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SYLLABUS

साहहत्यहिचार, समीक्षा आहण सौंदयय श एम.ए.भाग १: मराठी (आिश्यक) (MAR 521-541)
घटक १ साहहत्याचे स्िरूप
घटक : ४ आधुहनक समीक्षा हसद्ांत
घटक २ साहहत्यातील संप्रदाय
वसाहतवाद, वाचकवाद आहण अथथहनणथयन वाचक
घटक ३ साहहत्य समीक्षे चे स्िरूप ि उहिष्टे
घटक : ५ साहहत्य समीक्षे च्या पद्ती
आहण त्यांचे
घटक ४ आधुहनक समीक्षा हसद्ांत
उपयोजन
घटक ५ साहहत्य समीक्षे च्या पद्ती आहण त्यांचे
अ) समाजशास्रीय समीक्षा िद्धती : सनद : नारायण
उपयोजन
सुवे, आिण माणसात जमा नाही : राजन गवस
घटक ६ िाङ्मयीनमूल्ये, जीिनमूल्ये आहण िाङ्मयीन
ब) तौलहनक समीक्षा िद्धती : चक्र : जयवांत दळवी, स्लम डॉग
अहभरुची
हमले हनअर (क्यू अॅण्ड ए) : मूळ ले खक : हवकास स्वरूि,
घटक ७ पाश्चात्त्य सौंदयय शास्र
अनुवाद : वांदना अरे
घटक ८ मराठी सौंदयय शास्र
घटक : ६ िाङ्मयीनमूल्ये , जीिनमूल्ये आहण िाङ्मयीन
अहभरुची
घटक : १ साहहत्याचे स्िरूप
मूपय म्हणजे काय?, वाङ्मयीन मूपये, वाङ्मयीन मूपये आहण
'साहहत्य' शब्दाचा अथथ, साहहत्यातून व्यक्त होणाऱ्या अनुभवाांचे
जीवनमूपये, िरस्िर सांबांध, वाङ्मयीन अहभरुची
हवशेष वास्तव आहण कल्पित
घटक:७ पाश्चात्त्य सौंदयय शास्र
घटक : २ साहहत्यातील संप्रदाय
इम ॅन्युअल काांट याांची भूहमका, क्रोचे चा सौंदयथहवचार
अहभजातवाद (Classicism), सौंदयथवाद (Romanticism),
घटक :८ मराठी सौंदयय शास्र
वास्तववाद (Naturalism), अल्स्तत्ववाद (Existentialism)
रा. भा. िाटणकर याांचा सौंदयथहवचार, प्रभाकर िाध्ये याांचा
घटक : ३ साहहत्य समीक्षे चे स्िरूप ि उहिष्टे
सौंदयथहवचार
साहहत्य समीक्षेच्या व्याख्या, समीक्षेचे स्वरूि , समीक्षेच्या
िद्धती, समीक्षा : शास्र की कला?, ले खक व वाचक
याांच्यातील दुवा आदशथ समीक्षकाचे गुण
मराठी िाङ्मयाचा इहतहास : इ.स. १८०० ते १९८० (MAR 522-542)
एम.ए.भाग १ : मराठी आिश्यक अभ्यासपहरका क्र. ३
सांस्कृ तीची सांकपिना, सांस्कृ ती आहण इहतहास, सांस्कृ ती आहण
घटक १ इ.स. १८०० ते इ.स. १८७४ या कालखं डाची
साहहत्य अांत:सांबांध, साहहत्य आहण सामाहजक दृष्टी,
सामाहजक ि सांस्कृ हतक पाश्ियभम
ू ी
मुद्रणकले चा उदय, शाळािुस्तक मांडळी आहण हिस्ती
घटक २ हनबं ध, लघुहनबं ध, लहलत हनबं ध, लहलत लेख,
हमशनऱ्याांची िुस्तके, धार्ममक प्रबोधनाच्या चळवळी,
लहलत गद्य यांचे स्िरूप, हिशे ष िाटचाल
हनयतकाहलकाांचा उदय
घटक ३ कथा िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
घटक : २ हनबं ध, लघुहनबं ध, लहलत हनबं ध , लहलत
घटक ४ कादं बरी िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष िाटचाल
लेख्ि,
घटक ५ नाट्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
लहलत गद्य -स्वरूि, हवशेष, वाटचाल,
लोकहहतवादींची
घटक ६ काव्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
'शतिरे, महात्मा फु लें चे ले खन, हनबांधमाला : १८७४ ते
घटक ७ चहरर-आत्मचहरर िाङ्मयाचे स्िरूप हिशे ष
१९२०, लघुहनबांध व लहलत हनबांध ते लहलत ले ख : १९२० ते
िाटचाल
१९४५, लहलत गद्य (१९४५-१९८०)
घटक ८ लहलतेतर िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
घटक:३ कथा िाङमयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
कथा वाङ्मयाच्या प्रारां भीचे स्वरूि, अव्वल इांग्रजी कालखांड,
घटक : १) इ.स. १८०० ते इ .स. १८७४ या
करमणूक कालखांड, मनोरां जन कालखांड, यशवांत-हकलोस्कर
कालखं डाची सामाहजक ि सांस्कृ हतक पाश्ियभम
ू ी
कालखांड (१९२६ ते १९४५), नवकथा, ग्रामीण कथा, दहलत
कथा, स्रीवादी कथा
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घटक : ४ कादं बरी िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
(इ.स. १९२५ ते १९४५), नवकाव्य, ग्रामीण कहवता, दहलत
इ.स. १८५७ ते इ.स. १८८५ या काळातील कादां बरी, इ.स.
कहवता, स्रीवादी कहवता
घटक : ७ चहरर-आत्मचहरर िाङ्मयाचे
१८८५ ते इ .स. १९२० या काळातील कादां बरी, इ.स. १९२० ते
इ.स. १९६० या काळातील कादां बरी , इ.स. १९६० नांतरची
स्वरूि, हवशेष, वाटचाल, ऐहतहाहसक चहररे, सांतचहररे,
कादां बरी
राजकीय सामाहजक जागृतीच्या उद्दे शाने हलहहले ली चहररे,
घटक : ५ नाट्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
समाजसुधारकाांची चहररे, वाङ्मयसेवक व साहहल्त्यकाांची
नाटकाची भारतीय िरां िरा व हवकास, मराठी रां गभूमीचा उदय,
चहररे, भारतीय प्रबोधन आहण िहरवतथनासाठी हलहहले ली चहररे,
सांगीत नाटकाांचा मानदां ड : अण्णासाहे ब हकलोस्कर, इ.स.
ल्स्रयाांची आत्मचहररे,
हचरिटसृष्टीतील आत्मचहररे,
१८८५ ते १९२० या कालखांडातील नाट्यवाङ्मय, इ. स. १९२०
स्वातांत्र्योत्तर आत्मचहररे, दहलत आत्मकथने
ते १९५० या काळातील नाट्यवाङ्मय, इ. स. १९५० ते १९८०
घटक : ८ लहलतेत्तर िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
या काळातील नाटक
भाहषक अभ्यास, साहहत्यसमीक्षा, शोध, सांशोधन, हचहकत्सा
घटक : ६ काट्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
प्रारां भीची भाषाांतहरत कहवता (इस. १८०० ते १८८५), केशवसुत
व समकालीन कवी (इ.स. १८८५ ते १९२०), रहवहकरण मांडळ
एका लेखकाचा अभ्यास : मध्ययुगीन तुकाराम (MAR 523-543)
एम.ए.भाग १ : मराठी (आिश्यक) अभ्यासपहरका क्रमांक : २ (१)
घटक : ४ तुकारामांच्या कहितेची भाषा
घटक १ तुकाराम : जीिनालेख
सांवादी
अवतरणक्षमता,
आशयघनता,
प्रहतमासृष्टी,
घटक २ तुकारामांची कहिता
अपिाक्षररमणीयत्व नादमयता अथथघन शब्द, दोषरहहतता,
घटक ३ तुकारामांच्या कहितेतील प्रहतमासृष्टी
अलां काहरकता,
सूचकता
अनुभवसघनता,
हवनोदघटक ४ तुकारामांच्या कहितेची भाषा
उिहासप्रचुरता भाषाशैली
घटक ५ तुकारामांच्या कहितेतील सामाहजकता
घटक : ५ तुकारामांच्या कहितेतील सामाहजकता
घटक ६ संत तुकारामांची चचतनहशलता
समाजमनस्कता, लोकधमथ, दां भस्फोट, सांतगौरव कुटुां बकथा
घटक ७ तुकारामांचा भक्ततयोग
अांधश्रद्धा व शूद्र दै वते याांवरील टीका साांसाहरकाांना उिदे श
घटक ८ तुकारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि
घटक : ६ संत तुकारामांची चचतनशीलता
अद्वै तवाद सवानुभत
ू ीसमभाव बांधभ
ु ाव अहहसावाद ,लोकतत्त्वे
घटक : १ तुकाराम : जीिनालेख
घटक : ७ तुकारामांचा भक्ततयोग
तुकोबाांचे
लौहकक
जीवन,लौहकक
जीवनाकडू न
दे व-भक्त-अद्वै त, भक्त आहण अभक्त, हवठ्ठलनाम िांढरी ,
िारमार्मथकतेकडे , तुकोबाांचे िारमार्मथक जीवन
(साधकमोक्षकपिना तुलसी माहात्म्य
साक्षात्कारी-हसद्ध)
घटक : ८ तुकारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि
घटक : २ तुकारामांची कहिता
कवी, भाष्यकार-िरखड-बांडखोर, तत्त्वहचतक कहवत्व आहण
प्रेरणा, बलस्थाने, कहवतेची व्याप्ती आहण हवहवधता
व्यल्क्तमत्त्वाची एकरूिता, वाङ्मयीन महत्ता
घटक : ३ तुकारामांच्या कहितेतील प्रहतमासृष्टी
प्रहतमासृष्टीचे हवशेष, तुकारामाांचे साहहत्यशास्र, प्रहतमासृष्टी
एका लेखकाचा अभ्यास अिाचीन : भालचं द्र नेमाडे (MAR 524-544)
एम.ए.भाग १ : मराठी (आिश्यक) अभ्यासपहरका क्रमांक : २ (२)
घटक ८ भालचं द्र नेमाडे यांची समीक्षा
घटक १ 'एका लेखकाचा अभ्यास' अभ्यासपद्ती हिषयी
घटक २ भालचं द्र नेमाडे यांचा समकाल (समकालीन
घटक १ 'एका लेखकाचा अभ्यास' अभ्यासपद्ती हिषयी
साहहत्य, सामाहजक ि सांस्कृ हतक पयािरण)
ले खकाची हनवड कशी करावी ?, ले खकाचे जीवन, ले खकाचे
घटक ३ भालचं द्र नेमाडे यांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि
व्यल्क्तमत्त्व, ले खकाचा समकाल, ले खकाची ले खनप्रवृत्ती
घटक ४ भालचं द्र नेमाडे यांची कादं बरी : कोसला,
ले खकाचा मूपयात्म दृल्ष्टकोण समजून घे णे, प्रभावाांचे स्वरूि
हबढार
समजून घे णे, समकालीन वाङ्मयीन वातावरण समजावून घे णे,
घटक ५ भालचं द्र नेमाडे यांची कादं बरी : हू ल, जरीला,
ले खकाचे अनुभवहवश्व कसे आहे हे समजून घे णे, ले खकाचे
झूल
योगदान समजून घे णे, वाङ्मयाच्या इहतहासातील ले खकाचे
घटक ६ भालचं द्र नेमाडे यांची कहिता : दे खणी
स्थान काय, हे शोधणे
घटक ७ भालचं द्र नेमाडे यांचा साहहत्यहिचार
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घटक २ भालचं द्र नेमाडे यांचा समकाल (समकालीन
साहहत्य, सामाहजक ि सांस्कृ हतक पयािरण)
कादां बरी वाङ्मय प्रकाराचे स्वरूि, भालचां द्र नेमाडे िव
ू थ
कादां बरीचे स्वरूि, भालचां द्र नेमाडे िव
ू थ कहवतेचे स्वरूि
भालचां द्र नेमाडे िव
ू थ साहहत्य व समीक्षा हवचार, समकालीन
साहहत्य : सांकपिना, स्वरूि आहण वैहशष्ट्ये, सामाहजक व
साांस्कृ हतक वातावरण , सामाहजक वातावरण, साांस्कृ हतक
वातावरण, भालचां द्र नेमाडे समकालीन कादां बरी, भालचां द्र
नेमाडे समकालीन कहवता, भालचां द्र नेमाडे समकालीन साहहत्य
व समीक्षा हवचार, लघुहनयतकाहलकाांची चळवळ
घटक ३ भालचं द्र नेमाडे यांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि
वाङ्मयीन व्यल्क्तमत्त्वाची सांकपिना, भालचां द्र नेमाडे याांचे
वाङ्मयीन व्यल्क्तमत्त्व, भालचां द्र नेमाडे याांची अहभरुची,
घटक ४ भालचं द्र नेमाडे यांची कादं बरी : कोसला,
हबढार
कादां बरी : एक वाङ्मय प्रकार भालचां द्र नेमाडे याांचे कादां बरी
ले खन कोसला : आशय आहण कथानकहवचार नवकादां बरी
आहण 'कोसला', न-नायक िाांडुरांग साांगवीकर कोसला :
भाषाहवचार हबढार, हबढार : आशय आहण कथानक हवचार
चाांगदे व िाटीलची समाजमनस्कता

घटक ५ भालचं द्र नेमाडे यांची कादं बरी : हू ल, जरीला,
झूल
'हू ल', 'जरीला' झूल
घटक ६ भालचं द्र नेमाडे यांची कहिता : दे खणी
िाश्वथभम
ू ी, भालचां द्र नेमाडे
याांच्या कहवतेचे स्वरूि,
नेमाड्ाांच्या कहवतेतील स्रीहचरण, स्रीरूिातील मातृत्व ,
नेमाड्ाांच्या कहवतेतील जीवनप्रेरणा , नेमाड्ाांच्या कहवतेतील
महानगरीय सांवेदन, नेमाड्ाांच्या कहवतेतील श्रेयस
मृत्यूहवषयक जाणीव दे शीयता/सांस्कृ ती स्मरण, कोकणी गीते,
कौटुां हबक नातेसांबांध भाषासूर, भालचां द्र नेमाड्ाांचे हटकाकार,
कहवताांचे वगीकरण
घटक-७ भालचं द्र नेमाडे यांचा साहहत्य हिचार
साहहत्यहवचार म्हणजे काय ? ले खकाची नैहतकता, ले खकाची
बाांहधलकी, दे शीयतेचा हसद्धान्त हकवा नेमाड्ाांचा दे शीवाद ,
साहहत्यातील
वास्तवता,
साहहत्यातील
आधुहनकता,
साहहत्यकृ तीतील अथथव्यािार साहहत्यकृ तीतील सौंदयथकपिना
,साहहत्यकृ तीतील शैलीहवचार
घटक-८ भालचं द्र नेमाडे यांची समीक्षा
नेमाडे याांची कादां बरीसमीक्षा, नेमाडे याांची काव्य समीक्षा, दहलत
हवद्रोही साहहत्यहचतन वारकरी चळवळीची आहवष्कार शैली,
साहहत्याची भाषा नेमाड्ाांची शैली' सांकपिना

मराठी िाङ्मयीन चळिळींचा अभ्यास (MAR 526-546)
एम.ए.भाग १ : मराठी ऐक्च्छक हिशे ष अभ्यासपहरका क्र. ४ (ब)
घटक १ अ) िाङ्मयीन चळिळ : संकल्पना, स्िरूप
(अ) चळवळ : सांकपिना, व्याख्या व स्वरूि, बदल, िहरवतथन
आहण हिशे ष
हकवा जीवनाची िूनमाडणी, सांघहटत प्रयत्न हकवा व्यािक
ब) निसाहहत्य : संकल्पना ि स्िरूप (मढे करांची
जनाधार, हवहशष्ट वैचाहरक िाया अथवा ताल्त्त्वक बैठक ,
कहिता)
अांहतम उहद्दष्ट अथवा ध्येय, जाणीविूवथक कृ हतशीलता
घटक २ लघुहनयतकाहलक चळिळ : संकल्पना, स्िरूप,
आत्मभान जागृत समाजमन प्रेरणा अथवा ऊजाकेंद्र, कृ हतशील
प्रे रणा आहण हिशे ष
िातळीचा आधार,
घटक ३ दहलत साहहत्य चळिळ : संकल्पना, प्रे रणा,
घटक : १ (ब) निसाहहत्य : संकल्पना ि
स्िरूप आहण हिशे ष (गोलहपठा : नामदे ि ढसाळ)
स्िरूप (मढे करांची कहिता)
घटक ४ ग्रामीण साहहत्य चळिळ : संकल्पना, स्िरूप,
नवसाहहत्याची सांकपिना, नवसाहहत्याचे स्वरूि, नवसाहहत्य
प्रे रणा आहण हिशे ष (साखरफेरा : मोहन पाटील)
उदयामागील िाश्वथभम
ू ी, नवसाहहत्यिूवथ साहहत्य, नवसाहहत्य
घटक ५ स्रीिादी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, प्रे रणा,
आहण मराठी साहहत्य, नवकाव्य, नवकथा, नवकादां बरी
स्िरूप आहण हिशे ष (ज्याचा त्याचा प्रश्न
: हप्रया
नवनाट्यकराांचा िहरचय : (१ हडसेंबर १९०९ ते २० माचथ
तेंडुलकर)
१९५६), मकराांची कहवता मढे कराांच्या कहवतेतील भाषाहवशेष
घटक ६ नाट्यचळिळ : संकल्पना, स्िरूप, प्रे रणा आहण
,
हिशे ष (महाहनिाण : सतीश आळे कर)
घटक : २ लघुहनयतकाहलक चळिळ : संकल्पना, स्िरूप,
घटक ७ भटतया हिमुततांचे साहहत्य : संकल्पना, स्िरूप,
प्रे रणा आहण हिशे ष
प्रे रणा आहण हिशे ष (इळनमाळ : अशोक पिार)
लघुहनयतकाहलक चळवळ : सांकपिना व स्वरूि,
घटक ८ आहदिासी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, स्िरूप,
लघुहनयतकाहलक चळवळीच्या उदयामागील िाश्वथभम
ू ी ,
प्रे रणा आहण हिशे ष (झेलझपाट : मधुकर िाकोडे )
मराठीतील लघुहनयतकाहलके, मराठी लघुहनयतकाहलकाांची
वाङ्मयीन भूहमका, मराठीतील लघुहनयतकाहलकाांचे स्वरूि,
घटक : १ (अ) िाङ्मयीन चळिळ : संकल्पना, स्िरूप
लघुहनयतकाहलक चळवळ
व
मराठी
साहहत्य,
आहण हिशे ष
लघुहनयतकाहलक चळवळीने मराठी कहवतेला हदले ले योगदान,
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लघुहनयतकाहलकातील
समीक्षा,
लघुहनयतकाहलक
चळवळीतील महत्त्वाची नाटके, सतीश आळे कराांचे नाटक :
चळवळीच्या मयादा, लघुहनयतकाहलक चळवळीतील काही
‘महाहनवाण', सतीश आळे कराांचा िहरचय, 'महाहनवाण'चे
महत्त्वाच्या ले खकाांचे ले खन
कथासूर, महाहनवाण मधील आशयसूर,े महाहनवाणमधील
घटक : ३ दहलत साहहत्य चळिळ : संकल्पना, प्रे रणा,
व्यल्क्तरे खा, महाहनवाणमधील प्रसांगहचरण आहण नाट्यहवशेष,
स्िरूप आहण हिशे ष (गोलहपठा : नामदे ि ढसाळ)
‘महाहनवाण'चे भाषा हवशेष
दहलत चळवळीच्या उदयाची िाश्वथभम
ू ी व वाटचाल, दहलत
घटक : ७ भटतया हिमुततांचे साहहत्य : संकल्पना,
स्िरूप, प्रे रणा आहण हिशे ष (इळनमाळ : अशोक पिार)
साहहत्य चळवळीचा उदय, दहलत साहहत्याची सांकपिना, दहलत
साहहत्याची प्रेरणा, दहलत साहहत्याचे स्वरूि, दहलत साहहत्याचे
भटक्या हवमुक्त जमाती : सांकपिना व व्याख्या, भटक्या
हवशेष, नामदे व ढसाळ याांचा 'गोलहिठा' नामदे व ढसाळ याांचा
हवमुक्त जमातींची उत्ित्ती, भटक्या हवमुक्त जमातींचे स्वरूि ,
िहरचय, 'गोलहिठा' मधील आशयसूरे ‘गोलहिठा' मधील
भटक्या हवमुक्त जमातींचे प्रश्न : काल आहण आज, भटक्या
भाषाहवशेष,
हवमुक्ताांच्या प्रश्नाांची सोडवणूक, भटक्या हवमुक्ताांची चळवळ :
घटक:४ ग्रामीण साहहत्य चळिळ : संकल्पना, प्रे रणा,
उदय आहण हवकास, भटक्या हवमुक्ताांची वाङ्मयीन चळवळ,
स्िरूप आहण हिशे ष (साखरफेरा : मोहन पाटील)
भटक्या हवमुक्त साहहत्याची व्याख्या, भटक्या हवमुक्ताांच्या
ग्रामीण साहहत्याची सांकपिना, ग्रामीण साहहत्याचे स्वरूि,
साहहत्याची िायाभूत तत्त्वे , मराठी साहहत्यातील भटक्या
ग्रामीण साहहत्य चळवळीच्या उदयाची िाश्वथभम
ू ी, ग्रामीण
हवमुक्ताांचे हचरण, भटकेतराांचे भटक्या हवमुक्ताांहवषयी ले खन,
साहहत्याचे हवशेष, मोहन िाटील याांचा िहरचय, ‘साखरफेरा'ची
भटक्या हवमुक्ताांच्या चळवळीमधील ले खकाांचे ले खन, भटक्या
आशयसूर,े साखरफेराची हनवेदनशैली व भाषाशैली,
हवमुक्ताांच्या वाङ्मयीन चळवळीची ल्स्थती-गती, अशोक िवार
घटक : ५ स्रीिादी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, प्रे रणा,
याांची कादां बरी 'इळनमाळ', अशोक िवार याांचा िहरचय,
स्िरूप आहण हिशे ष (ज्याचा त्याचा प्रश्न : हप्रया
'इळनमाळ' मधील आशयसूरे, ‘इळनमाळ'मधील व्यल्क्तरे खा,
तेंडुलकर) स्रीवादी साहहत्य चळवळ : सांकपिना, प्रेरणा,
'इळनमाळ' मधील प्रसांगहचरण व भाषाहवशेष
स्वरूि आहण हवशेष , ज्याचा त्याचा प्रश्न : हप्रया तेंडुलकर,
घटक:८ आहदिासी साहहत्य चळिळ : संकल्पना, प्रे रणा,
स्िरूप आहण हिशे ष (झेलझपाट - मधुकर िाकोडे )
हप्रया तेंडुलकर याांचा िहरचय, 'ज्याचा त्याचा प्रश्न' मधील
आशयसूर,े 'ज्याचा त्याचा प्रश्न'मधील व्यल्क्तरे खा, 'ज्याचा
आहदवासी म्हणजे कोण?, आहदवासी साहहत्य चळवळ,
त्याचा प्रश्न' मधील स्रीवादी जाहणवा, 'ज्याचा त्याचा
आहदवासी
साहहत्यचळवळीच्या
प्रेरणा,
आहदवासी
प्रश्न'मधील भाषाहवशेष
साहहत्यचळवळीचे स्वरूि, आहदवासी साहहत्य चळवळीचे
घटक:६ नाट्यचळिळ : संकल्पना, स्िरूप, प्रे रणा आहण
हवशेष, मधुकर वाकोडे याांची 'झे लझिाट,' मधुकर वाकोडे याांचा
हिशे ष (महाहनिाण : सतीश आळे कर)
िहरचय, ‘झे लझिाट'चे कथानक, झे लझिाटमधील आशयसूर,े
नाटक म्हणजे काय?, नाटकातील कला नाटक आहण रां गमांच,
‘झे लझिाट'मधील व्यल्क्तरे खा, झे लझािट कादां बरीचे
नाट्य चळवळ : सांकपिना व स्वरूि, नाट्यचळवळीचे हवशेष
भाषाहवशेष
आहण नाट्यचळवळी
,
नाट्यचळवळीची
वैहशष्ट्ये,
नाट्यचळिळीतील सांस्था, ले खक आहण हदग्दशथक नाट्य
लोकसाहहत्य आहण मराठी लोकसाहहत्य (MAR 527-547)
एम.ए.भाग १ : मराठी (ऐक्च्छक) अभ्यासपहरका क्रमांक : ४ क
घटक : २ लोकसाहहत्य : उत्पती आहण व्याप्ती
घटक १ लोकसाहहत्य : संकल्पना आहण स्िरूप
लोकसाहहत्याच्या
उत्ित्तीबद्दलच्या
हवहवध
उिित्ती,
घटक २ लोकसाहहत्य : उत्पत्ती आहण व्याप्ती
लोकसाहहत्याची व्याप्ती, लोकसाहहत्य व अन्य ज्ञानशाखा
घटक ३ लोकसाहहत्याचा अभ्यास : संप्रदाय ि पद्ती
(सामाहजक शास्राच्या अांगाने हवचार)
घटक ४ मराठी लोकगीते
घटक:३ लोकसाहहत्याचा अभ्यास : संप्रदाय ि पद्ती
घटक ५ मराठी लोककथा
दै वतकथाशास्रीय,
हनसगथरूिकवादी,
भ्ाांतकपिनावादी,
घटक ६ मराठी लोककला
हे तुकथावादी,
अवशेषवादी,
ऐहतहाहसक-भौगोहलक,
घटक ७ लोकसाहहत्याच्या अध्ययनपद्ती
कायान्वयी, सांदभान्वयी, रचनानुसारी
घटक ८ लोकसाहहत्याच्या संशोधनपद्ती
घटक : ४ मराठी लोकगीते
घटक : १ लोकसाहहत्य : संकल्पना आहण स्िरूप
लोकगीताचे स्वरूि, प्रेरणा व हवशेष : ओवी, कथागीते,
लोकसाहहत्य : सांज्ञा व अथथ, लोकसाहहत्याच्या व्याख्या :
फेरावरची गाणी, नागिांचमीची गीते, भोंडला-भुलाबाई,
िाश्चात्त्य व भारतीय , लोकसाहहत्य आहण लोकसांस्कृ ती,
हवहधगीते, शेतकरी गीते, धनगरी गीते, कांु भाराच्या डहाका.
लोकसाहहत्य आहण लोकमानस, लोकसाहहत्याची लक्षणे
लोकसांस्कृ तीच्या उिासकाांची गीते : गोंधळी, वासुदेव, िाांगळ
ू ,
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नाथजोगी, िोतराज याांची गीते, डक्कलवार, नागमांत्र्याची भजने,
दशावतार, गजीनृत्य, ले झीम, मांगळागौर, नागिांचमी, हझम्माभे हदक, शाहहरी (लावणी-िोवाडा)
फेर इ.), लोकनाट्ये : नाट्यात्म हवधी, धार्ममक नाट्य वा
घटक : ५ मराठी लोककथा
उिासना नाट्य, रां जननाट्य (मुांज, लग्न, काकड आरती,
लोककथाांची भारतीय िरां िरा : अ) ग्रांथहनहवष्ट कथा :
लळीत, दां डार, बोहाडा, जोगता, जोगवा, भुत्ये, कीतथन, तमाशा,
बृहत्कथा, िांचतांर, हहतोिदे श, वेताळिांचहवशी, हसहासनबत्तीशी,
हचरकथी, वग, कळसूरी बाहु पया, बहु रुिी)
घटक:७ लोकसाहहत्याच्या अध्ययनपद्ती
शुकबहात्तरी, जातककथा, जैनचूणीकथा, कहाण्या, व्रतकथा
ब) मौहखककथा : दै वतकथा, िरीकथा, प्राहणकथा,
लोकसाहहत्याचे अध्ययन : एक दृल्ष्टक्षेि ,लोकसाहहत्याच्या
उत्िहत्तकथा,
दां तकथा,
राक्षसकथा,
िुराणकथा,
हवहवध
अध्ययनिद्धती
लोकसाहहत्याच्या
आधुहनक
स्िष्टीकरणकथा
अध्यनिद्धती
घटक : ८ लोकसाहहत्याच्या संशोधन पद्ती
लोककथेतील मूलघटक, रचनाबांध आहण कपिनाबांध, मराठी
लोकसाहहत्य सांशोधन, क्षेरीय सांशोधन िद्धती, स्तरीय सांशोधन
लोककथा : स्वरूि व हवशेष
घटक:६ मराठी लोककला
िद्धती, लोकसाहहत्याचे हवश्ले षण
लोकरां गभूमीचे हवशेष, लोकनृत्ये - हवधीनाट्य, अहभचार नाट्य,
क्रीडानृत्य (भक्ताचे नृत्य, गोंधळ, भुत्ये, कीतथन, नमन, भारूड,
एम.ए.भाग १: मराठी (MAR 521-541) साहहत्यहिचार, समीक्षा आहण सौंदयय श
(आिश्यक अभ्यासपहरका क्रमांक)
घटक : ४ आधुहनक समीक्षा हसद्ांत:
घटक १ साहहत्याचे स्िरूप
वसाहतवाद वाचकवाद आहण अथथहनणथयन
घटक २ साहहत्यातील संप्रदाय
घटक : ५ साहहत्य समीक्षे च्या पद्ती आहण त्यांचे
घटक ३ साहहत्य समीक्षे चे स्िरूप ि उहिष्टे
उपयोजन:
घटक ४ आधुहनक समीक्षा हसद्ांत
अ) समाजशास्रीय समीक्षा िद्धती : सनद : नारायण
घटक ५ साहहत्य समीक्षे च्या पद्ती आहण त्यांचे
सुवे, आिण माणसात जमा नाही : राजन गवस ।
उपयोजन
ब) तौलहनक समीक्षा िद्धती : चक्र : जयवांत दळवी, स्लम डॉग
घटक ६ िाङ्मयीनमूल्ये, जीिनमूल्ये आहण िाङ्मयीन
हमले हनअर (क्यू अॅण्ड ए) : मूळ ले खक : हवकास स्वरूि ,
अहभरुची
अनुवाद : वांदना अरे
घटक ७ पाश्चात्त्य सौंदयय शास्र
घटक: ६ िाङ्मयीनमूल्ये , जीिनमूल्ये आहण िाङ्मयीन
घटक ८ मराठी सौंदयय शास्र
अहभरुची:
घटक : १ साहहत्याचे स्िरूप:
मूपय म्हणजे काय ? वाङ्मयीन मूपये वाङ्मयीन मूपये आहण
'साहहत्य' शब्दाचा अथथ साहहत्यातून व्यक्त होणाऱ्या अनुभवाांचे
जीवनमूपये िरस्िर सांबांध, वाङ्मयीन अहभरुची
हवशेष वास्तव आहण कल्पित
घटक : ७ पाश्चात्त्य सौंदयय शास्र:
घटक : २ साहहत्यातील संप्रदाय
इम ॅन्युअल काांट याांची भूहमका क्रोचे चा सौंदयथहवचार
अहभजातवाद (Classicism) सौंदयथवाद (Romanticism)
घटक :८ मराठी सौंदयय शास्र:
वास्तववाद (Naturalism) अल्स्तत्ववाद (Existentialism)
रा. भा. िाटणकर याांचा सौंदयथहवचार, प्रभाकर िाध्ये याांचा
घटक : ३ साहहत्य समीक्षे चे स्िरूप ि उहिष्टे : साहहत्य
सौंदयथहवचार मराठी वाङ्मयाचा इहतहास : इ.स. १८०० ते
समीक्षेच्या व्याख्या समीक्षेचे स्वरूि समीक्षेच्या िद्धती समीक्षा :
१९८०
शास्र की कला?, ले खक व वाचक याांच्यातील दुवा आदशथ
समीक्षकाचे गुण
एम.ए.भाग १: मराठी आिश्यक अभ्यासपहरका क्र. ३ (MAR 522-542)
घटक १ इ.स. १८०० ते इ.स. १८७४ या कालखांडाची
घटक ७ चहरर-आत्मचहरर वाङ्मयाचे स्वरूि हवशेष
सामाहजक व साांस्कृ हतक िाश्वथभम
ू ी
वाटचाल
घटक २ हनबांध, लघुहनबांध, लहलत हनबांध, लहलत ले ख, लहलत
घटक ८ लहलतेतर वाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल
घटक : १ इ.स. १८०० ते इ.स. १८७४ या कालखं डाची
गद्य याांचे स्वरूि, हवशेष वाटचाल
सामाहजक व साांस्कृ हतक िाश्वथभम
ू ी ,सांस्कृ तीची सांकपिना ,
घटक ३ कथा वाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल
घटक ४ कादां बरी वाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष वाटचाल
सांस्कृ ती आहण इहतहास ,सांस्कृ ती आहण साहहत्य अांत:सांबांध ,
घटक ५ नाट्यवाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल
साहहत्य आहण सामाहजक दृष्टी , मुद्रणकले चा उदय
घटक ६ काव्यवाङ्मयाचे स्वरूि, हवशेष, वाटचाल
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,शाळािुस्तक मांडळी आहण हिस्ती हमशनऱ्याांची िुस्तके ,
१८८५ ते १९२० या कालखांडातील नाट्यवाङ्मय ,इ. स. १९२०
धार्ममक प्रबोधनाच्या चळवळी, हनयतकाहलकाांचा उदय घद
ते १९५० या काळातील नाट्यवाङ्मय इ. स. १९५० ते १९८०
घटक :२ हनबं ध, लघुहनबं ध, लहलत हनबं ध, लहलत:
या काळातील नाटक
ले ख्व, लहलत गद्य -स्वरूि,
हवशेष,
वाटचाल
,
घटक : ६ काव्यिाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल:
लोकहहतवादींची 'शतिरे' , महात्मा फु लें चे ले खन , हनबांधमाला
प्रारां भीची भाषाांतहरत कहवता (इस. १८०० ते १८८५) ,
: १८७४ ते १९२०, , लघुहनबांध व लहलत हनबांध ते लहलत ले ख
केशवसुत व समकालीन कवी (इ.स. १८८५ ते १९२०) ,
: १९२० ते १९४५ , लहलत गद्य (१९४५-१९८०)
रहवहकरण मांडळ (इ.स. १९२५ ते १९४५) , नवकाव्य , ग्रामीण
घटक:३ कथा िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल:
कहवता , दहलत कहवता , स्रीवादी कहवता
घटक : ७ चहरर-आत्मचहरर िाङ्मयाचे :
कथा वाङ्मयाच्या प्रारां भीचे स्वरूि , अव्वल इांग्रजी कालखांड ,
करमणूक कालखांड , मनोरां जन कालखांड , यशवांत-हकलोस्कर
स्वरूि, हवशेष, वाटचाल , ऐहतहाहसक चहररे , सांतचहररे ,
कालखांड (१९२६ ते १९४५) , नवकथा , ग्रामीण कथा , दहलत
राजकीय सामाहजक जागृतीच्या उद्दे शाने हलहहले ली चहररे ,
कथा , स्रीवादी कथा.
समाजसुधारकाांची चहररे वाङ्मयसेवक व साहहल्त्यकाांची चहररे
घटक : ४ कादं बरी िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल
, भारतीय प्रबोधन आहण िहरवतथनासाठी हलहहले ली चहररे ,
इ.स. १८५७ ते इ.स. १८८५ या काळातील कादां बरी इ .स.
ल्स्रयाांची आत्मचहररे ,हचरिटसृष्टीतील आत्मचहररे ,
१८८५ ते इ.स. १९२० या काळातील कादां बरी , इ.स. १९२० ते
स्वातांत्र्योत्तर आत्मचहररे , दहलत आत्मकथने.
इ.स. १९६० या काळातील कादां बरी , इ.स. १९६० नांतरची
घटक:८ लहलतेत्तर िाङ्मयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल:
कादां बरी
भाहषक अभ्यास , साहहत्यसमीक्षा , शोध, सांशोधन,
घटक:५ नाट्यिाङमयाचे स्िरूप, हिशे ष, िाटचाल:
हचहकत्सा एका ले खकाचा अभ्यास : मध्ययुगीन तुकाराम
नाटकाची भारतीय िरां िरा व हवकास , मराठी रां गभूमीचा उदय ,
सांगीत नाटकाांचा मानदां ड : अण्णासाहे ब हकलोस्कर , इ.स.
एम.ए. भाग १ : मराठी (आिश्यक) (MAR 523-543)
अभ्यासपहरका क्रमांक : २ (१)
घटक १ तुकाराम : जीिनालेख
सांवादी
अवतरणक्षमता
आशयघनता
प्रहतमासृष्टी
घटक २ तुकारामांची कहिता
अपिाक्षररमणीयत्व, नादमयता अथथघन शब्द दोषरहहतता,
घटक ३ तुकारामांच्या कहितेतील प्रहतमासृष्टी
अलां काहरकता सूचकता अनुभवसघनता हवनोद-उिहासप्रचुरता
घटक ४ तुकारामांच्या कहितेची भाषा
भाषाशैली
घटक ५ तुकारामांच्या कहितेतील सामाहजकता
घटक : ५ तुकारामांच्या कहितेतील सामाहजकता:
घटक ६ संत तुकारामांची चचतनहशलता
समाजमनस्कता लोकधमथ दां भस्फोट सांतगौरव, कुटुां बकथा
घटक ७ तुकारामांचा भक्ततयोग
अांधश्रद्धा व शूद्र दै वते याांवरील टीका साांसाहरकाांना उिदे श
घटक ८ तुकारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि
घटक : ६ संत तुकारामांची चचतनशीलता:
घटक : १ तुकाराम : जीिनालेख:
अद्वै तवाद सवानुभत
ू ीसमभाव बांधभ
ु ाव अहहसावाद,लोकतत्त्वे
तुकोबाांचे
लौहकक
जीवन
लौहकक
जीवनाकडू न
घटक : ७ तुकारामांचा भक्ततयोग:
िारमार्मथकतेकडे तुकोबाांचे िारमार्मथक जीवन (साधकदे व-भक्त-अद्वै त भक्त आहण अभक्त हवठ्ठलनाम िांढरी,
साक्षात्कारी-हसद्ध)
मोक्षकपिना तुलसी माहात्म्य
घटक : २ तुकारामांची कहिता:
घटक : ८ तुकारामांचे िाङ्मयीन व्यक्ततमत्त्ि:
प्रेरणा ,बलस्थाने कहवतेची व्याप्ती आहण हवहवधता
कवी भाष्यकार-िरखड-बांडखोर तत्त्वहचतक कहवत्व आहण
घटक : ३ तुकारामांच्या कहितेतील प्रहतमासृष्टी:
व्यल्क्तमत्त्वाची एकरूिता वाङ्मयीन महत्ता,
प्रहतमासृष्टीचे हवशेष तुकारामाांचे साहहत्यशास्र प्रहतमासृष्टी
घटक : ४ तुकारामांच्या कहितेची भाषा:
एम.ए. (मराठी) MAR 525 (Semester - I) MAR 545 (Semester - II)
घटक ५ साणहत्याची णनर्ममणतप्रणिया
मराठी भाषा : उपयोजन आणण सजजन
घटक ६ साणहत्याची भाषा
घटक १ भाणषक संप्रेषणाची कौशल्ये
घटक ७ उपयोणजत लेखन
घटक २ भाणषक णिणिधता
घटक ८ सजजनशील लेखन
घटक ३ सजजनशील लेखनाची मूलतत्त्िे
घटक ४ भाणषक सजजनशीलता
घटक : १ भाणषक संप्रेषणाची कौशल्ये
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भाषषक संप्रेषण : स्वरूप व षवषवधता ,भाषषक संप्रेषणाची
कौशल्ये, मुषितशोधन : गरज व महत्त्व
घटक:२ भाणषक णिणिधता
भाषषक षवषवधता, जाषहरातीची भाषा, षचत्रपटाची भाषा,
न्यायसंस्थेची भाषा, धममसंस्थेची भाषा
घटक : ३ सजजनशील लेखनाची मूलतत्िे
सजमनशील ले खनाची मूलतत्त्वे वा षवशेष सजमनशील ले खनाचे
टप्पे
घटक : ४ भाणषक सजजनशीलता
सजमनशीलता, भाषषक सजमनशीलता
घटक:५ साणहत्याची णनर्ममणतप्रणिया

साषहत्यकृ तीचे घटक, व्यावहाषरक अनुभव, व्यावहाषरक
अनुभव व कलानुभव , कलानुभव आषण साषहत्त्यक,
अनुभवषनष्ठ वाङ्मयप्रकार
घटक:६ साणहत्याची भाषा
भाषेचे स्वरूप, साषहत्याची भाषा, आशय आषण अषभव्यक्ती
घटक: ७ उपयोणजत लेखन
मुषित शोधन, जाषहरात, जजगल, ग्राषिटी, नाट्यपरीक्षण,
षचत्रपट परीक्षण
घटक:८ सजजनशील लेखन
सजमनशीलता, दै नंषदनीचे ले खन, लघुकथेचे ले खन, कषवतेचे
ले खन, एकांषककेचे ले खन, व्यत्क्तषचत्राचे ले खन

आधुणनक भाषाणिज्ञान आणण मराठी भाषा (MAR551-561)
एम.ए.भाग २: मराठी (आिश्यक)
घटक १ भाणषक व्यिहाराचे स्िरूप
समाजभाषाषवज्ञान समाज, संस्कृ ती आषण भाषा यांचा
घटक २ िणजनात्मक िा संरचनािादी भाषाणिज्ञान
सहसंबंध, षवषवध भे द परं परा, श्रद्धा-समजुती पयावरण आषण
घटक ३ भाषाभ्यास पद्धती
भाषषक प्रभाव पौराषणकतेचा संदभम ऐषतहाषसक संदभम
घटक ४ भाषाणिज्ञान ि इतर अभ्यासक्षे त्रे
जीवनपद्धती अथवा समाजव्यवस्था उद्योग-व्यवसाय धार्ममकता,
घटक ५ समाजभाषाणिज्ञान
भाषषक सापेक्षतावाद
आषण
न्यूनषसद्धांत
घटक ६ भाषाकुल आणण मराठी
समाजभाषाषवज्ञानातील षवषवध संकल्पना
घटक ७ प्रमाणभाषा आणण बोली
घटक:६ भाषाकुल आणण मराठी
घटक ८ मराठीिरील अन्य भाषांचा प्रभाि
भाषाकुल संकल्पना भाषषक वगीकरणाची तत्त्वे; भाषांचे
घटक: १ भाणषक व्यिहाराचे स्िरूप
वगीकरण आषण जगातील भाषाकुले इंडो युरोषपअन भाषाकुल
भाषषक संप्रेषण
आयमभारतीय भाषाकुल ,अंतवमतमळ
ृ -बषहवमतमळ
ु षसद्धांत आषण
घटक:२ िणजनात्मक िा संरचनािादी भाषाणिज्ञान
मराठी
स्वनषवचार स्वषनमषवचार स्वषनम षनत्चचतीची तत्त्वे
घटक: ७प्रमाणभाषा आणण बोली
ध्वषनसाम्यता. काटकसरीचे तत्त्व स्वषनमाचे प्रकार
भाषाषवज्ञान आषण बोलीभूगोल बोली षनर्ममतीची कारणे व
रूषपमषवचार भाषषक रूप आषण रूषपका रूषपका - रूषपम षवशेष प्रमाणभाषेचे स्वरूप व षवशेष प्रमाणभाषेची वैषशष्ट्ये व
रूषपकांतर रूषपकान्तरांचे प्रकार, रूषपमांचे प्रकार अथमषवन्यास,
काये , बोलींचा अभ्यास कोकणीची स्वषनम प्रषिया,
अथाचे स्वरूप व व्याख्या अथाचे प्रकार , अथमक्षेत्र संकल्पना
कोकणीची व्याकरण व्यवस्था कोकणीचा शब्दसंग्रह
घटक:३ भाषाभ्यासपद्धती
अषहराणीची व्याकरण प्रषिया
भाषाभ्यास (Philology) भाषाभ्यास पद्धती. ऐषतहाषसक
घटक:८ मराठीिरील अन्य भाषांचा प्रभाि
भाषाभ्यासाच्या मयादा, वणमनात्मक अभ्यास पद्धतीतील मयादा
भाषषक संिमण भाषषक आदानप्रदानाचे स्वरूप व कारणे,
भाषाभ्यास पद्धतींची परस्परपूरकता
िाषवडी भाषांचा प्रभाव संस्कृ त भाषेचा प्रभाव िासी भाषेचा
घटक:४ भाषाणिज्ञान ि इतर अभ्यासक्षे त्रे
प्रभाव इंग्रजी भाषेचा प्रभाव जहदीचा प्रभाव
शैलीषवज्ञान
मनोषवज्ञान
मानववंशषवज्ञान
उपयोजत
भाषाषवज्ञान, कोशषवज्ञान भाषांतरमीमांसा
घटक:५ समाजभाषाणिज्ञान
एका िाङ्मय प्रकाराचा अभ्यास : कादं बरी (MAR 552-562)
एम.ए.भाग २: मराठी
घटक १ कादं बरी : स्िरूप ि समीक्षा
घटक ६ पोखरण : केशि मे श्राम
घटक २ िज्राघात : ह. ना. आपटे
घटक ७ रीटा िेणलणकर : शांता गोखले
ढढ्ढाशास्त्री परान्ने : मुकंु द पाटील
घटक ८ नामुष्कीचे स्िगत : रं गनाथ पठारे
घटक ३ बळी : णिभािरी णशरूरकर
घटक : १ कादं बरी : स्िरूप ि समीक्षा
घटक ४ धग : उद्धि शे ळके
कादं बरी : व्याख्या आषण स्वरूप कादं बरीचे प्रकार/कादं बरीचे
घटक ५ बॅ. अणनरूद्ध धोपेश्िरकर : भाऊ पाध्ये
वगीकरण
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कादं बरीचे प्रकार/कादं बरीचे वगीकरण प्रादाशक कादबरा
तात्या क्लारा कथानक आशयसूत्रे : आयव्ही ऑषिसर सुखदे व
चषरत्रात्मक कादं बरी । समीक्षा : कादं बरी चे षनवडक समीक्षक
रायसाहे ब १ अॅड. चिपाणी जनादम न षवसगाव : वैषशष्ट्ये
घटक : २िज्राघात : ह. ना. आपटे , ढढ्ढाशास्त्री परान्ने :
षवसगावची
ब.ॅ
अषनरद्ध
धोपेचवरकर'
मधील
मुकंु द पाटील
वेगळे पण भाषाशै ली
वज्राघात : हषर नारायण आपटे ऐषतहाषसक कादं बरी 'वज्राघात'
घटक : ६ पोखरण : केशि मे श्राम
कादं बरीचे
कथानक,"वज्राघात'
कादं बरीतील
आशय
व्यत्क्तरे खा कथानक
जामाली गणनायक
मंषडक
व्यत्क्तषचत्रण आषण प्रसंगषचत्रण रं जनात्मक कादं बरी : नरहर
अकंषपकबाप्पा अंधवेल दण्डक अनाषदभट्ट धत्म्मल (गोरा
कुरंदकर • ढढ्ढाशास्त्री परान्ने : मुकंु द पाटील 'ढढ्ढाशास्त्री परान्ने'
बुडगा) पस्त्याषकन बाप्पा
कादं बरीची भाषा
अनाषदभट्ट धत्म्मलामुळे जामाषलन जुगीत षनमाण झाले ला संघषम
घटक : ३ बळी : णिभािरी णशरूरकर
भाषाशैली : घटनाप्रसंग संवाद षनर्ममती :
बळी
कादं बरीची
षनर्ममर्मतप्रषिया
बळी
मधील
घटक : ७ रीटा िेणलणकर : शांता गोखले
व्यत्क्तषचत्रण 'बळी'
कादं बरीमधील समाजजीवन
'बळी'
'रीटा वेषलणकर' चे कथानक :'रीटा वेषलणकर' कादं बरीमधील
कादं बरीची भाषाशैली
आशयसूत्रे : 'रीटा वेषलणकर' या कादं बरीतील प्रमुख
घटक:४ धग : उद्धि शे ळके
व्यत्क्तरे खा : षनवेदन, संवाद, वातावरणषनर्ममती, भाषाशैली
घटक :८ नामुष्कीचे स्िगत : रं गनाथ पठारे
'धग' कादं बरीचे कथानक ,धग' कादं बरीतील व्यत्क्तरे खा, 'धग'
कादं बरीतून येणारे व-हाडकडील ग्रामीण जीवनाचे
आशयसूत्रे कथानक कादं बरी
वास्तवदशमन 'धग' मधील प्रादे षशकता आषण भाषाशैली
रचनातंत्र पात्रषचत्रण षनवेदनव्यवस्था
घटक : ५ बॅ. अणनरुद्ध धोपेश्िरकर : भाऊ पाध्ये
मध्ययुगीन मराठी िाङ्मय : गद्य आणण पद्य (MAR 553-563)
एम.ए.भाग २: मराठी (आिश्यक)
घटक १ श्री गोविदप्रभु चणरत्र
एकनाथांची भारूडे , भारूडांचा आशय उपदे श व अध्यात्म
घटक २ श्री ज्ञानेश्िरी : अध्याय १२ िा
यांचा समन्वय
घटक ३ एकनाथांची णनिडक भारुडे
घटक:४ मनाचे श्लोक :समथज रामदास
घटक ४ मनाचे श्लोक - समथज रामदास
रामदासांचे चषरत्र मनाचे चलोक मधील आशय भक्ती व बोध ,
घटक ५ संत बणहणाबाईंची अभं गिाणी
भगवंतभक्ती - उपासना सगुण-षनगुमणातील शुद्ध स्वरूप
घटक ६ दमयं ती स्ियं िर
घटक:५ संत बणहणाबाईंची अभं गिाणी
घटक ७ पैंजण
संत बषहणाबाईंचे चषरत्र व वाङ्मयीन कायम संत तुकाराम व
घटक ८ भाऊसाहे बांची बखर
बषहणाबाई वारकरी संप्रदाय व बषहणाबाई बषहणाबाई कषथत
घटक:१ श्री गोविदप्रभुचणरत्र : म्हाइंभट
गुर-षशष्य लक्षणे, बषहणाबाईंचा उपदे श, बषहणाबाईंचे तत्त्वज्ञान
म्हाइंभटांचे वाङ्मयीन कायम गोजवदप्रभुचषरत्र : स्वरूप व षवशेष,
व भक्ती तत्कालीन समाजजीवन, काव्यसौंदयम बषहणाबाईंचे
श्रीगोजवदप्रभु अवतार षवशेष 'गोजवदप्रभचषरत्रा'तील :
तेरा जन्म बषहणाबाईंच्या संदभातील वाद .
समाजजीवन,
गोजवदप्रभूचषरत्र
:
भाषा
षवशेष
घटक:६ दमयं ती स्ियं िर : रघुनाथ पंणडत
गोजवदप्रभुचषरत्रातील आशयसौंदयम
, गोजवदप्रभुचषरत्रातील
रघुनाथ पंषडतांचे चषरत्र व वाङ्मयीन कायम संस्कृ त महाकाव्ये व
तत्त्वज्ञान श्रीगोजवदप्रभुचषरत्रातील व्यत्क्तषचत्रणे व प्रसंगषचत्रणे
मराठी आख्यानकाव्ये यांचा संबंध नैषधीय चषरत्र व दमयंती
घटक:२ श्री ज्ञानेश्िरी अध्याय १२ िा : ज्ञानेश्िर
स्वयंवर दमयंती स्वयंवर : आशय सौंदयम, दमयंती स्वयंवर :
ज्ञानदे व : चषरत्र व वाङ्मयीन कायम ज्ञानदे वांच्या चषरत्राषवषयीची
प्रसंग षचत्रणे व व्यत्क्तषचत्रणे दमयती स्वयवराची भाषा दमयंती
षवषवध मते, ज्ञानदे वांचा काल : षवषवध मते ज्ञानदे वांची
स्वयंवरातील वृत्तरचना दमयंती स्वयंवर : वणमनशैली, दमयंती
गुरपरं परा वाङ्मयीन कायम ज्ञानदे व : नाथसंप्रदाय आषण वारकरी
स्वयंवराचे वेगळे पण आषण वैषशष्ट्ये
संप्रदाय ज्ञानदे वांचे तत्त्वज्ञान, ज्ञानदे वांचे सद्गुरस्तवन भत्क्तमागम
घटक: ७ पैंजण
व योगमागाचे षववेचन आदशम भक्तांची लक्षणे, व्यत्क्तषचत्रे :
शाषहरी वाङ्मय म्हणजे काय ? लावणी वाङ्मयाची पाचवमभम
ू ी
अजुमन, श्रीकृ ष्ण काव्यसौंदयम : प्रषतमा, प्रतीके व अलं कार
लावणी-व्युत्पत्ती आषण प्रेरणा
लावण्यांचे षवषयानुसार
भाषाशैली ज्ञानदे वकालीन समाजजीवन
वगीकरण मराठी लावणी : रसाषवष्कार, अलं कारसृष्टी व शैली
घटक:३ एकनाथांची णनिडक भारुडे
रामजोशी (इ.स. १७८५-१८१३) राम जोशीच्या लावणीचे स्वरूप
संत एकनाथांचे चषरत्र व वाङ्मयीन कायम नाथांच्या कायाचे
राम जोशी यांच्या लावणीची वैषशष्ट्ये अनंत िंदी इ.स. (१७४४स्वरूप, भारूडांची षवषवधता भारूड काव्याची वैषशष्ट्ये संत
१८१९), शाहीर परशराम शाहीर प्रभाकर सगनभाऊ
घटक:८ भाऊसाहे बांची बखर
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ऐषतहाषसक महत्त्व पाषनपतच्या युद्धाची पाचवमभम
ू ी दत्ताजी जशदे
प्रसंगषचत्रणे भाषाषवशेष व वणमनशैली सामाषजक व राजकीय
याचा वध, भाऊसाहे बांची रवानगी जाटाचा रसवा सुजा
जीवन काही दोष बखरीतील संषक्षप्त कालपट पाषनपत युद्धाचा
अबदालीकडे उपांत्य झगडे शेवटचा संग्राम व्यत्क्तषचत्रणे व
नकाशा,
मराठी भाषा : उपयोजन आणण सजजन (MAR 554-564)
एम.ए.भाग २: मराठी (ऐच्छिक)
अनुवादकाचे गुण अनुवादासाठीची पूवमतयारी व अनुवाद कसा
घटक १ स्िभाषा आणण परभाषाणशक्षण
असावा षवषवध अनुवाद
घटक २ सामाणजक अणभसरण आणण शब्दसंग्रह
घटक : ६ संगणकसंिाद
घटक ३ भाषा आणण भाषण
संगणक, इंटरनेट महाजाल संगणक संवाद इंटरनेटवरील संवाद
घटक ४ भाषािापराची णिणिधता
सुषवधा इन्स्टं ट मेसेजजग (तात्काळ षनरोप) षशक्षण क्षेत्रामध्ये
घटक ५ अनुिाद आणण रूपांतर
संगणक प्रणाली इंटरनेटवरील चचा गट : च ॅट ग्रुप्स ।
घटक ६ संगणकसंिाद
इंटरनेटवरील संवादमाध्यमे आषण संवादाचे स्वरूप
घटक ७ संगणकीय उपयोजन
इंटरनेटवरील दै षनके इंटरनेटवरील ले ख, कषवता आषण इतर
घटक ८ सजजनशील उपयोजन
लषलत साषहत्य
घटक: ७ संगणकीय उपयोजन
घटक : १स्िभाषा आणण परभाषाणशक्षण
वेबसाईट षनर्ममती इंटरनेटचे काम कसे चालते ? डोमेन नेम
स्वभाषा आषण परभाषा : स्वरूप व व्याख्या ,स्वभाषाषशक्षण
पद्धती www म्हणजे काय ?, URL म्हणजे काय ? वेब साईटचे
परभाषाषशक्षण : स्वरूप, महत्त्व, आवचयकता
स्वरूप, वेबसाईड षनर्ममती प्रषिया, वेबसाईट तयार करताना
घटक:२सामाणजक अणभसरण आणण शब्दसंग्रह
घ्यावयाची दक्षता, मराठी संकेतस्थळे पावरपॉईंट प्रेझेंटेशन
सामाषजक अषभसरणाची संकल्पना ,भाषासमृद्धी मराठीचा
पावरपॉईंट कसा तयार करावा ?, पावरपॉईंट प्रेझेंटेशन
शब्दसंग्रह षवषवध ले ख
पावरपॉईंट प्रेझेंटेशनचा नमुना पावरपॉईंट तयार करणे आषण
घटक:३ भाषा आणण भाषण
सादरीकरणातील टप्पे ई-मेल ई-मेल खाते कसे उघडावे
भाषा आषण भाषण सहसंबंध-भे द दे हबोली : स्वरूप व षवशेष
?,असले ला ई-मेल कसा तपासावा ?, ई-मेल कसा पाठवावा ?,
भाषणाची मूलतत्त्वे
च ॅटींग च ॅटींगचा नमुना ई-कॉमसम ब्लॉग ले खन, ब्लॉग ले खनाचे
घटक:४ भाषािापराची णिणिधता
स्वरूप ल ॅपटॉपचा षवषवधांगी वापर ल ॅपटॉपचे वापर .
वृत्तपत्रे,आकाशवाणी ,दूरषचत्रवाणी ,षवज्ञान
घटक:८ सजजनशील उपयोजन
| घटक :५ अनुिाद, भाषांतर ि रूपांतर
अनुवादाचे स्वरूप अनुवाद, रूपांतर आषण अनुसजमन प्रषिया
बहु भाषषकता, जागषतकीकरण आषण अनुवाद-रूपांतर प्रषिया
इंग्रजी-मराठी : काही रचनाषवशेष कषवता उतारा बातमी
अनुवाद, भाषांतर आषण रूपांतर अनुवाद भाषांतर रूपांतर
जाषहरात,
िैचाणरक िाङ्मय एम.ए.भाग २: मराठी (ऐच्छिक) (MAR555-565)
वैचाषरक वाङ्मयाची मूल्ये वैचाषरक वाङ्मय : षवकास आषण
घटक १ िैचाणरक िाङ्मय : संकल्पना, स्िरूप, तत्त्िे आणण
वाटचाल
मूल्ये
घटक : २ शे तकऱ्याचा असूड –
घटक २ शे तकऱ्याचा असूड - जोतीराि फुले
जोतीराव िु ले यांचा पषरचय 'शेतकऱ्याचा असूड 'ची षनर्ममती
घटक ३ स्त्री-पुरुष तुलना - ताराबाई वशदे
प्रषिया 'शेतकऱ्याचा असूड' चा उद्दे श, शेतकऱ्याचा
घटक ४ गोपाळ गणेश आगरकर : णनिडक लेखसंग्रह
असूड'मधील
आशयसूत्रे
'शेतकऱ्याचा
असड'मधील
घटक ५ शाहू महाराजांची भाषणे
षवचारतत्त्वे, शेतकऱ्याचा असूड मधील मूल्ये 'शेतकऱ्याचा
घटक ६ बणहष्कृ त भारतातील अकरा लेख
असूड'चे भाषाषवशेष
घटक ७ युगांतर - यशिंतराि चव्हाण
घटक:३ स्त्री पुरुष तुलना
घटक ८ धागे आडिे उभे - अणनल अिचट
- ताराबाई जशदे ताराबाई जशदे यांचा पषरचय, स्त्री पुरष
तुलना'मधील आशय 'स्त्री पुरष तुलना'मधील तत्त्वे 'स्त्री पुरष
घटक : १ िैचाणरक िाङ्मय
तुलना'मधील मूल्ये 'स्त्री पुरष तुलना'चे भाषाषवशेष
: संकल्पना, स्वरूप, तत्त्वे आषण मूल्ये वैचाषरक वाङ्मयाची
घटक:४ गोपाळ गणेशआगरकर : णनिडक लेखसंग्रह
संकल्पना वैचाषरक वाङ्मयाचे स्वरूप वैचाषरक वाङ्मयाची तत्त्वे

MASTER OF ARTS (M41)
9

गोपाळ गणेश आगरकर यांचा पषरचय,आगरकांच्या ले खांचा
आंबेडकरांच्या ले खांतील मूल्ये डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
आशय, आगरकरांच्या ले खांतील षवचारतत्त्वे आगरकरांच्या
यांच्या ले खांचे भाषाषवशेष
घटक : ७ युगांतर
ले खांमधील मूल्ये
घटक : ५ शाहू महाराजांची भाषणे
- यशवंतराव चव्हाण यशवंतराव चव्हाण यांचा पषरचय युगांतर'
(संपादक - चयाम येडेकर) राजषी शाह : जीवन व कायम
मधील आशय 'युगांतर' मधील तत्त्वे 'युगांतर मधील मूल्ये
शाहूं च्या भाषणांतील षवचारसूत्रे शाहच्या भाषणांतील तत्त्वे
'युगांतर'चे भाषाषवशेष
शाहच्या भाषणातील मूल्ये शाहच्या भाषणांतील भाषाषवशेष
घटक :८ धागे आडिे उभे :
घटक :६ बणहष्कृ त भारतातील अकरा लेख
अषनल अवचट यांचा पषरचय धागे आडवे उभे मधील आशय,
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांचा पषरचय, डॉ. बाबासाहे ब
यंत्रमाग कामगारांचे आयुष्य 'धागे आडवे उभे' मधीलभाषाशैली
आंबेडकर यांच्या ले खनातील आशयसूत्रे डॉ. बाबासाहे ब
मुखपृष्ठ
आंबेडकर यांच्या ले खांमधील तत्त्वे डॉ. बाबासाहे ब
लोकणप्रय साणहत्य आणण णिज्ञान साणहत्य(MAR 556-566)
एम.ए.भग २: मराठी (ऐच्छिक)
घटक १ लोकणप्रय साणहत्य
कादं बरीमधील आशयसूत्रे मानवाची भूतदयावादी प्रवृत्ती,
घटक २ भालू : बाबा कदम
प्राण्यांचे एकमेकांवरील प्रेम,मानवी नातेसंबंधाचा शोध,सत्ता व
घटक ३ घर हरिलेली माणसं : ि. पु. काळे
संपत्तीचा गैरवापर,
घटक ४ कल्याणी : ज्योत्स्ना दे िधर
सुष्ट पात्रांचा षवजय तर दुष्ट पात्रांचा षबमोड
घटक ५ णिज्ञान साणहत्य
व्यत्क्तषचत्रण,प्रसंगषचत्रण
संघषम,
वातावरणषनर्ममती
घटक ६ अभयारण्य : जयं त नारळीकर
,भाषाषवशेष, संवाद,
घटक ७ आकाशभाणकते : सुबोध जािडे कर
घटक:३ घर हरिलेली माणसं : ि. पु. काळे
घटक ८ ब्रेनिेव्हज : माधुरी शानभाग
'घर हरवले ली माणसं'मधील कथा ,सहजीवनाचा मंत्र जपणारे
घटक : १ लोकणप्रय साणहत्य (संकल्पना, स्िरूप, णिशे ष,
पती-पत्नी कौटुं षबक पातळीवरील दुरावले पण स्त्रीकडे
िाटचाल आणण णिकास)
पहाण्याचा संकुषचत दत्ृ ष्टकोन वृद्धांची कथा आषण व्यथा
लोकषप्रय साषहत्य संकल्पना, स्वरूप व षवशेष लोकषप्रय
जीवनावर भाष्य करणारे मनोगत 'घर हरवले ली माणसं' मधील
साषहत्य संकल्पना लोकषप्रय साषहत्याचे स्वरूप, कलात्मक
भाषाषवशेष
साषहत्य, सीमावती साषहत्य आषण लोकषप्रय साषहत्य, सीमावती
घटक:४ कल्याणी : ज्योत्स्ना दे िधर
साषहत्य आषण लोकषप्रय साषहत्य लोकषप्रय साषहत्य आषण
कल्याणी कादं बरीचे कथानक कल्याणी कादं बरीची आशयसूत्रे
लषलत साषहत्य यातील साम्यभे द, लोकषप्रय साषहत्य
व्यत्क्तषचत्रण कल्याणी कादं बरीतील प्रसंगषचत्रण कादं बरीतील
कलाकृ तीचे रचनातंत्र लोकषप्रय साषहत्य आषण वाङ्मयीन
संघषम, वातावरणषनर्ममती, कल्याणी कादं बरीचे भाषाषवशेष
व्यवहार, लोकषप्रय साषहत्य आषण वाचकांची अषभरची,
घटक:५ णिज्ञानसाणहत्य (संकल्पना, स्िरूप, णिशे ष,
लोकषप्रय साषहत्याचे प्रकार, लोकषप्रय साषहत्याचे षवशेष, मराठी
िाटचाल आणण णिकास)
लोकषप्रय साषहत्याच्या प्रेरणा, मराठी लोकषप्रय साषहत्याचा
षवज्ञान साषहत्य संकल्पना, स्वरूप व षवशेष मराठी
उगम मराठी लोकषप्रय साषहत्याची वाटचाल, मराठी लोकषप्रय
षवज्ञानसाषहत्याची वाटचाल आषण षवकास,
साषहत्यातील कथा, कादं बरीचे स्वरूप, मराठी लोकषप्रय
घटक:६ अभयारण्य : जयं त नारळीकर
साषहत्यातील षवषयाचा साचे बंदपणा, मराठी लोकषप्रय
'अभयारण्य' कादं बरीची षनर्ममती, अभयारण्य' कादं बरीचे
साषहत्याचा षवकास , लोकषप्रय साषहत्य आषण मराठी वाचक
कथानक, 'अभयारण्य' कादं बरीची आशयसूत्रे 'अभयारण्य'
घटक : २ भालू : बाबा कदम
कादं बरीतील व्यत्क्तषचत्रण 'अभयारण्य' कादं बरीतील
'भालू' कादं बरीचे कथानक भालू व सज्जला यांच्यातील
प्रसंगषचत्रण, अभयारण्य'मधील भाषाषवशेष
षजव्हाळा, भालूची पन्ना व गुली कुत्रीशी मैत्री सजले चे लग्न
घटक : ७ आकाशभाणकते : सुबोध जािडे कर
रामराव मोडतो : भालूची मदत जयंताला िौजदार खांडेकरांची
कथानक आशयसूत्रे व्यत्क्तषचत्रण प्रसंगषचत्रण भाषाषवशेष
मदत भालूचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न जयंताला अन्नातून
घटक:८ ब्रेनिेव्हज : माधुरी शानभाग '
षवषबाधा रामराव रं कास अटक,अथक प्रयत्नाने जयंता
ब्रेनवेव्हज' कादं बरीचे कथानक 'ब्रेनवेव्हज' कादं बरीची
बचावतो, खांडेकर व सुषमत्राराजे यांच्या मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर
आशयसूत्रे 'ब्रेनवेव्हज' कादं बरीतील व्यत्क्तषचत्रण 'ब्रेनवेव्हज'
जयंत बाभळगावी परततो. कोटम डामा : साक्ष, उलटतपासणी,
कादं बरीतील प्रसंगषचत्रण 'ब्रेनवेव्हज' कादं बरीतील भाषाषवशेष
सत्तू बेरडाची महत्त्वाची साक्ष , रामराव रं कास षशक्षा, 'भालू'
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