
 

AC 19-3-2012 

               Item No. 4.14 

 

UNIVERSITY OF MUMBAI 
 

 

 

 

 

 

                   Revised Syllabus for the M.A. 

Program: M.A.  

Course: Marathi 

Semester I & II 

  

 (As Per Credit Based Semester and Grading System  

          with effect from the academic year 2012–2013) 

 



 



    MA – PART – 1                    MARATHI 
 SYLLABUS   BASED  ON  CREDIT AND  GREDING  SYSTEM       

                       

 PAPER NO. I  - SEMESTER -1         (PAMAR101)                            

                                       SEMESTER - 2        (PAMAR201)                             
                                       

                                 एम . ए.       मराठी – अभ्यासपत्रिका क्र. १ 

                                       

एम. ए. भागः एक 

अभ्यासपत्रिका क्रमाांकः एकः साहित्यप्रकाराचा अभ्यास  

त्रित्रिष्ट साहित्यप्रकार कथा ( 2012-2०13 या िैक्षत्रणक िर्ाापासून) 
 
 िरील अभ्यासपत्रिकेसाठी 2012-13 पासून श्रेयाांकन ि श्रेणी पद्धतीिर आधाहरत 

अभ्यासक्रम त्रनत्रित करण्यात आला आि.े िा अभ्यासक्रम दोन सिाांत त्रिभागलेला 

असून त्याच्या अांतगात परीक्षा ि सिान्त परीक्षा िोण ेआिश्यक आि.े  

 

     पहिल ेसि-  एकूण व्याख्याने -६०, श्रेयाांकने – ०६ ( PAMAR101) 

 

घटक 1)  - व्याख्याने -२०,    श्रेयाांकन-े ०२  

 साहित्यप्रकाराची सांकल्पना : सैद्धात्रन्तक त्रिचार 

 (साहित्यप्रकाराच्या िगीकरणामागील त्रित्रिध भूहमका).  

 

घटक 2 ) – व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकने -०२ 

 कथनमीमाांसेच्या आधार ेकथा साहित्यप्रकाराच ेस्िरूप स्पष्ट करणे.  

          

घटक ३ )- व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकने -०२  

  अ) ̀समाधी ि इतर सिा गोष्टी' हदिाकर कृष्ण (1992), प्रत्रतभा  प्रत्रतष्ठान, म ांबई.   

   ब) ̀ढग' सखा कलाल (1974), मौज प्रकािन, म ांबई. 



   क) ̀  रांग-२' कमल देसाई (सांपा. त्रिद्य त भागित) (2008), पॉप्य लर  प्रकािन, 

म ांबई.  

 

अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ साहित्यप्रकाराची सांकल्पना ि कथा िा 

साहित्यप्रकार  

   १५ 

२ गृिपाठ प्रथम सिात नेमलेल्या िरील तीनिी प स्तकाांिर 

एक गृिपाठ  

   १५ 

३ सादरीकरण िरीलपैकी कोणत्यािी एका गृिपाठाचे िगाात 

सादरीकरण. 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

 

 प्रथम सिान्त परीक्षा- एकूण ग ण - ६०  

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील.  

------------------------------------------- 
               PAPER NO. I     (PAMAR201)                                        
          सि दुसर े- एकूण व्याख्याने -६०, श्रेयाांकने - ०६    

 

 घटक – 1) – व्याख्याने -२०,   श्रेयाांकन-े०२     

 कथा आत्रण इतर कथनपर साहित्यप्रकार याांतील साम्यभेद.  

                                                                              

 घटक – 2) – व्याख्याने- २०,  श्रेयाांकन-े ०२     



कथा या साहित्यप्रकाराची ऐत्रतिात्रसक जडणघडण. 

 

 घटक – ३ ) – व्याख्याने-२०,  श्रेयाांकन-े ०२    

 अ) ̀रक्तचांदन' जी. ए. कुलकणी (2007), पॉप्य लर प्रकािन, म ांबई   

 ब) त्रनिडक गांगाधर गाडगीळ' (सांपा.) स धा जोिी (2009), पॉप्य लर प्रकािन, 

म ांबई. 

 क) ̀आलोक' आसाराम लोमट े(2010), िब्द प्रकािन, म ांबई.  

 

अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ  कथा आत्रण इतर कथनपर साहित्यप्रकार.     १५ 

२ गृिपाठ दुस-या सिात नेमलेल्या िरील तीनिी प स्तकाांिर 

एक गृिपाठ  

   १५ 

३ सादरीकरण िरीलपैकी कोणत्यािी एका गृिपाठाचे िगाात 

सादरीकरण. 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

        

 त्रद्रतीय सिान्त परीक्षा  

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील. 

 

 सांदभा-ग्रांथसूची 

१) कुळकणी, िा. ल.; मराठी त्रिश्वकोि-खांड३,(सांपा.)तककतीथा लक्ष्मणिास्त्री 

जोिी, मिाराष्टर राज्य साहित्य सांस्कृती मांडळ, म ांबई, १९७६. 



२)गणोरकर प्रभा(सांपा.);सांत्रक्षप्त मराठी िाड् मयकोि,(१९२०ते २००३पयातचा 

कालखांड) जी. आर. भटकळ फाउांडेिन, म ांबई, २००४. 

३) जोिी, स धा;  कथा: संकल्पना आणि समीक्षा, मराठी णिभाग, म ंबई त्रिद्यापीठ ि 

मौज प्रकािन गृि, म ांबई, २०००. 

४)कुळकणी ि. हद.(सांपा.); साहित्यत्रचांतन(िात्रर्ाक), जोिी, स धा; निकथेचा उदय 

आत्रण कथाकार गाडगीळ, मराठी त्रिभाग, म ांबई त्रिद्यापीठ, १९८३. 

५)थोरात िहरिांद्र, कथनात्म साहित्य आत्रण समीक्षा, िब्द पत्रब्लकेिन्स, म ांबई, 

२०११.  

 ६)पिार गो.मा. ि िातकणांगलेकर म. द.(सांपा);मराठी साहित्य:प्रेरणा ि स्िरूप 

(१९५०ते १९७५), पॉप्य लर प्रकािन, म ांबई, १९८६. 

७)  भागित, श्री.प ., स धीर रसाळ, मांगेि पाडगािकर, त्रिल्पा तेंड लकर, अांजली 

कीताने (सांपा.) - साहित्य  अध्यापन आत्रण प्रकार –  ( िा. ल. कुळकणी गौरि 

ग्रांथ) -पॉप्य लर प्रकािन आत्रण मौज प्रकािन, म ांबई, १९८७      

 ८)पाटील, गांगाधर, कथनमीमाांसा, अन ष्ट भ, हदिाळी अांक, १९९१. 

९) पाटील, गांगाधर, कथात्म अिकाि आत्रण प्रदेि, अन ष्ट भ, मे-जून१९९१. 

१०) फडके, ना.सी., लघ कथालेखन: मंत्र आणि तंत्र, व्हीनस प्रकाशन, प िे, १९९२ 

११) फडके, ना.सी., प्रत्रतभासाधन, देिम ख आत्रण कंपनी, प णे, १९६०. 

१२) िेिडे, इांदुमती, मराठी कथा: उगम आत्रण त्रिकास,सोमैया पत्रब्ल.,म ांबई.,१९७३ 

१३)सोमण, अांजली, मराठी कथेची त्रस्थत्रतगती, प्रत्रतमा प्रकािन, प णे, १९९५. 

१४)अदिांत,म.ना.,मराठी लघ कथेचा इत्रतिास, नीिारा प्रकािन, प णे, २००८ 

१५) कुलकणी, अत्रनरूद्ध, (सांपा)-प्रदत्रक्षणा खांड १ ि २, कॉत्रन्टनेन्टल प्रकािन, 

प णे, १९७२ 

१६)Bakhtin, M. M. The Formal Method in Literary Scholarship. 

The Jhon Hopkins University Press, Baltimore.     



17) Barths, Roland, Image-Music-Text, Tr.by Stephen Heath, 

Fontana, 1977 

१८) Booht, Wayne, The Rhetoric of Fiction, The University of 

Chicago Press, London, 1961 

१९)Encyclopedia Britannica Vol. 16, Short Story. 

२०)Ferrara Fernando Theory and Model for the Structural Analysis 

of  Fiction, New Literary History, 1975 

२१) Genette Gerard, Narrative Discourse, Cornell University Press, 

New York, 1980 

२२) Henry James, The Art of Fiction, The House of Fiction, ed. 

Leon Edel, Rupert Hart-Davis, London, 1957. 

२३) Lubbock Percy, The Craft of Fiction, Jonathan Cape, London,   

२४)Ricoeur Paul, Narrative Time, On Narrative, ed. By W. J. T. 

Mitchell, The University of Chicago, Chicago, 1981 

२५) Shaw Valerie, The Short Story – A Critical Introduction, 

Longman, New York, 1983. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MA – PART – 1                    MARATHI 
 SYLLABUS   BASED  ON  CREDIT AND  GREDING  SYSTEM       

                       

 PAPER NO. III      SEMESTER -1           (PAMAR102)                           

                                             SEMESTER -2          (PAMAR202)                     
                                  

                                          एम. ए.       मराठी – अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

  

एम. ए. भागः एक 

अभ्यासपत्रिका क्रमाांकः तीनः मराठी िाङ्मयाचा इत्रतिास (1874 ते 1960) 

( २०१२-२०१३ या िैक्षत्रणक िर्ाापासून) 

 

िरील  अभ्यासपत्रिकेसाठी 2012-13 पासून श्रेयाांकन ि श्रेणी पद्धतीिर आधाहरत 

अभ्यासक्रम त्रनत्रित करण्यात आला आि.े िा अभ्यासक्रम दोन सिाांत त्रिभागलेला 

असून त्याच्या अांतगात परीक्षा ि सिाांत परीक्षा िोण ेआिश्यक आि.े  

 

पहिल ेसि – एकूण व्याख्याने -६०, श्रेयाांकने -०६ ( PAMAR102) 

 

घटक 1- व्याख्याने -१०,  श्रेयाांकन -०१ 

1) त्रनबांध िाङ्मय (1874-1960)  

घटक 2 - व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकन -०२ 

2) कत्रिता (1874-1920), कत्रिता (1920 ते 1960)  

घटक 3- व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकने -०२ 

3) कादांबरी (1874-1920), कादांबरी (1920-1960)  

घटक 4- व्याख्याने -१०,  श्रेयाांकन -०१ 



4) चहरि-आत्मचहरि (1874-1960)    

 

 

अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ  घटक क्र. १ ि २ याांिर आधाहरत     १५ 

२ गृिपाठ घटक क्र. ३ ि ४ याांिर आधाहरत    १५ 

३ सादरीकरण िरीलपैकी कोणत्यािी एका गृिपाठाचे िगाात 

सादरीकरण. 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

 

प्रथम  सिान्त परीक्षा – एकूण ग ण ६० 

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील.  

-------------------------------------------- 
                      PAPER NO. III     (PAMAR202)                       

 
                सि दुसरे –एकूण व्याख्याने -६०, श्रेयाांकने - ०६  

 

घटक 1- व्याख्याने -१०, श्रेयाांकन -०१ 

1) साहित्यसमीक्षात्रिचार (1874-1960)  

घटक 2- व्याख्याने – २०, श्रेयाांकने - ०२ 

2) कथा (1874-1920), कथा (1920 ते 1960) 

घटक 3- व्याख्याने -२०, श्रेयाांकने -०२ 



3) नाटक (1874-1920), नाटक (1920-1960)   

घटक 4- व्याख्याने -१०, श्रेयाांकन -०१ 

4) लत्रलतलेखन, प्रिासिणान (1874-1960)   

 

अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ घटक क्र. १ ि २ याांिर आधाहरत     १५ 

२ गृिपाठ घटक क्र. ३ ि ४ याांिर आधाहरत    १५ 

३ सादरीकरण िरीलपैकी कोणत्यािी एका गृिपाठाचे िगाात 

सादरीकरण. 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

 

 त्रद्रतीय सिान्त परीक्षा – एकूण ग ण ६० 

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील. 

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

सांदभा-ग्रांथसूची 

१) काळे, के. ना. ि इतर(सांपा.), मराठी रांगभूमी-मराठी नाटक-घटना आत्रण 

परांपरा, म ांबई मराठी साहित्य सांघ, म ांबई, १९७१. 

२)कुरंदकर नरिर, धार आत्रण  काठ, देिम ख आत्रण कंपनी पत्रब्लिसा, प णे, १९९० 

(द.ु आ.)  

३) कुलकणी, अत्रनरूद्ध, (सांपा)-प्रदत्रक्षणा खांड २, कॉत्रन्टनेन्टल प्रकािन, प णे, 

२००४ ( प नम ाद्रण). 



४)कुलकणी ि.हद.(सांपा), मराठी त्रनयतकात्रलकाांचा िाड्मयीन अभ्यास, खांड १, 

मराठी त्रिभाग-म ांबई त्रिद्यापीठ आत्रण श्रीत्रिद्या प्रकािन, प णे, १९८७. 

 ५) कुलकणी ि.हद. ि इतर (सांपा),मराठी िाड्मयाचा इत्रतिास, खांड ६, भाग १   

 म.सा.प., प णे, १९८८  

६) कुलकणी ि.हद. ि इतर (सांपा),मराठी िाड्मयाचा इत्रतिास, खांड ६, भाग २   

 म.सा.प., प णे, १९९१  

७) कुलकणी गो. म. ि इतर (सांपा.) िाड्मयेत्रतिास-सद्यत्रस्थती आत्रण अपेक्षा, 

मेिता पत्रब्लत्रिांग िाऊस, प णे, १९९५ 

८) जोग रा. श्री., (सांपा.) मराठी िाड्मयाचा इत्रतिास,  खांड ५, भाग -१,  म. सा. 

प. प णे, १९७३ 

९) जोग रा. श्री., (सांपा.) मराठी िाड्मयाचा इत्रतिास,  खांड ५, भाग २, म. सा. प. 

प णे, १९७३ 

१०)  जोिी प्र. न., मराठी िाड्मयाचा त्रििेचक इत्रतिास (प्राचीन ि अिााचीन 

काल), प्रसाद प्रकािन, प णे, १९७८. 

११) देिपाांडे आ. ना., आध त्रनक  मराठी िाड् याचा इत्रतिास, भाग १, व्िीनस 

प्रकािन, प णे, १९९२, (द.ु आ.)   

१२) देिपाांडे आ. ना., आध त्रनक  मराठी िाड् याचा इत्रतिास, भाग २, व्िीनस 

प्रकािन, प णे, १९९२, (द.ु आ.)  

१३) देिपाांडे कुस मािती, मराठी  कादांबरी, म ांबई मराठी साहित्य सांघ, म ांबई, १९७५ 

१४) देिम ख उर्ा मा., (सांपा.) मराठी त्रनयतकात्रलकाांचा िाड् मयीन अभ्यास, खांड 

२, मराठी त्रिभाग, म ांबई त्रिद्यापीठ आत्रण स्नेििधाक प्रकािन, प णे, १९९४. 

१५) देिम ख उर्ा मा., (सांपा.) मराठी त्रनयतकात्रलकाांचा िाड् मयीन अभ्यास, खांड 

३, मराठी त्रिभाग, म ांबई त्रिद्यापीठ आत्रण स्नेििधाक प्रकािन, प णे, १९९४. 

१६) पिार गो. मा. ि इतर (सांपा.)मराठी साहित्य –प्रेरणा ि स्िरूप, पॉप्य लर 

प्रकािन, म ांबई, १९८६  



१७) पिार दया आत्रण इतर(सांपा.), डॉ. आांबेडकर गौरि ग्रांथ, मिाराष्टर राज्य साहित्य 

आत्रण सांस्कृती मांडळ, म ांबई, १९९३. 

१८) प ांडे द. हद.(सांपा.), िाड्मयेत्रतिासाची सांकल्पना, प्रत्रतमा प्रकािन, प णे, 

१९९४  

 १९)पोतदार द. िा. मराठी गद्याचा इांग्रजी अितार, ए. पी. बापट ब क सेलसा, 

१९२२ 

२०)बनिट्टी श्री. ना., मराठी नाट्यकला-उद् गम आत्रण त्रिकास, प णे त्रिद्यापीठ, प णे, 

१९५९ 

२१) बाांहदिडेकर चांद्रकाांत, मराठी कादांबरीचा इत्रतिास, मेिता पत्रब्लत्रिांग िाऊस, 

प णे, १९८९. 

२२)सरदार गां. बा., अिााचीन मराठी गद्याची पूिापीहठका, मॉडना ब क डेपो, प णे, 

१९३७. 

२३) िेिडे, इांदुमती, मराठी कथा: उगम आत्रण त्रिकास,सोमैया पत्रब्ल.,म ांबई.,१९७३  

२४)प्रदत्रक्षणा खांड १, कॉत्रन्टनेन्टल प्रकािन, प णे, २००२.( प नम ाद्रण)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   MA – PART – 1                    MARATHI 
 SYLLABUS   BASED  ON  CREDIT AND  GREDING  SYSTEM       

                       

 PAPER NO.  V – SEMESTER -1      (PAMAR103)                             

                             -  SEMESTER – 2     (PAMAR203) 
 

                                  एम. ए.       मराठी – अभ्यासपत्रिका क्र. ५ 

 एम. ए. भाग ःः एक 

अभ्यासपत्रिका क्रमाांकः पाचः मराठी भार्ेचा भार्ािैज्ञात्रनक अभ्यास 

 

िरील अभ्यासपत्रिकेसाठी 2012-13 पासून श्रेयाांकन ि श्रेणी पद्धतीिर आधाहरत 

अभ्यासक्रम त्रनत्रित करण्यात आला आि.े िा अभ्यासक्रम दोन सिाांत त्रिभागलेला 

असून त्याच्या अांतगात परीक्षा ि सिाांत परीक्षा िोण ेआिश्यक आि.े  

 

       सि पहिले – एकूण व्याख्याने  ६०, श्रेयाांकने -०६ (PAMAR103) 

 

घटक 1)- व्याख्याने  1०,   श्रेयाांकन- ०१ 

ऐत्रतिात्रसक भार्ात्रिज्ञानाची मूलतत्त्ि.े  ऐत्रतिात्रसक भार्ात्रिज्ञानाची भूहमका. 

ऐत्रतिात्रसकता आत्रण तौलत्रनकता. बहुभात्रर्क ि एकभात्रर्क प नराचना. 

घटक 2)व्याख्याने -१०,   श्रेयाांकन -०१ 

भार्ाकुल त्रसद्धान्त  

घटक 3) व्याख्याने – १०,  श्रेयाांकन- ०१ 

स्िनपहरितान.  

घटक 4) व्याख्याने -१०,   श्रेयाांकन- ०१ 

अथापहरितान.  

घटक 5) व्याख्याने -१०,  श्रेयाांकन- ०१ 



 मराठी भार्ेची पूिापीहठका. आयाभारतीय भार्ाांमधील पहरितान, अांतर्-बहिर ्ितूाळ 

त्रसद्धान्त. 
घटक 6) व्याख्याने -१०,  श्रेयाांकन -०१ 

कात्रलक भेद.  

 

अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ घटक क्र. १ ते ३  याांिर आधाहरत     १५ 

२ गृिपाठ घटक क्र. ४ ते ६ याांिर आधाहरत    १५ 

३ सादरीकरण भारतीय भार्ाकुलाांपैकी एका भार्ाकुलातील एका 

भार्ेचा सांत्रक्षप्त पहरचय िगाात सादर करणे. 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

प्रथम सिान्त परीक्षा  

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील.  

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

             PAPER NO. V – SEMESTER -2      (PAMAR203)  

                        सि दुसर-े व्याख्याने -६०, श्रेयाांकने -०६     

 

घटक 1) –व्याख्याने -१०,   श्रेयाांकन- ०१ 

िणानात्मक भार्ात्रिज्ञानाची मूलतत्त्ि ेसोस्यूर, ब्लूमहफल्ड ि चॉम्स्की याांच े

भार्ास्िरूपत्रिर्यक त्रसद्धान्त -                          

घटक 2) –व्याख्याने -१०,  श्रेयाांकन- ०१ 



ध्ित्रनत्रिचारः स्थान ि प्रयत्नािर आधाहरत स्िनाांच ेिगीकरण, मानस्िर, उच्चार ि 

लेखन याांतील अांतर, स्ित्रनक प्रत्रतलेखन.   

घटक 3) – व्याख्याने – १०,  श्रेयाांकन-०१ 

स्िन-स्ित्रनम-स्िनाांतर, खांडात्मक ि खांडात्रधत्रष्ठत स्ित्रनम, मराठीच ेस्ित्रनम – 

 घटक 4) –व्याख्याने -१०,  श्रेयाांकन-०१ 

पदत्रिकारः रूत्रपका, रूत्रपम, रूत्रपकान्तर, रूपस्ित्रनहमका या सांकल्पनाांच ेप्रकारभेद, 

प्रत्रक्रयाांसि स्पष्टीकरण. --                                         

घटक 5) व्याख्याने – १०,   श्रेयाांकन- ०१ 

िाक्यत्रिचारः प्रथममापत्रस्थत सांघटक, त्रिश्लेर्णपद्धतीच ेस्िरूप, रचनाांच ेप्रकार, स्तर, 

िाक्याांच ेपृथक्करण.  

घटक 6)  व्याख्याने -१०,  श्रेयाांकन- ०१ 

प्रमाणभार्ा ि बोलीः बोलीच्या अभ्यासाच ेमित्त्ि, मराठीच्या बोली, िर्िाडी, 

अहिराणी ि कोकणी या बोलींचा प्रमाणबोलीच्या त लनेन ेअभ्यास.  

 

अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ घटक क्र. १ ते ३  याांिर आधाहरत     १५ 

२ गृिपाठ घटक क्र. ४ ते ६ याांिर आधाहरत    १५ 

३ सादरीकरण मराठीच्या कोणत्यािी एका बोलीचा सोदािरण, 

सांत्रक्षप्त पहरचय िगाात सादर करण.े 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

 

 



 त्रद्रतीय सिान्त  परीक्षा  

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील. 
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  MA – PART – 1                    MARATHI 
 SYLLABUS   BASED  ON  CREDIT AND  GREDING  SYSTEM       

                       

 PAPER NO. VII – SEMESTER -1     (PAMAR104)                              
                              -  SEMESTER -2       (PAMAR204)                                      

                                      एम. ए.       मराठी – अभ्यासपत्रिका क्र. ७ 

  

एम. ए. भागः एक 

अभ्यासपत्रिका क्रमाांकः सातः आध त्रनक मराठी साहित्य (1960 नांतरच)े  

 (2012-13 या िैक्षत्रणक िर्ाापासून)  

 

 िरील  अभ्यासपत्रिकेसाठी 2012-13 पासून श्रेयाांकन ि श्रेणी पद्धतीिर आधाहरत 

अभ्यासक्रम त्रनत्रित करण्यात आला आि.े िा अभ्यासक्रम दोन सिाांत त्रिभागलेला 

असून त्याच्या अांतगात परीक्षा ि सिाांत परीक्षा िोण ेआिश्यक आि.े  

 

      पहिल ेसि- एकूण व्याख्याने -६०, श्रेयाांकने -०६ (PAMAR104)  

घटक 1) –व्याख्याने -२०,   श्रेयाांकन-े०२ 

कत्रिताः हदलीप प रर्ोत्तम त्रचि े(काव्यसांग्रि), मौज प्रकािन गृि, म ांबई, 1960 --                         

                                                                              

घटक 2) –व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकने - ०२  

श्री. दा. पानिलकर याांची कथा, (सांपा.) म. द. िातकणांगलेकर, साहित्य अकादेमी, 

म ांबई, 1989  --                                                      

 

घटक 3) –व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकने -०२  

त्रबराडः अिोक पिार (आत्मकथन), मनोत्रिकास प्रकािन, म ांबई 2001 दु.आ. --   



अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ घटक क्र. १ ि ३ याांिर आधाहरत     १५ 

२ गृिपाठ नेमलेल्या प स्तकाखेरीज १९६० नांतरच्या 

कोणत्यािी एका प स्तकाचे परीक्षण. 

   १५ 

३ सादरीकरण प स्तकपरीक्षण केलेल्या गृिपाठाचे िगाात 

सादरीकरण. 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

 

प्रथम सिान्त  परीक्षा  

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील.  

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

                   PAPER NO.  VII      (PAMAR204)  
       सि दुसर-े एकूण व्याख्याने – ६०, श्रेयाांकने - ०६     

 

घटक 1) –व्याख्याने २०,  श्रेयाांकने -०२  

देिाांत्रस त्रजि ेमाहरलेः लक्ष्मण लोंढ े(कादांबरी), ग्रांथाली, म ांबई, 1983 – 

                                                                 

घटक 2) –व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकने -०२  

सूयाास्तः जयिांत दळिी (नाटक), मॅजेत्रस्टक प्रकािन, म ांबई, 1983 दु.आ.  – 

                                                              

घटक 3) व्याख्याने -२०,  श्रेयाांकने -०२ 



पांचताराांहकतः त्रप्रया तेंड लकर (लत्रलतलेखन), हडम्पल प्रकािन, म ांबई 2000 – 

                                                                 

अांतगात परीक्षा- एकूण ग ण-४० 

         

क्रमाांक परीक्षा त्रिर्य    ग ण       

१ गृिपाठ घटक क्र. १ ि ३  याांिर आधाहरत     १५ 

२ गृिपाठ नेमलेल्या साहित्रत्यकाखेरीज १९६० नांतरच्या 

कोणत्यािी एका साहित्रत्यकाचे मराठी 

साहित्यातील योगदान या त्रिर्यािर गृिपाठ.  

   १५ 

३ सादरीकरण  साहित्रत्यकाचे योगदान या  गृिपाठ क्र. दोनचे 

िगाात सादरीकरण. 

    ०५ 

४        त्रित्रिध कायाक्रमाांमध्ये सिभाग ि िगाातील उपत्रस्थती.                    ०५ 

 

 

 त्रद्रतीय सिान्त  परीक्षा  

िरील अभ्यासक्रमािर 15 -- 15 ग णाांच ेचार प्रश्न पयाायाांसि त्रिचारण्यात येतील. 

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

 सांदभाग्रांथ - 

 १) कथा –सांकल्पना आत्रण समीक्षा – डॉ. स धा जोिी, म ांबई त्रिद्यापीठ आत्रण मौज 

प्रकािन गृि, म ांबई, २०००. 

२)मराठी कथा  उगम आत्रण त्रिकास – डॉ. इांदुमती िेिडे, सोमैया प्रकािन, म ांबई, 

१९७३. 

३)मराठी कथा  रूप आत्रण पहरसर – म. द. िातकणांगलेकर, स पणा प्रकािन, प णे, 

१९८६. 



४) आध त्रनक मराठी काव्य  उद् गम, त्रिकास आत्रण भत्रितव्य – हद. के. बेडेकर, 

नागप र त्रिद्यापीठ, नागप र, १९६९ 

५) कािी मराठी किी जात्रणिा आत्रण िैली. – स धीर रसाळ,जनिक्ती िाचक 

चळिळ, औरांगाबाद, तृतीय आिृत्ती, २०११ 

६) स्िातांत्र्योत्तर मराठी कत्रिता – सांपादक डॉ. स र्मा करोगल ,प्रत्रतमा प्रकािन, प णे, 

१९९९. 

७) कत्रितेत्रिर्यी – िसांत आबाजी डिाके, स्िरूप प्रकािन, औरांगाबाद,१९९९. 

८)कत्रिता  सांकल्पना, त्रनहमाती आत्रण समीक्षा – डॉ. िसांत पाटणकर, म ांबई त्रिद्यापीठ 

आत्रण अन भि प्रकािन, म ांबई, १९९५. 

 ९) दत्रलत साहित्य- प्रिाि ि प्रत्रतत्रक्रया –गो. म. कुळकणी, प्रत्रतमा प्रकािन, प णे, 

१९८६ 

१०)त्रनळी पिाट-रा. ग. जाधि, प्राज्ञपाठिाळा, िाई,१९७८ 

११)दत्रलत साहित्य- एक त्रचांतन- अजूान डाांगळे (सांपा.), मिाराष्टर राज्य साहित्य 

सांस्कृती आत्रण मांडळ, म ांबई, १९७८ 

१२)दत्रलत साहित्य-िेदना आत्रण त्रिद्रोि- भालचांद्र फडके, श्रीत्रिद्या प्रकािन, प णे, 

१९७७, (प्र. आ.), १९८९(द.ु आ.) 

१३) दत्रलत साहित्याची त्रस्थत्रतगती- केिि मेश्राम ि इतर(सांपा.), मराठी त्रिभाग, 

म ांबई त्रिद्यापीठ आत्रण अन भि पत्रब्लकेिन्स, म ांबई, १९९७. 

 १४) मराठी रांगभूमी  मराठी नाटक – घटना आत्रण परांपरा. ( डॉ. अ. ना. भालेराि 

स्मृत्रतग्रांथ ) – सांपादक –के. नारायण काळे, िा. ल. कुळकणी, िा. रा. ढिळ,े म ांबई 

मराठी साहित्य सांघ, म ांबई, १९७१. 

१५) साहित्य  अध्यापन आत्रण प्रकार –  ( िा. ल. कुळकणी गौरि ग्रांथ)- सांपादक 

– श्री. प . भागित, स धीर रसाळ, मांगेि पाडगािकर, त्रिल्पा तेंड लकर, अांजली 

कीताने, -पॉप्य लर प्रकािन आत्रण मौज प्रकािन, म ांबई, १९८७ 

 



१६)साठोत्तरी मराठी कत्रिता ि किी- रा. ग. जाधि, साकेत प्रकािन, औरांगाबाद, 

१९९७. 

 १७) लत्रलत गद्याचे तात्रत्त्िक स्िरूप आत्रण लघ त्रनबांधाचा इत्रतिास –आनांद यादि 

 १८) लत्रलत गद्य ते म क्त गद्य – त्रि. िां. चौघ ले,  

१९) मराठी िाड् मयाचा इत्रतिास, खांड ६, भाग २, सांपादक- गो. म. कुळकणी ि 

ि.हद. कुळकणी, साहित्य पहरर्द, प णे. 

२०) मराठी िाड् मयकोि-खांड ४, ( समीक्षा-सांज्ञा), समन्ियक सांपादक- डॉ. 

त्रिजया राजाध्यक्ष, मिाराष्टर राज्य साहित्य सांस्कृती मांडळ, म ांबई, २००२. 

२१)िाड् मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोि- सांपादक, प्रभा गणोरकर, िसांत आबाजी 

डिाके ि इतर, पॉप्य लर प्रकािन, म ांबई, २००१. 
----------------------------------------------------------      
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