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1. Prologue/ Introduction of the programme:  

हा पदवु्यत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रम आहे. ज्या ववद्यार्थ्ाांनी 

पदवीस्तरावरील अभ्यासक्रम ववशेषस्तरावर पूर्ण केला आहे, अशा ववद्यार्थ्ाांना 

पदवु्यत्तर स्तरावर एम.ए. मराठी ववषयाच्या अभ्यासक्रमासाठी काही आधारभूत 

तते्त्व वनश्चित केली आहेत. नव्या राष्ट्र ीय शैक्षवर्क धोरर्ािी उविषे्ट् प्रत्यक्षात 

आर्ताना, ववद्यार्थीकें द्री, आंतववणद्याशाखीय, रोजगारावभमुख, कौशल्यावधष्ठीत 

असे भाषा व सावहत्यािे अभ्यासक्रम अनुसररे्, वनमाणर् कररे् आवश्यक आहे. 

त्याबरोबरि आज जीवन कौशल्य ववकासासाठी भाषा, सावहत्य, कला ही माध्यमे 

अवधक पररर्ामकारकतेने समजावून घेरे् आवश्यक झाले आहे.  

सावहश्त्यकक्षमता, भावषकक्षमता यांिा ववकास आवर् प्रगल्भतेसाठी 

ववद्यार्थी वसद्ध झाला पावहजे. ही आजच्या काळातील महत्त्वािी बाब आहे. 

त्यािबरोबर ववद्यार्थ्ाांना मराठी ववषयािे सखोल ज्ञान व्हावे, संशोधनािी वृत्ती 

वाढावी असे हेतू समोर ठेऊन एम.ए. मराठीिा अभ्यासक्रम वसध्द केला आहे. 

अशा या अभ्यासक्रमासाठी काही उविषे्ट् ठेवली आहेत. 

१. मराठी ववषयािे सखोल ज्ञान वाढववरे्. 

२. ववद्यार्थ्ाांमधे्य संशोधन वृत्ती वाढववरे्. 

३. पदवु्यत्तर पातळीवरील ववद्यार्थ्ाांच्या वाङ्मयीन आवर् जीवनववषयक 

जावर्वा समृद्ध कररे्. 

४. सावहत्यकृतीचं्या विवकत्सक अभ्यासािी प्रवृत्ती वृश्दं्धगत कररे्. 

५. ववववध जीवनके्षत्रातील भाषाववषयक कौशल्य ग्रहर्ानंतर 

रोजगारक्षमतांिी व प्रावीण्ांिी वसद्धता कररे्. 

६. पदवु्यत्तर पातळीवरील ववद्यार्थ्ाांवर वाङ्मयीनमूल यांिे आवर् 

जीवनमूल यांिे संस्कार कररे्. 

७. वववशष्ट् कालखंडातील सावहत्यवनवमणतीच्या पे्ररर्ा व प्रवृत्ती लक्षात घेऊन 

सावहत्यािे नेमके आकलन कररे्. 

८. लेखकाच्या समग्र अभ्यासातून लेखकाच्या सावहत्यकृती, आशयसूते्र, 

भावषक प्रयोग, जीवनदृष्ट्ी इत्यादीिें वाङ्मयीन प्रवाहातील मूल्यमापन व 

स्र्थान वनधाणरर् कररे्. 
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९. भाषांतर मीमांसा, परभाषेतील समकालीन सावहत्यकृती, वाङ्मयेवतहास, 

संसृ्कती अभ्यास, भावषक अभ्यास याद्वारे सावहत्याच्या अभ्यासाला 

पररपूर्णता आरू्न देण्ािा प्रयत्न कररे्. 

१०.  सावहत्यवसद्धांत, समीक्षा, ववववध वाङ्मयीन संप्रदाय, वेळोवेळी 

उद्भवर्ाऱ्या जीवनववषयक व वाङ्मयीन   

 ििाण, संकल्पना यांिा पररिय करुन देरे्. 

११.  वािन, आस्वादन, ववशे्लषर्, वगीकरर्, मूल्यवनर्णयन या 

प्रवक्रयेतून ववद्यार्थ्ाांिी वाङ्मय आकलनािी   

  क्षमता वृश्दं्धगत कररे्. 

१२.  सावहत्य कला व इतर कला यांच्या वािनातून अवभरुिी वृश्दं्धगत 

कररे्.  

१३.  सावहत्य आवर् संसृ्कती यांिा परस्पराश्रयी संबंध जागवतक 

पररपे्रक्ष्यात लक्षात घेण्ािी वनमाणर् कररे्. 

१४.  व्याकरर्ािे समग्र स्वरुप आवर् व्याकरवर्क वनयामातील बांधर्ी 

समजून घेरे्. 

 

 

 
2. Programme outcomes (Pos)  

 

१. ववद्यार्थ्ाणला आपल्या आवडीिे संशोधनािे के्षत्र वनवित करता येते. 

२. मराठी भाषा आवर् वाड .मयािे प्रगत ज्ञान प्राप्त होते. 

३. समकालीन वाड .मयीन प्रवाहांिे नीट आकलन होते. 

४. वाड .मयीन प्रश्ांसंबंधी वविार करण्ांिी जार् येते. 

५. वाड .मयीन आवर् जीवनववषयक जार्ीव प्रौढ होते. 

६. विवकत्सक अभ्यासािी क्षमता वाढते. 

७. प्रािीन, मध्ययुगीन, आधुवनक, भारतीय तसेि पाचिात्य वविारांबाबत 

समज वाढववण्ास मदत होते.  
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८.  सावहत्याच्या व्यवछेदक लक्षर्ाबाबत वविार आवर् वाड .मयीन 

मूल्यमापनाच्या दृष्ट्ीिी समज वाढते. 

९.  जागवतकीकरर्ात वनमाणर् झालेल्या ववववध नोकरी-व्यावसायाच्या 

संधीना सामोरे जाण्ािी क्षमता    

      वनमाणर् होते.   

१०. व्याकरर् आवर् व्याकरवर्क बांधर्ीिे समग्र आकलन होते.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Programme Structure and Course Titles  

Sr. 

No. 
Class Semester Course Code Course Title Credits 

1.  M.A. I MA-MAR 111T 
मराठीिे व्याकरर् भाग-१ 
MARATHICHE VYAKARAN 

BHAG-1 
04 

2.  M.A. I MA-MAR 112T 
मराठी सावहत्यािा इवतहास 

(इ.स.१८१८ ते इ.स.१९२०)  

04 
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MARATHI SAHITYACHA EITIHAS 

(A.D.1818 TE A.D.1920) 

3.  M.A. I MA-MAR 113T ऐवतहावसक भाषाववज्ञान 
EAITIHASIK BHASHAVIDNYAN 

04 

4.  M.A. I 
MA-MAR 114T 

 
ग्रामीर् सावहत्य 
GRAMIN SAHITYA 

04 

5.  M.A. I MA-MAR 114T 

भाषा व्यवहार आवर् भावषक 

कौशल ये भाग -१ 

BHASHA VYAVHAR ANI 
BHASHIK KAUSHALYA 
BHAG-1 

04 

6.  M.A. I 
MA-MAR 115T 

(GE) 

वनवेदन कौशल यातील 

व्यवसायाच्या संधी 
NIVEDAN 
KAUSHALYATIL 
VYAVSAYACHYA 
SANDHI  

02 

7.  M.A. II MA-MAR 211T 
मराठीिे व्याकरर् भाग -२ 
MARATHICHE VYAKARAN 

BHAG - 2 

04 

8.  M.A. II MA-MAR 212T 

मराठी सावहत्यािा इवतहास  

(इ.स.१९२१ ते इ.स.२०१०) 
MARATHI SAHITYACHA 

EAITIHAS (A.D.1920 TO A.D. 2010) 

04 

9.  M.A. II MA-MAR 213T समाज भाषाववज्ञान 
SAMAJ BHASHAVIDNYAN 

04 

10.  M.A. II 
MA-MAR 214T  

 
दवलत सावहत्य 
DALIT SAHITYA 

04 

11.  M.A. II 
MA-MAR 214T 

  

भाषा व्यवहार आवर् भावषक 

कौशल ये भाग -२ 

BHASHA VYAVHAR ANI 
BHASHIK KAUSHALYA 
BHAG-2 

04 

12.  M.A. II 
MA-MAR 215T 

(GE) 

प्रकाशन व्यवहार आवर् 

संपादन 
PRAKASHAN VYAVHAR 
ANI SAMPADAN  

02 
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Sr. 

No. 
Class Semester Course Code Course Title Credits 

1.  M.A. III MA-MAR 311T 

प्रसारमाध्यमांसाठी 

लेखनकौशले्य भाग-१ 
PRASARMADHYAMANSATHI 

LEKHANKOUSHALYE BHAG:-1 

04 

2.  M.A. III MA-MAR 312T सावहत्य समीक्षा   
SAHITY SAMIKSHA 

04 

3.  M.A. III MA-MAR 313T 

नेमलेल्या मध्ययुगीन/अवाणिीन 

सावहत्यकृतीिंा अभ्यास भाग – १ 
NEMLELYA MADHYAYUGIN/ 

ARVACHIN SAHITYAKRUTINCHA 

ABHYAS BHAG -1 

04 

4.  M.A. III 
MA-MAR 314T 

 

लोकसावहत्यािी मूलतते्त्व आवर् 

मराठी  लोकसावहत्य भाग – १ 
LOKSAHITYACHI MULTATTVE 

ANI MARATHI LOKSAHITYA 

BHAG:-1 

04 

5.  M.A. III 
MA-MAR 314T  

 

लेखनववद्या आवर् वनबंधलेखन 

भाग – १ 

LEKHANVIDYA ANI 
NIBANDHALEKHAN – 1  

04 

6.  M.A. III MA-MAR 315T संशोधनपध्दती  02 

7.  M.A. IV MA-MAR 411T 

प्रसारमाध्यमांसाठी 

लेखनकौशले्य भाग – २ 
PRASARMADHYAMANSATHI 

LEKHANKOUSHALYE BHAG - 2 

04 

8.  M.A. IV MA-MAR 412T सावहत्य संशोधन 
SAHITYA SANSHODHAN 

04 

9.  M.A. IV MA-MAR 413T 

नेमलेल्या मध्ययुगीन 

सावहत्यकृतीिंा अभ्यास भाग – २ 
NEMLELYA MADHYAYUGIN/ 

ARVACHIN SAHITYAKRUTINCHA 

ABHYAS BHAG - 1 

04 

10.  M.A. IV 
MA-MAR 414T 

  

लोकसावहत्यािी मूलतते्त्व आवर् 

मराठी लोकसावहत्य भाग – २ 
LOKSAHITYACHI MULTATTVE 

ANI MARATHI LOKSAHITYA 

BHAG -2 

04 
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Course Outcomes (Cos) 

१. व्याकरर्ािे समग्र स्वरूप समजून घेता येते.  

२. भाषा आवर् वलपी यांच्यातील संबंधांिा अभ्यास होतो. 

३. भाषेच्या जडर्घडर्ीतील व्याकरर्ािे महत्त्व समजून घेता येते. 

४. भाषाभ्यासातील व्याकरर्ािे महत्त्व समजते.  

 

 

11.  M.A. IV 
MA-MAR 414T 

 

लेखनववद्या आवर् वनबंधलेखन 

भाग – १ 

LEKHANVIDYA ANI 
NIBANDHALEKHAN – 1 

04 

12.  M.A. IV MA-MAR 415 P प्रकल प 02 

Semester -I Paper -I 

Course Code:    

MA-MAR 111T 

Title of the Course :-  

मराठीचे व्याकरण भाग-१ 

Credits :  04 Total Lectures :  60 Hrs 
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विषयाचे नाि : मराठीचे व्याकरण भाग १ ( DSCC - 01 ) 
 

पविले सत्र : अभ्यासक्रम 

 

घटक 

१ 

मराठी भाषेचे व्याकरण : स्वरूप आवण 

संकल्पना 
 

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ भाषा आवर् वलपी: सहसंबंध 

१ १५ 

१.२ देवनागरी वलपी आवर् मराठी भाषा 

१.३ मराठी भाषेच्या व्याकरर्ािे स्वरूप, संकल्पना 

आवर् वाटिाल  

१.४ मराठी भाषेच्या व्याकरर्ावरील इतर भाषांच्या 

व्याकरर्ािा प्रभाव 

घटक 

२ 

मराठीचा िणणविचार 

१ १५ 
२.१ वर्णमाला वर्ाांिे प्रकार 

२.२ स्वर आवर् वं्यजने 

२.३ जोडाक्षरांिे लेखन 

२.४ काही ववशेष लेखनपद्धती 

घटक 

३ 

शब्दविचार आवण शब्दवसद्धी  

 

१ 

 

१५ 

३.१ शब्ांिी घडर् व संधी 

३.२ संधीिे प्रकार (स्वरसंधी, वं्यजनसंधी, 

ववसगणसंधी, ववशेष संधी)  

३.३ शब्वसद्धी वसद्ध सावधत, उपसगण आवर् प्रत्यय 

३.४ शब्सावधते 
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घटक 

४ 

शब्दांच्या जाती ि त्ांची कायण 

१ १५ 
४.१ शब्ांच्या जाती 

४.२ शब्ववकार 

४.३ ववभक्तीवविार 

४.४ ववभक्तीिे अर्थण 

 

एकूर् ४ 

 

६० 
 

 

 

 

 

 

 

 

संदभण गं्रथ  : - 

१. शास्त्रीय मराठी व्याकरर्   मो. के. दामले 

२. मराठी व्याकरर्ातील वनबंध    कृष्णशाश्री 

विपलूनकर 

३. मराठी व्याकरर्ािी मूलतते्त्व   ग.ह.केळकर 

४. मराठी व्याकरर्ािा पुनववणिार   अरववंद 

मंगरुळकर  

५. मराठीिे व्याकरर्   डॉ.लीला गोववलकर  

६. मराठीिे व्याकरर्: वाद आवर् प्रवाद 

 कृ.श्री.अजुणनवाडकर 

७. मराठी व्याकरर्ािी कुळकर्था   अ.का. 

वप्रयोळकर 

८. मराठी भाषेिी घटना    रा.वभ. जोशी 

९. मराठी प्रमार्भाषेिे स्वरूप   सुहावसनी लददू 

१०. मराठी व्याकरर् वववेक    मा.ना. आिायण 



2021-22                                       M.A.I       Name of the subject : Marathi 

11 
 

११. अवभनव मराठी व्याकरर्   डॉ.प्र.न.जोशी 

१२. अवाणिीन मराठी   रमेश वा. धोगंडे 

१३. देवनागरी वलपी : उद्गम, ववकास व संभावना  ल. श्री. 

वाकर्कर  

१४. मराठी व्याकरर् : स्वरूप व विवकत्सा            खंडेराव 

कुलकर्ी 
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Course Outcomes (Cos) 

१. मराठी सावहत्याच्या इवतहासािी संकल पना समजते.  

२. अव्वल इंग्रजी कालखंडातील मराठी सावहत्याच्या स्वरुपािे आकलन 

होते. 

३. अवाणिीन कालखंडातील सावहत्याच्या पे्ररर्ा लक्षात येतात. 

४. अवाणिीन कालखंडातील मराठी सावहत्यािे प्रकार समजतात. 

५. अवाणिीन कालखंडातील सामावजक, आवर्थणक, सांसृ्कवतक, राजकीय, 

धावमणक िळवळी आवर् मराठी सावहत्य यातील परस्परसंबंध समजतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester -I 

 

Paper –II 

 

Course Code:   

MA-MAR 112 T  

Title of the Course :-  

मराठी सावित्ाचा इवतिास  

(इ. स. १८१८  ते इ. स. १९२० ) 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60 Hrs 
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विषयाचे नाि  :  मराठी सावित्ाचा इवतिास  (इ. स. १८१८  ते इ. स. 

१९२० ) ( DSCC - 02) 
 

पविले सत्र : अभ्यासक्रम 
 

घटक 

१ 

साविते्वतिास : स्वरूपमीमांसा शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ सावहते्यवतहासािी संकल्पना 

१ १५ 

१.२ कालखंड संकल्पना 

१.३ सावहत्यवनवमणती आवर् कालखंड यांिा सहसंबंध 

१.४ सावहत्यवनवमणतीमागील पे्ररर्ा व प्रवृत्तीिंा 

कावलक संदभण 

घटक 

२ 

अव्वल इंग्रजी कालखंडातील सावित् : 

पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्वरूप 

१ १५ 

२.१ अवाणिीन कालखंडािी सामावजक, धावमणक, 

राजकीय, सांसृ्कवतक आवर् वाङ्मयीन पार्श्णभूमी 

२.२ मुद्रर्कला व गं्रर्थव्यवहार 

२.३ सरकारी पातळीवरील पाठ्यपुस्तके, व्याकरर् 

व कोशवनवमणतीिे प्रयत्न 

२.४ भाषांतरयुग 

घटक 

३ 

इ.स.१८१८ ते १८७४ कालखंडातील 

सावित् : पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्वरूप  

 

१ 

 

१५ 

३.१ या कालखंडातील सुधारर्ाववषयक वविारांिी 

वाटिाल 

३.२ या कालखंडातील सामावजक, धावमणक, 

राजकीय सुधारर्ा व सावहत्य : सहसंबंध 

३.३ या कालखंडातील सावहत्यप्रकार (वनबंध, कर्था, 

कादंबरी, काव्य, नाटक) : स्वरूप व वाटिाल 

३.४ या कालखंडातील सावहत्य : पे्ररर्ा, प्रवृत्ती, 

ववषय व आशय यासंदभाणतील वनरीक्षरे् 

घटक 

४ 

इ.स.१८७४ ते १९२० कालखंडातील 

सावित् : पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्वरूप 
१ १५ 
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४.१ या कालखंडातील सामावजक, धावमणक, 

राजकीय वविारांिी वाटिाल 

४.२ या कालखंडातील सामावजक, धावमणक, 

राजकीय सुधारर्ा व सावहत्य : परस्पर प्रभाव 

४.३ या कालखंडातील सावहत्यप्रकार (वनबंध, कर्था, 

कादंबरी, काव्य, नाटक) : स्वरूप व वाटिाल 

४.४ या कालखंडातील सावहत्य : पे्ररर्ा, प्रवृत्ती, 

ववषय व आशय या संदभाणतील वनरीक्षरे् 

 एकूर् ४ ६० 

 

संदभण गं्रथ :- 
 

१. मराठी सारस्वत   वव.ल.भावे, शं.गो.तुळपुळे 

२. मराठी वाङ्मयािा इवतहास, खंड ४,५,६  महाराष्ट्र  सावहत्य 

पररषद, पुरे् 

३. मराठी वाङ्मयािा वववेिक इवतहास अवाणिीन कालखंड डॉ. प्र.न. जोशी 

४. महाराष्ट्र  जीवन खंड १ व २  गं. बा. सरदार 

५. प्रदवक्षर्ा खंड १ व २ (सा.वा.नावशक)  कॉन्टीनेन्टल 

प्रकाशन, पुरे् 

६. अवाणिीन मराठी गद्यािी पूवणपीवठका   गं. बा. सरदार 

७. सावहत्य समाज आवर् संसृ्कती  वदगंबर पाधे्य 

८. महाराष्ट्र ािा सांसृ्कवतक इवतहास  शं. दा. पेंडसे 

९. मराठी गद्यािा इंग्रजी अवतार  द. वा. पोतदार 

१०.  मराठी वाङ्मयािी सद्यश्स्र्थती   संपादक 

डॉ.ववद्यागौरी वटळक, द. वद.पंुडे 

११.  मराठी वाङ्मयािी सांसृ्कवतक पार्श्णभूमी  गो. 

म. कुलकर्ी 

१२.  अवाणिीन मराठी वाङ्मयािी सांसृ्कवतक पार्श्णभूमी सदा कऱ्हाडे 

१३.  मराठी कादंबरी : आशय आवर् आववष्कार  दत्ता 

घोलप 

१४.  आधुवनक मराठी वाङ्मयािा इवतहास खंड १ व २ डॉ. अ. ना. 

देशपांडे 
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१५.  मराठी कादंबरी पवहले शतक  कुसुमावती 

देशपांडे 

१६.  मराठी कर्था : उदगम आवर् ववकास  इंदुमती शेवडे 

१७.  धार आवर् काठ   नरहर कुरंुदकर 

१८.  मराठी सावहत्य पे्ररर्ा आवर् स्वरूप  गो. मा. पवार व 

म. द. हातकरं्गलेकर 

१९.  टीकास्वयंवर   भालिंद्र नेमाडे 

२०.  मराठी कादंबरीिा इवतहास  िंद्रकांत 

बांवदवडेकर 

२१.  कादंबरी आवर् मराठी कादंबरी  उषा हस्तक 

२२.  आधुवनक मराठी कववता   रा. 

श्री. जोग 

२३. कामगार कववतेतील सामावजक जावर्वा 

 वदलीप पी. पवार 

२४. वाङ्मयेवतहासािी संकल्पना   डॉ. 

द. वद.पंुडे 

२५. मराठी नाटक आवर् रंगभूमी  वव. भा. देशपांडे 

२६. मराठी रंगभूमीच्या तीस रात्री खंड १, २ व ३ 

 मकरंद साठे 

२७. मराठी कर्था : रूप आवर् पररसर  म. द. 

हातकर्गलेकर  

२८. एकोवर्साव्या शतकातील महाराष्ट्र   य. वद. फडके 

२९. ववसाव्या शतकातील महाराष्ट्र   य. वद. फडके 

३०. आधुवनक मराठी काव्य : उद्गम, ववकास आवर् भववतव्य   वद. 

के. बेडेकर 
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Course Outcomes (Cos) 

१. ऐवतहावसक भाषाववज्ञानािी संकल पना समजते.  

२. भाषेच्या ववववध उपपत्तीिें आकलन होते. 

३. भावषक पररवतणनाच्या बदलत्या स्वरुपािे आकलन होते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विषयाचे नाि  :  ऐवतिावसक भाषाविज्ञान ( DSCC - 03) 
 

पविले सत्र : अभ्यासक्रम 

Semester -I 

 

Paper –III 

 

Course Code:   

MA-MAR 113 T  

Title of the Course :-  

ऐवतिावसक भाषाविज्ञान  
 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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घटक 

१ 

भाषा : स्वरूप, कायण आवण भाषाभ्यासाच्या 

विविध पद्धती 

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ भाषाभ्यासािी आवश्यकता 

१ १५ 

१.२ भाषाभ्यासाच्या ववववधपद्धती: पररिय 

१.३ ऐवतहावसक भाषाभ्यासपद्धती : स्वरूप व 

भूवमका 

१.४ ऐवतहावसक भाषाभ्यासपद्धती : महत्त्व व 

मयाणदा 

घटक 

२ 

भाषा : उद्गम ि विस्तार 

१ १५ 

२.१ भाषा उत्पत्तीववषयक ववववध उपपत्ती 

२.२ मराठीिी पूवणपीवठका - मराठी भाषेिा उगम 

२.३ मराठीिा वनवमणतीकाल (कोरीव लेख आवर् 

ग्रांवर्थक पुरावे ) 

२.४ मराठी भाषाववकासािे कावलक टपे्प  

(आवदकाल-मध्यकाल-अवाणिीन काल ) 

घटक 

३ 

भाषाकुल : संकल्पना ि स्वरूप 

 

१ 

 

१५ 

३.१ भाषांिे पुनरणिन आवर् भाषांिे वगीकरर् 

३.२ जागवतक भाषाकुले 

३.३ इंडो-युरोवपयन भाषाकुल 

३.४ आयण-भारतीय भाषाकुल आवर् मराठी भाषा 

घटक 

४ 

भावषक पररितणन : संकल्पना, स्वरूप ि 

कारणे 

१ १५ 
४.१ स्वन पररवतणन 

४.२ अर्थण पररवतणन 

४.३ सादृश्यमूलक पररवतणन 

४.४ आदान प्रवक्रया 

 

एकूर् ४ 

 

६० 
 



2021-22                                       M.A.I       Name of the subject : Marathi 

18 
 

 

 

 

 

 

संदभण गं्रथ:- 
 

१. ध्ववनवविार   डॉ. ना.गो. कालेलकर 

२. भाषा: इवतहास आवर् भूगोल  डॉ. ना.गो. कालेलकर 

३. भाषा आवर् संसृ्कती   डॉ. ना.गो. 

कालेलकर 

४. भाषा आवर् भाषाशास्त्र  

 डॉ.श्री.न.गजेंद्रगडकर 

५. मराठीिा भावषक अभ्यास   संपादक डॉ. मु. 

श्री. कानडे 

६. ववज्ञान: वर्णनात्मक आवर् ऐवतहावसक  संपादक मालशे, 

डॉ. इनामदार, डॉ.सोमर् 

७. वर्नाणत्मक भाषाववज्ञान:स्वरूप आवर् पद्धती 

 संपादक मालशे, डॉ. इनामदार, डॉ.सोमर् 

८. मराठीच्या प्रमार्भाषेिे स्वरूप  संपा. डॉ. काळे, 

डॉ. सोमर् डॉ. लददू 

९. अवाणिीन मराठी   डॉ. रमेश धोगंडे 

१०.  अवभनव भाषाववज्ञान  

 डॉ.गं.ना.जोगळेकर 

११.  भाषाववज्ञान पररिय   डॉ.मालशे, 

डॉ.पंुडे, डॉ.सोमर् 

१२. मराठी भाषाव्यवस्र्था आवर् अध्यापन  डॉ. िंद्रकांत 

इंदापूरकर 

१३. मराठी भाषेिा आवर्थणक संसार  डॉ. अशोक रा.केळकर 

१४. ऐवतहावसक भाषाशास्त्र   डॉ. र.रा. गोसावी 
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१५.  सुबोध भाषाशास्त्र   डॉ. प्र.न. जोशी 

१६. सुलभ भाषाशास्त्र   डॉ. दत्तात्रय पंुडे 

१७. सुलभ भाषा ववज्ञान   डॉ. 

शं.गो.तुळपुळे 

१८. यादवकालीन मराठी भाषा   मो.रा.वावळंबे 

१९. सुलभ मराठी व्याकरर्   डॉ.कल्यार् 

काळे, डॉ. सोमर् 

२०. आधुवनक भाषाववज्ञान (संरिनावादी व सामान्य) डॉ. महेंद्र कदम 

२१. मराठीिे वर्णनात्मक भाषाववज्ञान  संपा. डॉ. जयश्री 

पाटर्कर. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester -I 

 

Paper – IV 

 

Course Code:   

MA-MAR 114 T  

Title of the Course :-  

ग्रामीण सावित्  
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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Course Outcomes (Cos) 

१. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडात ग्रामीर् सावहत्याच्या वनवमणतीिी 

कारर्परंपरा समजावून घेता येते. 

२. ग्रामीर् सावहत्यािे स्वरूप व कायण यांिे आकलन होते.  

३. ग्रामीर् सवहत्यातील ववववध वाङ्मयप्रकारांिा ववकास कसा होत गेला यािे 

मूल्यमापन करता येते. 

४. ग्रामीर् सावहत्याने वदलेले योगदान, त्याच्या ववकासािी गती, वदशा यांिी 

मीमांसा करता येते. 
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विषयाचे नाि : ग्रामीण सावित् ( DSEC - 01) 
 

पविले सत्र : अभ्यासक्रम 

 

घटक 

१ 

साठोत्तरी मराठी सावित्ाचे स्वरूप आवण 

ग्रामीण सावित् 

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ साठोत्तरी कालखंडात मराठी सावहत्यात 

उदयाला आलेले ववववध सावहत्यप्रवाह 

१ १५ 
१.२ ग्रामीर् सावहत्यप्रवाह वनवमणतीिी काररे् 

१.३ 'ग्रामीर्' व 'ग्रामीर् सावहत्य' संज्ञा, पे्ररर्ा आवर् 

प्रवृत्ती  

१.४ ग्रामीर् सावहत्यािे देशीपर् व वेगळेपर् 

घटक 

२ 

ग्रामीण सावित् आवण समाज : सिसंबंध 

१ १५ 

२.१ गावगाड्यािी जडर्घडर्: पररवतणने 

२.२ ग्रामीर् समाज जातवास्तव आवर् आवर्थणक - 

सामावजक सहसंबंध, 

२.३ ग्रामीर् समाज श्स्र्थतं्यतरे – आधुवनकता, 

जार्ीवजागृती आवर् ग्रामीर् सावहत्य. 

२.४ ग्रामीर् सावहत्य : सामावजक व सांसृ्कवतक 

अनुबंध 

घटक 

३ 

ग्रामीण सावित्ाची िाटचाल : स्थूल 

आढािा (स्वातंत्र्यपूिण ि स्वातंत्र्योत्तर 

कालखंड) 

 

१ 

 

१५ 

३.१ ग्रामीर् कववता, कर्था, कादंबरी, नाटक, 

आत्मिररते्र वाटिाल 

(बनगरवाडी- वं्यकटेश माडगूळकर, वळीव- शंकर 

पाटील या सावहत्यकृतीिंा पररिय)  

३.२ ग्रामीर् सावहत्यिळवळ आवर् ग्रामीर् सावहत्य 

: सहसंबंध 

३.३ ग्रामीर् सावहत्य आवर् सामावजक बांवधलकी 

३.४ ग्रामीर् सावहत्यािी समीक्षा 
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घटक 

४ 

ग्रामीण सावित् : स्वरूपवचवकत्सा 

१ १५ 

४.१ ग्रामीर् सावहत्यािे ववषय 

४.२ ग्रामीर् सावहत्यािे आशयववर्श् 

४.३ ग्रामीर् सावहत्य :भावषक आववष्काररूपे 

(बोलीिे वनवेदनातील स्र्थान ) 

४.४ ग्रामीर् सावहत्यािे योगदान 

 

एकूर् ४ 

 

६० 

 
 

 

 

 

संदभण गं्रथ  :- 

१. ग्रामीर् सावहत्य : स्वरूप आवर् समस्या  डॉ. आनंद यादव 

२. ग्रामीर्ता : सावहत्य आवर् वास्तव  डॉ. आनंद यादव 

३. मराठी सावहत्य : समाज आवर् संसृ्कती  डॉ. आनंद यादव 

४. ग्रामीर् सावहत्य : एक विंतन  डॉ. द.ता. भोसले  

५. ग्रामीर् कर्था   डॉ. वासुदेव मुलाटे 

६. ग्रामीर् सावहत्य : पे्ररर्ा आवर् प्रयोजन  डॉ. श्रीराम 

गंुदेकर 

७. ग्रामीर् सावहत्य   डॉ. रा. रं. बोराडे 

८. मराठी कादंबरीतील प्रादेवशकता  डॉ. भास्कर 

शेळके 

९.  ग्रामसंसृ्कत   डॉ. आनंद यादव 

  

१०. ग्रामीर् कादंबरी   डॉ. रवीदं्र ठाकूर 

११. ग्रामीर् सावहत्यािी िळवळ  डॉ. कीती मुळीक 

१२. ग्रामीर् सावहत्य आवर् वास्तव  संपा. डॉ.कृष्णा इंगोले 
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१३. ग्रामीर् सावहत्यातील स्त्री वित्रर्  डॉ.. बाबुराव 

उपाधे्य 

१४. ग्रामीर् सावहत्य िळवळीिे सामावजक  डॉ. सुधाकर 

शेलार 

व सांसृ्कवतक योगदान 

१५. ग्रामीर् सावहत्य प्रवाह आवर् पररश्स्र्थती   डॉ. वामन जाधव 

१६. आनंद यादव : एक सावहश्त्यक प्रवास  संपादक डॉ. 

कीती मुळीक 
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Course Outcomes (Cos) 

१. मराठी प्रमार्भाषेिी संकल पना आवर् स्वरुपािे आकलन होते. 

२. मराठी वाङ्मय आवर् प्रकाशन व्यवसायाच्या बदलत्या स्वरुपािे आकलन 

होते. 

३. बदलत्या पररश्स्र्थतीत नोकरी ववषयक मुलाखतीिे स्वरुप समजते. 

४. ववववध प्रकारच्या अजणलेखनािे स्वरुप समजते. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Semester -I 

 

Paper – IV 

 

Course Code:   

MA-MAR 114 T  

Title of the Course :-  

भाषाव्यििार आवण भावषक कौशले्य  

भाग – 1 

 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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विषयाचे नाि : भाषाव्यििार आवण भावषक कौशले्य  भाग – 1 ( DSEC - 

01) 

पविले सत्र : अभ्यासक्रम 
 

घटक 

१ 

मराठीच्या प्रमाणभाषेचे लेखन ि 

मुवितशोधन   

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ प्रमार्भाषा : संकल्पना, स्वरूप आवर् 

आवश्यकता 

१ १५ 

१.२ प्रमार्भाषाववषयक लेखनवनयम : पररिय, 

उपयोजन 

१.३ मुवद्रतशोधन : संकल्पना, स्वरूप आवर् 

आवश्यकता, मुवद्रतशोधनाच्या खुर्ा, विने्ह 

१.४ मुवद्रतशोधन : उपयोजन ( उताऱ्यािे मुवद्रत 

शोधन ) 

घटक 

२ 

िाङ्मयीन व्यििार ि प्रकाशन व्यिसाय               

१ १५ 

२.१ ववववध सावहत्यसंस्र्था व त्यांिे वाड .मयीन कायण 

२.२ सावहत्यसंस्र्था व त्यांिी मुखपते्र 

२.३ सावहत्यसंस्र्थांकडून आयोवजत केली जार्ारी 

सावहत्यसंमेलने 

२.४ वाड .मयीन वनयतकावलके, अवनयतकावलके  व 

ववववध प्रकार 

घटक 

३ 

मुलाखत : स्वरूप, तंत्र ि कौशले्य 
  

 

१ 

 

१५ 

३.१ मुलाखतीिे प्रयोजन, स्वरूप व  प्रकार 

३.२ मुलाखतीिी पूवणतयारी, मुलाखतीसाठीिी 

प्रश्सूिी 

३.३ माध्यमवनहाय मुलाखती 

३.४ मुलाखत लेखन, प्रासंवगक मुलाखती 
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घटक 

४ 

अजणलेखन ि पत्रलेखन  
   

१ १५ 
४.१ अजाणिे स्वरूप व प्रकार 

४.२ पत्रलेखनािे ववववध प्रकार 

४.३ संगर्कीय पत्रव्यवहारािे तंत्र 

४.४ प्रशासवनक पत्रव्यवहार 

 

एकूर् ४ 

 

६० 
 

 

 

 

 

 

संदभण गं्रथ:- 
 

१.  व्यावहाररक मराठी  पुरे् ववद्यापीठ प्रकाशन 

२.  व्यावहाररक मराठी  डॉ.कल्यार् काळे, 

डॉ.दत्तात्रय पंुडे 

३.  व्यावहाररक मराठी  संपादक डॉ. से्नहल तावरे 

४.  व्यावहाररक मराठी  डॉ. लीला गोववलकर, डॉ. 

जयश्री पाटर्कर 

५.  व्यावहाररक मराठी  डॉ. सयाजीराजे मोकाशी, प्रा. 

रंजना नेमाडे 

६.  व्यावहाररक मराठी  ल. रा. नावसराबादकर 

७.  व्यावहाररक मराठी ववशेषांक नवभारत, ऑ. सप्टेंबर १९८२, प्राज्ञ 

पाठशाळा, वाई  

८.  मराठी शुद्धलेखन प्रदीप  मो.रा.वाळंबे, जुनी आवृत्ती, 

वनतीन प्रकाशन, पुरे्-३० 

९.  मराठी शुद्धलेखन प्रदीप  मो.रा.वाळंबे, संपा. अरुर् 

फडके,पुरे्-३० 
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१०.  मराठी लेखन मागणदवशणका  राज्य मराठी 

ववकास संस्र्था, याश्िन शेख 

११.  मराठी शब्लेखनकोश  रामदास भटकळ, मृदुला 

जोशी, पॉपु्यलर प्रकाशन 

१२.  पॉपु्यलर रीवतपुस्तक  डॉ. द.न.गोखले, सोहम 

प्रकाशन, पुरे्-३०  

१३.  भाषांतरमीमांसा  डॉ. द.न.गोखले, सोहम 

प्रकाशन, पुरे्-३० 

१४.  भाषांतर  सदा कऱ्हाडे, लोकवाङ्मयगृह, मंुबई. 

१५.  भाषांतर शास्त्र की कला  म. वव. फाटक, 

रजनी ठकार, वरदा प्रकाशन 

१६.  भाषांतर आवर् भाषा  ववलास सारंग, मौज प्रकाशन 

१७. अनुवादमीमांसा  संपादक केशव तुपे, साक्षात, 

औरंगाबाद 

१८.  मराठी भाषेिी संवाद कौशले्य य.ि.म.मुक्त ववद्यापीठ, 

नावशक; पुस्तक क्र. १ ते ८ 

१९.  प्रसार माध्यमांसाठी लेखनकौशले्य य.ि.म.मुक्त ववद्यापीठ, 

नावशक  

२०.  संपादन: स्वरूप व कौशले्य (MCJ-305) य.ि.म.मुक्त 

ववद्यापीठ, नावशक 

२१.  प्रशासवनक मराठी भाषेिा ववकास गीता भागवत,राज्य मराठी 

ववकास संस्र्था, प्रशासन, मंुबई 

२२.  मुवद्रत शोधन  वाय.ए. धायगुडे, वद.पूना पे्रस 

ओनसण असोवसएशन 

२३.  मराठी लेखनकोश  अरुर् फडके, ढवळे 

प्रकाशन, मंुबई 

२४.  भाषांतर मीमांसा  संपा.डॉ.कल्यार् काळे, डॉ. 

अंजली सोमर् 
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Course Outcomes (Cos) 

१. वनवेदन कौशल यािे समग्र स्वरूप समजून घेता येते.  

२. भाषा आवर् वनवेदन कौशल य यांच्यातील संबंधांिे आकलन होते. 

३. वनवेदन कौशल यातील ववववध संधीिें वतणमानातील महत्त्व समजते. 

 

  

Semester - I Paper - V 

Course Code:    

MA-MAR 215T 

Title of the Course :-  

वनवेदन कौशल यातील व्यवसायाच्या संधी 

Credits :  02 Total Lectures :  30 Hrs 
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विषयाचे नाि : वनिेदन कौशल्यातील व्यिसायाच्या संधी ( GE - 01) 

पविले सत्र : अभ्यासक्रम  

घटक 

१ 

कायणक्रम संयोजन कौशल्य : वनिेदन 

कौशल्य  

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ कायणक्रम संयोजन कौशल य पररिय  

१ 0५ १.२ कायणक्रमािी पूवणतयारी 

१.३ कायणक्रम संयोजन : घटक  

घटक 

२ 

वनिेदन कौशल्य : व्यािसावयक संधी  

१ १५ २.१ वकृ्तत्त्व, वनवेदक 

२.२ सूत्रसंिालक  

२.३ मुलाखतकार 

घटक 

३ 

प्रात्विक 
- १0 

 

एकूर् २ 

 
30 Hrs  

 
 

 

संदभण गं्रथ:- 

1. मराठी भाषेिी संवाद कौशले्य (पुस्तक क्र. १ ते ८) य. ि. म. मुक्त 

ववद्यापीठ, नावशक. 

2. व्यावहाररक मराठी,डॉ. ल. रा. नवसराबादकर, फडके प्रकाशन, 

कोल्हापूर. 

3. नवभारत, व्यावहाररक मराठी ववशेषांक,ऑगस्ट- सप्टेंबर, १९८२, प्राज्ञ 

पाठशाला,वाई. 

4. प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन कौशले्य, य. ि. म. मुक्त ववद्यापीठ, नावशक.  

5. कहार्ी वतणमानपत्रािी, िंिल सरकार,अनुवाद, वदनकर गांगल, नॅशनल 

बुक टरस्ट. 

6. वैखरी, भाषा आवर् भाषा व्यवहार,अशोक केळकर 
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7. प्रसारमाध्यमे आवर् मराठी भाषा,संपादक डॉ. भास्कर शेळके 
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Course Outcomes (Cos) 

४. व्याकरर्ािे समग्र स्वरूप समजून घेता येते.  

५. भाषा आवर् वलपी यांच्यातील संबंधांिा अभ्यास करता येतो. 

६. भाषेच्या जडर्घडर्ीतील व्याकरर्ािे महत्त्व समजते. 

७. भाषाभ्यासातील व्याकरर्ािे महत्त्व समजून घेता येते.  

 

 

 

 

 

 

 

Semester -II Paper -I 

Course Code:    

MA-MAR 211T 

Title of the Course :-  

मराठीचे व्याकरण भाग-२ 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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विषयाचे नाि : मराठीचे व्याकरण भाग २ ( DSCC - 04 ) 

 

दुसरे  सत्र : अभ्यासक्रम 
 

 

घटक 

१ 

प्रयोगविचार ि समासविचार शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ प्रयोग संकल्पनावविार          

१ १५ 
१.२ प्रयोगािे प्रकार 

१.३ समास संकल्पनावविार 

१.४ समासािे प्रकार 

घटक 

२ 

िाक्यपृथक्करण ि संशे्लषण  

१ १५ 

२.१ वाक्यपृर्थक्करर् संकल्पनावविार 

२.२ वाक्यांिे प्रकार व वविार 

२.३ वाक्यसंचलेषर् संकल्पनावविार 

२.४ वाक्यरूपांतर केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य, वमश्र 

वाक्य तयार कररे् 

घटक 

३ 

मराठीतील िृत्तविचार ि छंदविचार 

 

१ 

 

१५ 

३.१ गद्य व पद्य लेखन आवर् वृत्त संकल्पना 

३.२ वृत्तािे वविार 

३.३ संकल्पना 

३.४ छंदांिे प्रकार 

घटक 

४ 

अलंकार आवण शब्दशक्ती 

१ १५ 
४.१ अलंकार: संकल्पना व आवश्यकता 

४.२ अलंकारांिे प्रकार 

४.३ शब्शक्ती: अवभधा, लक्षर्ा आवर् वं्यजना 

४.४ वाक्प्रिार व म्हर्ी, समानार्थी, ववरुद्धार्थी शब् 
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एकूर् ४ 

 

६० 

 
 

 

 

 

 

संदभण गं्रथ  : - 

१. शास्त्रीय मराठी व्याकरर्   मो. के. दामले 

२. मराठी व्याकरर्ातील वनबंध    कृष्णशास्री 

विपळुर्कर 

३. मराठी व्याकरर्ािी मूलतते्त्व   ग.ह.केळकर 

४. मराठी व्याकरर्ािा पुनववणिार   अरववंद 

मंगरुळकर  

५. मराठीिे व्याकरर्   डॉ.लीला गोववलकर  

६. मराठीिे व्याकरर्: वाद आवर् प्रवाद 

 कृ.श्री.अजुणनवाडकर 

७. मराठी व्याकरर्ािी कुळकर्था   अ.का. 

वप्रयोळकर 

८. मराठी भाषेिी घटना    रा.वभ. जोशी 

९. मराठी प्रमार्भाषेिे स्वरूप   सुहावसनी लददू 

१०. मराठी व्याकरर् वववेक    मा.ना. आिायण 

११. अवभनव मराठी व्याकरर्   डॉ.प्र.न.जोशी 

१२. अवाणिीन मराठी   रमेश वा. धोगंडे 

१३. देवनागरी वलपी: उद्गम, ववकास व संभावना  ल. श्री. 

वाकर्कर  

१४. मराठी व्याकरर् स्वरूप व विवकत्सा            खंडेराव 

कुलकर्ी 
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Course Outcomes (Cos) 

१. मराठी सावहत्याच्या इवतहासािी संकल पना समजते.  

Semester -II 

 

Paper –II 

 

Course Code:   

MA-MAR 212 T  

Title of the Course :-  

मराठी सावित्ाचा इवतिास  

(इ. स. १९२०  ते इ. स. २०१० ) 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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२. अव्वल इंग्रजी कालखंडातील मराठी सावहत्याच्या स्वरुपािे आकलन 

होते. 

३. अवाणिीन कालखंडातील सावहत्याच्या पे्ररर्ा लक्षात येतात. 

४. अवाणिीन कालखंडातील मराठी सावहत्यािे प्रकार समजतात. 

५. अवाणिीन कालखंडातील सामावजक, आवर्थणक, सांसृ्कवतक, राजकीय, 

धावमणक िळवळी आवर् मराठी सावहत्य यातील परस्परसंबंध समजतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विषयाचे नाि  :  मराठी सावित्ाचा इवतिास  (इ. स. १९२०  ते इ. स. 

२०१० ) ( DSCC - 05) 
 

दुसरे  सत्र : अभ्यासक्रम 
 

घटक 

१ 

इ.स.१९२० ते १९४५ कालखंडातील सावित् : 

पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्वरूप 

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ या कालखंडातील सामावजक, धावमणक, राजकीय 

वविारप्रवाह व सावहत्य : सहसंबंध ( 

सत्यशोधकीय वविार, गांधीवाद, समाजवाद, 

मार्क्णवाद, कलावाद, जीवनवाद इ.) 
१ १५ 

१.२ सामावजक, धावमणक, राजकीय पररश्स्र्थती व 

सावहत्य : परस्परसंबंध 
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१.३ सावहत्यप्रकार (कर्था, कादंबरी, काव्य, नाटक ) 

स्वरूप व वाटिाल 

१.४ सावहत्य पे्ररर्ा, प्रवृत्ती, ववषय व आशय या 

संदभाणतील वनरीक्षरे् 

घटक 

२ 

इ.स.१९४५ ते १९६० कालखंडातील सावित् 

: पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्वरूप 

१ १५ 

२.१ या कालखंडातील सामावजक, धावमणक, राजकीय 

श्स्र्थतं्यतरे व सावहत्य परस्परसंबंध, स्वातंत्र्य, 

महायुद्ध आदी घटनांिे सावहत्यावरील पररर्ाम ) 

२.२ या कालखंडातील नवसावहत्य व नवसमीक्षा 

२.३ सावहत्यप्रकार (कर्था, कादंबरी, काव्य, नाटक ) 

स्वरूप व वाटिाल 

२.४ सावहत्य : पे्ररर्ा, प्रवृत्ती, ववषय व आशय - 

वनरीक्षरे् 

घटक 

३ 

इ.स. १९६०ते १९९० कालखंडातील सावित् : 

पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्वरूप 

 

१ 

 

१५ 

३.१ इ.स.१९६० ते १९९० या कालखंडातील 

शैक्षवर्क, सामावजक, धावमणक, राजकीय 

श्स्र्थतं्यतरे व सावहत्य परस्परसंबंध 

३.२ साठोत्तरी सावहत्यप्रवाह आवर् सावहत्य िळवळी 

: सहसंबंध 

३.३ सावहत्यप्रकार (कर्था, कादंबरी, काव्य, नाटक) 

स्वरूप व वाटिाल 

३.४ सावहत्य : पे्ररर्ा, प्रवृत्ती, ववषय व आशय - 

वनरीक्षरे् 

घटक 

४ 

इ.स. १९९० ते २०१०कालखंडातील सावित् : 

पे्ररणा, प्रिृत्ती ि स्वरूप 

१ १५ 

४.१ इ.स.१९९० ते २०१० या कालखंडातील वाङ्मयािी 

सामावजक व सांसृ्कवतक पार्श्णभूमी 

४.२ खासगीकरर्, उदारीकरर् व 

जागवतकीकरर्ाच्या धोरर् स्वीकारािा 

सावहत्यावरील पररर्ाम 
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४.३ सावहत्यप्रकार (कर्था, कादंबरी, काव्य, नाटक ) : 

स्वरूप व वाटिाल 

४.४ सावहत्य : पे्ररर्ा, प्रवृत्ती, ववषय व आशय या 

संदभाणतील वनरीक्षरे् 

 एकूर् ४ ६० 

 

 

संदभण गं्रथ  : - 
 

१. मराठी कववता : एक दृवष्ट्के्षप   नागनार्थ कोत्तापले्ल  

२. मराठी कववता : १९४५ ते १९६०  रा. श्री. जोग 

३. मराठी कादंबरी : पे्ररर्ा व स्वरूप  कुसुमावती 

देशपांडे 

४. खडक आवर् पार्ी   गंगाधर गाडगीळ 

५. मराठी प्रादेवशक कादंबरी   मदन कुलकर्ी 

६. महाराष्ट्र ाच्या सामावजक सांसृ्कवतक श्स्र्थतं्यतरािा इवतहास  

रमेश नारायर् वरखेडे 

७. कादंबरी : स्वरूप व समीक्षा  द. वभ. कुलकर्ी 

८. राजवाडेलेखसंग्रह   संपादक तकण तीर्थण 

लक्ष्मर्शास्त्री जोशी 

९. वनवडक मराठी समीक्षा   संपा. गो. मा. 

पवार, भीमराव कुलकर्ी 

१०. मराठी गद्यािे पूवणरंग   श्रीराम गंुदेकर 

११. सत्याशोधकीय सावहत्यािा इवतहास  उमेश बगाडे 

१२. वविारवकरर्   हररिंद्र र्थोरात 

१३. कादंबरी : एक सावहत्यप्रकार  हररिंद्र र्थोरात 

१४. मराठी कादंबरी : ते्रसष्ट् ते तेरा   हररिंद्र र्थोरात 

१५. एकोवर्सावे शतक : सुधारर्ावाद व मराठी सावहत्य

 सुधाकर शेलार 

१६. मराठीतील िररत्रात्मक कादंबरी  वशरीष लांडगे 
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१७. कववतेिा अंत:स्वर   देवानंद 

सोनटके्क 

१८. महाराष्ट्र ातील ववस्र्थावपत आवर् मराठी कादंबरी संजय नगरकर 

१९. वारकरी संत िररत्रात्मक कादंबरी  राजेंद्र र्थोरात 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester -I 

 

Paper –III 

 

Course Code:   

MA-MAR 213 T  

Title of the Course :-  

समाजभाषाविज्ञान  
 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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Course Outcomes (Cos) 

१. समाजभाषाववज्ञानािी संकल पना समजते.  

२. भाषेच्या ववववध उपपत्तीिें आकलन होते. 

३. भावषक पररवतणनाच्या बदलत्या स्वरुपािे आकलन होते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विषयाचे नाि : समाजभाषाविज्ञान ( DSCC - 06 ) 
 

दुसरे  सत्र : अभ्यासक्रम 
 

घटक 

१ 

समाजभाषाविज्ञान : स्वरूप ि भूवमका 
 

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ समाजभाषाववज्ञान : पार्श्णभूमी व संकल्पना 

स्पष्ट्ीकरर्  

१ १५ १.२ समाजभाषाववज्ञान : स्वरूप, व्याप्ती व ववशेष 

१.३ भावषकसापेक्षतावादािा वसद्धांत 

१.४ भाषा, बोली आवर् समाज यांिा परस्परसंबंध 

घटक 

२ 

भाषाउपयोजनातील िैविध्य : स्वरूप ि 

मागोिा 

१ १५ २.१ समाजातील भाषा उपयोजनातील ववववधता 

२.२ भाषा आवर् ववववध व्यवसायके्षते्र परस्परसंबंध 

२.३ भाषा आवर् आवर्थणक वगणव्यवस्र्था परस्परसंबंध 
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२.४ भाषा,भावषक भांडार आवर् लघुके्षते्र वववशष्ट् 

भाषारूपे 

घटक 

३ 

भाषा आवण संसृ्कती : परस्परसंबंध 

 

१ 

 

१५ 

३.१ भाषेिे संसृ्कतीसापेक्षत्व : स्वरूप ििाण 

३.२ भाषा आवर् सांसृ्कवतकव्यवस्र्था, सांसृ्कवतक 

परंपरा : 

३.३ ववववध सामावजक स्तर आवर् भाषा : सहसंबंध 

परस्परसंबंध 

३.४ भाषेिा वलंगसापेक्षवविार : श्स्त्रयांिी भाषा आवर् 

पुरुषांिी भाषा 

घटक 

४ 

विविध निव्यिस्था : बदलती भाषारूपे 

१ १५ 

४.१ समाजांतगणत वनमाणर् झालेल्या नवव्यवस्र्था स्रू्थल 

पररिय 

४.२ समाजांतगणत नवव्यवस्र्था आववष्कारपद्धती व 

भाषारूपे 

४.३ प्रमार् भाषा आवर् परभाषा संपकण  वपवजन 

(Pidgin) आवर् वक्रऑल (Creol) भाषांच्या 

वनवमणतीच्या संदभाणतील वसद्धांतन. 

४.४ समाजांतगणत वववशष्ट् नवव्यवस्र्था आवर् 

पररभाषेिा वापर 

 एकूर् ४ ६० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संदभण गं्रथ:- 
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१. समाज भाषाववज्ञान:प्रमुख संकल्पना  रमेश वरखेडे 

२. सामावजक भाषाववज्ञान: एक नवे अभ्यासके्षत्र   

मराठी संशोधनपवत्रका, मािण 1978 

३.  सामावजक भाषाववज्ञान   डॉ. प्रभाकर 

जोशी, प्रा. िारूता गोखले 

४. वैखरीीः भाषा आवर् भाषाव्यवहार  डॉ. अशोक 

रा.केळकर 

५. मध्यमा    डॉ. अशोक 

रा.केळकर 

६. आधुवनक भाषाववज्ञानीः वसद्धांतन आवर् उपयोजन  डॉ. वमवलंद 

मालशे 

७. आत्मलक्षी समीक्षा   डॉ. रमेश धोगंडे 

८.  दवलतांिी आत्मिररते्र   डॉ. रमेश धोगंडे 

९.  Sociolioguistics : An introduction   Peter Trudgill 

१०.  The Course in General Linguistics 

 F.Sassure 

११.  Sociolinguistics Patterns  William Labov 

१२.  Language in Sociocultural Change  J.A. 

Fishman 

१३.  Sociolinguistics : Selected Reddings Edited By 

J.B.Pride & J.Homes 

१४.  An Introduction to pidigin & Creol 

 John A. Holm 

१५.  Pidginication & Cradlization of Language

 Edited by Dell Hymes 

१६.  Sociolinguistics   R.A. Hudson 

१७.  Language in Society an introduction  

 to Sociolinguistics - Suzanne Romaine 

१८.  सामावजक भाषाववज्ञान   डॉ. शवशकला 

कांबळे. 
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१९.  सामावजक भाषाववज्ञान आवर् बोली  डॉ. एकनार्थ 

पगार 

२०.  शैलीमीमांसा   डॉ. वदलीप धोडंगे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडात दवलत सावहत्याच्या वनवमणतीिी काररे्, 

परंपरा आवर् या सावहत्याने वदलेल्या आव्हानांिे आकलन होते.  

Semester -I 

 

Paper –IV 

 

Course Code:   

MA-MAR 214 T  

Title of the Course :-  

दवलत सावहत्य  
 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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२. दवलत सावहत्यातून व्यक्त होर्ाऱ्या वेदनांिे व ववद्रोहािे स्वरूप समजते. 

३. दवलत सावहत्याने वनमाणर् केलेल्या ववववध सावहत्यप्रकारांच्या ववकासांिे 

मूल्यमापन करता येते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विषयाचे नाि : दवलत सावित् ( DSCC - 02 ) 
 

दुसरे  सत्र : अभ्यासक्रम 
 

घटक 

१ 

साठोत्तरी मराठी सावित्ाचे स्वरूप आवण 

दवलत सावित् 

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ दवलत सावहत्यप्रवाह: वनवमणतीिी काररे् 

१ १५ 
१.२ 'दवलत' व 'दवलत सावहत्य' : संज्ञा स्पष्ट्ीकरर् 

१.३ दवलत सावहत्य पे्ररर्ा-प्रवृत्ती 

१.४ दवलत सावहत्यािे वेगळेपर् 

घटक 

२ 

दवलत सावित् आवण समाज : सिसंबंध 

१ १५ 

२.१ भारतीय समाज : जातवास्तव 

२.२ भारतीय समाज : दवलतांिे स्र्थान, आवर्थणक-

सामावजक श्स्र्थतीगती 

२.३ दवलत समाज : श्स्र्थतं्यतरे - शैक्षवर्क ववकास, 

जार्ीवजागृती आवर् दवलत  
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२.४ दवलत सावहत्य : सामावजक व सांसृ्कवतक 

अनुबंध 

घटक 

३ 

दवलत सावित्ाची िाटचाल : स्थूल आढािा  

( स्वातंत्र्यपूिण ि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड) 

 

१ 

 

१५ 

३.१ दवलत कववता-शावहरी, आत्मकर्थने, कर्था, 

कादंबरी आवर् नाटक 

(जीरं् आमुिं –बेबी कांबळे, जेव्हा मी जात िोरली 

होती-बाबुराव बागुल, आयदान-उवमणला पवार, तुही यत्ता 

कंिी-नामदेव ढसाळ या सावहत्यकृतीिंा पररिय)  

३.२ दवलत सावहत्यिळवळ आवर् दवलत सावहत्य : 

सहसंबंध 

३.३ दवलत सावहत्य आवर् सामावजक बांवधलकी 

३.४ दवलत सावहत्यािी समीक्षा 

घटक 

४ 

दवलत सावित् : स्वरूपवचवकत्सा 

१ १५ 

४.१ दवलत सावहत्यािे ववषय 

४.२ दवलत सावहत्यािे आशयववर्श् ( वेदना, ववद्रोह 

आवर् नकार) 

४.३ दवलत सावहत्य भावषक आववष्काररूपे ( बोलीिे 

वनवेदनातील स्र्थान ) 

४.४ दवलत सावहत्यािे योगदान 

 एकूर् ४ ६० 

 

 

 

 

 

 

संदभणगं्रथ  : - 
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१. दवलत सावहत्य : वेदना आवर् ववद्रोह  डॉ. भालिंद्र 

फडके 

२.  दवलत सावहत्य : वसध्दांत आवर् स्वरूप  यशवंत मनोहर 

३. जावतप्ररे्थिे ववधं्वसन   डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर  

४. दवलत सावहत्य : एक विंतन  अजुणन डांगळे  

५. दवलत सावहत्य : एक क्रांती ववज्ञान  बाबूराव बागुल 

६. दवलत सावहत्य : आस्वाद आवर् शोध  यशवंत मनोहर 

७. दवलत सावहत्य   वामन वनंबाळकर 

८. दवलत सावहत्य : वदशा आवर् वदशांतर  दत्ता भगत 

९. दवलत सावहत्यातील सं्पदने   गो.म.कुलकर्ी 

१०.  दवलत नाटक : पे्ररर्ा आवर् ववकास  प्रा.शैलेश वत्रभुवन 

११.  दवलत िळवळ आवर् सावहत्य  डॉ. कृष्णा 

वकरवले 

१२.  दवलत सावहत्यािे वनराळेपर्  डॉ. प्रभाकर मांडे 

१३.  अण्णाभाऊ साठे   ववलास वगते, 

प्रा.बजरंग कोरडे, 

१४.  दवलत कववता   डॉ.म.सु.पाटील  

१५.  दवलत आत्मकर्थने   डॉ.वासुदेव 

मुलाटे 

१६.  दवलत रंगभूमी   डॉ. भालिंद्र 

फडके 

१७.  वनळी पहाट   प्रा. रा. ग. जाधव 

१८.  दवलत वाङ्मय : पे्ररर्ा व प्रवृत्ती  डॉ. शंकरराव 

खरात 

१९.  दवलत सावहत्य: एक अभ्यास  अजुणन डांगळे 

२०.  ववद्रोहािे पार्ी पेटले आहे.  डॉ.गंगाधर 

पानतावरे् 

२१.  मूल्यवेध   डॉ.गंगाधर पानतावरे् 

२२.  दवलतांिे ववद्रोही वाङ्मय   म.ना.वानखेडे 

२३.  दवलत सावहत्य : एक आकलन  प्रा.बाळकृष्ण 

कवठेकर 
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२४.  गांधी आवर् आंबेडकर   प्रा. गं. बा. 

सरदार  

२५.  दवलत सावहत्य : प्रवाह आवर् प्रवतवक्रया 

 गो.म.कुलकर्ी 

२६.  मार्क्णवाद व दवलत सावहत्य  प्रा.वव.स.जोग 

२७.  दवलत श्स्त्रयांिी आत्मकर्थने : स्वरूप आवर् विवकत्सा

 डॉ.मनोहर जाधव 

२८.  दवलत सावहत्य : वविार आवर् वैभव  डॉ. अवनल 

गजवभये  

२९.  दवलत व दवलतेतरांिी कर्था : एक अभ्यास  डॉ. 

श्रीराम गडकर 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semester -II 

 

Paper –IV 

 

Course Code:   

MA-MAR 214 T  

Title of the Course :-  

भाषाव्यििार आवण भावषक कौशले्य  

भाग – २ 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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Course Outcomes (Cos) 

१. भाषांतरािे स्वरुप, आवचयकता आवर् महत्त्व समजते. 

२. ववववध कायणक्रमासाठी करावयाच्या सूत्रसंिालन व वनवेदनािे महत्त्व 

लक्षात येते. 

३. आधुवनक काळात जनसंपकाणिे महत्त्व समजते. 

४. ववववध उपक्रमासाठी प्रकल पलेखनािे महत्त्व आवर् स्वरुपािे आकलन 

होते. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

विषयाचे नाि : भाषाव्यििार आवण भावषक कौशले्य  भाग – २ ( DSEC - 

02) 

दुसरे  सत्र : अभ्यासक्रम 
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घटक 

१ 

भाषांतर ि अनुिाद लेखन  
  

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ भाषांतरािे स्वरूप 

१ १५ 

१.२ भाषांतरािी आवश्यकता व महत्त्व 

१.३ भाषांतरािे ववववध प्रकार 

१.४ भाषांतर, अनुवाद, भावानुवाद आवर् रूपांतर 

यातील साम्य-भेद 

घटक 

२ 

वनिेदन कौशले्य  
   

१ १५ 
२.१ वनवेदनािी आवश्यकता व स्वरूप 

२.२ वनवेदनािी तंते्र, वनवेदनािी शैली 

२.३ ववववध कायणक्रमांिे वनयोजन-आयोजन 

२.४ ववववध कायणक्रमांिे वनवेदन आवर् सूत्रसंिालन 

घटक 

३ 

जनसंपकण  : संकल्पना ि स्वरूप 

   

 

१ 

 

१५ 

३.१ जनसंपकाणिे स्वरूप व आवश्यकता 

३.२ जनसंपकण  कौशल्यािी तंते्र, जनसंपकण  

कौशल्यािी भाषा 

३.३ मावहती व जनसंपकण  अवधकारी 

३.४ शासन, ववद्यापीठे, शैक्षवर्क संस्र्था, बँका, 

कंपन्यांसाठी जनसंपकाणिे महत्त्व व 

आवश्यकता 

घटक 

४ 

प्रकल्पलेखन : स्वरूपचचाण   

   

१ १५ 

४.१ वाङ्मयीन प्रकल्पलेखनािे स्वरूप 

४.२ प्रकल्पलेखनातील घटक 

४.३ प्रकल्पलेखनािी भाषा 

४.४ प्रकल्पलेखनासाठी काही ववषयके्षते्र आवर् 

प्रकल्पलेखनातील संदभण नोदंी 

 

एकूर् ४ 

 

६० 
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संदभणगं्रथ  : - 
 

१. भाषांतर मीमांसा   संपा.डॉ.कल्यार् काळे, डॉ. 

अंजली सोमर् 

२. भाषा: स्वरूप, सामर्थ्ण व सौदंयण एवप्रल-मे-जून १९८६ अंक ३७ डॉ. वा. 

के. लेले, राजहंस प्रकाशन,  

३. अनुवादीः स्वरूप और वववेिन  य.ि.म.मुक्त ववद्यापीठ, 

नावशक  

४. सावहत्य संवाद   प्रा.वव.शं. िौघुले, प्रवतमा 

प्रकाशन, पुरे्-३० 

५. संवाद शास्त्र   श्रीपाद जोशी, संभव प्रकाशन, 

नागपूर  

६. माध्यम वित्रवार्ी   आकाशानंद,गं्रर्थकार 

प्रकाशन, मंुबई 

७. सुगम मराठी व्याकरर् लेखन  मो.रा.वाळंबे,वनतीन प्रकाशन, 

पुरे् 

८. महाराष्ट्र  सावहत्य पवत्रका (सावहत्यसंस्र्था ववशेषांक)  शताब्ी महोत्सव 

१९०६-२००६,  

९. महाराष्ट्र  सावहत्य पवत्रका   एवप्रल-सप्टेंबर 

२००६, अंक ३१७,३१८ 

१०. महाराष्ट्र  सावहत्य पवत्रका   एवप्रल-मे-जून 

२००५ 

११. मावहतीमय समाजािे समाजशास्त्र  य.ि.म.मुक्त 

ववद्यापीठ, नावशक 
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१२. मराठी वनयतकावलकांिा वाङ्मयीन अभ्यास 

 डॉ.उषा मा. देशमुख,अभ्यासखंड १ ते ३ 

१३. सावहत्यािी भूमी  

 श्री.पु.भागवत,गं्रर्थाली प्रकाशन, दादर, मंुबई 

१४. भाषा : अंतीःसूत्र आवर् व्यवहार   संपा.मु.ग.पानसे 

१५. भाषांतर ववद्या: स्वरूप आवर् समस्या  डॉ. 

रमेश वरखेडे 

१६. भाषा: मातृभाषा आवर् परभाषा  रा.सो. सराफ 

१७. संमेलनिृती     संपा. डॉ. व्ही 

.बी. गायकवाड, डॉ.गंुजाळ,  

डॉ. वर्थगळे, डॉ. वदलीप पवार, 

वकरर् व्हार्. 

१८. शासन व्यवहारात मराठी भाषा  संिालनालय, 

महाराष्ट्र  शासन 

१९. महाराष्ट्र  सावहत्य पररषद               म. 

श्री. दीवक्षत, राज्य मराठी ववकास संस्र्था 

२०. सावहत्यािी भाषा   डॉ. भालिंद्र 

नेमाडे 

२१. सावहत्य संमेलनािे महाभारत  डॉ. भीमराव 

कुलकर्ी, सुपर्ण प्रकाशन, पुरे् 

२२. शतकािी वविारशैली : खंड१,२,३  डॉ.रमेश 

धोगंडे,वदलीपराज प्रकाशन, पुरे् 

२३. संवाद    संपा. अरुर् 

शेवते,मुळा एजु्यकेशन सोसा. 

२४. दवलतांिी वनयतकावलके   हररिंद्र वनमणळे, 

सुगावा प्रकाशन, पुरे् 

२५. मराठी सावहत्य काही लेखनबंध  डॉ. सुधाकर 

शेलार  

२६. व्यासपीठ   डॉ. महादेव वाळंुज  
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२७. व्यावहाररक, उपयोवजत मराठी आवर्  डॉ. 

संदीप सांगळे 

            प्रसारमाध्यमांिी कायणशैली 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. प्रकाशन व्यवहारािी समग्र ओळख होते. 

२. गं्रर्थवनवमणती प्रवक्रया समजते. 

३. प्रकाशन व गं्रर्थवनवमणती व्यावसायातील संधीिें महत्त्व समजते. 

 

 

Semester -II 

 

Paper –V 

 

 

Course Code:   

MA-MAR 215 T  

 

Title of the Course  :-  

प्रकाशन व्यििार आवण संपादन 

 
 

Credits :  02 

 

Total Lectures :  30  Hrs 
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विषयाचे नाि : प्रकाशन व्यििार आवण संपादन ( GE - 01) 

दुसरे सत्र : अभ्यासक्रम  

घटक 

१ 

प्रकाशन संस्था : स्वरूप  

 

शे्रयांक घड्याळी 

तास 

१.१ प्रकाशन संस्र्था कायणप्रर्ाली 

१ १५ १.२ कॉपीराईट कायद्यािी तोडंओळख 

१.३ गं्रर्थववक्री, ववतरर्, जावहरात, वािकसंवाद 

घटक 

२ 

गं्रथवनवमणती प्रवक्रया   

१ १५ 

२.१ गं्रर्थ प्रकार लवलत, मावहतीपर, शास्त्रीय 

संदभणगं्रर्थ इ. 

२.२ गं्रर्थवनवमणती : संवहता संपादन, संपादकीय 

संस्कार, लेखक संवाद 

२.३ मुखपृष्ठ, मुद्रर्प्रत, छपाई, गं्रर्थ बांधर्ी 

 

एकूर् २ 

 

३० 

 

 

 

 

संदभणगं्रथ  : - 
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1. पॉपु्यलर रीवतपुस्तक, रामदास भटकळ, मृदुला जोशी 

2. लेखनवमत्र, संपादक, संकलक, संतोष वशंते्र आवर् लौवकका रासे्त-गोखले 

3. प्रकाशनववर्श्, संपादक, मोहन वैद्य 

 

 


