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I MAR-C-1  

मराठी कथा : 

स्वरूप आणि 

उपयोजन 

(१९४५ ते 

२०००) 

MAR-C-2 

 

आधणुनक 

मराठी 

कणवता :  

स्वरूप व 

उपयजन 

(आरंभ ते 

2000) 

     
FC-MAR - I  

मराठी 

वाचन 

लेखन 

आणि 

संभाषि 

कौशल्य े

II MAR- C-3  

मराठी कादबंरी 

: स्वरूप व 

उपयोजन 

(1945 - 

2000) 

MAR-C-4 

  मराठी 

नाटक :  

स्वरूप व 

उपयोजन 

(1945-

2000) 

     FC-MAR - II 

मराठी वाचन 

लेखन आणि 

संभाषि 

कौशल्ये  

III MAR- C-5 

काव्यशास्त्र 

(भारतीय व 

पाश्चात्य) 

 MAR- E-1 

प्राचीन मराठी 

वाङ्मय :  

(प्रारंभ त े

1650)  

 

MAR- E-2 

 मराठी लणलत 

गद्य : स्वरूप 

आणि 

उपयोजन  

MAR- E-3 

साणित्याणभरू

चीचे स्वरूप  

MAR- E-4 

गोमतंकीय 

मराठी साणित्य 

समीक्षा आणि 

संशोधन 

(कणवता, 

कथा, 

कादबंरी, 

बालसाणित्य)  

MAR-SEC-1 
काययक्रम 

संयोजन (इवेंट 

मॅनेजमेंट) व 

संचालन 

(अॅन्कररंग) 

कौशल्य 

 

IV MAR- C-6 

रसणवचार 

आणि 

समीक्षाणवचार  

 MAR- E-5 

प्राचीन मराठी 

वाङ्मय :  

(1651 ते 

1818)  

 

MAR- E-6 

 प्रवासवियन  : 

एक 

वाङ्मयप्रकार  

 

MAR-E-17  
मराठी णवज्ञान 

साणित्य : 

स्वरूप व 

उपयोजन 

 

MAR- E-8 

गोमतंक आणि 

कोकि 

प्रदशेातील 

लोककला  

 

MAR-SEC-2 
माणितीपट 

(डॉक्यमुेंटरी) : 

लेखन कौशल्य 

आणि उपयोजन 

 

V MAR- C-7 

व्याकरि  

 MAR- E-9 

मराठी 

वाङ्मयाच े

MAR- E-10 

आत्मचररत्र : 

साणित्यप्रकार 

MAR- E-11 MAR- E-12 

भाणषक 

कौशल्ये आणि 

  



सांस्कृणतक 

स्वरूप  

आणि 

उपयोजन  

पत्रकाररता : 

स्वरूप आणि 

कौशल्ये  

व्यणिमत्व 

णवकास  

VI MAR- C- 8 

भाषाणवज्ञान  

 MAR- E-13 

मणुिपवूय 

गोमतंकीय 

मराठी वाङ्मय  

MAR- E-14 

मराठी 

प्रादणेशक 

कादबंरी : 

स्वरूप आणि 

उपयोजन  

MAR- E-15 

भाषातंरणवद्या  

MAR-E-18  
साणित्याचे 

माध्यमातंर 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARVATIBAI CHOWGULE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (AUTONOMOUS), 

MARGAO - GOA 

SYLLABUS FOR PROGRAMME BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN MARATHI 

 

F.Y.B.A (Semester - I) 

 

Course Title:  मराठी कथा स्वरूप आणि उपयोजन   (1945 - 2000) 

Course Code: MAR-C-1 

Marks:   100 

Credits:  04 

Duration: 60 hrs 

 

Course Objective:  

साणित्याच्या मलूभतू प्रकारांपैकी कथा िा एक साणित्याचा प्रकार आि.े या साणित्यप्रकाराची गिु 

वैणशष््टये समजावनू घेिे. मराठी कथा साणित्याचा ऐणतिाणसक परामशय घेिे. सैध्दांणतक तसेच उपयोणजत 

स्तरावर कथांचा अभ्यास करिे.  मराठी कथा साणित्याला समधृ्द बनविाऱ्या कथांच्या अध्ययनातनू 

या साणित्यप्रकारातील बदलत्या प्रवािांचा पररचय करून दिेे. 

 

Course Outcome:  

१. सैध्दांणतक व उपयोणजत स्तरावर कथा या साणित्यप्रकाराचे अध्ययन केल्यामळेु या प्रकाराची 

ओळख िोईल व या साणित्यप्रकाराचे मलू्यमापन करण्याची क्षमता णवद्यार्थयाांमध्ये णनमायि िोईल.  

२. मराठी कथासाणित्यातील मित्त्वाच्या कथाकारांचा पररचय िोईल तसेच कथेतील णवणवध प्रवाि 

समजनू घेता येतील.  

३. उपयोणजत स्तरावर कथा अध्ययन केल्यामळेु या साणित्यप्रकाराचे अध्यापन कसे करावे िे समजेल.  

४. कथालेखनाणवषयीची आवड णनमायि िोईल.  

 
Syllabus:   

1. सैध्दांणतक स्तरः कथा या साणित्यप्रकाराचा सैध्दांणतक स्तरावर  

अभ्यास – घटक व प्रकार                (15 Hours)                                                                                                                                                   

2. मराठी कथेची वाटचाल (स्त्रीवादी कथा, ग्रामीि कथा, मिानगरीय कथा)          (15 Hours)                                       

3.  उपयोणजत स्तर (१९४५ ते १९६० पयांत )                                     (15 Hours)                                       

4.  उपयोणजत स्तर (१९६० नंतर )                                                                 (15 Hours) 



                                      

• उपयोणजत स्तरावर नेमलेल्या कथा खालीलप्रमािे  

1. गंगाधर गाडगीळ - णकडलेली मािसे 

2. अरणवंद गोखले – कातरवेळ 

3. कुसमुावती दशेपांडे - समांतर रेषा 

4. व्यंकटेश माडगळूकर - मारुतराया  

5. मिादवे शास्त्री जोशी – माणननी 

6. णवद्याधर पुंडलीक - आजी शरि येते 

7. आनंद यादव - मोट  

8. जी. ए. कुलकिी – कैरी 

9. शंकर पाटील- वळीव 

10. द. मा. णमरासदार- भतुाचा जन्म 

11. शंकरराव खरात- सांगावा 

12. बाबुराव बागुल- जेव्िा मी जात चोरली िोती 

13. चारूता सागर- भकू 

14. नरेश कवडी- चळुचळु मुंगी पळी-पळी कंटाळा 

15. भाऊ पाध्य-े एक सनु्िरेा ख्वाब 

16. णप्रया तेंडुलकर - नवा गडी  

17. गजानन रायकर – नातालीन 

18. नारायि मिाल-े आमोरी 

19. नीरजा- ओल िरवलेली माती 

20. साणनया- स्वाध्याय 

(कुठल्यािी पंधरा कथा अध्यापनासाठी णनवडाव्या. उवयररत कथांचे णवद्यार्थयाांनी स्वयं-अध्ययन 

करावे.) 

 

संदर्भ गं्रथ 

१. कुलकिी, दा. णव., ‘मराठी कथााः स्वरूप आणि आस्वाद’, स्वाध्याय मिाणवद्यालय प्रकाशन, 

पिुे 1976 

२. गिोरकर, प्रभा., डिाके, वसंत आबाजी व इतर (संपा.), ‘वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश’, 

पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई 2001 

३. घवी, रवींद्र., भावे, पषु्पा., व इतर (संपा.), ‘प्रदणििा (खंड 2)’, कॉणन्टनेंटल प्रकाशन, पिुे 

2008 

४. जोग, रा. श्री., व इतर (संपा.), ‘प्रदणििा (खंड 1)’, कॉणन्टनेंटल प्रकाशन, पिुे 2002 



५. जोग, रा. श्री.(संपा.), ‘मराठी वाङ्मयाचा इणिहास (खंड 4)’, मिाराष्र साणित्य पररषद, पिुे 

1965 

६. जोशी, सधुा., ‘कथााः संकल्पना आणि समीिा ‘, मुंबई णवद्यापीठ आणि मौज प्रकाशन गिृ, 

मुंबई 2000 

७. दसेाई, स. शं., दशरथे, अनंत., ‘लेखन कला पररचय’, पररमल प्रकाशन, औरंगाबाद, 1998 

८. शेवडे, इदंमुती., ‘मराठी कथााः उगम आणि णवकास’, सोमैया प्रकाशन, मुंबई, 1973 

९. सरवटे, णव. सी., ‘मराठी साणहत्य समालोचन (खंड चौथा)’, मिाराष्र साणित्य सभा, इदंरू, 

1979 

१०. िातकिंगलेकर, म. द., ‘मराठी कथााः रूप आणि पररसर’, सपुिय प्रकाशन, पिुे 1986 

११. अदवंत, म.ना., ‘मराठी कथा साणहत्यािील एक आलेख’, नीिारा प्रकाशन, पुिे 

१२. अदवंत, म.ना., ‘मराठी कथा इणिहास’, नीिारा प्रकाशन, पिुे 

१३. अदवंत, म.ना., ‘मराठी लघकुथेचा इणिहास’, नीिारा प्रकाशन, पिुे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  आधणुनक मराठी कणवता स्वरूप व उपयोजन (आरंभ ते 2000) 

Course Code: MAR- C-2 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

कणवता िा साणित्याचा एक मलूभतू प्रकार आि.े या साणित्यप्रकाराची गिु वैणशष््टये समजावनू घेिे. 

मराठी कणवतेचा ऐणतिाणसक परामशय घेिे. कणवतेच्या अध्ययनातील मलूभतू घटकांचा पररचय करून 

दिेे. सैध्दांणतक तसेच उपयोणजत स्तरावर त्याचा अभ्यास करिे. कणवतेच्या प्रत्यक्ष  अध्ययनातून या 

साणित्यप्रकारातील बदलत्या प्रवािांचा पररचय करून दिेे. कणवतेचा आशय, अणभव्यिी आणि 

रचनासौंदयय इ. चा कािी कणवतांच्याव्दारे अभ्यास करिे. 

 

Course Outcome:  

1. सैध्दांणतक व उपयोणजत स्तरावर कणवता या साणित्यप्रकाराचे अध्ययन केल्यामळेु या 

साणित्यप्रकाराचे स्वरूप लक्षात येऊन त्याचे मलू्यमापन करण्याची क्षमता णवद्यार्थयाांमध्ये 

णनमायि िोईल.  

2. आरंभापासनू ते स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापयांत मराठी कणवतेत झालेली णवणवध णस्थत्यंतरे तसेच 

या प्रत्येक टप्प्यावरील कणवतेची वैणशष््टये लक्षात येतील. 

3. उपयोणजत स्तरावर कणवतेचे अध्ययन केल्यामळेु या साणित्यप्रकाराचे अध्यापन कसे करावे िे 

समजेल.  

4. कणवता लेखनाणवषयीची आवड णनमायि िोईल व त्यातनू अथयप्राप्ती िोऊ शकेल. 

Syllabus:   

१. सैध्दांणतक स्तरः कणवता या साणित्यप्रकाराचे स्वरूप                                    (15 Hours)                     

२. आधणुनक मराठी कणवतेची वाटचाल                                                        (15 Hours) 

३. उपयोणजत स्तर -  अ. स्वातंत्र्यपवूय कणवता                                         (15 Hours) 

४. उपयोणजत स्तर - ब. स्वातंत्र्योत्तर कणवता                                                (15 Hours) 



                                        

• उपयोणजत स्तर : उपयोणजत स्तरावर नेमलेल्या कणवता खालीलप्रमािे - (सवय कणवतासंग्रि 

मिाणवद्यालयाच्या ग्रंथालयात उपलब्ध असतील, कणवतासंग्रिातनू णवद्यार्थयाांनी कणवता शोधाव्यात 

अशी अपेक्षा आि.े)  

1. केशवसतु - ततुारी, अंत्यजाच्या मलुाचा पणिला प्रश्न 

2. बालकवी - फुलरािी, खेड्यातील रात्र 

3. भा. रा. तांबे - जन पळभर म्िितील िाय िाय, मरिात खरोखर जग जगते 

4. अणनल - मानवता, तळ्याकाठी 

5. कुसमुाग्रज - कोलंबसाचे गवयगीत, गाभारा 

6. बा.भ. बोरकर - तव नयनांचे दल िलले गं, णचत्रवीिा 

7. बणििाबाई चौधरी - माझी माय सरसोती, देव अजब गारोडी 

8. इणंदरा संत - मणृ्मयी, कुब्जा 

9. शांता शेळके - िी वाट दरू जाते, पैठिी 

10.  बा. सी मर्ढेकर - गिपतवािी, नव्या मनणूतल णगररधर पतुळा 

11.  नारायि सवेु - आई, दोन णदवस 

12.  मंगेश पाडगांवकर - अंणतम सत्य, वेंगलु्यायचा पाऊस 

13.  णवं. दा. करंदीकर - माझ्या मना बन दगड, धोंड्या न्िावी   

14.  णद. प.ु णचत्र े- स्मरिपत्र, दवेा, ह्यािी देशात पाऊस पाड 

15.  यशवंत मनोिर - कालचा पाऊस, खपूदा  

16.  दया पवार - कोंडवाडा, बाई मी धरि बांधते 

17.  इदं्रणजत भालेराव - णशक बाबा णशक आता लर्ढायला णशक, माझ्या गावाकडं चल माझ्या 

दोस्ता 

18.  नीरजा- णनरन्वय, गदी चेिरा नसलेली 

(कुठल्यािी पंधरा कणवता अध्यापनासाठी णनवडाव्या. उवयररत कणवतांचे णवद्यार्थयाांनी स्वयं-अध्ययन 

करावे.) 

 

  

संदर्भ गं्रथ 

1. कुळकिी, वा. ल., ‘कणविााः जनुी आणि नवी’, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई 1980 



2. केजरकर, दशेपांडे प्रकाश., मराठी कणविा - नवी वळिे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद 1994 

3. गिोरकर, प्रभा., डिाके, वसंत आबाजी व इतर (संपा.), ‘वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश’, 

पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई 2001 

4. घवी, रवींद्र., भावे, पषु्पा., व इतर (संपा.), ‘प्रदणििा (खंड 2)’,  कॉणन्टनेंटल प्रकाशन, पिुे 

2008 

5. जोग, रा. श्री. व इतर (संपा.), ‘प्रदणििा (खंड १)’, कॉणन्टनेंटल प्रकाशन, पिुे 2000  

6. जोग, रा. श्री.(संपा.), ‘मराठी वाङ्मयाचा इणिहास (खंड ४)’, मिाराष्र साणित्य पररषद, पिुे 

1965 

7. दशेपांडे, बालशंकर., ‘णववेचन आणि णवशे्लषि’, श्रीवत्स प्रकाशन, नागपूर 2002 

8. बेडेकर, णद. के., ‘आधणुनक मराठी काव्याः उदगम आणि भणविव्य’, नागपूर णवद्यापीठ, 

नागपरू 1969 

9. रसाळ, सधुीर., ‘काही मराठी कणविााः जाणिवा आणि शैली’, शारदा प्रकाशन, 1984 

10. शोभिे, रवींद्र (संपा.), ‘मराठी कणविााः परंपरा आणि दशशन’, णवजय प्रकाशन, नागपरू. 

11. द.के .गंधारे(संपा.),  मराठी वाङ्मयप्रकार स्वरूप,संकल्पना व वाटचाल,शब्दालय प्रकाशन, 

श्रीरामपरू,२०१७ 

12. डिाके, वसंत आबाजी,  ‘कणवतेणवषयी’, स्वरूप प्रकाशन,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  मराठी वाचन, लेखन आणि संभाषि कौशल्य 

Course Code: FC-MAR-I 

Marks: 100 

Credits: 04 

No. of Hours: 60 hours 

 

Course Objective: 

1. मराठी भाषेचा प्रथमच अभ्यास करू पािािाऱ्या णवद्यार्थयाांना, मराठीतील प्राथणमक अध्ययन 

कौशल्याचा पररचय करून दिेे 

2. मराठी भाषेच्या अभ्यासात आवश्यक असलेल्या व्याकरिाचा पररचय करून घेिे. 

3. भाषेच्या णलणखत रूपात प्रमािलेखनाचे असलेले मित्त्व समजावनू घेिे. 

4. संभाषि कोशल्य ज्या घटकांमळेु उत्तमररत्या िोऊ शकते त्या घटकांचा अभ्यास करिे. 

Course Outcome 

1. वाचनकौशल्यातनू लेखनकौशल्य णवकणसत िोईल. 

2. णवणवध माध्यमांसाठी लेखन करता येईल. 

3. वाचन, लेखन, संभाषिामळेु व्यणिमत्त्व चतरुस्त्र िोईल. 

4. रोजगारक्षम गिुांचे णवकसन िोईल. 

Syllabus 

1. मराठी भाषा – अध्ययन कौशल्ये 

प्राथणमक णलणपज्ञान, अंकज्ञान, अक्षर सौंदयय, 1. अनुलेखन, 2. श्रतुलेखन      (15 Hours) 

2. व्याकरिाची स्थूल ओळख                                                                (15 Hours) 

वियमाला – स्वर व व्यंजने 

जोडाक्षरांचे लेखन व उच्चारि 

णवरामणचन्ि े– अनसु्वार, णवसगय, प्रश्नणचन्ि इ. 

3. शदु्धलेखनाचे मित्त्व व शदु्धलेखनणवषयक सवयसाधारि णनयम                    (15 Hours) 

4. संभाषि कौशल्य – मित्त्व व घटक                                                      (15 Hours) 

उच्चारि, णनवेदन, भाषि, संभाषि, समिूवाचन, अणभवाचन, दिेबोली, जनशैली 



1 – छापलेला उतारा एकिी चकू न करता जशाचा तसा परत णलणििे याला अनुलेखन 

म्िितात. 

2 – ऐकलेला मजकूर जशाचा तसा णलणििे याला श्रतुलेखन म्िितात. 

 

 

संदर्भ गं्रथ 

1. दसेाई, रवींद्र., ‘प्रभावी भाषिकला’, प्रफुल्लता प्रकाशन, पिुे, 2004. 

2. नणसराबादकर, ल. रा., ‘व्याविाररक मराठी’, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू, 2008. 

3. पेंडसे, अंजली., ‘दिेबोली’, नीलकंठ प्रकाशन, पिुे, 2004. 

4. मराठी लेखन कोश, फडके अरूि (संपा), अंकुर प्रकाशन ठािे, 2009. 

5. वाळंबे, मो. रा., ‘सगुम मराठी व्याकरि लेखन’, णनतीन प्रकाशन, पिुे, 2011. 

6. साने, र. य., ‘लेखनणमत्र’, णवद्या णवकास पणब्लशसय प्रा. णल., नागपरू, 2007. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.Y.B.A (Semester - II) 

 

Course Title:   मराठी कादबंरी स्वरूप व उपयोजन (1945-2000) 

Course Code: MAR- C-3 

Marks:   100 

Credits:  04 

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

 

कादबंरी िा एक कथनात्मक साणित्यप्रकार आि.े कथा आणि कादबंरीत कोिता साम्यसंबंध आणि 

वेगळेपि आिे त्याचा णवद्यार्थयाांना पररचय करून दिेे. सैध्दांणतक स्तरावरील अभ्यासामळेु कादंबरीच्या 

मलू्यमापनाची तयारी िोऊ शकेल. कादंबरी वाचनाची आवड णनमायि करिे. 

 

Course Outcome:  

1. सैध्दांणतक व उपयोणजत स्तरावर कादंबरी या साणित्यप्रकाराचे अध्ययन केल्यामळेु या 

साणित्यप्रकाराचा नेमका अभ्यास करण्याची व मलू्यमापन करण्याची क्षमता णवद्यार्थयाांमध्ये 

णनमायि िोईल.  

2. कादबंरी या साणित्यप्रकाराची ऐणतिाणसक जडिघडि कशी झाली व त्यात कोिती प्रमखु 

णस्थत्यंतरे घडून आली ि ेसमजेल. 

3. कादबंरीचे सकू्ष्म वाचन, परीक्षि आणि अध्यापन या संदभायत पवूय तयारी िोईल.  

4. कादबंरी लेखन व वाचनाणवषयीची आवड णनमायि िोईल.  

Syllabus:   

१. सैध्दांणतक स्तरः कादबंरी या साणित्यप्रकाराचा सैध्दांणतक स्तरावर अभ्यास- घटक व प्रकार 

          (15 Hours)                                                 

२. मराठी कादंबरीची वाटचाल- स्थलू स्वरूप व प्रवािांचा  थोडक्यात पररचय.    (15 Hours)                         

३. उपयोणजत स्तरः पाठ्यपसु्तक – इधंन – िमीद दलवाई ( णवस्ततृ पररचय)       (15 Hours)                      

४. उपयोणजत स्तरः पाठ्यपसु्तक – इधंन – िमीद दलवाई (घटकानसुार अभ्यास) (15 Hours)                      



 

 

संदर्भ गं्रथ 

1. कुरंुदकर, नरिर., ‘धार आणि काठ’, दशेमखु आणि कंपनी, पिुे 1998   

2. खोल,े णवलास (संपा)., ‘गेल्या अधशशिकािील मराठी कादबंरी’, लोकवाङ्मयगिृ, मुंबई 

2002  

3. गिोरकर, प्रभा., डिाके, वसंत आबाजी व इतर (संपा.), ‘वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश’, 

पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई 2001 

4. घवी, रवींद्र., भावे, पषु्पा., व इतर (संपा.), ‘प्रदणििा (खंड 2)’, कॉणन्टनेंटल प्रकाशन, पिुे 

2008 

5. जोग, रा. श्री., व इतर (संपा.), ‘प्रदणििा (खंड 1)’, कॉणन्टनेंटल प्रकाशन, पिुे 2002 

6. जोग, रा. श्री.(संपा.), ‘मराठी वाङ्मयाचा इणिहास (खंड 4)’, मिाराष्र साणित्य पररषद, पिुे 

1965 

7. दशेपांडे, कुसमुावती., ‘मराठी कादबंरी पणहले शिक’, मुंबई मराठी साणित्य संघ प्रकाशन, 

मुंबई 1975 

8. दशेपांडे, बालशंकर., ‘कादंबरी णववेचन आणि णवशे्लषि’, स्नेिवधयन पणब्लणशंग िाऊस, पिुे 

1998 

9. बापट, प्र. वा., व गोडबोले ना, वा., ‘मराठी कादंबरी िंत्र आणि णवकास’, णव्िनस प्रकाशन, 

पिुे 1973 

10. बांणदवडेकर, चंद्रकांत., ‘मराठी कादबंरीाः णचंिन आणि समीिा’, मेिता पणब्लणशंग िाऊस, 

पिुे 1983 

11. बांणदवडेकर, चंद्रकांत., ‘मराठी कादबंरीचा इणिहास’, मेिता पणब्लकेशन्स, पिुे 1983 

12. राजाध्यक्ष णवजया (संपा), ‘मराठी कादंबरी आस्वादयात्रा’, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई 2001 

13. थोरात िररशं्चद्र ‘कादंबरीणवषयी’, पद्मगंधा प्रकाशन, 2008 

 

 

 

 

 



Course Title:   मराठी नाटक स्वरूप व उपयोजन (1950-2000)  

Course Code: MAR- C-4 

Marks: 100 

Credits: 04 

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

 

साणित्याच्या मलूभतू प्रकारांपैकी नाटक िा एक प्रकार आि.े नाट्यसंणिता म्ििजे काय? कािी उपलब्ध 

नाट्यसणितंांच्या आधारे अभ्यास. या साणित्यप्रकाराची घटकांतगयत गिु वैणशष््टये समजावनू घेिे. मराठी 

नाटकांची परंपरा थोडक्यात समजावनू घेिे. सैध्दांणतक तसेच उपयोणजत स्तरावर त्याचा अभ्यास करिे. 

मराठी नाटकाला समधृ्द बनविाऱ्या नाटकांच्या अध्ययनातून या साणित्यप्रकारातील बदलत्या 

प्रवािांचा पररचय करून देिे. 

 

Course Outcome:  

1. सैध्दांणतक स्तरावर नाटक या साणित्यप्रकाराचे अध्ययन केल्यामळेु नाट्याभ्यासाची दृष्टी णवकणसत 

िोईल व या साणित्यप्रकाराचे मलू्यमापन करण्याची क्षमता णनमायि िोईल.  

2. मराठीतील मित्त्वाच्या नाटककारांचा पररचय िोईल.  

3. उपयोणजत स्तरावर नाटकाचे अध्ययन केल्यामळेु नाटक या साणित्यप्रकराचा संणिता आणि 

सादरीकरि या दृष्टीने अभ्यास िोईल.  

4. नाटक णलणिण्याची आवड णनमायि िोईल. 

 
Syllabus:   

१. सैध्दांणतक स्तरः नाटक या साणित्यप्रकाराचा सैध्दांणतक स्तरावर अभ्यास - घटक व प्रकार    

          (15 Hours)                          

२. मराठी नाटकाची वाटचाल - स्थलू स्वरूप                                               (15 Hours)                

३. उपयोणजत स्तर- पाठ्यपसु्तक – णवजय तेंडुलकर – कमला(संणितेच्या अंगाने)     

          (15 Hours)                              



४. उपयोणजत स्तर- पाठ्यपुस्तक – णवजय तेंडुलकर – कमला (प्रयोगाच्या अंगाने)             

               (15 Hours)  

 

 

संदर्भ गं्रथ  

1. काळे, के. नारायि व इतर., मराठी रंगभमूीाः नाटक, घटना आणि परंपरा,  मराठी साणित्य 

संघ. मुंबई 1971 

2. गिोरकर, प्रभा., डिाके, वसंत आबाजी व इतर (संपा.), वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश, 

पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई 2001 

3. घवी, रवींद्र., भावे, पषु्पा., व इतर (संपा.), प्रदणििा (खंड 2),  कॉणन्टनेंटल प्रकाशन, पिुे 

2008 

4. जोग, रा. श्री.(संपा.), मराठी वाङ्मयाचा इणिहास (खंड 4), मिाराष्र साणित्य पररषद, पिुे 

1965 

5. नाईक, राजीव, भोळे, प्रवीि., भारिीय प्रयोग कलांचा पररचय व एणिहास - नाट्य 

,लोकवाङ्मयगिृ, मुंबई 2010 

6. राजापरेु तापस, पषु्पलता., खानोलकरांची नाट्यसषृ्टी, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपरू 2008 

7. साठे मकरंद, मराठी रंगभमूीच्या तीस रात्री (णत्रखंडात्मक), पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई,२०१८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  मराठी वाचन, लेखन आणि संभाषि कौशल्य 

Course Code: FC-MAR-II 

Marks: 100 

Credits: 04 

No. of Hours: 60 hours 

 

Course Objective: 

5. मराठी भाषेचा प्रथमच अभ्यास करू पािािाऱ्या णवद्यार्थयाांना, मराठीतील प्राथणमक अध्ययन 

कौशल्याचा पररचय करून दिेे 

6. मराठी भाषेच्या अभ्यासात आवश्यक असलेल्या व्याकरिाचा पररचय करून घेिे. 

7. भाषेच्या णलणखत रूपात प्रमािलेखनाचे असलेले मित्त्व समजावनू घेिे. 

8. संभाषि कोशल्य ज्या घटकांमळेु उत्तमररत्या िोऊ शकते त्या घटकांचा अभ्यास करिे. 

Course Outcome 

5. वाचनकौशल्यातनू लेखनकौशल्य णवकणसत िोईल. 

6. णवणवध माध्यमांसाठी लेखन करता येईल. 

7. वाचन, लेखन, संभाषिामळेु व्यणिमत्त्व चतरुस्त्र िोईल. 

8. रोजगारक्षम गिुांचे णवकसन िोईल. 

Syllabus 

5. मराठी भाषा – अध्ययन कौशल्ये 

प्राथणमक णलणपज्ञान, अंकज्ञान, अक्षर सौंदयय, 1. अनुलेखन, 2. श्रतुलेखन      (15 Hours) 

6. व्याकरिाची स्थूल ओळख                                                                (15 Hours) 

वियमाला – स्वर व व्यंजने 

जोडाक्षरांचे लेखन व उच्चारि 

णवरामणचन्ि े– अनसु्वार, णवसगय, प्रश्नणचन्ि इ. 

7. शदु्धलेखनाचे मित्त्व व शदु्धलेखनणवषयक सवयसाधारि णनयम                    (15 Hours) 

8. संभाषि कौशल्य – मित्त्व व घटक                                                      (15 Hours) 

उच्चारि, णनवेदन, भाषि, संभाषि, समिूवाचन, अणभवाचन, दिेबोली, जनशैली 



1 – छापलेला उतारा एकिी चकू न करता जशाचा तसा परत णलणििे याला अनुलेखन 

म्िितात. 

2 – ऐकलेला मजकूर जशाचा तसा णलणििे याला श्रतुलेखन म्िितात. 

 

 

संदर्भ गं्रथ 

7. दसेाई, रवींद्र., ‘प्रभावी भाषिकला’, प्रफुल्लता प्रकाशन, पिुे, 2004. 

8. नणसराबादकर, ल. रा., ‘व्याविाररक मराठी’, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू, 2008. 

9. पेंडसे, अंजली., ‘दिेबोली’, नीलकंठ प्रकाशन, पिुे, 2004. 

10. मराठी लेखन कोश, फडके अरूि (संपा), अंकुर प्रकाशन ठािे, 2009. 

11. वाळंबे, मो. रा., ‘सगुम मराठी व्याकरि लेखन’, णनतीन प्रकाशन, पिुे, 2011. 

12. साने, र. य., ‘लेखनणमत्र’, णवद्या णवकास पणब्लशसय प्रा. णल., नागपरू, 2007. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.Y.B.A (Semester - III) 

 

Course Title: काव्यशास्त्र (भारतीय व पाश्चात्य) 

Course Code: MAR- C-5 

Marks: 100 

Credits: 04 

Duration: 60 hrs 

 

Course Objective: 

1. काव्य या वाङ्मयप्रकाराच्या व्याख्या व स्वरूप समजावनू घेिे.  

2. काव्यशास्त्र - शास्त्र म्ििनू मीमांसा / णसध्दांतन अभ्यासिे.  

3. संस्कृत साणित्यातील काव्यलक्षिाची ओळख करून घेण्याबरोबरच पाश्चात्य साणित्यातील 

काव्यलक्षिांचा पररचय करून दिेे.  

4. भारतीयांची काव्यप्रयोजने व पाश्चात्यांची काव्यप्रयोजने यांची माणिती िोईल.  

5. प्रणतभेचे स्वरूप व काव्यातील णतचे मित्त्व कोिते याणवषयी णवद्यार्थयाांना माणिती िोईल. 

 

Course Outcome: 

1. काव्य या साणित्यप्रकाराची णवद्यार्थयाांना ओळख िोईल त्याचबरोबर एक शास्त्र म्ििनू 

काव्यशास्त्राची बाज ूध्यानात येईल. 

2. प्राचीन काव्यापासून म्ििजे संस्कृत साणित्यातील काव्यलक्षिे व पाश्चात्य साणित्यातील 

काव्यलक्षिे समजल्यामळेु, एकूिच काव्यशास्त्राचा सखोल अभ्यास िोईल.  

3. काव्यणनणमयतीकडे, प्राचीन भारतीय साणित्याभ्यासकांनी आणि पाश्यात्य साणित्याभ्यासकांनी 

कोिकोित्या ितेूने पाणिले आणि काव्यणनणमयताची कोिकोिती प्रयोजने िोती त्याचा 

सणवस्तर अभ्यास िोईल. तसेच काव्यणनणमयतीत प्रणतभेचा मित्त्वाचा पररचय िोईल. 

4. णवणवध काव्य प्रकारांचे अध्ययन केल्यामळेु त्या त्या काव्यप्रकारामध्ये  लेखन करण्याची 

क्षमता णनमायि िोईल.   

 

Syllabus: 



1. काव्यलक्षिे – भारतीय व पाश्चात्य                                                      (15 Hours) 

2. काव्यप्रयोजने – भारतीय व पाश्चात्य                                                    (15 Hours) 

3. शब्दशणि व प्रणतभाणवचार                                                                (15 Hours) 

4. काव्याचे णवणवध प्रकार                                                                     (15 Hours) 

 

 

संदर्भ गं्रथ  

1. कुळकिी वा. ल., ‘साणहत्य स्वरूप आणि समीिा’, मुंबई. द.ु आ.,1995 

2. गाडगीळ स. रा., ‘काव्यशास्त्रप्रदीप’, व्िीनस प्रकाशन, पिुे, 2010 

3. जोग रा. श्री., ‘अणभनव काव्यप्रकाश’ 

4. र्ढवळे णव. ना., ‘साणहत्याचे ित्त्वज्ञान’, प. आ., पिुे, 1984 

5. दशेपांडे ग. त्र्यं., ‘भारिीय साणहत्यशास्त्र’, मुंबई, 1980 

6. पाटील गंगाधर, ‘समीिेची नवी रूपे’, मुंबई, 1982 

7. यादव आनंद, ‘साणहत्याची णनणमशिी प्रणिया’, मेिता प्रकाशन, पिुे, 1989 

8. यशवंत मनोिर, ‘नवे साणहत्यशास्त्र’, णवजय प्रकाशन, नागपरू, 2001 

9. पाटिकर वसंत, साणित्यशास्त्र- स्वरूप आणि समस्या, पद्मगंधा प्रकाशन,२०११ 

10. पवार गो.म, िातकिंगलेकर.म.द.,णनवडक मराठी समीक्षा, साणित्य अकादमी प्रकाशन 

11. रसाळ सधुीर, कणवता आणि प्रणतमा, मौज प्रकाशन 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  प्राचीन मराठी वाङ्मय (प्रारंभ – 1650) 

Course Code: MAR- E-1 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

Duration: 60 hrs 

 

 

 

Course Objective:  

 

1. मराठी भाषेच्या उगमाच्या खिुा जािनू घेऊन प्राचीन मराठी भाषा, साणित्य आणि संस्कृती 

यांचा पररचय करून दिेे.  

2. जनु्या मराठी साणित्याच्या णवकासाला िातभार लाविाऱ्या साणिणत्यकांचा त्यांच्या मित्वाच्या 

कलाकृतींच्या आधारे पररचय करून दिेे.  

3. प्राचीन मराठी साणित्यातील बदलत्या प्रवतृ्ती आणि प्रवािांची ओळख करून देिे. 

4. णवणवध पंथीय मराठी वाङ्मयाच्या लेखनपे्ररिा व स्वरूप समजावनू दिेे.   

 

Course Outcome:  

1. मराठी वाङ्मयाच्या प्रारंणभक टप्प्यावरील साणिणत्यक व त्यांच्या साणित्यकृतींचा पररचय   

िोईल. 

2. वाङ्मयीन जाणिवा वणृध्दगंत िोतील तसेच साणित्यातील बदलत्या प्रवतृ्ती आणि प्रवाि यांचा 

पररचय िोईल. 

3. प्राचीन मराठी वाङ्मयाची मौणलकता लक्षात आल्यामुळे त्याणवषयी णवशेष आस्था णनमायि 

िोईल. 

4. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या के्षत्रामध्ये संशोधन करण्याची अणभरूची णनमायि होईल. 

 

Syllabus:   

१. यादवकालीन मराठी वाङमय- मिानभुाव पंथ, वारकरी पंथ( ज्ञानेश्वर, नामदवे, 

संत कवी- सावतामाळी, चोखामेळा, संत कवणयत्री- जनाबाई, मिुाबाई) (15 Hours) 

२. बिामनी कालीन मराठी वाङ्मय – अ. दत्त संप्रदाय  



                                     ब. संत एकनाथ – वाङ्मयीन कायय               (15 Hours)  

३. णशवकालीन मराठी वाङ्मय (तकुाराम, रामदास आणि समकालीन)                 (15 Hours) 

४. उपयोणजत स्तर – पाठ्यपसु्तक - तकुारामाचे णनवडक अभंग,                     (15 Hours) 

संपा. प्र.न.जोशी                                                

                                                  

                                                     

 

संदर्भ गं्रथ 

 

1. गोसावी, र. रा., ‘महाराष्ट्रािील पाच भक्ती संप्रदाय’,  प्रणतमा प्रकाशन  

2. जोग, रा. श्री. (संपा.), ‘मराठी वाङ्मयाचा इणिहास (खंड एक िे िीन)’, मिाराष्र साणित्य 

पररषद, पिुे. 

3. डिाके, वसंत आबाजी., ‘मराठी साणहत्य इणिहास आणि संस्कृिी’, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई. 

4. तळुपळेु, शं. गो., ‘महानुभाव पंथ व त्यांचे वाङ्मय’, व्िीनस प्रकाशन, पिुे. 

5. दशेपांडे, अ. ना., ‘प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इणिहास भाग एक (महानुभाव अखेर)’, व्िीनस 

प्रकाशन, पिुे, आ. दसुरी, जाने 1995. 

6. दशेपांडे, अ. ना., ‘प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इणिहास भाग दसुरा (ज्ञानदवे - नामदवे)’, व्िीनस 

प्रकाशन, पिुे, आ. दसुरी, जाने 1996. 

7. दशेपांडे, अ. ना., ‘प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इणिहास भाग णिसरा (एकनाथ – पवश - प्रारंभ)’, 

व्िीनस प्रकाशन, पिुे, आ. दसुरी, मे 2002. 

8. दशेपांडे, अ. ना., ‘प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इणिहास भाग चौथा (एकनाथ - मकेु्तश्वर)’, 

व्िीनस प्रकाशन, पिुे, आ. पणिली, जाने 1977. 

9. दशेपांडे, अ. ना., ‘प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इणिहास भाग पाचवा (िकुाराम - रामदास)’, 

व्िीनस प्रकाशन, पिुे, आ. पणिली, जाने 1982. 

10. नणसराबादकर, ल. रा., ‘प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इणिहास’, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू. 

 

 

 

 

 



Course Title:  मराठी लणलत गद्य स्वरूप आणि उपयोजन   

Course Code: MAR- E-2 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

1. िा एक लणलत साणित्याचा प्रकार आि.े या साणित्यप्रकाराची गिु वैणशष््टये समजावनू घेिे.  

2. मराठी लणलत गद्याचा ऐणतिाणसक परामशय घेिे.  

3. सैध्दांणतक तसेच उपयोणजत स्तरावर त्याचा अभ्यास करिे.   

4. मराठी लणलत गद्याला समधृ्द बनविाऱ्या लणलत णनबंधांच्या अध्ययनातून या 

साणित्यप्रकारातील बदलत्या प्रवािांचा पररचय करून दिेे. 

 

Course Outcome:  

1. सैध्दांतिक स्िरदवर लललि गद्य यद सदहहत्यप्रकदरदच ेअधययन केल्यदमुळे यद सदहहत्यप्रकदरदचे 
स्वरूप िसेच वगेळेपण लक्षदि येईल. 

2. स्थूल स्वरूपदि मरदठी लललि गद्यदच्यद वदटचदलीचद अभ्यदस केल्यदमुळे यद लेखनप्रकदरदिील 
ववववध प्रवदह आणण  महत्त्वदच्यद लेखकदांचद पररचय होईल. 

3. उपयोजिि स्िरदवर लललि गद्यदचे अधययन केल्यदमुळे यद लेखनप्रकदरदचे मूल्यमदपन करण्यदची 
क्षमिद ववद्यदर्थयदांमधये तनमदाण होईल.  

4. लललि गद्यदच्यद वदचन व लेखनदची आवड तनमदाण होईल.  

 

Syllabus:  

  

१. सैध्दांणतक स्तर - लणलत गद्य स्वरूप व प्रकार                                        (15 Hours) 

२. मराठी लणलत गद्य वाटचाल- स्थलू स्वरूप                                           (15 Hours) 

३. उपयोणजत स्तर- पाठ्यपसु्तक , मठुीतलं आकाश- णसणसणलया काव्िायलो  

( णनवडक १५ णनबंधाचा समावेश) 

अ. लणलत णनबंधाचे सौंदयय                                     (15 Hours) 



ब. लणलत णनबंधाचे आकलन                          (15 Hours) 

संदर्भ गं्रथ 

 

1. अदवन्त, म. ना., बनिट्टी, श्री. ना., ‘बहुरूपी णनबन्ध’, सणुवचार प्रकाशन मंडळ, नागपरू, 

1966.   

2. आचायय, मा. ना., ‘अनषंुग’,  

3. चौघलेु, णव. शं., ‘लणलिगद्य िे मकु्तगद्य’, मौज प्रकाशन गिृ, मुंबई. 

4. दसेाई, स. शं., दशरथे, अनंत., ‘लेखन कला पररचय’, पररमल प्रकाशन, औरंगाबाद, 1998. 

5. यादव, आनंद, ‘लणलि गद्याचे िाणत्त्वक स्वरूप आणि मराठी लघुणनबंधाचा इणिहास’, मेिता 

पणब्लणशंग िाऊस, पिुे, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  साणित्याणभरूचीचे स्वरूप  

Course Code: MAR-E-3 

Marks:   100 

Credits:  0 4  

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

1. णवद्यार्थयाांची वाङ्मयीन अणभरूची णवकणसत करिे. 

2. मराठी साणित्यासंबंधी रूची णनमायि करिे.  

3. णवद्यार्थयाांमध्ये साणित्यास्वाद घेण्याची णवणवधांगी क्षमता णवकणसत करिे. 

4. साणित्याभ्यासातनू जीवनणवषयक दृष्टी णवकणसत करिे. 

5. णवणवध साणित्यणवषयक उपक्रमांचा प्रसार आणि नेततृ्व करिे.  

 

Course Outcome:  

1. वैयणिक पातळीवर आणि कौटंुणबक णकंवा सामाणजक पातळीवरील वाचन संस्कृती 

णवकणसत िोण्यास िातभार लागेल. 

2. सामाणजक पातळीवरील साणित्यणवषयक उपक्रमणशलता वार्ढीस लागेल. 

3. साणित्याशी अनबंुध जळुल्यामळेु साणित्यणनणमयतीची पे्ररिा णमळून साणित्यव्यविार बळकट  

िोईल. 

4. वैयणिक पातळीवरील नेत्ततृ्व गिुांची जोपासना िोऊ शकेल.  

  

Syllabus:  ] 

 

1. वाचनसंस्कृती आणि वाचनाचे णवणवध स्तर (लणलत साणित्याचे वाचन, गंभीर साणित्याचे 

वाचन ,नाटक, कादबंरी, कणवता यांच्या वाचन संदभायत, अणभवाचन)        (15 Hours) 

2. गटवार पध्दतीने णवणवध उपक्रमांचे आयोजन –                   (15 Hours) 

       अ. काव्यवाचन, कथाकथन,              

           ब. पाररतोणषक णवतरि आणि णवणवध परुस्कारांची माणिती.  

3. साणित्याचा सामाणजक व्यविार - ग्रंथ प्रकाशन, ग्रंथ चचाय, साणिणत्यकांशी संवाद.  



                                                                                                   (15 Hours) 

4. साणित्यणवषयक उपक्रमशीलता – ग्रंथ प्रदशयने, ग्रंथ णवतरि, इ. णवतरि प्रिाली  

     (15 Hours) 

                                                                                                           

संदर्भ गं्रथ 

1. जोंधळे, मिावीर., ‘साणहत्य आणि आणवष्ट्कार’, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, 2002. 

2. पवार, गो. मा., ‘साणहत्यमलू्य आणि अणभरूची’, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद. 

3. पाटील, मोिन., ‘ग्रामीि साणहत्य आणि संस्कृिी’, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद. 

4. पाध्ये, णदगंबर., ‘साणहत्य, समाज आणि संस्कृिी’, लोकवाङ्मय गिृ, मुंबई. 

5. मेश्राम, केशव., ‘साणहत्य संस्कृिी मंथन’, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, 2004. 

6. यादव, आनंद., ‘साणहत्याची णनणमशिीप्रणिया’, मेिता प्रकाशन, पिुे. 

7. साने. ि. श्री., ‘सामाणजकशासे्त्र आणि साणहत्य अंिाःसंबंध’, प्रणतमा प्रकाशन  

8. सोमि, अंजली., ‘साणहत्य आणि सामाणजक संदभश’, प्रणतमा प्रकाशन, पिुे. 

9. प्रकाशनणवश्व, 2017  

10. लोकराज्य वाचनसंस्कृती णवशेषांक, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  गोमंतकीय मराठी साणित्य: समीक्षा आणि संशोधन 

                         (कणवता, कथा, कादंबरी, बालसाणित्य) 

Course Code: MAR- E-4 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

Duration: 60 hrs 

 

Course Objective:  

1. गोमंतकीय मराठी साणित्य वाचण्याची आवड णनमायि करिे. 

2. णवणवध साणित्यप्रकारातील साणित्याचे वाचन व त्या त्या साणित्यप्रकारातील साणित्याची 

ओळख करुन घेिे. 

3. साणित्याची समीक्षा – णवणवध साणित्य प्रकारांची ओळख व समीके्षचे णवशेष समजावनू घेिे. 

4. साणित्य संशोधन – संशोधन स्वरुप, पद्धती व प्राथणमक संशोधनपर अभ्यासाचे मित्त्व 

समजावनू घेता येईल. 

5. णनवडलेल्या णवषयावर लघुशोधणनबंध वा लघपु्रकल्प लेखन तयार करुन घेिे.  

 

Course Outcome:  

1. गोमंतकीय मराठी साणित्याची/साणित्यप्रकाराची णवद्यार्थयाांना ओळख िोईल. 

2. गोमंतकीय मराठी साणित्याचे कोिकोित्याप्रकारे णवकसन झाले, णस्थत्यंतरे झाली त्याचा स्थूल 

पररचय णवद्यार्थयाांना िोऊ शकेल. 

3. वाचलेल्या गोमंतकीय मराठी साणित्यावर/पसु्तकांवर णवणवध मराठी वतृ्तपत्रांतून, 

णनयतकाणलकांतून णवद्यार्थयाांना समीक्षिे णलणिता येतील. 

4. साणित्याच्या संशोधन पद्धतीनसुार एखाद्या साणित्य प्रकारातील गोमंतकीय साणित्यावर वा 

पसु्तकावर लघशुोधणनबंध वा लघुप्रकल्पकायय तयार करून घेता येतील. 

Syllabus: 

1. चार गोमंतकीय मराठी साणित्य प्रकाराचे आरंभापासनूचे स्वरुप                   (15 Hours) 

2. समीक्षा – स्वरुप, णवणवध पद्धती, परीक्षि/समीक्षि                                  (15 Hours) 

3. लघशुोधणनबंध आणि लघुप्रकल्पकायायसाठीचे संशोधन व त्याचे स्वरुप        (15 Hours) 



4. संशोधन लेखन, सादरीकरि, मलू्यांकन                                                (15 Hours) 

 

 

लघुशोधनिबंध वा लघुप्रकल्पकार्भ - नवषर् 

(अ) गोमंतकीर् मराठी कनवता 

1. संत सोणिरोबानाथ अंणबये यांच्या स्फुट कणवतेतील सामाणजक उपदशेाचे स्वरूप.  

2. बा.भ. बोरकर यांच्या ‘आनंदभैरवी’ या काव्यसंग्रिातील गोमंतकीय णनसगय. 

3. गजानन रायकर यांच्या ‘रंगयात्रा’ या काव्यसंग्रिातील सामाणजकता  

 (ब) गोमंतकीर् मराठी कथा 

      1. पं.मिादवेशास्त्री जोशी यांच्या ‘खडकातील पाझर’ या कथासंग्रिातील संस्कारशीलतेचे   

            स्वरुप.  

      2. णव.ज. बोरकर यांच्या आणदशं या कथासंग्रिातील गोमंतकीय समाजजीवन.    

      3. णवठ्ठल गावस यांच्या ‘ओझं’ या कथासंग्रिातील प्रादणेशकता.  

 

 (क) गोमंतकीर् मराठी कादबंरी 

1. सभुाष भेण्डे यांच्या ‘अंधारवाटा’ या कादबंरीतील मिानगरीय जीवन. 

2. स.शं.दसेाई यांच्या ‘मिापवय’ कादबंरीतील मिारािी ताराबाईची व्यणिरेखा. 

3. माधवी दसेाई यांच्या ‘कथा एका राजाची’ या कादबंरीतील स्त्रीजीवन.  

 (ड) गोमंतकीर् मराठी बालसानित्र् 

1. सधुाकर प्रभ ूयांच्या ‘ि ेअणभमन्यूचे वारस’ कादबंररकेतील ऐणतिाणसक घटनाप्रसंगांचे णचत्रि. 

2. णनणलमा आंगले यांच्या ‘पऱ्यांचा दशे’ या संग्रिातील बालकणवतेचे णवशेष. 

3. अवधतू कुडतरकर यांच्या ‘जंतर मंतर छू’ मधील अदु्भत वातावरि.  

 

 

संदर्भ गं्रथ 



1. अडसळू श्रीकृष्ि, ‘गोमंिकीय मराठी साणहत्य आशय आणि आणवष्ट्कार’, शब्दालय 

प्रकाशन, श्रीरामपूर, 2013 

2. अडसळू श्रीकृष्ि (संपा.), ‘गजानन रायकर यांचे साणहत्य – स्वरुप आणि मीमांसा’, मराठी 

णवभाग-चौगलेु कॉलेज प्रकाशन, मडगाव, 2013 

3. घवी रवींद्र, श्रीकांत कासकर (संपा.), ‘स्वािंत्र्योत्तर गोमंिकीय मराठी कथा’, गोमंतक 

साणित्य सेवक मंडळ प्रकाशन, पिजी, 2006 

4. घवी रवींद्र, ‘मागोवा: गोमंिकीय मराठी साणहणत्यकांचा’, राजिसं णवतरि, पिजी, 1998 

5. तडकोड स.ुम.(संपा.), ‘नरेंद्र बोडके यांची समग्र कणविा’, शाररवा प्रकाशन, पिुे, 2012 

6. नाडकरिी एस.्एस.्, कोमरपंत सोमनाथ (संपा.), ‘गोमंिकीय मराठी वाङमयाचा इणिहास 

(खंड-2)’, गोमंतक मराठी अकादमी प्रकाशन, पिजी, 2003 

7. प्रभदुसेाई णव. बा., घवी रवींद्र (संपा.), ‘गोमंिकीय मराठी वाङमयाचा इणिहास (खंड-1)’, 

गोमंतक मराठी अकादमी प्रकाशन, पिजी, 2003 

8. बोडके नरेंद्र (संपा.), ‘गोमंिकीय मराठी कणविेचे अधशशिक 1960-2010’, नंणदनी प्रकाशन, 

पिुे, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  काययक्रम संयोजन (इवेंट मॅनेजमेंट) व संचालन (अॅन्कररंग) कौशल्य  

Course Code: MAR-SEC-1`  

Marks:   100 

Credits:  0 4 

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

1. णवद्यार्थयाांमध्ये संयोजन व संचालनाचे कौशल्य णवकणसत करिे. 

2. काययक्रमाची आखिी व अन्य तयारी याणवषयीची कौशल्ये आत्मसात करिे. 

3. व्यणिमत्त्व णवकास साधिे. 

4. णवद्यार्थयाांमध्ये णवणवधांगी कलागिु णवकणसत करून त्यांची जीवनणवषयक दृष्टी णवकणसत करिे. 

5. णवणवध साणित्यणवषयक उपक्रमांचा प्रसार आणि नेततृ्व करिे.  

 

Course Outcome:  

1. काययक्रम संयोजनासंदभायत ज्ञान प्राप्त िोईल.  

2. सतू्रसंचालनाची कौशल्ये आत्मसात करता येतील. 

3. वैयणिक पातळीवरील नेत्ततृ्व गिुांची जोपासना िोऊ शकेल. 

4. स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने िी कौशल्ये उपयिु ठरतील.   

 

Syllabus:   

1. काययक्रमाची पूवयतयारी  , काययक्रमाची आखिी व अन्य परूक तयारी            (15 Hours) 

2. सतू्रसंचालनाचे स्वरूप, वैणशष््टये व प्रकार                                              (15 Hours) 

3. सतू्रसंचालनाचे तंत्र व सतू्रसंचालकाची भूणमका                                       (15 Hours) 

4. संणिता लेखन व वाचन, काययक्रमाची प्रणसद्धी                       (15 Hours) 

 

संदर्भ गं्रथ 

1. उपयोणजत मराठी - ‘डॉ. गं. ना. जोगळकेर कृिज्ञिाग्रंथ’., मोडक केतकी आणि इतर., 

पद्मगंधा प्रकाशन, पिुे, 2012 

2. गडकरी, माधव., ‘सभेि कसे बोलावे’, णक्षतीज प्रकाशन, मुंबई, 1989 

3. घािेकर – थत्ते, ऋचा., ‘असे करावे सतू्रसंचालन’, अक्षय्य प्रकाशन, पिुे, 2012 



4. पंणडत, माधव., ‘णत्रवेध’,  प्रकाशन, मडगाव, 2008 

5. पाटील, के आर., ‘सतू्रसंचालन कसे करावे?’, ज्ञानसंवधयन प्रकाशन, कोल्िापूर, 2014 

6.  बागडे आचायय, ‘कायशिमाचे प्रभावी संयोजन आणि सतू्रसंचालन’, परफेक्ट इवं्िेंट मॅनेजमेंट, 

साकेत प्रकाशन, पिुे, 2016 

7.   णमरजकर श्यामसुंदर, सतू्रसंचालन एक प्रयत्नसाध्य कला, नाम-नालंदा प्रकाशन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.Y.B.A (Semester - IV) 

 

Course Title: रसणवचार आणि समीक्षाणवचार 

Course Code: MAR- C-6 

Marks: 100 

Credits: 04 

Duration: 60 hrs 

 

Course Objective: 

1. प्राचीन भारतीय साणित्यशास्त्रातील रससंकल्पना समजावनू घेिे.  

2. साणित्याभ्यासात असलेले रससौंदयायचे मित्त्व ध्यानात घेिे. 

3. साणित्यातील समीके्षचे मित्त्व ध्यानात आिनू दिेे. 

4. णवणवध समीक्षा पद्धतींद्वारे एखाद्या पसु्तकाचे समीक्षि करिे.  

 

Course Outcome: 

 

1. भरतमनुींच्या रसणसध्दांतावरून णवद्यार्थयांना रसणवचाराचा पररचय िोईल. 

2. रसणवचारासंबंधी णवणवध उत्त्पत्ती समजनू घेतील. 

3. णनवडक समीक्षा पद्धतीचा अभ्यास िोईल. 

4. णनवडलेल्या वाङमयप्रकारातील एखाद्या ग्रंथाचे सणमक्षि करिे शक्य िोईल.. 

Syllabus: 

१. ‘रस’ - स्वरुप व णसद्धांतन                                                                  (15 Hours) 

२. रसणनष्पणत्तणवषयक णवणवध उपपत्ती व आधणुनकांचे रसणववेचन                   (15 Hours) 

३. समीक्षा – संकल्पना, प्रयोजन, स्वरुप                                                   (15 Hours) 

४. णनवडक समीक्षा पध्दती- (समाजशास्त्रीय समीक्षा, मानसशास्त्रीय समीक्षा,  

स्त्रीवादी समीक्षा,चररत्रात्मक समीक्षा, आस्वादक समीक्षा.)                  (15 Hours) 

 

संदर्भ गं्रथ  

1. कुळकिी वा. ल., ‘साणहत्य स्वरूप आणि समीिा’, मुंबई, 1995 



2. गाडगीळ गंगाधर., ‘खडक आणि पािी,’ उत्कषय प्रकाशन, पिुे, 2003  

3. गाडगीळ स. रा., ‘काव्यशास्त्रप्रदीप’, व्हीनस प्रकाशन, पिुे , 2010 

4. गोडबोले, एन.्, ‘साणहत्य समीिााः स्वरूप आणि णवकास’, व्हीनस प्रकाशन, पुिे, 1981 

5. जोग रा. श्री., ‘अणभनव काव्यप्रकाश’, मौज प्रकाशन, मुंबई, 2008 

6. दादगेावकर पद्माकर., ‘रसचचाश’., पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, 1994 

7. दशेपांडे ग. त्र्यं., ‘भारिीय साणहत्यशास्त्र’, मुंबई, 1980 

8. दशेपांडे, माधव., ‘साणहत्य साधन’, कॉणन्टनॅन्टल प्रकाशन, पिुे, 1961 

9. पाटिकर वसंत., ‘साणहत्यशास्त्र’, पद्मगंधा प्रकाशन, पिुे, 2006 

10. यशवंत मनोिर, ‘नवे साणहत्यशास्त्र’, णवजय प्रकाशन, नागपरू, 2001 

11. पाटिकर वसंि, साणहत्यशास्त्र- स्वरूप आणि समस्या, पद्मगंधा प्रकाशन,२०११ 

12. गोखले.म.णव., साणहत्यरंग, श्रध्दा प्रकाशन,पिुे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  प्राचीन मराठी वाङ्मय (1651- 1818) 

Course Code: MAR- E-5 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

1. प्राचीन मराठी भाषा, साणित्य आणि संस्कृती यांचा पररचय करून दिेे.  

2. जनु्या मराठी साणित्याच्या णवकासाला िातभार लाविाऱ्या साणिणत्यकांचा त्यांच्या मित्त्वाच्या 

कलाकृतींच्या आधारे पररचय करून दिेे.  

3. प्राचीन मराठी साणित्यातील बदलत्या प्रवतृ्ती आणि प्रवािांची ओळख करून देिे. 

 

Course Outcome:  

1. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या दसुऱ्या टप्प्यावरील साणित्याचे स्वरूप व ठळक बदल लक्षात 

येतील. 

2. वाङ्मयीन जाणिवा वणृध्दगंत िोतील तसेच साणित्यातील बदलत्या प्रवतृ्ती आणि प्रवाि यांचा 

पररचय िोईल. 

3. प्राचीन मराठी वाङ्मयाची मौणलकता लक्षात आल्यामुळे त्याणवषयी णवशेष आस्था णनमायि 

िोईल. 

4. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या के्षत्रामध्ये संशोधन करण्याची अणभरूची णनमायि िोईल. 

Syllabus:   

१. मराठीतील पंणडती काव्यः पे्ररिा, स्वरूप आणि परंपरा( मिेुश्वर, वामन पंणडत,  

          रघनुाथ पंणडत, श्रीधर, मोरोपंत)             (15 Hours) 

२. मराठीतील शाणिरी काव्यः स्वरूप व प्रकार(अनंतफंदी, िोनाजी बाळा, राम जोशी,  

प्रभाकर, परशराम)                                                             (15 Hours)        

३. मराठीतील बखर वाङ्मय(णशवपवूयकाल, णशवकाल, पेशवेकाल)                   (15 Hours) 

४. आज्ञापत्र – स्वरूप व वैणशष््टये            (15 Hours)     

 



 

 

संदर्भ गं्रथ 

1. अदवंत, म. ना., ‘पैंजि’, साणित्य प्रसार कें द्र, नागपरू, सिा. आ, 2013 

2. ग्रामोपाध्ये, गं. ब., ‘मराठी बखरगद्याचा पनुणवशचार’, मेिता पणब्लणशंग िाऊस, पुिे, 1986 

यणुनव्िसयल पणब्लकेशन्स, कोल्िापूर.   

3. जोग, रा. श्री. (संपा.), ‘मराठी वाङ्मयाचा इणिहास (खंड िीन िे पाच)’, मिाराष्र साणित्य 

पररषद, पिुे, 1965 

4. डिाके, वसंत आबाजी., ‘मराठी साणहत्य इणिहास आणि संस्कृिी’, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई, 

2006 

5. नणसराबादकर, ल. रा., ‘प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इणिहास’, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू, 

1994 

6. वाटवे, के. ना., ‘प्राचीन मराठी पंणडिीकाव्य’, जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन, पुिें, 1964    

7. िरेवाडकर, र. णव., ‘मराठी बखर’, व्िीनस प्रकाशन, पुिे, 1957   

8. धोंड.म.वा, ‘मऱ्हाटी लाविी’, मौज प्रकाशन,पिुे, १९५६. 

9. म्िांबरे स्नेिा, ‘गोमंिकीय शाहीर गोंजी नाईक यांचे वाङ्मय आणि बंणदरवाडा- साखळी.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  प्रवासवियनः एक वाङ्मयप्रकार   

Course Code: MAR-E-6 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

Duration: 60 hrs 

 

 

Course Objective:  

 

1. या साणित्यप्रकाराची गिुवैणशष््टये समजावनू घेिे.  

2. मराठी प्रवासवियनांचा स्थूल पररचय करून दिेे.  

3. सैद्धांणतक तसेच उपयोणजत स्तरावर या प्रकाराचा अभ्यास करिे.   

4. कािी णनवडक प्रवासवियनांच्या अध्ययनातून या साणित्यप्रकारातील बदलत्या प्रवािांचा 

पररचय करून दिेे. 

 

Course Outcome:  

1. सैद्धांणतक स्तरावर प्रवासवियन या वाङ्मयप्रकाराचे अध्ययन केल्यामळेु या साणित्यप्रकाराचे 

स्वरूप तसेच वेगळेपि लक्षात येईल.  

2. स्थलू स्वरूपात मराठी प्रवासवियनाची वाटचाल लक्षात घेतल्यामळेु या लेखनप्रकारातील 

बदलते प्रवाि व मित्त्वाच्या लेखकांचा पररचय िोईल. 

3. उपयोणजत स्तरावर प्रवासवियनांचे अध्ययन केल्यामळेु या लेखनप्रकाराचे मलू्यमापन 

करण्याची क्षमता णवद्यार्थयाांमध्ये णनमायि िोईल.  

4. प्रवासवियनाच्या वाचन व लेखनाची आवड णनमायि िोईल.  

 

Syllabus:   

 

1. सैध्दांणतक स्तर- प्रवासवियनः प्रेरिा, स्वरूप व घटक                                (15 Hours) 

2. मराठी प्रवासवियन वाटचाल - स्थलू स्वरूप                                           (15 Hours) 

3. उपयोणजत स्तर - णभंगरीचे पाय- उषा पािंदीकर                                      (15 Hours) 

4. णनवडक प्रवासवियनाचे वाचन, चचाय आणि मलू्यांकन, प्रवासानभुव लेखन    (15 Hours) 



 

     

संदर्भ गं्रथ 

 

1. अडसळू, श्रीकृष्ि.,(संपा.), ‘उषा पािंदीकरांची प्रवासविशने स्वरुप आणि णचणकत्सा’, 

गोमंतक मराठी अकादमी, 2009 

2. दसेाई, स. शं., दशरथे, अनंत., ‘लेखन कला पररचय’, पररमल प्रकाशन, औरंगाबाद, 1998. 

3. कुलकिी, गो. म., (संपा), ‘मराठी वाङ्मयाचा इणिहास’,  मिाराष्र साणित्य पररषद, पिुे, प.ृ 

213, 1991 

4. सावंत, वसंत., ‘प्रवासविशनाः एक वाङ्मयप्रकार’, मिाराष्र राज्य साणित्य आणि संस्कृती 

मंडळ, मुंबई, 1987   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  मराठी णवज्ञान साणित्य : स्वरूप व उपयोजन    

Course Code: MAR-E-17 

Marks:   100 

Credits:  04 

Duration: 60 hrs 

 

Course Objective:  

णवज्ञान साणित्य िा सद्याच्या काळातील एक अणतशय मित्वाचा णवषय बनलेला असनू त्याचा सखोल 

पररचय िोिे आवश्यक आि.े त्यामळेु मानवी जीवन, णवज्ञान आणि साणित्य यांचा परस्पर संबंध 

णवद्यार्थयाांच्या लक्षात येईल. त्यातून मराठी साणित्याचे वाचन व लेखन यांच्याप्रती आवड णनमायि 

िोईल. 

 

Course Outcome:  

१. सैध्दांणतक व उपयोणजत स्तरावर णवज्ञान साणित्याचे अध्ययन केल्यामळेु या प्रकाराची ओळख 

िोईल व या साणित्यप्रकाराचे मलू्यमापन करण्याची क्षमता णवद्यार्थयाांमध्ये णनमायि िोईल.  

२. मराठी णवज्ञान साणित्यामधील मित्त्वाच्या लेखकांचा पररचय िोईल. 

३. उपयोणजत स्तरावर णवज्ञान साणित्याचे अध्ययन केल्यामळेु या साणित्यप्रकाराचे अध्यापन कसे 

करावे ि ेसमजेल.  

४. णवज्ञान साणित्यलेखनाणवषयीची आवड णनमायि िोईल.  

 
Syllabus:   

१. मराठी णवज्ञान साणित्य – संकल्पना व स्वरूप           (15 Hours)                                                                                                                                                  

२. मराठी णवज्ञान साणित्याची वाटचाल            (15 Hours)                                       

३. उपयोणजत स्तर - आणदत्य – अरूि िबेळेकर (णवस्ततृ पररचय)                       (15 Hours)                                       

४. उपयोणजत स्तर - आणदत्य – अरूि िबेळेकर (घटकवार अभ्यास)                   (15 Hours)                                      

 

 

संदर्भ गं्रथ 

१४. घाटे णनरंजन, णवज्ञानसाणित्यणवश्व, अणभनजुा प्रकाशन, पिुे 

१५. गिोरकर, प्रभा., डिाके, वसंत आबाजी व इतर (संपा.), ‘वाङ्मयीन संज्ञा – संकल्पना कोश’, 

पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई 2001 



१६. घाटे णनरंजन, णवज्ञान आणि मराठी णवज्ञानवाङ्मय, पद्मगंधा प्रकाशन, पिुे  

१७. सावदकेर णवश्वनाथ, मराठी णवज्ञानकथा, यगुवािी, नागपरू, मे-जनू १९८५ 

१८. नारळीकर जयंत, णवज्ञानसाणित्यणनणमयतीतील समस्या, टाईममशीनची णकमया, श्रीणवद्या 

प्रकाशन, पिुे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: गोमंतक आणि कोकि या प्रदशेातील लोककला 

Course Code: MAR-E-8 

Marks: 100 

Credits: 04 

Duration: 60 hrs 

 

Course Objective: 

1. लोककलांच्या अभ्यासाचे मित्त्व ध्यानात आिनू दिेे. 

2. गोमंतकीय लोककलांच्या अभ्यासाणवषयीची आवड णनमायि करिे. 

3. कोकिातील लोककलांचा पररचय करुन घेिे. 

4. गोमंतक आणि कोकि या प्रदशेातील लोककलांतील साम्यभेदांचा शोध घेिे.   

 

Course Outcome: 

 

1. लोककलांच्या पररचयातनू लोकसाणित्याचा अभ्यास िोईल. 

2. गोमंतकीय लोककलांच्या पररचया बरोबरच त्यांचा अभ्यास करिे शक्य िोईल. 

3. कोकिातील लोककलांचा पररचय िोईल. 

4. गोमंतक आणि कोकिातील लोककलांचा अभ्यास केल्यामळेु सांस्कृणतक अनुबंध णनमायि 

िोईल तसेच या लोककलांचे संवधयन िोण्यास मदत िोईल. 

Syllabus: 

१. लोकसाणित्याच्या अभ्यासाचे मित्त्व व स्वरुप                (15 Hours) 

२. गोमंतकीय लोककला- धालो, जागर, मांड, तालगडी, झाडो, णशवोड आणि  (15 Hours) 

रिमाले                                                       

३. कोकिाताल लोककला- दशावतार, णचत्रकथी, कळसुत्री बािुल्या, नमन, जाखडी,  

पांगळु, धालोत्सव              (15 Hours) 

 

४. गोमंतक आणि कोकिातील लोककलांचा सांस्कृणतक साम्यसंबंध               (15 Hours) 



 

संदर्भ गं्रथ  

1. कुबल रमेश, ‘लोकसाणहत्याचे अंिरंग’, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपरू, 2014 

2. खेडेकर णवनायक, ‘लोकसररिा’, कला आणि संस्कृती संचालनालय, 1993 

3. तापस - राजापुरे पषु्पलता, ‘कोकिािील लोककला’, शब्दालय प्रकाशन, 2014 

4. नायक काणशनाथ दामोदर, ‘गोमंिकीय संस्कृिीची जडिघडि’, गोमंतक णवद्याणनकेतन 

प्रकाशन, 1980  

5. पैंणगिकर, अणजत., ‘कािकोिची लोककला एक दायज’, कािकोि अनणुजत प्रकाशन, 

2001 

6. माने वसधुा, ‘गोमंिकािील धालो’, 1964 

7. सातोस्कर बा.द., ‘गोमंिक प्रकृिी आणि संस्कृिी’, खंड-1 व खंड -2, 1979 

8. सखुटिकर ज.स. –‘रुपड्यांची रुपककथा’, 1970 

9. व्यविारे शरद, णसंि.आर.बी, लोकसाणित्यः रंग आणि रेखा,णवश्वभारती प्रकाशन, नागपरू. 

10. मांडे प्रभाकर, लोकसाणित्याचे स्वरूप, गोदावरी प्रकाशन, अिमदनगर,२०१७ 

11. म्िांबरे स्नेिा, गोव्यातील धालो या लोकनाट्य कलाप्रकाराचा णचणकत्सक अभ्यास, शभुश्री 

प्रकाशन, सांगोल्डा.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: माणितीपट (डॉक्यमुेंटरी) : लेखन कौशल्य आणि उपयोजन  

Course Code: MAR-SEC-2 

Marks: 100 

Credits: 04 

 

Course objectives: 

 

1. प्रसारमाध्यम आणि जनसंपकय  के्षत्रातील माणितीपटाचे मित्त्व ध्यानात आिनू दिेे. 

2. माणितीपटाचे स्वरूप आणि एकूिच रचना कशी असते त्याची माणिती करून दिेे. 

3. माणितीपट लेखनाचा पररचय आणि सराव करून दिेे. 

4. माणितीपटाच्या संपिूय- णचणत्रकरि प्रणक्रयेचा पररचय करून दिेे. 

 

Course outcomes: 

1. माणितीपटाचे स्वरूप अभ्यासल्यामळेु या के्षत्रातील व्यावसाणयक कौशल्ये णवकणसत िोतील. 

2. सदर णवषयाच्या अभ्यासामळेु पटकथा वा णचत्रपटकथा लेखनाची प्राथणमक तयारी िोऊ 

शकेल. 

3. माणितीपट णचणत्रकरि प्रणक्रयेचा पररचय िोऊ शकेल. 

4. प्रसारमाध्यमे आणि जनसंपकय  के्षत्रात रोजगाराची संधी उपलब्ध िोईल. 

Syllabus: 

 

1. माणितीपट- व्याख्या, स्वरूप व उणिष्ट े                              (15 hours) 

प्रकार-पररचयात्मक (व्यिी, संस्था, स्थल इ.) 

जागतृीपर- प्रबोधनपर, संशोधनपर इ. माणितीपट रचनेचे स्वरूप 

 

2. माणितीपट लेखन- णवषय, रूपरेषा, साधनसामग्री, इ.                            (15 hours) 

घटकाभ्यास- णनवेदन, संवाद, वातावरि, स्वभावदशयन, 

गीत,प्रतीक,श्रेयनामावलीचे मित्त्व 

 

3. माणितीपट णनणमयतीप्रणक्रया- णचत्रीकरिपवूय तयारी, प्रत्यक्ष णचणत्रकरि,        (15 hours) 

उपलब्ध णचत्रि, छायाणचत्रे व अन्य दस्ताऐवज,  



प्रमखु व्यिीचे भाष्य व प्रसंगाची पुनणनयणमयती                                             

 

 

4. माणितीपटाचे उपयोजन / णनणमयतीचे सादरीकरि                                       (15 hours) 

- णनवडलेल्या णवषयावरील माणितीपटाचे सादरीकरि,  

 

संदर्भ गं्रथ 

1. पाडळकर णवजय, ‘गदश रानाि...भर दपुारी’, मौज प्रकाशन, मुंबई, 2002 

2. पाडळकर णवजय, ‘फ्लॅशबॅक’, मौज प्रकाशन, मुंबई, 2005 

3. बबे उज्जला, ‘जनसंज्ञापन व आधणुनक प्रसारमाध्यमे’, वाय.बी.चव्िाि मिु णवद्यापीठ 

प्रकाशन, नाणशक, 2010 

4. माळी सनुील, ‘बािमीदारी’, राजिसं प्रकाशन, पिुे, 2008 

5. मळेु अंजली, ‘सजृनाचे सािात्कार’, मौज प्रकाशन, मुंबई, 2001 

6. सपकाळ अणनल, ‘मराठी णचत्रपटाची पटकथा’, प्रणतमा प्रकाशन, पिुे, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.Y.B.A (Semester - V) 

Course Title: व्याकरि 

Course Code: MAR- C-7 

Marks: 100 

Credits: 04 

Course Objectives: 

1. एक स्वतंत्र णवषय म्ििनू व्याकरिाकडे पािण्याची जािीव णनमायि करिे. 

2. मराठी व्याकरि परंपरेचा पररचय करून दिेे. 

3. व्याकरिातील पायाभतू संकल्पनांच्या अभ्यासाचे मित्त्व पटवनू दिेे. 

4. भाषाभ्यासाला व्याकरिाचा अभ्यास कसा सािाय्यभूत ठरतो ते पाििे. 

Learning Outcome: 

1. व्याकरि या णवषयाची स्वतंत्रपिे ओळख िोऊन भाषेच्या अभ्यासाकडे व्याकरिाच्या 

दृष्टीकोनातनू पािण्याची दृष्टी प्राप्त िोईल. 

2. मराठी व्याकरिाची परंपरा समज ूशकेल. 

3. व्याकरिातील णवणवध संकल्पनांकडे व्याकरिकारांनी कोिकोित्या भणूमकांतनू पाणिले 

आि ेते समजनू घेता येईल. 

4. व्याकरि या णवषयामध्ये संशोधन करण्याची क्षमता णनमायि िोईल. 

Syllabus: 

१. व्याकरि- व्याख्या, व्याकरिाच्या अभ्यासाचे मित्त्व, मराठीतील व्याकरि परंपरेची ओळख

                         (15 hours) 

२. वियणवचार व संधी- विाांचे प्रकार, विाांचे वगीकरिः - एक स्थलू पररचय 

            संधी - संधीचे प्रकार; स्वरसंधी, व्यंजनसंधी, णवसगयसंधी                           (15 hours) 

३. शब्दणवचार- शब्दांचा णवकारी व अणवकारी जातीणलंग, वचन.                     (15 hours) 

४. शब्दणवकरि- णवभिी णवचार( स्वरुप व वादणववादासि अभ्यास)  व          (15 hours) 

      समास- (अव्ययीभाव समास, तत्परुुष समास, दं्वद्व समास, बिुव्रीिी समास) 

 



 

संदर्भ गं्रथ:  

1. गोणवलकर लीला, ‘मराठीचे व्याकरि’, मेिता पणब्लणशंग िाऊस, पिुे,2006 

2. दामले मो. के, ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरि’, दशेमखु आणि कं., पिुे, 1970 

3. भागवत श्रीपाद, ‘मराठी व्याकरि’, णवद्याभारती प्रकाशन, लातरू, 1980 

4. मंगरूळकर अरणवंद, ‘मराठीच्या व्याकरिाचा पुनणवशचार’, पिुे णवद्यापीठ, पिुे, 1978 

5. वाळंबे मो.रा., ‘सगुम मराठी व्याकरि लेखन’, णनतीन प्रकाशन, पिुे, 2011 

6. शिा के.पी.,’मराठी व्याकरि’, ओम पणब्लकेशन्स, कोल्िापूर, 2012 

7. णिरेमठ राजशेखर, मराठी व्याकरि पररचय, मेिता पणब्लणशंग िाऊस, पिुे 

8. काळे कल्याि, पुंडे दत्तात्रय, व्याविाररक मराठी, णनराली प्रकाशन 

9. िोलसुरकर सुरेखा, मराठी व्याकरि लेखन पररचय, अकेडेणमक इणंडया प्रकाशन, नवी णदल्ली, 

२०१३ 

10. कुलकिी खंडेराव, मराठी व्याकरि स्वरुप व णचणकत्सा, पद्मगंधा प्रकाशन, पिुे, २०१९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: मराठी वाङ्मयाचे सांस्कृणतक स्वरूप  

Course Code: MAR- E-9 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

 

Course Objective: 

1. संस्कृती आणि साणित्य यातील परस्पर संबंध समजावनू दिेे. 

2. इगं्रजांच्या आगमनामळेु सांस्कृणतक जीवनातझालेल्या णस्थत्यंतरांचा पररचय करून दिेे. 

3. सामाणजक, शैक्षणिक व सांस्कृणतक के्षत्राच्या णवकासामध्ये योगदान दिेाऱ्या व्यिी व संस्था 

यांच्या कायायचा पररचय करून दिेे. 

4. साणित्यके्षत्रातील नवीन पे्ररिा व प्रवािांचा पररचय करून दिेे.  

Learning Outcome 

1. समाजाच्या णवकासामध्ये साणित्य आणि संस्कृती यांच्यातील णस्थत्यंतरे कशी कारिीभतू 

ठरतात यांचा णवद्यार्थयाांना पररचय िोईल. 

2. इगं्रजांच्या आगमनामळेु साणित्य आणि समाज यांच्यावर झालेले पररिाम समजनू घेता 

येतील. 

3. सामाणजक क्षेत्रामध्ये वैचाररक प्रबोधनाच्या दृष्टीने राबवलेल्या उपाययोजनांचे णवद्यार्थयाांना 

ज्ञान िोईल. 

4. साणित्य के्षत्रातील नवीन प्रवािांच्या णनणमयतीमागील िेत ूसमजावनू घेता येतील. 

 

Syllabus: 

1. संस्कृती , व्याख्या व स्वरुप- साणित्य आणि संस्कृती यांचा परस्पर संबंध       (15 hours) 

2. अव्वल इगं्रजी कालखंडातील - सांस्कृणतक बदलाचा साणित्यावरील पररिाम - 

I. सांस्कृणतक, सामाणजक - परमिसं सभा, आयय समाज, प्राथयना समाज, ब्राह्मो समाज, 

सत्यशोधक समाज  

II. शैक्षणिक - एलणफस्टन, मे. कँडी, बोडय ऑफ एज्यकेुशन, दणक्षिा प्राईज 

 कणमटी                                                             (15 hours) 

3. 1874-1920  या कालखंडातील साणित्य णनणमयतीमागील पे्ररिा व प्रवतृ्ती - 

णवष्िशुास्त्री णचपळूिकर, गो.ग.आगरकर, लोकमान्य णटळक यांचे सामाणजक  



व सांस्कृणतक कायय- सधुारिावादाच्या संदंभायत                                        (15 hours) 

4. 1920 - 1960 या कालखंडातील बदलत्या णवचार प्रवािांचा मराठी साणित्यावर  

पडलेला प्रभाव (माक्सयवाद, समाजवाद आणि गांधीवाद)                          (15 hours) 

 

संदर्भ गं्रथ  

1. कऱ्िाडे सदा, ‘अवाशचीन मराठी साणहत्याची सांस्कृणिक पाश्वशभमूी’, लोकवाङमय गिृ, मुंबई, 

1981 

2. कुलकिी कृ.णभ, ‘आधणुनक मराठी गद्याची उत्िांिी’, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रिालय, मुंबई, 

1956 

3. जोशी मिादवेशास्त्री, ‘भारिीय संस्कृणिकोश’, भारतीय संस्कृतीकोश मंडळ, पिुे, 1979 

4. जोशी लक्ष्मिशास्त्री, ‘मराठी णवश्वकोश’, मिाराष्र राज्य साणित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

1986 

5. श्री.जोग रा..,(संपा.) ‘मराठी वाङमयाचा इणिहास खंड णिसरा’, मिाराष्र साणित्य पररषद, 

पिुे, 1999 

6. श्री.जोग रा.,(संपा.) ‘मराठी वाङमयाचा इणिहास खंड चौथा, मिाराष्र साणित्य पररषद, पिुे, 

1999 

7. श्री.जोग रा.,(संपा.) ‘मराठी वाङमयाचा इणिहास खंड पाचवा (भाग पणहला व दसुरा)’, 

मिाराष्र साणित्य पररषद, पुिे, 1999 

8. रा. ग. जाधव,(संपा.) ‘मराठी वाङमयाचा इणिहास खंड सािवा (भाग पणहला)’, मिाराष्र 

साणित्य पररषद, पिुे, 2009  

9. मालशे स.गं, ‘साणहत्य – णसध्दांि’, मिाराष्र राज्य साणित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, 1982 

 

 

 

 

 

 



Course Title: आत्मचररत्रः साणित्यप्रकार आणि उपयोजन 

Course Code: MAR- E-10 

Marks:   100 

Credits:  04 

 

Course Objective:  

 

1. आत्मचररत्र या वाङमयप्रकाराच्या व्याख्या व स्वरुप समजावनू घेिे. 

2. मराठीतील आत्मचररत्रपर वाङमयाचा स्थलू पररचय करुन घेिे. 

3. आत्मचररत्रपर वाङमयाच्या पे्ररिा, घटक व णवशेषांची माणिती करुन दिेे. 

4. उपयोणजत आत्मचररत्राच्या अभ्यासामळेु आत्मचररत्राच्या मलू्यमापनासाठी आवश्यक 

असलेली मनोभणूमका तयार करिे. 

 

Learning Outcome: 

 

1. साणित्याचे वगीकरि कोिकोित्या तत्वानसुार केले जाते त्याचे प्राथणमक ज्ञान प्राप्त िोईल 

तसेच आत्मचररत्र या साणित्यप्रकाराचे वेगळेपि स्पष्ट िोईल. 

2. आत्मचररत्र या साणित्यप्रकाराची व्यवच्छेदक लक्षिे, व्याख्या, त्याचे उपप्रकार इत्यादींचे ज्ञान 

प्राप्त िोईल. 

3. मराठीतील आत्मचररत्रपर साणित्याचा स्थलू पररचय िोईल तसेच आत्मपर लेखनाणवषयी 

आवड णनमायि िोईल. 

4. उपयोजीत स्तरावरील आत्मचररत्राच्या अभ्यासामळेु, आत्मचररत्राच्या मलू्यमापनासाठी 

आवश्यक असलेली मनोभूणमका तयार िोईल. 

 

Syllabus:   

1. साणित्यप्रकाराची संकल्पना व आत्मचररत्र                          (15 hours) 

2. आत्मचररत्र: संकल्पना, स्वरूप व व्याख्या                         (15 hours) 

3. मराठीतील आत्मचररत्रपर वाङमयाचा स्थलू पररचय                             (15 hours) 



4. उपयोणजत आत्मचररत्राचा णवणवधांगी / सकू्ष्म अभ्यास - चाकाची खचुी, 

  नाणसमा िुजुयक            (15 hours) 

संदर्भ गं्रथ  

1. कऱ्िाडे सदा, ‘चररत्र आणि आत्मचररत्र’, लोकवाङमयगिृ प्रकाशन, मुंबई, 1976 

2. कुलकिी अनंत अणनरुद्ध, ‘प्रदणििा खंड 1’, कॉणन्टनेन्टल प्रकाशन, पिुे, 2002 

3. कुलकिी अनंत अणनरुद्ध, ‘प्रदणििा खंड 2’, कॉणन्टनेन्टल प्रकाशन, पिुे, 2004 

4. जाधव रा.ग., ‘मराठी वाङमयाचा इणिहास खंड 7’, (संपा) मिाराष्र साणित्य पररषद 

प्रकाशन, पिुे, 2011 

5. जोशी अ.म., ‘चररत्र – आत्मचररत्र’, सणुवचार प्रकाशन, धंतोली, 1965 

6. दशेपांडे अ.ना., ‘आधणुनक मराठी वाङमयाचा इणिहास भाग 2’, (संपा.) व्िीनस प्रकाशन, 

पिुे, 1979 

7. मोराळे मिालक्ष्मी, ‘आत्मचररत्रात्मक कादबंरी’, पद्मगंधा प्रकाशन, पिुे, 2010 

8. यादव आनंद, ‘आत्मचररत्रमीमांसा’, मेिता पणब्लणशंग िाऊस, पिुे, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: पत्रकाररताः स्वरूप आणि कौशल्ये 

Course Code: MAR- E-11 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

 

Course Objective: 

1.  पत्रकाररता म्ििजे काय? णतची उपयिुता समजावनू दिेे. 

2. पत्रकाररतेतील लेखनकौशल्ये समजावनू दिेे. 

3. पत्रकाररतेचे स्वरूप व्याख्या व प्रकार समजावनू दिेे.   

4. पत्रकाररतेसाठी आवश्यक गिुकौशल्यांचे ज्ञान करून दिेे.  

 

Learning Outcome: 

 

1. पत्रकाररता म्ििजे काय व णतची आजच्या काळातील उपयिुतेचा णवद्यार्थयायना पररचय िोईल. 

2. बातमीदारासाठी आवश्यक नीणतमलू्यांचा पररचय िोईल. 

3. बातमीलेखनाचे कौशल्य आत्मसात करता येईल. 

4. वतृ्तपत्राच्या वातायिराला आवश्यक गिुकौशल्ये आत्मसात करता येतील. 

Syllabus: 

1. पत्रकाररता : स्वरूप, संकल्पना व वाटचाल     (15 hours) 

2. बातमीः व्याख्या स्वरूप, बातमी आणि बातमीपत्र लेखन        (15 hours) 

3. वतृ्तपत्रीय लेखनः (वाचकांचा पत्रव्यविार,लेख,स्तंभलेखन,सदरलेखन, 

अग्रलेख)                                                                                  (15 hours) 

4. इलेक्रॉणनक पत्रकाररता (सामाणजक प्रसारमाध्यमे)                               (15 hours) 

 

संदर्भ गं्रथ  

1. अकलजूकर प्रसन्नकुमार, ‘फीचर रायणटंग’, श्रीणवद्या प्रकाशन, पिुे, 2008 

2. कुलकिी एस. के., ‘बािमीदारी’, णवद्या प्रकाशन गिृ, पिुे, 2001 



3. गगे स.मा., ‘पत्रकार आणि पत्रकाररिा’, मानसन्मान प्रकाशन, पिुे, 1990 

4. ताम्ििे चन्द्रकान्त, ‘वािाश संकलन’, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबई, 2003 

5. दशेपांडे ए.व्िी., ‘मराठी पत्रकाररिा’, सखुद सौरभ प्रकाशन, सातारा, 2008 

6. पाध्ये प्रभाकर, ‘पत्रकाररिेची मलूित्त्वे’, (अनुवाद : परांजपे प्र.ना, परांजपे वसधुा), मेिता 

पणब्लणशंग िाऊस, पिुे, 2007 

7. माळी सनुील, ‘बािमीदारी’, राजिसं प्रकाशन, पिुे, 2008 

8. लांडगे संजय, ‘उपयोणजि मराठी’, णदलीपराज प्रकाशन प्रा. णल., पिुे, 2011 

9. लेले रा.का., ‘मराठी वतृ्तपत्रांचा इणिहास’, कॉणन्टनेन्टल प्रकाशन, पिुे, 2000 

10. णपंगळे णकरि नामदवे, (संपा), ‘संवाद कौशल्ये आणि प्रसारमाध्यमे’, शब्दश्री प्रकाशन, पिुे, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: भाणषक कौशल्ये आणि व्यणिमत्त्व णवकास 

Course Code: MAR- E-12 

Marks:   100 

Credits:  04 

 

Course Objective:  

1. व्यणिमत्त्व णवकासात असलेल्या भाणषक कौशल्याचा पररचय करुन घेिे. 

2. जनसंपकायत भाणषक कौशल्याचे मित्त्व कसे असते ते समजावनू घेिे. 

3. व्यणिमत्त्व णवकासाचे संवधयन ज्या घटकांमळेु िोऊ शकते त्या घटकांचा अभ्यास करिे. 

4. भाणषक कौशल्यांचा अभ्यास व सादरीकरिामळेुव्यणिमत्त्वात िोिाऱ्या बदलांची जािीव 

करुन दिेे. 

 

Learning Outcome:. 

1. व्यणिमत्व णवकासाणवषयी एक स्वतंत्र जािीव णनमायि िोईल. 

2. णवणवध भाणषक कौशल्यांचा अभ्यास िोईल. 

3. भाषा व साणित्याद्वारे व्यणिमत्त्व णवकास िोऊ शकतो असा आत्मणवश्वास णवद्यार्थयाांच्या मनात 

णनमायि िोईल. 

4. भाणषक कौशल्यांच्या सादरीकरिामळेु व प्रात्यणक्षकामळेु सपु्त कलागिुांना उत्तेजन णमळेल. 

Syllabus: 

1. भाणषक कौशल्यांचे स्वरूप व मित्त्व - श्रवि, वाचन, आकलन, लेखन भाषि व संभाषि 

       (15 hours) 

2. जनसंपकायत भाणषक कौशल्यांचे मित्त्व आणि इतर भाणषक कौशल्ये - उच्चारि णनवेदन,  

अणभवाचन, भाषाशैली, देिबोली.                      (15 hours) 

3. व्यणिमत्त्व णवकासाचे मित्त्व - कलागिुांची जोपासना, समाजणवकासाची जािीव, नेततृ्व 

गिुांची जोपासना.                                           (15 hours) 

4. अन्य भाणषक कौशल्ये - अवतरिे, सभुाणषत व सणुवचार, ग्रंथांचे संदभोल्लेख इ.  

                                                                        (15 hours) 

   



 

संदर्भ गं्रथ 

 

1. दसेाई रवींद्र, ‘प्रभावी भाषिकला’, प्रफुल्लता प्रकाशन, पिुे, 2004 

2. दशेपांडे प.ुल., ‘रेणडयोवरील भाषिे’, मौज प्रकाशन, पिुे, 1980 

3. पेंडसे अंजली, ‘दहेबोली’, नीलकंठ प्रकाशन, पिुे, 2004 

4. नणसराबादकर ल.रा., ‘व्यावहाररक मराठी’, फडके प्रकाशन, कोल्िापरू, 2008 

5. माळी सनुील, ‘बािमीदारी’, राजिसं प्रकाशन, पिुे, 2008 

6. साने र.य., ‘लेखनणमत्र’, णवद्या णवकास पणब्लशसय प्रा.णल. नागपूर, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.Y.B.A (Semester - VI) 

Course Title: भाषाणवज्ञान 

Course Code: MAR- C-8 

Marks: 100 

Credits: 04 

Course Objectives: 

1. भाषाणवज्ञान, णवज्ञान म्ििनू स्वरूप समजावनू घेिे. 

2. भाषेच्या उत्पत्तीणवषयक णसद्धांतनाचा पररचय करून घेिे. 

3. प्रमािभाषा व बोलीभाषांच्या अभ्यासाच्या पद्धती अभ्यासिे. 

4. भाषाणवज्ञानाच्या दृष्टीने मराठीची पवूयपीणठका समजावनू घेिे. 

Course Outcomes: 

1. एक णवज्ञान म्ििनू भाषाणवज्ञानाची णवद्यार्थयाांना ओळख िोईल. 

2. भाषेचे उत्पत्तीणवषयक णसद्धांत समजावनू घेण्याबरोबरच णवणवध भाषाभ्यास पद्धतीचा अभ्यास 

िोईल. 

3. मराठी भाषेची पूवयपीणठका समजावनू घेता येईल. 

4. प्रमािभाषा म्ििनू मराठीचा व इतर बोलींचा पररचय िोईल. 

Syllabus: 

1. भाषा आणि भाषाणवज्ञान              (15 hours) 

- भाषा व्याख्या व स्वरूप, भाषेच्या णवणवध अवस्था- आंणगक िावभावाची,  

दृश्यणचन्िांची, णलणपबद्ध, मौणखक, इ. भाषेचे उपपत्तीणवषयक णसद्धांत (णनवडक – 5) 

 

2. भाषाभ्यासपद्धती                                                                                 (15 hours) 

- ऐणतिाणसक, वियनात्मक व सामाणजक  

 

3. मराठीची पवूयपीणठका                                                                            (15 hours) 

आययभाषा, आंतर-बणिवयतुयळ णसद्धांत, संस्कृत-प्राकृत- मिाराष्री- मराठी असा प्रवासाभ्यास 

 



4. प्रमािभाषा व बोलीभाषा                                                                      (15 hours) 

- स्वरूप, णवशेष व प्रकार, मराठीच्या प्रमखु बोलींचा अभ्यास- मालविी, णचत्पावनी, आगरी 

संदर्भ गं्रथ 

1. कालेलकर ना.गो., ‘भाषा आणि संस्कृिी’, मौज प्रकाशन गिृ, मुंबई, 2012 

2. कालेलकर ना.गो., ‘भाषा इणिहास आणि भगुोल’, मौज प्रकाशन गिृ, मुंबई, 1985 

3. कुलकिी कृ.पा., ‘मराठी भाषा उद्गम आणि णवकास’, मोडयन बकु णडपोट प्रकाशन, 1973 

4. केळकर अशोक, ‘वैखरी’, मॅजेणस्टक बकु प्रकाशन, मुंबई, 1983 

5. गजेंद्रगडकर न., ‘भाषा आणि भाषाशास्त्र’, णव्िनस प्रकाशन, पिुे, 1991 

6. गोणवलकर णलला, ‘विशनात्मक भाषाणवज्ञान’, आरती प्रकाशन, डोंबीवली, 1992 

7. ग्रामोपाध्ये ग., ‘भाषाणवचार आणि मराठी भाषा’, णव्िनस प्रकाशन, पिुे, 1964 

8. जोगळेकरगं. ना., ‘आधणुनक भाषाणवज्ञान’, सणुवचार प्रकाशन, पिुे, 1987 

9. जोशी प्र. न., ‘सबुोध भाषाशास्त्र’, स्नेिवधयन पणब्लणशंग िाऊस, पिुे, 2003 

10. पुंडे दत्तात्रय, ‘सलुभ भाषाणवज्ञान’, स्नेिवधयन पणब्लणशंग िाऊस, पिुे, 1996 

11. भंडारे आनंद, ‘भाषाशास्त्र’, णनमयल प्रकाशन, नांदडे, 2004 

12. मालशे णमणलंद, ‘आधणुनक भाषाणवज्ञानाःणसद्ांि आणि उपयोजन’, लोकवाङ्मय गिृ, मुंबई, 

2004 

13. मालशे स गं., ‘भाषाणवज्ञान पररचय’, णव्िनस प्रकाशन, पिुे, 1987 

14. मालशे स गं., ‘भाषाणवज्ञानाः विशनात्मक आणि ऐणिहाणसक’, पद्मगंधा प्रकाशन, पिुे, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: मिुीपवूय गोमंतकीय मराठी वाङमय 

Course Code: MAR- E-13 

Marks: 100 

Credits: 04 

Course Objective: 

1. गोमंतकीय मराठी साणित्य वाचनाची आवड णनमायि करिे. 

2. पोतुयगीजपवूयकालीन साणित्याची ओळख करुन घेिे. 

3. पोतुयगीजकालीन साणित्याचे मित्त्व व णवशेषांचा अभ्यास करिे. 

4. पोतुयगीजकालीन णनयतकाणलकांचे स्वरुप व कामणगरी समजावनू घेिे. 

 

Learning Outcome: 

1. गोमंतकीय मराठी साणित्याची व साणित्यप्रकाराची णवद्यार्थयाांना ओळख िोईल. 

2. गोमंतकीय मराठी वाङ्मयातील, णवणवध साणित्यप्रकारातील णस्थत्यंतरे णवद्यार्थयाांना समजतील. 

3. गोमंतकीय मराठी वाङ्मयातील संतसाणित्याचे मित्व व वेगळेपि ध्यानात येऊ शकेल. 

4. गोमंतकीय मराठी णनयतकाणलकांचे मिुीलर््ढयातील योगदान ध्यानात येईल. 

Syllabus: 

1. पोतुयगीजपवूय गोमंतकीय संस्कृती व पोतुयगीज सत्तेचे गोमंतकीय जीवनावर झालेले पररिाम                                     

                                                      (15 hours)                                                      

2.  पोतुयगीजकालीन साणित्य –कृष्िदास शामा, णवठ्ठल केरीकर, कृष्िंभट बांदकर, सोणिरोबानाथ 

आंणबये                                                              (15 hours) 

3. णिस्ती मराठी वाङ्मयः प्रेरिा व स्वरूप                                    (15 hours) 

4. पोतुयगीज कालखंडातील णनयतकाणलके - स्वरुप व कायय                               (15 hours) 

 

संदर्भ गं्रथ 

1. नायक काणशनाथ दामोदर, ‘गोमंिकाची सांस्कृणिक जडिघडि’, गोमंत णवद्या णनकेतन 

प्रकाणशत, मडगाव, 2012 

2. नायक केशव अनंत, ‘पावशिकािील गोमंिक’, (संपा.) सारस्वत ब्राम्िि समाज 

प्रकाणशत,मडगाव, 1938 



3. प्रभदुसेाई णव.बा., घवी रवीन्द्र, ‘गोमंिकीय मराठी वाङ्मयाचा इणिहास-खंड 1’, (संपा) 

गोमंतक मराठी अकादमी प्रकाणशत, पिजी, 2003 

4. प्रभदुसेाई णव.बा.,’सिराव्या शिकािील गोमंिकीय बोली’, मुंबई णवश्वणवद्यालय, मुंबई, 

1963 

5. भोबे गोपाळकृष्ि केशव, ‘असा हा गोमंिक’, पंचेचाळीसावे साणित्य संमेलन सणमती 

प्रकाणशत, मडगाव, 1964 

6. सरदसेाई मनोिर णिरबा, ‘गोमंिकाचे असे िे णदवस’, परुोगामी प्रकाशन, गोवा, 1994 

7. सरदसेाई मनोिर णिरबा, ‘गोमंिकीय णिश्चन समाजाः णनणमशिी व कायश’, कला व संस्कृती 

संचालनालय, गोवा, 2001 

8. सातोस्कर बा.द., ‘गोमंिकाः प्रकृिी व संस्कृिी(खंड 1 िे खंड 3)’, शारदीय प्रकाशन, पिजी, 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: मराठी प्रादणेशक कादबंरीः स्वरूप आणि उपयोजन 

Course Code: MAR- E-14 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

 

Course Objective:  

 

1. प्रादणेशक कादबंरीचे वेगळेपि समजावनू घेिे.  

2. मराठी प्रादेणशक कादबंरीचा स्थलू आर्ढावा घेिे.  

3. सैध्दांणतक तसेच उपयोणजत स्तरावर त्याचा अभ्यास करिे.   

4. मराठी प्रादेणशक कादबंरीच्या वैणशष््टयांचा पररचय करून दिेे. 

 

Learning Outcome: 

1. प्रादणेशक कादबंरी या साणित्यप्रवािाची ओळख िोईल. 

2. सैद्धांणतक व उपयोणजत स्तरावर प्रादेणशक कादंबरीचे अध्ययन केल्यामळेु या लेखनप्रकाराचे 

मलू्यमापन करण्याची क्षमता णवद्यार्थयाांमध्ये णनमायि िोईल. 

3. मराठी प्रादेणशक कादबंरीलेखन करिाऱ्या मित्त्वाच्या लेखकांचा पररचय िोईल. 

4. या लेखनप्रकारातील णवणवध प्रवाि समजनू घेता येतील. 

Syllabus:   

१. मराठी प्रादेणशक कादबंरी - स्वरूप व घटक            (15 hours) 

२. मराठी प्रादेणशक कादबंरीची वाटचांल                                      (15 hours) 

३. उपयोजन - जोगीि - सभुाष भेण्डे  ( णवस्ततृ पररचय)                                (15 hours)    

४. उपयोजन - जोगीि - सभुाष भेण्डे (घटकानसुार अभ्यास)                  (15 hours) 

 

 

 



 

संदर्भ गं्रथ  

1. कुलकिी मदन, ‘मराठी प्रादणेशक कादंबरीाः िंत्र आणि स्वरूप’, श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर, 

1984 

2. जगनाळे रेखा रामकृष्ि, ‘प्रादणेशक ग्रामीि साणहत्य समीिेची समीिा’, णवजय प्रकाशन, 

नागपरू, 2007 

3. कुलकिी अणनरुद्ध (संपा), ‘प्रदणििा – खंड दसुरा’, कॉणन्टनेन्टल प्रकाशन, पिुे, 2004. 

4. मिगतुकर अशोक, ‘सभुाष भेण्डे यांच्या कादबंऱ्या’, गोमंतक मराठी अकादमी, गोवा, 

2009 

5. शेळके भास्कर, ‘मराठी प्रादणेशक कादंबरीाः स्वरूप आणि णवशे्लषि,’ शब्दालय प्रकाशन, 

श्रीरामपरू, 2012 

6. शेळके भास्कर, ‘मराठी कादबंरीिील प्रादणेशकिा’, स्नेिवधयन प्रकाशन, पिुे, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title: भाषांतर णवद्या 

Course Code: MAR- E-15 

Marks:   100 

Credits:  0 4 

 

Course Objective: 

1. भाषांतराचे स्वरूप व उणिष्ट ेसमजावनू दिेे. 

2. भाषांतराचे मित्व णवशद करिे.   

3. भाषांतराचे णवणवध प्रकार समजावनू दिेे. 

4. भाषांतरासाठीच्या आवश्यक कौशल्यांचे ज्ञान करून दिेे.  

5. तौलणनक साणित्याभ्यासात भाषांतर णवद्येचे मित्त्व समजावनू दिेे. 

Learning Outcome: 

 

1. भाषांतर म्ििजे काय त्याची आजच्या काळातील उपयिुतेची णवद्यार्थयायना जािीव िोईल. 

2. भाषांतर करताना येिाऱ्या समस्यांवर मात करण्याची क्षमता णनमायि िोईल. 

3. भाषांतरप्रणक्रया समजावनू घेता येईल. 

4. प्रत्यक्ष अनुवाद करण्याची क्षमता णनमायि िोईल. 

Syllabus: 

 

1. भाषांतर स्वरूप आणि उणिष्ट े                                     (15 hours) 

2. भाषांतराचे प्रकार आणि वगीकरि             (15 hours) 

      3. भाषान्तरप्रणक्रया, भाषांतरातील समस्या, भाषांतरकाराचे गिु                 (15 hours) 

      4. स्वाध्याय - (मळु साणित्यकृती व णतचे मराठीमधील भाषांतर)            (15 hours) 

 

संदर्भ गं्रथ  

1. अजुयनवाडकर लीला, ‘लणलि साणहत्याचे भाषांिराः एक यिप्रश्न ’ (भाषा आणि जीवन, 10,3, 

पावलाळा, 1992) 

2. कऱ्िाडे सदा, ‘भाषांिर’, मुंबई, लोकवाङमय गिृ प्रकाशन, 2011 



3. णचत्रे णदलीप, ‘कणविेचे भाषांिर’, नवभारत, 36.7, एणप्रल 1983 

4. दशेपांडे एल. एस., ‘साणहत्य-सेि ू(साणहत्याचे भाषांिर एक अभ्यास)’, णनमयल प्रकाशन, 1999 

5. कल्याि काळे /अंजली सोमि (संपा), ‘भाषांिरमीमांसा’, प्रणतमा प्रकाशन, पिुे, 1997 

6. सारंग णवलास, ‘भाषांिर आणि भाषा’, मौज प्रकाशन, मुंबई, 2011 

7. ‘साणहत्यसचूी’ (भाषांतर णवशेषांक) णदवाळी, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:  साणित्याचे माध्यमांतर  

Course Code: MAR-E-18 

Marks:   100 

Credits:  04 

Duration: 60 hrs 

 

Course Objective:  

साणित्याचे माध्यमांतर िी आज एक मित्वाची संकल्पना आि.े मळुात  िी  एक प्रणक्रया असून त्यासाठी 

णवशेष कौशल्यांची आवश्यकता असते. त्यादृष्टीने या संकल्पनेचा आणि त्यासाठी लागिाऱ्या 

कौशल्यांचा णवद्यार्थयाांना पररचय करून दिेे, स्वाध्यायाच्या माध्यामातून मळू संणिता आणि णतचे 

माध्यमांतरीत रूप यांची णचणकत्सा करण्याची क्षमता णवकणसत करिे िा या णवषयाचा दते ूआि.े 

 

Course Outcome:  

१. साणित्याचे माध्यमांतर या संकल्पनेचा पररचय िोईल. 

२. माध्यमांतराचे प्रकार लक्षात येतील.  

३. माध्यमांतर प्रणक्रया, तंत्र व माध्यमांतर करताना येिाऱ्या समस्या लक्षात येतील. 

४. माध्यांमांतरीत साणित्यकृतीची णचणकत्सा करण्याची क्षमता णनमायि िोईल.  

 
Syllabus:   

1. माध्यमांतर – संकल्पना, स्वरूप व मित्व                     (15 Hours)                                                                                                                                                   

2. माध्यमांतराचे प्रकार व वगीकरि                      (15 Hours)                                      

3. माध्यमांतर – प्रणक्रया, तंत्र व समस्या                                 (15 Hours)                                       

4. स्वाध्याय – (मळू मराठी साणित्यकृती व णतचे माध्यमांतर)                              (15 Hours)                                      

 

संदर्भ गं्रथ 

१. दशेमखु डॉ. णशवाजीराव (संपा.), माराठी साणित्य – प्रकारांतर व माध्यमांतर 

२. दवे डॉ. णमनाक्षी, रूपांतरे आणि माध्यमांतरे  

३. घादादगेावकर उषा, बॅररस्टर तीन रूपे  

४. थोरात डॉ. राजेंद्र,  कंुकू ते दणुनयादारी, चपराक प्रकाशन, पिुे 

 


