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M. A. Part I Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. I SEMESTER – 1 (PAMAR101) 

एम.ए.(मराठी)अभ्यासपत्रिका क्र. १  
 
एम.ए.भागःएक 
अभ्यासपत्रिकाक्रमांकःएकःसाहित्यप्रकाराचाअभ्यास 
त्रिशिष्टसाहित्यप्रकार कत्रिता(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 
एम.ए.(मराठी)भागएकयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 
अ)साहित्यप्रकाराचीसंकल्पना(साहित्यप्रकाराच्यािगीकरणामागील तत्त्िे) --
2श्रयेांकने. 

प्रमखु साहित्यप्रकार – कत्रिता, कथा, नाटक, कादंबरी पररचय.  

कत्रितेची व्याख्या. 
ब) कत्रिता या साहित्यप्रकाराचा संकेतव्यूि 



पद्यबंध – िब्द, ओळी, कडिी, ध्रिुपद, समांतरता, ितृ्तछंद 

कत्रितेचे नादरूप – यमक, प्रास, अनुप्रास इत्यादी. ताल, लय, ितृ्त, छंद इत्यादी.  
कत्रितेचे दृश्यरूप – (शलश्चखत रूप) ओळी, कडिी इत्यादी.  
आियबंध – कत्रितेतील आिय, आियसिू, अनुभि, अनुभित्रिश्व-भािना, भाित्रिश्व, 

कत्रितेचे भात्रिक त्रििेि – अनेकाथगता – प्रशतमा, प्रतीक, रूपक, शमथ, आहदबंध, 

िक्रता, शनयमोल्लंघन.  

सिग काव्यघटकांची कत्रिता या साहित्यप्रकाराच्या गुणत्रििेिांनुसार संघटना किी 
िोते िे स्पष्ट करणे.  

 

घटक – २  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) ओिी, अभंग, गौळण, भारूड 

ब) लािणी, पोिाडा 
टीप – नेमलेल्या संहिता नंतर पाठत्रिण्यात येतील.  

 

घटक – ३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२  

अ) केििसतु, माधि जशूलयन, अनंत काणेकर यांची प्रत्येकी एक कत्रिता 
टीप – नेमलेल्या संहिता नंतर पाठत्रिण्यात येतील. .  

ब) त्रििाखा – कुसमुाग्रज.     

 
अंतगगतपरीक्षा 
(१) िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 
सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

SEMESTER -२ (PAMAR201) 



सिदसुरे 
 
घटक१  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) कत्रितेची संकल्पना – अशभजाततािादी, रोमँहटक, प्रतीकिादी. 
अन्य साहित्यप्रकारांिी कत्रितेचे साम्यभेदात्मक नाते.  

ब) काव्यप्रकार – गीत, कथाकाव्य, खंडकाव्य, नाट्यकाव्य आश्चण भािकाव्य 
(अभंग, ओिी, लािणी, पोिाडा, सनुीत, गझल, दिपदी, त्रिडंबन) काव्यप्रकाराची 
परंपरा.  
 
घटक२  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) कािी कत्रिता - बा. सी. मरे्ढकर (०५ कत्रिता) 
ब) सहुृदगाथा, पु. शि. रेगे संपा. गंगाधर पाटील (०५ कत्रिता). 

टीप – नेमलेल्या संहिता नंतर पाठत्रिण्यात येतील. 

 
घटक३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) अरुण कोलटकर यांच्या कत्रिता (०५ कत्रिता).  
ब) नामदेि र्ढसाळ (०५ कत्रिता) 
टीप – नेमलेल्या संहिता नंतर पाठत्रिण्यात येतील. 

 
अंतगगतपरीक्षा - 
(१)िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिान्तपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
------------------------------------------------------------------------------
------- 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

M A – Part I 

Paper – VII 

To be implemented from 2015 

लेखकाभ्यास (१८१८ ते १८७४) लेखकाभ्यास – गो. त्रि. करंदीकर 

 (२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 

  सि -१ (PAMAR 104) 

 

घटक १व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

 लेखकाभ्यासाची सकंल्पना ि लेखकाभ्यासाच्या त्रित्रिध पद्धती 
 

घटक २ व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

       (अ) लेखकाचे िाड्मयदृष्टट्या व्यत्रिमत्त्ि 

       (ब)  त्याच्या लेखनातील प्रितृ्ती ि पे्ररणा 
       (क)  त्याची लेखनत्रिियक भशूमका, 
 

घटक ३व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

सहंिता – कत्रिता (सपंा.) पाडगािकर 

 

अतंगगत परीक्षा 
१) िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 



२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न त्रिचारण्यात येतील.  

 

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

 

 सि-२ (PAMAR 204) 

 घटक -१    व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२  

लेखकाचे समकालीन तसेच पूिगकालीन साहिश्चत्यक, साहित्यपरंपरा यांचा लेखकािरील प्रभाि 

 

घटक २व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

परंपरा आश्चण निता- समीक्षा 
 

घटक ३ हकंग शलअर –अनुिाहदत नाटक  

 

अतंगगत परीक्षा 
१) िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न त्रिचारण्यात येतील.  

 

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

 

सदंभग पुस्तके – 

शनरगडुकर, भारती, - समीक्षासंहिता, िब्दालय, श्रीरामपूर, २०१२. 

 

 

 

 

 

M. A. Part I Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VII SEMESTER – 1 (PAMAR104) 



एम.ए.(मराठी) भाग -१  अभ्यासपत्रिका क्र. ७ 
स्त्रीिाद आश्चण साहित्य  (िैकश्चल्पक) 
(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 
एम.ए.(मराठी)भागएकयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) स्त्रीिाद – पे्ररणा, संकल्पना ि स्िरूप.  
ब) स्त्रीिादातील त्रित्रिध प्रिाि – 

१) पािात्य स्त्रीिादी प्रिाि, २) भारतीय स्त्रीिादी प्रिाि.  
 

घटक – २  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) मिाराष्ट्रातील स्त्रीमिुी चळिळ आश्चण स्त्रीिादी संघटना.  
ब) स्त्रीिादी शनयतकाशलके.  

 

घटक – ३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२  

अ) स्त्रीपुरुि तलुना – ताराबाई शिंदे (संपा.) त्रिलास खोले. 

ब) माज्या जल्माची शचत्तरकथा – िांताबाई कांबळे.  

 

अंतगगतपरीक्षा 
(१)िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  
 
सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 



 
SEMESTER - 2 (PAMAR204) 

 
सिदसुरे 
घटक१  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) स्त्रीिाद आश्चण मराठी साहित्य.  

ब) मराठी साहित्यातील स्त्रीिादी जाश्चणिांचा मागोिा.   
 
घटक२  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

आ) उत्खनन - गौरी देिपांडे 

ब) आंधळ्याच्या गायी – मेघना पेठे. . 

 
घटक३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) माणसूपणाचे शभंग बदलल्यािर, - मशलका अमरिेख.  

आ) साती साती पन्नास - संजय पिार.  
 
अंतगगतपरीक्षा 

१) िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 
सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 

 
 

 

 

M. A. Part I Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VII SEMESTER – 1 (PAMAR104) 

एम.ए.(मराठी)अभ्यासपत्रिका क्र. ७ 



               मिानगरी मराठी साहित्य  (िैकश्चल्पक) 
(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 
एम.ए.(मराठी)भागएकयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) ििरीकरण, मिानगरीकरण प्रहक्रया (समाजिास्त्रीय पररपे्रक्ष्यातून) मिानगरी 
संस्कृती. 
ब) मिानगरी जीिन, त्यात कालपरत्िे घडत गेलेले बदल, व्याशमश्रता, 
मिानगरी जाश्चणिा, सिेंदना, परात्मता, भयग्रस्तता, मलू्यभ्रष्टता, 
व्यत्रिकंहितता इत्यादी.  

 

घटक २ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

मिानगरी साहित्यातील त्रििय. अनुभित्रिश्व, घटना, पाि, िातािरण, प्रशतमासषृ्टी, 
भािा इत्यादी घटकांतील िेगळेपणा (दशलत ि ग्रामीण साहित्याच्या तुलनेत). 

 

घटक३ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

१) कत्रिता -  कािी कत्रिता, बा. सी. मरे्ढकर. 
२) िसंत आबाजी डिाके, नारायण सुिे यांच्या कत्रिता. 

 

अंतगगत परीक्षा एकूण गुण ४० 

१) चाचणी परीक्षा २० गुण 

२) प्रकल्प १० गुण 

३) उपश्चस्थती ि सिभाग १० गुण.  

 

 



 
 
 
 
सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
 

 

दसुरेसि(PAMAR 204 ) 
 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

मिानगरी साहित्य – आरंभ ते २०१० 
 

घटक२ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

१) कथा थालीपीठ, भाऊ पाध्ये. 

२) कथा, हिशनक्सच्या राखेतून उठला मोर, जयंत पिार.  
 

घटक३ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

१) कादंबरी, घर, िसंत कानेटकर,  
२) कादंबरी, चक्र, जयिंत दळिी.  

 

अंतगगत परीक्षा एकूण गुण ४० 

१) चाचणी परीक्षा २० गुण 

२) प्रकल्प १० गुण 

३) उपश्चस्थती ि सिभाग १० गुण.  

 

 

सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
 



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

 

 

M. A. Part I Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VII SEMESTER – 1 (PAMAR104) 

एम.ए.(मराठी)अभ्यासपत्रिका क्र. ७  

      पटकथालेखन (िैकश्चल्पक) 
(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 
एम.ए.(मराठी)भागएकयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) शचिपटमाध्यम आश्चण त्याचे त्रित्रिध घटक. 
आ) पटकथा स्िरूप आश्चण िैशिष्टट्ये.  

 

घटक – २  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

पटकथा – ब्रह्मचारी, आचायग अिे.  

 

घटक – ३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२  

पटकथा – लोकिािीर रामजोिी, ग. हद. माडगूळकर. 
 

अंतगगतपरीक्षा 
(१) िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.. 



 
 
सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

SEMESTER -2(PAMAR204) 

 
सिदसुरे 
घटक१  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) पटकथा संरचना आश्चण पटकथेचे त्रित्रिध घटक.  

ब) मराठी शचिपट आश्चण पटकथा – िाटचाल.  

 

घटक२  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) सामना, त्रिजय तंडुलकर 

घटक३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

आ) अधगसत्य, त्रिजय तंडुलकर.  
 
अंतगगतपरीक्षा 
 (१) िगग चाचणी परी्क्षा २० गणु 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 

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

 

 



 

 
 

M. A. Part I Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VII SEMESTER – 1 (PAMAR104) 

एम.ए.(मराठी)अभ्यासपत्रिका क्र. ७  

             मराठीतील िैचाररक साहित्य. (िैकश्चल्पक) 
(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 
एम.ए.(मराठी)भागएकयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 
अ) मराठीतील िैचाररक साहित्य – १८०० ते १८७४. 
ब) शनिडक लोकहितिादी, शनमगलकुमार िडकुले.   
 

घटक – २  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) १८७४ ते १९२० या कालखंडातील िैचाररक साहित्य.  

ब) शनिडक आगरकर, संपा. ग. प्र. प्रधान.        

 

घटक – ३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२  

अ) १९२० ते १९४७ या कालखंडातील िैचाररक साहित्य.   

ब) जाशतसंस्थेचे उच्चाटन, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर. 
 
अंतगगतपरीक्षा 
िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.. 



 
 
सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
------------------------------------------------------------------------------
---------- 

SEMESTER -2(PAMAR204) 

 
सिदसुरे 
घटक१  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) १९४७ ते १९६० या कालखंडातील िैचाररक साहित्य .  

ब) भारतीय संस्कृशत, साने गुरुजी.   
 

घटक२  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) १९६० ते १९९० या कालखंडातील िैचाररक साहित्य. 

ब) शिक्षण-शचि, राम जोिी.       
 

घटक३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) १९९० ते २०१५ या कालखंडातील िैचाररक साहित्य.  

ब) ऐसे कैसे झाले भंद,ू  नरंि दाभोळकर.    .  
 

िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15-15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 

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



 

 

M. A. Part I Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VII SEMESTER – 1 (PAMAR104) 

एम.ए.(मराठी) भाग -१  अभ्यासपत्रिका क्र  .७  

साहित्याचे समाजिास्त्र -मराठी साहित्याच्या त्रििेि संदभागत.  )िैकश्चल्पक(  

(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८)  
 

                               सि- ३ रे 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक- १ साहित्याचे समाजिास्त्र – स्ितंि त्रिद्यािाखा. 
       (अ) साहित्याचे समाजिास्त्र म्िणजे काय ?  

                    ( पुर्ढील संकल्पनांच्या आधारे – समाज, सामाश्चजक पररितगन, 

संस्कृती ) 

       (ब) साहित्य आश्चण समाज – परस्परसंबंध  

         ( त्रित्रिध भूशमका आश्चण शसद्धान्त यांसि ) 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -२ साहित्याचे समाजिास्त्र आश्चण त्रित्रिध त्रिचारप्रणाली. 
       (अ) साहित्याचे समाजिास्त्र आश्चण गांधीिाद 

       (ब) साहित्याचे समाजिास्त्र आश्चण आंबेडकरिाद 

       (क) साहित्याचे समाजिास्त्र आश्चण माक्सगिाद. 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -३ साहित्याचे समाजिास्त्र- लेखक-िाचक-साहित्यकृतीशनष्ठ त्रिचार. 

       (अ) लेखकशनष्ठ त्रिचार. 

          (साहित्यकृतीतून प्रकटणारे लेखकाचे व्यत्रिमत्त्ि, त्याचा जीिनत्रिियक 
दृत्रष्टकोण ि  त्याची िैचाररक दृष्टी.) 
      (ब) िाचकशनष्ठ त्रिचार 



         (साहित्यकृतीकडे पािण्याचा िाचकाचा दृत्रष्टकोण, त्याची समाजत्रिियक 
जाणीि, त्याची अशभरूची ि ग्रिणक्षमता.) 
      (क) साहित्यकृतीशनष्ठ त्रिचार 

         (समाजाची बदलती रूपे आश्चण साहित्यशनशमगतीची अपररिायगता, 
साहित्यकृतीची संदयगमूल्ये) 

 

अतंगगत परीक्षा 
 (१) िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण. 

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न पयागयांसि त्रिचारण्यात येतील.   

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

 

सि -४  ( PAMAR 204) 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -१ साहित्याच्या समाजिास्त्राचा इशतिास 

       (अ) माक्सगिादपूिग ते पारंपररक माक्सगिादापयतंच्या काळातील साहित्याचे 
समाजिास्त्र 

       (ब) ल्युकाच आश्चण ल्युकाचनंतरच्या माक्सगिादापयतंच्या काळातील 
साहित्याचे समाजिास्त्र 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -२ साहित्यशनशमगती आश्चण समाजातील प्रभािी घटक 

     (अ) प्रसारमाध्यमे, साहित्यचळिळी, साहित्यसंमेलने, साहित्यपुरस्कार, 

प्रकािनव्यििार ) 



(ब) स्िातंत्र्यलर्ढा, त्रित्रिध आंदोलने –( संयुि मिाराष्ट्राचे आदोलन, राष्ट्र सेिा 
दल, युक्रांद, दशलत पंथर, आणीबाणी, नामांतर आदोलन,स्त्रीमुिीआंदोलने, 

िेतकरी आंदोलने)  

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -३ पुर्ढील नेमलेल्या कालखंडातील साहित्याचे समाजिास्त्र 

     (अ) इ. स. १९२० ते इ. स. १९६० 

     (ब) इ. स. १९६० ते इ. स. १९९० 

     (क) इ. स. १९९० ते आजतागायत. 

 

अतंगगत परीक्षा 
िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण. 

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न पयागयांसि त्रिचारण्यात येतील.  

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

- 
 

 

 

 

 

 

M. A. Part I Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VII SEMESTER – 1 (PAMAR104) 

एम.ए.(मराठी)अभ्यासपत्रिका क्र. ७  

             प्रसारमाध्यमे आश्चण भािाव्यििार.( िैकश्चल्पक) 
(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 



एम.ए.(मराठी)भागएकयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 
अ) प्रसारमाध्यमे म्िणजे काय – पारंपररक प्रसारमाध्यमे आश्चण आधशुनक 
प्रसारमाध्यमे. 
ब) प्रसारमाध्यमांचा समाजािर िोणारा पररणाम, प्रसारमाध्यमांचा त्रिकास.  
 

घटक – २  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) प्रसारमाध्यमांचे प्रकार – महुितप्रसारमाध्यमे (ितृ्तपिे आश्चण 
शनयतकाशलके). 

ब) दृक आश्चण श्राव्य प्रसारमाध्यमे – नभोिाणी, दरूशचििाणी, इंटरनेट (माहितीचे 
मिाजाल)   

 

घटक – ३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२  

अ) महुित श्राव्य आश्चण दृक श्राव्य माध्यमातील नमनु्यांचे िाचन आश्चण 
प्रसारण पािणे, ऐकणे, िाचणे आश्चण त्यािरील प्रशतहक्रया नंदिणे.  

ब) त्रित्रिध प्रसारमाध्यमांसाठी प्रत्यक्ष लेखन ि सादरीकरण. 

 

 
 
अंतगगतपरीक्षा 
(१)  िगग चाचणी परी्क्षा २० गणु 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.. 

 



सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
------------------------------------------------------------------------------
----------- 

SEMESTER -2(PAMAR204) 

 
सिदसुरे 
 
घटक१  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) लेखनत्रिियक शनयम आश्चण महुितिोधन.  

ब) ितृ्तपिीय लेखन – अग्रलेख, सदरे, बातम्या, मलुाखती, परीक्षणे इत्यादी.  
 

घटक२  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) शनयतकाशलकांचे संपादन – आखणी अपेश्चक्षत िाचक, शनयतकाशलकाचा 
चेिरामोिरा. 
ब) गिृपत्रिका, स्मरश्चणका संपादन.     

 

घटक३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) श्राव्य माध्यमाचे स्िरूप ि मित्त्ि, कायगक्रमांचे त्रित्रिध प्रकार, उहिष्टट्ये 
कायगक्रमाची पूिगतयारी आश्चण सादरीकरण.  

ब) दरूशचििाणी माध्यमाचे स्िरूप – त्रिस्तार, कायगक्रमांचे प्रकार. लेखन, संिोधन 
आश्चण प्रसारण इत्यादी.   .  
 

 
अंतगगतपरीक्षा 
 (१) िगग चाचणी परी्क्षा २० गणु 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांतपरीक्षा 



िरीलअभ्यासक्रमािर15-15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M. A. Part II Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VIII  SEMESTER – 1 (PAMAR304) 

एम.ए.(मराठी)अभ्यासपत्रिका क्र. ८ 

साहित्यकृतीचे माध्यमांतर  (िैकश्चल्पक) 
(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 
एम.ए.(मराठी)भागएकयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 
अ) माध्यम म्िणजे काय, माध्यमाचे स्िरूप, संकल्पना ि िैशिष्टये.शभन्न 
माध्यमांच्या संदभागतील चचाग – मौश्चखक माध्यमे, शलश्चखत माध्यमे, दृक् श्राव्य 
माध्यमे यांतील चचाग. 
ब) माध्यमांतर  म्िणजे काय, स्िरूप, संकल्पना, व्याप्ती. 
 



घटक – २  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२  

आ) साहित्यप्रकार – संकल्पना, स्िरूप ि िैशिष्टट्ये – साहित्याचे िगीकरण .   

ब) कथनात्मक, नाट्यात्मक, भािात्मक साहित्याचे सदै्धाश्चन्तक त्रििेचन. . 

 

घटक –३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) कथनात्मक साहित्यकृतीचे नाट्य माध्यमांतर  

ब) बॅररस्टर, जयिंत दळिी.      
 
 

 

 

 

अंतगगतपरीक्षा 
(१) िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.. 
 
सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
 

SEMESTER -2(PAMAR404) 

 
सिदसुरे 
घटक१  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) शचिपट या माध्यमाचे सदै्धाश्चन्तक त्रििेचन. 

ब) कथनात्मक साहित्याचे शचिपट माध्यमांतर.   

 

घटक२  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) कादंबरी – बेघर, िांता शनसळ,  

ब) शचिपट – उंबरठा, पटकथा त्रिजय तंडुलकर 

 



घटक३  व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) आत्मकथन, बलतुं दया पिार .  

ब) शचिपट अत्याचार, पटकथा मीना चंदािरकर.  
 .    .  
 

अंतगगत परीक्षा 
(१) िगग चाचणी परी्क्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गणु. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15-15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 

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

 

संदभग -- 

१. हकमया, माधि आचिल. 

२. प्रयोगक्षम मराठी नाटके, म.ु श्री. कानडे. 

३. मराठी नाट्यलेखनतंिाची िाटचाल, अरत्रिंद िामन कुलकणी.  
४. साहित्य आश्चण नाट्य – कािी समस्या, भीमराि कुलकणी, मीना जेस्ते.  

५. शतसर् यांदा रणांगण, द. शभ. कुलकणी. 
६. साहित्य रूप आश्चण गंध, ि. हद. कुलकणी.  
७. रसग्रिण कला आश्चण स्िरूप, गो. म. कुलकणी. 
८. पोत, द. ग. गोडसे.  

९. बॅररस्टर – तीन रूपे, उमा दादेगािकर. 
१०. मराठी साहित्य – पे्ररणा ि स्िरूप, गो. मा. पिार ि म. द. िातकणंगलेकर.  
११. संदयगमीमांसा, रा. भा. पाटणकर. 
१२. साहित्य – अध्यापन आश्चण प्रकार, श्री. पु. भागित ि इतर. 
१३. साहित्य आश्चण सामाश्चजक संदभग, अंजली सोमण.  



१४.Play Making, A Manual of Craftmanship, Archer William. 

१५. Screen Adaptation, A Scripwritimg. Handbook, Kenneth Porthoy, Focal 

Press, Boston, London, 1991. 

१६. कत्रितेत्रिियी, िसतं आबाजी डिाके. 
१७. खेळ नाटकाचा, राजीि नाईक.  

१८. नाटकातील शमथक, राजीि नाईक.  

१९. कत्रिता आश्चण प्रशतमा, सधुीर रसाळ.  

२०. कादंबरीत्रिियी, िररिंि थोरात.  

२१. कथा एक साहित्यप्रकार, सधुा जोिी.  
---------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

 

M A – Part II 

Paper – 8 

To be implemented from 2015 

मराठी िाड्मयाची सांस्कृशतक पाश्वगभमूी ( िैकश्चल्पक)  

 (१८१८ ते १८७४) (२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 

 

                               सि-३ (PAMAR304) 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक-१ (अ)  ससं्कृती म्िणजे काय? शतचे घटक स्पष्ट करा. 
       (ब) नव्या जाश्चणिांचा उदय – राजकीय, सामाश्चजक, कला आश्चण िाड्मय, धमगत्रिियक या 
जाश्चणिांचा मराठी साहित्यससं्कृतीिी परस्परसबंधं. 

 

घटक -२  व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

        (१)  त्रिष्टणबुुिा ब्रह्मचारीयांचे शनिडक लेख 

        (२) शनिडक ितपिे, लोकहितिादी. 
 

घटक -३ व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

 (अ) भािांतरयुग आश्चण मराठी साहित्य 

      (ब) आधुशनक काळातील प्रचारमाध्यमांचा उदय – शनयतकाशलके, मिुणकला आश्चण इतर 
कला यांचा उदय  



 

अतंगगत परीक्षा 
(१) िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न त्रिचारण्यात येतील.  

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

- 

सि – ४  (PAMAR 404) 

घटक -१       व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

 

(अ) त्रित्रिध सामाश्चजक संस्था आश्चण साहित्य 

            १ दश्चक्षणा प्राइज कशमटी 
            २ प्राथगना समाज 

            ३ मानिधमगसभा 
            ४ त्रिद्यापीठाची स्थापना 
            ५ समाजसधुारकांचे कायग 
         (ब) सामाश्चजक- सांस्कृशतक घहटते आश्चण मराठी साहित्य 

 

 

घटक – २  व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

 

अ) यमनुापयगटन, बाबा पदमनजी.  
ब) अखंड, मिात्मा िुले. 

 

घटक – ३ 

          (अ) सीतास्ियंिर, त्रिष्टणदुास भािे. 

ब) अरबी-िासी कथांचा अनुिाद. 

 

 

अतंगगत परीक्षा 
(१) िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 



२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण.  

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न त्रिचारण्यात येतील. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. A. Part II Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VIII SEMESTER – 1 (PAMAR304) 

एम.ए.(मराठी) भाग -2अभ्यासपत्रिका क्र .८ 

सामाश्चजक भािात्रिज्ञान  )िैकश्चल्पक(  

(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८)  
 

 सि ३ 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -१  (अ) सामाश्चजक भािात्रिज्ञान- स्िरूप ि सकंल्पना 
        (ब) सामाश्चजक भािात्रिज्ञान- कक्षा, व्याप्ती ि सदेंिििनक्षमता  

        (क) समाजभािा, लघुक्षेिे आश्चण भािेचा अभ्यास 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -२  (अ)भात्रिक समाज आश्चण सिंोधन  

        (ब) भािासपंकग  
 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -३ (अ) भािांतगगत भेद आश्चण भािाद्वत्ि 



        (ब) बोलीभगूोल 

 

अतंगगत परीक्षा 
(१) िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 

२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण. 

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न पयागयांसि त्रिचारण्यात येतील.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                   सि -४  (PAMAR 404) 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -१  (अ)  व्यत्रिभािा 
        (ब) स्त्री-पुरुिांची भािा 
 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -२  (अ) जातीव्यिस्था आश्चण भािा 
        (ब) आशथगक िगग आश्चण भािा 
 

 

 

 

 

व्याख्याने २०, श्रयेांकने ०२ 

घटक -३ (अ) निव्यिस्थांचा उदय आश्चण भािा 
        (ब) भािाशनयोजन 

 

अतंगगत परीक्षा 
िगगचाचणी परीक्षा २० गुण 



२) एक प्रकल्प १० गुण. 

३) त्रित्रिध कायगक्रमांमध्ये सिभाग ि िगागतील उपश्चस्थती १० गुण. 

 

सिांत परीक्षा 
िरील अभ्यासक्रमािर १५-१५ गुणांचे चार प्रश्न पयागयांसि त्रिचारण्यात येतील.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. A. Part II Marathi 

Syllabus based on credit and grading system  

PAPER NO. VIII SEMESTER – 1 (PAMAR 304) 

एम.ए.(मराठी)अभ्यासपत्रिका क्र. ८ 

              ग्रामीण मराठी साहित्य  (िैकश्चल्पक )  
(२०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८) 
 
एम.ए.(मराठी)भागदोनयाअभ्यासपत्रिकेसाठीश्रयेांकनिश्रणेीपद्धतीिरआधाररतअभ्यास
क्रमशनश्चितकरण्यातआलाआिे.िाअभ्यासक्रमदोनसिांतत्रिभागलेलाअसनूत्याच्याअंत
गगतपरीक्षािसिांतपरीक्षािोणेआिश्यकआिे. 
 
पहिलेसि 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) ग्रामीण साहित्याची संकल्पना आश्चण स्िरूप. 

ब) ग्रामीण साहित्य – शनशमगतीच्या पे्ररणा.  
 

घटक२ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 



(१)  ग्रामीण साहित्याचे प्रकार. 
अ) कत्रिता. 
ब) कथा. 
क) कादंबरी. 
ड) नाटक 

 

घटक३ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

१) कत्रिता - मायलेकरं, - आनंद यादि.  

२) सीझर कर म्िणतेय माती - कल्पना दधुाळ. 

 

 

 

 

अंतगगत परीक्षा एकूण गुण ४० 

१) चाचणी परीक्षा २० गुण 

२) प्रकल्प १० गुण 

३) उपश्चस्थती ि सिभाग १० गुण.  

 

दसुरेसि(PAMAR 404) 
घटक१ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

अ) स्िातंत्र्यपूिग काळातील ग्रामीण साहित्य. 

ब) स्िातंत्र्योत्तर काळातील ग्रामीण साहित्याचे बदलते स्िरूप. 

 

घटक२ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

१) कथा– मरणकळा - भास्कर चंदनशिि.  

२) शनिडक िंकर पाटील, संपा. नागनाथ कोत्तापल्ले.  

 

घटक ३ व्याख्याने – २०, श्रयेांकने ०२ 

१) कादंबरी, बारोमास, सदानंद देिमखु. 

२) पाचोळा, रा. रं. बोराडे.   

 



अंतगगत परीक्षा एकूण गुण ४० 

१) चाचणी परीक्षा २० गुण 

२) प्रकल्प १० गुण 

३) उपश्चस्थती ि सिभाग १० गुण.  

 

सिांतपरीक्षा 
िरीलअभ्यासक्रमािर15 -- 15गुणांचेचारप्रश्नपयागयांसित्रिचारण्यातयेतील. 
 

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

 


