितय प्रवाि आणण पररश्स्थती - वामन जाधव 

१४.  ग्रामीण साहितय आणण वास्तव - कृष्णा इांगोले ( सांपा. ) 
१५. ग्रामीण साहितय : चळवळ आणण ननममषती रा. रां. बोराडे 
१६. ग्रामीण साहितय : एक चचांतन द. ता. भोसले 

१७.  ग्रामीण साहितय : प्रवाि आणण पररश्स्थती - वामन जाधव  

१८. ग्रामीण साहितय : स्वरूप आणण हदशा - वासुदेव मुलाटे  

१९. ग्रामीण साहितय : स्वरूप आणण शोध - नागनाथ कोतापल्ले 

               

 सर दसुरे  
           दमलत साहितय (19ArMarP204)  

 

Chapter 1-  दमलत साहितयाची ननममषतीप्रकक्रया  
१. स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतरच्या मराठी वाङमयाचे स्वरूप  

२. दमलत साहितय ननममषती मागील प्रेरणा  
३. डॉ. आांबेडकराांचे ततवज्ञान, चळवळी तसेच बुद्ध, म. फुले ,कालष मातसष याांच्या ववचारधारेचा प्रभाव, 

मानवी मूल्याांचे भान  

Chapter 2-   दमलत साहितयाचे वेगळेपण 

१.  दमलत साहितय व पुनरुतथानाच्या चळवळी, नकार, वविोि, साहितय, वगीय जाणणवा 



२.  प्रमाणभार्ा ,ग्रांथभार्ा आणण बोली, दमलत साहितय व सामाश्जक बाांचधलकी, ववज्ञानननष्ठा, 
आधुननकता 
३.  दमलत साहितयाचे वेगळेपण, रूपकातमक, देशीपण, स्वतांर सौंदयषशास्र िवे का ?  

४. दमलत साहितयातील वेदना, वविोि आणण नकार याांचे चचरण  

Chapter 3 -  दमलत साहितय आणण समीक्षा  
१. दमलत साहितयातील कववता, आतमचररर, कथा, नाटक, कादांबरी 
२. आांबेडकरी शाहिरी वाांङमय इ. वाङमयप्रकाराांची ववकासातमक वाटचाल 

३. १९४५ ते १९६० : दमलत साहितयाच्या समीक्षेचे स्थूल स्वरूप 

४.  १९६० नांतर दमलत साहितयाच्या समीक्षेचे स्थूल स्वरूप 

Chapter 4 -   दमलत साहितय : वाङमयीन ववशेर्  

१. आशय, अनुभव, रचना , भार्ाशलैी,  साहितय, समीक्षा यासांदभाषत दमलत साहितयाने हदलेले योगदान  

२. दमलत चळवळीांच्या सांदभाषत दमलत साहितयाने हदलेले योगदान 

३. दमलत साहितय आणण ववज्ञानननष्ठा 
४.  दमलत साहितय : आस्वाद व आकलन  

सांदभष ग्रांथ सूची : 
१.  दमलत आणण ग्रामीण साहितय - सांपा. मोिन शेळके आणण इतर, 
२.  ग्रामीण आणण दमलत साहितयाचे अनुबांध - एम. एस.पगारे (सांपा.) 
३.  दमलत साहितय : एक अभ्यास - अजुषन डाांगळे  

४. दमलत साहितय : वेदना आणण वविोि - भालचांि फडके  

५. दमलत साहितय - नीला पाांढरे 
६. दमलत साहितय : मसद्धान्त आणण स्वरूप - यशवांत मनोिर 
७. दमलत साहितयातील स्पांदने - गो.म. कुलकणी  
८. दमलत साहितय :  एक क्राांतीववज्ञान - बाबुराव बागुल  

९. दमलत साहितय : स्वाद आणण शोध - यशवांत मनोिर  
१०. दमलत साहितय : वामन ननांबाळकर 
११.  दमलत साहितय : हदशा आणण हदशाांतर - दत्ता भगत  

१२. दमलत साहितय : ववचार आणण वैभव - अननल गजमभये 

१३. दमलत चळवळ आणण साहितय - कृष्णा ककरवले 

१४.  दमलत साहितयाचे ननराळेपण - प्रभाकर  माांडे  
१५. दमलत कववता - म. सु. पाटील 

१६.  दमलत आतमकथने - वासुदेव मुलाटे 

१७.  दमलत रांगभूमी - भालचांि फडके 

१८.  ननळी पिाट - रा.ग. जाधव 

१९.  दमलत वाङमय :  प्रेरणा व प्रवतृ्ती - शांकरराव खरात  



२०. दमलत साहितय : एक अभ्यास - अजुषन डाांगळे 

२१.  दमलत साहितय : आकलन - बाळकृष्ण कवठेकर  
२२. दमलत साहितय : प्रवाि आणण प्रनतकक्रया -  गो.म. कुलकणी 
 

मराठी वाङमयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी - प्रारांभ ते १९६० कोणतयािी शाखेतील 

पदवीधर 
 १. वाङमय अभ्यासाच्या सांदभाषत वाङमय  आणण सांस्कृती याांच्यातील अनुबांधाचा शोध घेणे. 
२. सांस्कृतीची ववववध अांगे आणण वाङमय ननममषतीच्या प्रेरणा, वाङमयातील प्रवाि, प्रवतृ्ती याांचा 
परस्परसांबांध जाणून घेण.े  

३. मराठी वाङमय व मिाराष्र सांस्कृती व वाङमय यातील अनुबांध जाणून घेणे. 
४.  मिाराष्रातील धमषपांथ व मराठी वाङमय - नाथ, मिानुभाव, वारकरी, दत्त, समथष सांप्रदाय याांचा 
परस्परसांबांध अभ्यासणे. 
५.  मिाराष्रातील राजवटी आणण मराठी वाङमयननममषती - यादवकालीन, बिामनीकालीन, 

मशवकालीन, पेशवेकालीन परस्परसांबांध अभ्यासणे. 
६.  वाङमय प्रसाराची मध्ययुगीन माध्यमे, पुराण, प्रवचन, कीतषने, भारुड, तमाशा, लावणी, रांगभूमी इ. 

चे स्वरूप अभ्यासणे. 
७.  लोकसाहितयाचा मध्ययगुीन मराठी वाङमयावरील प्रभाव अभ्यासणे. 
                सर पहिले  

मराठी वाड्मयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी - प्रारांभ ते अठराशे अठरा 
Chapter 1  मराठी वाङमय ननममषतीच्या प्रेरणा ( lectures 15) 

१. परकीय आक्रमण,े  राजकीय श्स्थतयांतरे  व तयाांचा प्रभाव आणण पररणाम 

२.  मिाराष्राच्या ववववध क्षेरातील, मानवी जीवनातील श्स्थतयांतरे 
३.  ततकालीन मराठी वाङमय  ननममषतीच्या प्रेरणा  
४. वाङमयाचे स्वरूप आणण साांस्कृनतक चळवळीांचे वाङमयातून दशषन 

Chapter 2 मराठी वाङमय  याांचा परस्परसांबांध 

१.  ततकालीन धमषसांप्रदाय व समाजसुधारणा  ववर्यक चळवळी आणण मराठी वाड्मय याांचा 
परस्परसांबांध 

२.  प्राचीन समाजातील ववववध प्रकारच्या श्स्थतयांतराचा मानवी जीवनावर आणण समाजावर झालेला 
प्रभाव  

३. कािी पररवतषनाांना प्रारांभ, तयाचे स्वरूप आणण मराठी वाड्मय  

Chapter 3 वाङमप्रकार आणण तया  प्रकाराांच्या ननममषतीमागील प्रेरणा 
१.  या कालखांडातील वाडमय प्रकार आणण तया प्रकाराांचा ननममषतीमागील प्रेरणा 
२.  या कालखांडातील वाडमय : स्वधमषजागतृी,  सामाश्जक प्रबोधन, वैचाररकतेचे स्वरूप  



३. या कालखांडातील वाडमय : सामाश्जक सुधारणा आणण मानवी जीवनातील प्रतयक्ष बदल  

४. नवे साहितयप्रकार आणण ववशेर् वाड्मयीन कृती 
Chapter 4 मराठी सांस्कृती, मराठी वाङमय आणण समाजाची अमभरुची 
१.  मराठी भार्ा आणण वाङमय  प्रकाराचे ततकालीन स्वरूप 

२.  मराठी सांस्कृती, मराठी वाङमय  आणण समाजाची अमभरुची 
३.  ततकालीन सामाश्जक वाटचाल, सामाश्जक व साांस्कृनतक प्रबोधने 

सर दसुरे 
मराठी वाङमयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी  - १८१८ ते १९६० 

 

Chapter 1 - मिाराष्रीय जीवनातील श्स्थतयांतर  
१. इांग्रजी सते्तचा उदय  

२. मिाराष्रीय जीवनातील श्स्थतयांतरे आणण ततकालीन मराठी वाड्मयाचा परस्परसांबांध 

३. धमष व समाजसुधारणाववर्यक ववववध चळवळी आणण मराठी वाड्मयाचा परस्परसांबांध 

Chapter 2-  अवाषचीन मराठी साहितयाचे पाचचात्त्य व भारतीय आधार 
१. अवाषचीन मराठी साहितयाचे पाचचातय व भारतीय आधार  
२. अवाषचीन मराठी साहितय प्रकार व साहितयकृती 
Chapter 3-  चळवळी आणण मराठी वाड्मयाचा परस्परसांबांध 

१.  राजकीय ववचारसरणी, स्वातांत्र्यववर्यक चळवळी आणण मराठी वाड्मयाचा परस्परसांबांध 

Chapter 4-  साहितय प्रचाराची अवाषचीन माध्यमे  
१. मराठी साहितय प्रचाराची अवाषचीन  माध्यमे  
२. मराठी सांस्कृती, मराठी साहितय, मराठी समाजाची अमभरूची 
३.  या घटकाांचा मराठी साहितयावर झालेला पररणाम 

सांदभष ग्रांथ सूची : 
१. साहितय साहितय आणण सांस्कृती - द.ु का. सांत  

२. सांत वाड्मयाची सामाश्जक फलशु्रनत -  गां. बा. सरदार 
३.  मराठी सांतमांडळाचे ऐनतिामसक कायष -बा.र. सुांठणकर 
४.  मिाराष्रीयाांचे काव्यपररक्षण - श्री. व्यां. केतकर 
५.  मराठी वाङमयामभरुचे वविांगमावलोकन - रा.श्री. जोग 

६.  मिाराष्र जीवन खांड १ आणण २ - सांपा. गां. बा. सरदार 
७.  मिाराष्राच्या सामाश्जक जीवनातील श्स्थतयांतरे - भ. श्री. पांडडत 

८. अवाषचीन  मराठी साहितयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी - सदा कऱ्िाडे 
९. राजकीय चळवळ आणण मराठी ना्यसषृ्टी - श्रीधर चनवारे  
१०. भारतीय प्रबोधन - सांपा. भा.शां.भगणे  
११. मराठी वाङमयाचा इनतिास खांड १ ते ६ - म.सा.पररर्द, पुणे  



१२. मराठी वाड्मयाची साांस्कृनतक पाचवषभूमी -  गो. म. कुलकणी  
१३. मराठी वाड्मयाचा इनतिास खांड १ व २ - ल. रा.पाांगारकर १४. एकोणणसाव्या शतकातील 

मिाराष्राची सामाश्जक पुनरघटना - रा. शां. वामळांबे 
१५. वाटा आणण वळणे - गो. म. कुलकणी  
१६. यादवकालीन मिाराष्र - मु. ग. पानसे  
१७. मिाराष्र सांस्कृती - पु.म.सिस्रबुध्दे   

१८. मिाराष्र सांस्कृती : घडण व ववकास - ि. श्री. शेणोलीकर 
१९.  पाच भश्ततसांप्रदाय - र. रा. 
 गोसावी  
२०. अवाषचीन मराठी गद्याची उतक्राांती- कृ. मभ. कुलकणी  
२१.  मराठी ग्रांथननममषतीची वाटचाल -शां. गो. तुळपुळे 

२२.  मराठी लोकाांची सांस्कृती - इरावती कव े 

२३. मिाराष्र सांस्कृती - इरावती कव े

 


