
 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

TALEIGAON PLATEAU, TISWADI, GOA-403206 

2018-2019 

M. A. Marathi Programme 

The thrust areas of the Department include Grammar and Linguistics, Theory of 

Literature and Translation Studies, Medieval Literature, Christian Marathi Tradition of 

the 17th Century in Goa, Modern Forms of Literature, Marathi Literature in Goa, Dalit and 

Folk Literature and Science Fiction in Marathi. 

Scheme of Instruction (Semester System) 

Choice Based Credit System 
Course Code CORE COURSE No. of 

Credits 
Semester I 
MRC - 201  ejkBh O;kdj.kkpk iqufoZpkj   

A Review of Marathi Grammar 

4 

MRC - 202  vk/kqfud ejkBh lkfgR;kpk bfrgkl (1818 & 1947) 

History of Marathi Literature( 1818 -1947) 

4 

Semester II 
MRC - 203  Hkk”kkfoKku vkf.k ejkBh Hkk”kk 

Linguistics and Marathi Language 

4 

MRC - 204  vk/kqfud ejkBh lkfgR;kpk bfrgkl (1947&2015) 

History of Marathi Literature (1947- 2015) 

4 

Semester III 
MRC – 205 lkfgR; fl/nkar  

Theory of Literature 

4 

MRC - 206  fof’k”V lkfgR;izdkjkpk vH;kl  

A Form of Literature (Autobiographies) 

4 

Semester IV 
MRC -207 nksu e/;;qxhu ejkBh ys[kdkapk vH;kl 

A Study of Two Marathi Text Representing the Medieval 
Period 

4 

MRC- 208 ,dk vk/kqfud ejkBh lkfgfR;dkpk vH;kl  

A Study of Morden Marathi Author 

4 

OPTIONAL COURSES 
 

MRO-201 yksdlkfgR;kpk vH;kl  

A Study of FolkLiterature 

4 

MRO-202 xkseardh; ejkBh lkfgR;  

Goan Marathi Literature 

4 

MRO-203 Hkk”kkarjfo|k% fl/nkar o mi;kstu  

Translation: Theory and Application 

4 



 

 

 

MRO-204 1960uarjps ejkBh x| o i| ikBîkiqLrds  

Marathi Prose and Poetry: Post 1960 period 

4 

MRO-205 17O;k ‘krdkrhy xkseardh; f£Lrh ejkBh lkfgR;kpk vH;kl 

A Study of 17thCentury Goan Christian Marathi Literature 

4 

MRO-206 lfgR;kpk lekt’kkL=h; vaxkus vH;kl  

Sociological Study of Literature 

4 

MRO-207 la’kks/ku i/nrh o ra=  

Research Methodologies and Techniques 

4 

MRO-208 foKkulkfgR; 

Science Fiction in Marathi 

4 

MRO-209 fL=;kaph ejkBhrhy vkRepfj=s  

Autobiographies of Women in Marathi 

4 

MRO-210 nfyr lkfgR;kpk vH;kl 

A Study of Dalit Literature 

4 

MRO-211 O;kolkf;d ejkBh   

Professional Marathi 

4 

MRO-212 ejkBh lfgR;kps izdkjkarj o ek/;ekarj  

Marathi Literature: Transform & Trans-media 

4 

MRO-213 fo'olkfgR; % ejkBh vuqokn  

World Literature in Marathi Translation 

4 

MRO-214 Hkkjrh; lkfgR; % ejkBh vuqokn  

Indian Literature in Marathi Translation 

4 

MRO-215 izkphu Hkkjrh; lkfgR; % ejkBh vuqokn 

Ancient Indian Literature in Marathi Translation 

4 

MRO-216 ejkBhrhy ikSjkf.kd lkfgR;kpk vH;kl 

Mythological Literature in Marathi 

4 

MRO-217 ejkBhrhy ,sfrgkfld lkfgR;kpk vH;kl  

Historical Literature in Marathi 

4 

MRO-218 mi;ksftr leh{kk 

Applied Criticism 

4 

MRO-219 ltZu’khy ys[ku  

Creative writing  

4 

MRO-220 OkSpkfjd lkfgR;kpk vH;kl 

Ideological Literature in Marathi 

4 

MRO-221 ejkBh fouksnh lkfgR;kpk vH;kl 

Marathi Comedy Literature 

4 

MRO-222 
मोडी : भाषषक व साषहत्य परंपरा  

Moaddi : Linguistic and Literary Tradition 

4 

MRO -223 मराठीतील षनयतकाषलके (१८३२ ते १९६०)  
Periodicals in Marathi-1832-1960 

4 

MRD-224 Dissertation (optional) against any two optional papers    8 



  

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 201 

Title of the course: मराठी व्याकरणाचा पुनर्ववचार 

(Review of Marathi Grammar) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

 

आवश्यकता: व्याकरण म्हणजे काय याचे पूणणपणे आकलन करून भाषा नीटनेटकी व्यवस्थीत व व्यवहारपयोगी 

बनषवण्यासाठी व्याकरणाचा पुनर्ववचार होणे आवश्यक आहे.  

 

उद्दिष्ट:े भाषेंमध्ये, षलहणे, वाचणे व बोलणे याचे यथायोग्य ज्ञान व्याकरणाच्या अभ्यासाद्वारे षवद्यार्थयाांना देणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: A) मराठी व्याकरण: स्थूल रूपरेषा                              

I. वणण, शब्द, द्दक्रयापद (आख्यात) व प्रयोग, 

II. वाक्य, षवभक्ती (नावे व संख्या),  

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: B) मराठी व्याकरण: ताषववक षवचार                       

I. व्याकरणाच्या रचनेचे आषण अभ्यासाचे प्रयोजन काय? 

II. व्याकरणासाठी आधार भाषा कोणती- प्रमाण की बोली? 

III. मराठी व्याकरणाची परंपरा, 

IV. व्याकरणाचा पुनर्ववचार आवश्यक आहे काय?  

V. संस्कृत व इंग्रजी व्याकरणांच्या चौकटीत मराठीस बसषवण्याच्या प्रयत्ांमुळे षनमाणण 

झालेले प्रश्न 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: C) वणणषवचार – मराठी वणणमालेच्या पुनर्ववचाराची आवश्यकता            

I. वणाणचे उच्चारभेद        

II. स्वरांच्या हण स्व-दीघणत्वामागील तवव 

III. वणाणची संख्याषनश्चती 

IV. बाराखडीचे पूणाणपूणणवव  

                         D) शब्दजाषतषवचार- शब्दांची जाषतषनश्चत 

I. नामाचे वेगवेगळे प्रकार मानावेत काय?    

II. सवणनाम: ही स्वतंत्र जाती आहे काय? 

III. षवशेषण: षवकारी ककवा अषवकारी?    

IV. द्दक्रयाषवशेषण व द्दक्रयाषवशेषण अव्यय ह्या जाती पृथक आहेत काय?   

V. शब्दयोगी व केवलप्रयोगी अव्यये ही शब्दजातीच्या प्रकारांत येतात काय? 



 

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  E) षवभषक्तषवचार                                      

I. षवभषक्त प्रत्यावरून की अथाणवरून? 

II. षवभक्तक्तची संख्या व मतमतांतरे 

F)  द्दक्रयापदषवचार (आख्यातषवचार) व वाक्यषवचार  

I. द्दक्रयापदषवचार हा काळ व अथाणवरून की प्रत्यायावरून?  

II. संयुक्त द्दक्रयापद मानावे काय?  

III. शक्य व प्रयोजक हे स्वतंत्र द्दक्रयापदावरून मानावेत काय? 

IV. प्रयोग द्दकती मानावेत व का? 

V. कत्याांची व्याख्या  

VI. कमण व पूरक यांमधील वेगळेपणा  

VII. मराठीच्या संदभाणत वाक्यपृथक्करण, वाक्यातील शब्द चालषवणे व त्यांची युक्तायुक्तता 

 

अध्यापन पध्दती:  व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी. 

  

संदणभ ग्रंथ- 

 
1. मराठी व्याकरण वाद आषण प्रवाद - कृष्ण श्री. अजुणनवाडकर  

2. मराठी व्याकरण: काही समस्या - प्र. ना. दीषित 

3. मराठी व्याकरणचा इषतहास - कृष्ण श्री. अजुणनवाडकर 

4. मराठी व्याकरण-मो. रा वाळंब े

5. मराठी व्याकरणषववेक- म.ना आचायण 

6. मराठी व्याकरणाचा पुनणषवचार- अरक्तवद मंगरूळकर  

7. मराठीचे व्याकरण - लीला गोषवलकर 

8. शास्त्रीय मराठी व्याकरण- मोरो केशव दामले  

9. शुध्दलेखनषववेक - द. ना गोखल े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 202 

Title of the course: आधुषनक मराठी साषहत्याचा इषतहास (1818-1947) 

(History of Morden Marathi Literature 1818-1947) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: इंग्रजाच्या आगमनानंतर सामाषजक, सांस्कृषतक व शैिषणक पररवतणनाचे पडसाद मराठी साषहत्यावर उमटले त्यामूळे 

आधुषनक मराठी साषहत्याचा इषतहास जाणून घेणे मराठी षवषयांचे अध्ययन करणायाणेे षवद्यार्थयाांना आवश्यक आहे . 

 

उद्दिष्ट:े 1818-1947 या कालखंडातील प्रवाह व प्रवृतींचा पररचय देऊन मध्ययुगीन मराठी साषहत्यापेिा आधुषनक 

साषहत्याचे असलेले वेगळेपण स्पष्ट करणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: मराठी साषहत्य (अव्वल इंग्रजी कालखंड-1818-1885)                                 

I. आधुषनक मराठी साषहत्याची पूवणतयारी,  

II. षनयतकाषलके 

III. काव्यात्मक व कथनात्मक लेखन : नाटक व षनबंध,  

IV. भाषांतरीत साषहत्य  

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: मराठी साषहत्य 1885-1920   

I. केशवसुत व आधुषनक कषवपंचक,  

II. हररभाऊ आपटे आषण अन्य कादंबरीकार, 

III. कथा, नाटक, षनबंध 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: मराठी साषहत्य 1920-1940                                                                         

I. खाडेंकर- फडके युग व रषवद्दकरण मंडळाचा काळ  

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: नवसाषहत्याचा प्रारंभ    

I. नवतेचे वाङ् मयीन प्रयोजन 

II. नवकाव्य 

III. नवकथा  

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. आधुषनक मराठी वाङमयाची सांस्कृषतक पाश् वणभूमी- गो. म कुलकणी 

2. काव्य आषण काव्यदोय- वासुदेव बळवंत पटवधणन 

3. नाट्यषवमणश – के. नारायण काळे 

4. प्रदषिणा – खंड दसुरा  

5. मराठी कथा: षवसावे शतक, संपादक- के. ज पुरोषहत आषण सुधा जोशी 

6. मराठी कथा: संकल्पना व समीिा- सुधा जोशी 



7. मराठी कषवता- 1920 ते 1945: एक षचद्दकत्सक अभ्यास- सोमनाथ कोमरपंत 

8. मराठी कषवता: नवी वळणे- प्रकाश देशपांडे- केजरकर 

9. मराठी कादंबरी- षवसावे शतक- कुसुमावती देशपांडे 

10. मराठी रंगभूमी- श्री. ना बनहट्टी 

11. मराठी रोमॅषण्टक काव्यप्रषतभा- रमेश तेंडुलकर 

12. मराठी वाङमयाचा इषतहास (भाग एक व दोन)- अ.ना देशपांडे 

13. मराठी वाङमयाचा इषतहास-खंड 2- प्र. न जोशी 

14. मराठी वाङमयाचा इषतहास-खंड 5- संपादक रा. श्री जोग, महाराष्ट्र साषहत्य, पुणे 

15. मराठी वाङमयाचा इषतहास-खंड 6- संपादक गो. म कुलकणी, मसाप,पुणे 

16. वाङ मयेषतहास: सद्य: षस्थती आषण अपेिा- गो. म कुलकणी आषण द. द्दद पुंडे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 203 

Title of the course: भाषाषवज्ञान आषण मराठी भाषा 

(Linguistics and Marathi Language) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: 

 

साषहत्याच्या अभ्यासाच्या जोडीला भाषाषवज्ञानाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मानवी ज्ञानप्रद्दक्रया, सांस्कृषतक 

जीवन, सामाषजक जीवन इत्यादी गोष्टी भाषेमुळे शक्य होत नसल्याने भाषाषवज्ञान ह्या आंतरषवद्याशाखीय 

अभ्यासशाखेची आवश्यकता आहे. 

 

उद्दिष्ट:े भाषषक साम्रगीचे संकलन, षवश्लेषण, षनरीिण, वगीकरण षसध्दांत इत्यादी. तांषत्रक कौशल्य षशकवणे. 

- भाषेच्या प्रादेषशक भेदांची कल्पना देणे. 

-भाषेच्या इषतहासाची मांडणी करणे. 

-भाषषक पररवतणनाचे स्वरूप समजावून देणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: भाषाषवज्ञान- स्वरूप, पध्दती व कायण   

I. भाषाशास्त्र आषण भाशाषवज्ञान या संज्ञातील साम्यभेद 

II. ध्वषनपररवतणन- आंतररक व बाह्य कारणे, ध्वषनपररवतणनाचे प्रकार, वैषशष्ट्ये 

III. अथणमीमांसा ककवा शब्दप्रद्दक्रया- प्रकार, पररवतणने व उदाहरणे 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: ऐषतहाषसक भाषाषवज्ञानाची मूलतववे        

I. भाषाकुलसंकल्पना आषण जागषतक भाषांचे वगीकरण 

II. मराठीचे काषलक भेद-सोदाहरण ताषववक षववेचन 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: वणणनात्मक भाषाषवज्ञानाची मूलतववे   

I. स्वषनमषवचार 

II. पद्ददमषवचार 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: सामाषजक भाषाषवज्ञान  

I. प्रमाणभाषा व बोली यांचे परस्पर संबंध  

II. मराठीचे प्रादेषशक भेद 

III. मराठीच्या बोली- सोदाहरण षववेचन  

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण, भाषषक प्रयोगशाळा इत्यादी 

संदणभ ग्रंथ- 

 
1. अवाणचीन मराठी: एक भाषावैज्ञाषनक अभ्यास- रमेश धोंगडे 

2. आधुषनक भाषाषवज्ञान: षसध्दांत व उपयोजन- षमक्तलद मालशे 

3. बेलभाषा- सुमन बेलवलकर 

4. भयंकर सुंदर मराठी भाषा- द. द्दद. पुंडे 

5. भाषा आषण संस्कृती- ना.गो कालेलकर 



6. भाषा: इषतहास व भूगोल- ना. गो कालेलकर 

7. भाषाषवज्ञान व मराठी भाषा- अषनल गवळी 

8. भाषाषवज्ञान: वणणनावमक व ऐषतहाषसक संपादक. स.गं. मालशे, हे.षव इनामदार व अंजली सोमण 

9. भाषाशास्त्रषवचार- र.वा. मंचरकर 

10. मध्यमा- अशोक केळर 

11. मराठीचा भाषषक अभ्यास: संपादक मु. श्री कानडे 

12. मराठीचे ऐषतहाषसक भाषाशास्त्र – र. रा. गोसावी 

13. मराठीच्या प्रमाणभाषेचा स्वरूप – सुहाषसनी लद्द ू

14. वणणनात्मक भाषाशास्त्र: स्वरूप व पध्दती- कल्याण काळे व अंजली सोमण 

15. वैखरी- अशोक केळकर 

16. समाजभाषाषवज्ञान- रमेश वरखेडे 

17. सामाषजक भाषाषवज्ञान- प्रभाकर जोशी व चारूता गोखले 

18. सुलभ भाषाषवज्ञान – द. द्दद. पुंडे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 204 

Title of the course: आधुषनक मराठी साषहत्याचा इषतहास (1947-2015)  

(History of Morden Marathi Literature 1947-2015) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: स्वात्र्योंत्तर काळात झालेले सामाषजक, राजकीय षस्थत्यंतराचे पडसाद मराठी साषहत्यावर उमटले त्यामूळे आधुषनक 

मराठी साषहत्याचा इषतहास जाणून घेणे आवश्यक आहे. 

 

उद्दिष्ट:े 1947-2015 या कालखंडातील लेखकांचा व त्यांच्या साषहत्यकृतींचा संषिप्त पररचय देऊन या कालखंडातील प्रवाह 

व प्रवृत्तींचे अध्ययंन करण े

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: कषवता                                  

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: कथा व कादंबरी                      

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: नाटक 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: साषहत्यषवचार 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. 1960 नंतरची मराठी कषवता- उज्जवला मेहेंदळे 

2. आधुषनक मराठी कषवता (अरक्तवद देशपांडे गौरवग्रंथ)- अिय कुमार काळे 

3. कषवता- षनषशकांत षमरजकर 

4. कषवतेषवषयी- डहाके 

5. गेल्या अधणशतकातील मराठी कादंवरी-द्दकशोर सानप खोले 

6. गोमंतकीय मराठी कादंबरी- षवद्या प्रभूदेसाई 

7. षनळी पहाट- रा. ग जाधव 

8. मराठी कांदबरी क्तचतन आषण समीिा- चंद्रकांत बंद्ददवडेकर 

9. मराठी वाङमयाचा इषतहास (खंड सातवा) संपादक गो.म कुलकणी, मसाप पुणे 

10. मराठी साषहत्य प्रेरणा व स्वरूप (1950 -1975) संपादक पवार व हातकणंगलेकर 

11. महाराष्ट्र साषहत्य पत्रीका, दषलत साषहत्य षवशेषांक, द्ददवाळी 1987 

12. समकालीन मराठी साषहत्य (डॉ. षव. बा प्रभूदेसाई गौरवग्रंथ, साषहत्य प्रसार कें द्र, नागपूर) 

13. साषहत्य: ग्रामीण व दषलत (मदन कुलकणी गौरवग्रंथ)- ईश्वर नंदपुरे 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 205 

Title of the course: साषहत्य षसध्दांत  

(Theory of Literature) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: साषहत्यशास्त्राला फार  प्राचीन व श्रेष्ठ परंपरा लाभलेली आहे. या परंपरेला जे साषहत्यशास्त्रीय षसध्दांत मांडले 

आहे, त्या साषहत्यषवषयक मूलभूत प्रश्नांचे आकलन षवद्यार्थयाांना करून देऊन साषहत्याचा अभ्यास अषधक समृध्द 

करण्यास या पाठ्यक्रमाची आवश्यकता आहे.  

 

उद्दिष्ट:े साषहत्यषसध्दांताच्या ह्या पाठ्यक्रमाचे महवव म्हणजे वेगवेगळ्या षसध्दांताचे, संकल्पनेचे आषण साषहत्यषसध्दांत 

षवषयक  षवचारांचे पररष्कृत रूप षवद्यार्थयाांना सुत्ररूपाने समजावून देणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: साषहत्याची प्रकृती  

I. लषलत व लषलत्तेतर साषहत्य 

II. साषहत्यकृतीतील कलात्मकता व रंजकता 

III. साषहत्यषनर्वमती व आस्वाद यांतील कल्पनाशक्तीचे कायण 

IV. साषहत्याचा पररणाम: षवषवध षसध्दांत 

V. भावनाजागृत्ती षसध्दांत- कॅथार्वसस वप्रेरणा संतुलनचा षसध्दांत व रसषसध्दांत 

VI. ज्ञानात्मक षसध्दांत 

VII. नैषतक पररणाम 

VIII. वाचक- प्रषतसाद षसध्दांत 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: साषहत्याचे प्रयोजन (भारतीय व पाश्चात्य साषहत्यशास्त्राच्या आधारे)  

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: साषहत्यातील प्रवृत्ती व षवचारसरणी  

I. अषतवास्तववाद 

II. सौंदणयवाद 

III. वास्तववाद 

IV. अषतवास्तववाद 

V. अषस्तत्ववाद 

VI. आधुषनकवाद 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: साषहत्याचे मूल्यमापन 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. अररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र (भाषांतर- गो.षव. करंदीकर) 

2. कषवता आषण प्रषतमा (कल्पनाशक्तीचे कायण, पृष्ठांक 45-47)- सुधीर रसीळ 

3. छांदसी- पुरूषोत्तम षशवराम रेग े



4. पाश्चात्य साषहत्यशास्त्र: षसध्दांत व संकल्पना- सुरेश धायगुडे 

5. मराठी भाषा आषण शैली- रमेश धोंगडे 

6. माक्सणवादी साषहत्यषवचार- के.रं. षशरवाडकर 

7. मूल्यसंकल्पना आषण साषहत्यषवचार, डॉ. बाळकृष्ण कवठेकर गौरवग्रंथ (संपादक. प्रकाश मेदकर) 

8. मृगजळाच्या लाटा-मनोहर नाईक 

9. वाङ् मयीन आकलन- रा.ग जाधव 

10. वाङ् मयीन वाद: संकल्पाना आषण स्वरूप -संपादक- सीताराम रायकर, आनंद यादव, पंषडत टापरे, 

द.द्दद.पुंडे 

11. वाङ् मयीन शैली आषण तंत्र- संपादक म.द. हातकणंगलेकर 

12. समीिेची नवी रूपे- गंगाधर पाटील 

13. साषहत्य स्वरूप व समीिा- वा.ल कुळकणी 

14. साषहत्य: अध्यापन व प्रकार ( वा.ल कुलकणी गौरवग्रंथ)- संपादक: श्री.प.ु भागवत, सुधीर रसाळ, मंगेश 

पाडगावकर, षशल्पा तेंडुलकर, अंजली कीतणने 

15. साषहत्यवेध- के.रं.षशरवाडकर 

16. साषहत्यशास्त्र: स्वरूप व समस्या- वसंत पाटणकर 

17. साषहत्यषसध्दांत (भाषांतर: सखाराम गंगाधर मालशे)- रेने वेलेक आषण ऑस्टीन वॉरेन 

18. साषहत्याची भाषा-भालचंद्र नेमाडे 

19. साषहत्याचे तववज्ञान- षव.ना. ढवळे 

20. साषहत्याचे संदणभ- हररश्चंद्र थोरात 

21. साषहत्यातील संप्रदाय-रा.शं.वाक्तळबे 

22. सौंदणय आषण साषहत्य- बाळकृष्ण सीताराम मढेकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 206 

Title of the course: षवषशष्ट साषहत्यप्रकाराचा अभ्यास (आत्मचररत्र )  

(A Form of Literature) (Autobiography) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: साषहत्याच्या अध्यपनामध्ये कोणत्याही साषहत्यप्रकारचा सैध्दांषतक अभ्यास करणे आवश्यक ठरते 

 

उद्दिष्ट:े या षवषयामध्ये आत्मचररत्र या प्रकाराचे स्वरूप सांगणे, तसेच मराठीतील काही आत्मचररत्राचा अभ्यास करणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: आत्मचररत्र या साषहत्यप्रकाराची संकल्पना   
I. चररत्र आषण आत्मचररत्र 

II. आत्मचररत्रलेखनाची परंपरा 
III. आत्मचररत्राची लेखनवैषशष्ट्य े
IV. आत्मचररत्रांचे मूल्यमापन 

 
श्रेयाकंन क्रमांक 2:   

I. आत्मवृत्त- महषी धोंडो केशव कव े

II. आमचा बा आनी मी- नरेंद्र जाधव 

 
श्रेयाकंन क्रमांक 3:   

I. लेखक आषण माणूस- श्री. ना पेंडस े

II. बलुत-ं दया पवार 

 
श्रेयाकंन क्रमांक 4:    

I. जीणं आमुच-ं बेबी कांबळे 

II. रास- सुमा करंदीकर 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. आत्मचररत्र- आलोचना, ऑक्टोबर, (1974) गो. म. कुलकणी 

2. आधुषनक मराठी वाङ मयाचा इषतहास, खंड-2 – अ.ना देशपांडे 

3. चररत्र- आत्मचररत्र- अ.म. जोशी 

4. चररत्र- आत्मचररत्र- सदा कहाण डे 

5. दषलत स्वकथने- आरती कुसरे कुलकणी 

6. षस्त्रयांचे आत्मचररत्र- षवमल भालेराव 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 2067 

Title of the course: दोन मध्ययुगीन मराठी लेखकांचा अभ्यास 

(A Study of Two Medieval Authors)  

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: मराठी साषहत्याला लाभलेल्या मध्ययुगीन साषहत्यकृतीचा आशय व आकृतीबंधाच्यादषृ्टीने षवचार करणे आवश्यक 

आहे. 

 

उद्दिष्ट:े मध्ययुगीन साषहत्य, समाज भाषा, प्रयोजन याचा षवचारषवमणश करणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन 1 व 2   समणथ रामदास षववेक दशणन  (संत रामदास, साषहत्य अकादमी प्रकाशन)  

 

श्रेयाकंन 3 व 4  कृष्णदासशामा षवरचीत  “श्री कृष्णचररत्रकथा” 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. ऐसी हे समणथ पदवी, अशोक प्रभाकर कामत 

2. पाच भषक्तसंप्रदाय- र.रा. गोसावी 

3. पाच संतकवी- शं.गो. तुळपुळे 

4. मध्ययुगीन संत साषहत्य: काही आयाम- यु. म पठाण 

5. मध्ययुगीन संतसाषहत्य: काही आयाम- यु. म. पठाण 

6. मराठी वाङ मयाचा इषतहास (खंड 1) (आरंभापासून इ.स. 1350 पयांत) संपा. शं.गो. तुळपुळे. 

7. महाराष्ट्र सारस्वत – षव. ल. भाव े

8. राजगुरू समणथ रामदास, शं. दा. पेंडसे 

9. रामदास वाङ मय आषण कायण, न.र. फाटक 

10. श्री समथण चररत्र, न.र. फाटक 

11. श्रीसमथण आषण समथण संप्रदाय, अ.ब. कोल्हटकर, र.रा गोसावी 

12. समथाणचे पदवाङ मय- र.रा. गोसावी 

13. समणथ रामदासषवरचीत मनाचे श्लोक, र.रा. गोसावी 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRC- 208 

Title of the course:  

एका आधुषनक मराठी साषहषत्यकाचा अभ्यास (बाळकृष्ण दत्तात्रेय सातोस्कर) 

                               (A Study of Morden Marathi Author) (Balkrishna Dattatreya Satoskar) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: वाङ् मयाच्या आकलनासाठी व वाङ् मयषवषयक जाषणव वाढषवण्यासाठी एका सम्रग लेखकाचा साषहत्यषवषयक 

दषृ्टीकोण समजणे आवश्यक आहे. 

 

उद्दिष्ट:े एका लेखकाच्या साषहत्यकृतींचा सवाांगाने अभ्यास करणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1:                                         

I. अषभराम 

II. जाई 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2:           

I. प्रीतीची रीत व इतर कथा 

II. तारांबळ नाटक 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: 

I. द्रािांच्या देशात (1944) 

II. पाररसचे भषवष्य/ युषलषससचा प्रवास (1946) 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  

I. संशोधनपर साषहत्यकृतींचा परामषण 

II. प्रकाशक म्हणून मराठी वाङ् मयासाठी केलेले योगदान 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. अवाणचीन गोव्याचा इषतहास खंड 1 ते 3 (1987) 

2. ओषडसी अथाणत ओषडषसअसचा प्रवास 

3. गोमंतक प्रकृती आषण संस्कृती खंड 1 (1979) 

4. गोमंतकीय मराठी साषहत्याचे षशल्पकार (1975) 

5. ग्रंथ वगीकरण ताषववक (1960) 

6. जाई (1962) 

7. बादसायन (1993) 

8. बा.द. सातोस्कर स्मृतीग्रंथ- सुरेश वाक्तळबे 

9. मराठी माषसकांचे पषहले शतक (1986) 



  
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRo- 201 

Title of the course: लोकसाषहत्याचा अभ्यास 

(A Study of Folk Literature) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 
Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: प्राचीन काळापासून भारतीय लोकजीवनामध्ये षनमाणण झालेली लोकवाङ् मयाची परंपरा जाणून घेण्याच्या दषृ्टीने 

या षवषयाची आवश्यकता आहे. 

 

उद्दिष्ट:े लोकसाषहत्यामध्ये असलेल्या अनेक प्रकारांचा तसेच त्याच्या आषवष्कारांच्या स्वरूपलिणांची चचाण या 

षवषयामध्ये करणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: लोकसाषहत्याची संकल्पना, प्रकार व वैषशष्ट्ये   

A. संस्कृतीचे प्रकार:   

I. आद्ददम संस्कृती 

II. लोकसंस्कृती 

III. नागर संस्कृती 

IV. जनषप्रय संस्कृती 

V. भषक्तसंस्कृती 

B. लोकसाषहत्याच्या षनर्वमतीत स्त्री वगाणचा सहभाग 

C. लोकसाषहत्यातील समाजजीवन आषण संस्कृतीचे दशणन 

D. लोकोक्ती  

                         

श्रेयाकंन क्रमांक 2:  लोकसाषहत्य अभ्यासाच्या पध्दती आषण अभ्यास परंपरा  

  

श्रेयाकंन क्रमांक 3:  महाराष्ट्रीय व गोमंतकीय लोकसाषहत्याचा स्थूल पररचय 

  

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  पाठ्यपुस्तके  

I. काणी काणी कोतवा- पांडुरंग फळदेसाई 

II. गोव्यातील धालो- वसुधा मान े

III. दगडी जात्याच्या रेशमी गळा- भगवंत देशमुख 

IV. मराठी लोककथा- मधुकर वाकोडे 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. कोकणचा दशावतार- उदय खानोलकर 

2. कोकणी लोकगीते- प्र. श्री नेरूरकर 

3. गोमंतकीय लोकलला- षवनायक खेडेकर 

4. मराठी लोककथा: स्वरूपमीमांसा-वैदेही कोळेकर 



5. मौषखकता आषण लोकसाषहत्य- मधुकर वाकोडे आषण सुषमा करोगल 

6. रूपड्ांची रूपकथा- ज. स सुखठणकर 

7. लोककलानंद- षवनायक षवठ्ठल फडते- आखाडकर 

8. लोकनाट्याची परंपरा- षव. कृ जोशी 

9. लोकपरंपरेतील स्त्री प्रषतभा- प्रभाकर मांडे 

10. लोकलला: दशावतार  

11. लोकसंस्कृतीचे अंत:प्रवाह- शरद व्यवहारे 

12. लोकसररता- षवनायक खेडेकर 

13. लोकसाषहत्य: भाषा आषण संस्कृती- सरोषजनी बाबर 

14. लोकसाषहत्यकोश- सरोषजनी बाबर, वसंत दावतर व प्रभाकर मांडे 

15. लोकसाषहत्यमीमांसा (भाग एक व दोन)- षवश्वनाथ क्तशदे 

16. लोकसाषहत्याची रुपरेषा – दगुाण भागवत 

17. लोकसाषहत्याचे मूलधन- काकासाहेब कालेलकर व वामनराव चोरघडे 

18. लोकसाषहत्याचे स्वरूप- प्रभाकर मांडे 

19. स्त्रीजीवन- साने गुरूजी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRo- 202 

Title of the course: गोमंतकीय मराठी साषहत्य  

(Goan Marathi Literature) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: गोमंतकाच्या भाषषक, सांस्कृषतक व साषहत्यीक वारसा जपणे ही आपल्या काळाची गरज आहे. 

 

उद्दिष्ट:े गोमंतकातील वेगवेगळ्या साषहत्यकृतींच्या अभ्यासाद्वारे गोमंतकीय वैषशष्ट्यांचा अभ्यास करणे . 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: आभाळवाटा- शंकर रामाणी 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: महापवण- स.ं शं. देसाई 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: आठवणी माझ्या कारावसाच्या- पा.प.ु षशरोडकर 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: आज इथे तर उद्या षतथ-ेउषा पाणंदीकर  

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. आजचा व कालचा गोमंतक- धी गोवा क्तहद ूअसोषसएशन 

2. गोमंतकीय मराठी वाङ् मयाचा इषतहास (खंड-2)- संपादक एस.एस. नाडकणी, सो.द कोमरपंत 

3. गोमंतकीय मराठी साषहत्याचे आधुषनक षशल्पकार- बाळकृष्ण दत्तात्रेय सातोस्कर 

4. गोमंतकीय मराठी साषहत्याचे षशल्पकार (खंड 1)-बाळकृष्ण दत्तात्रेय सातोस्कर 

5. गोमंतशारदा- स.ं रामदास प्रभ ू

6. भारतकार हेगडे देसाई यांचे षनवडक लेख खंड 1 व 2- संपादक शषशकांत नावेकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRo- 203 

Title of the course: भाषांतरषवद्या: षसध्दांत व उपयोजन  

(Translation: Theory and Application) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

 

आवश्यकता: आजच्या युगात भाषांतरषवद्यचे कौशल्य असणे हे महत्वाचे आहे. 

 

उद्दिष्ट:े भाषांतरामध्ये भाषांतरषवषयीची कौशल्ये सांगून भाषांतराचे वेगवेगळे प्रकार स्पष्ट करणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: भाषांतर: स्वरूप आषण उद्ददष्ट े  

I. भाषांतराची आवश्यकता व महवव 

II. भाषांतर: शास्त्र की कला? 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: भाषांतरप्रद्दक्रया  

I. भाषांतरसंषहतेचे स्वरूप, मूळ संषहतेचे पुनघणटन 

II. स्रोतसंषहतेचे अथणग्रहण, षवश्लेषण, अथाांतरण व अथणसंप्रेषणिमता 

III. भाषातंरप्रद्दक्रयेतील समस्या 

IV. भाषांतर, अनुवाद, रूपांतर, शाषब्दक अनुवाद व भावानुवाद 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: भाषातंर व भाषातंरकार 

I. भाषांतराची षवषवध िेत्रे व प्रकार 

II. कायाणलयीन:  वैज्ञाषनक, तांषत्रक, षवज्ञापन े

III. साषहषत्यक: गद्य-पद्य, वैचाररक, अन्य प्रकार 

IV. भाषांतराची साधन:े कोशवाङ मय, पररभाषा, पयाणयी शब्दकोश, संगणक 

V. भाषांतराचे गुण  

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  उपयोजनासाठी षवद्यार्थयाणकरवी स्वाध्याय व षनबंधलेखन 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. कषवतेचे भाषांतर- द्ददलीप षचत्रे (आलोचना, 27.5 जानेवारी 1989) 

2. कषवतेचे भाषांतर- द्ददलीप षचत्रे (नवभारत, 36.7, एषप्रल 1983) 

3. तौलषनक साषहत्यभ्यास- वसंत बापट 

4. भाषांतर- सदा कहाणषेडे 

5. भाषांतर: काही प्रश्न- षवलास सारंग (सत्यकथा, सप्टेंबर,1974) 



6. भाषांतर: शास्त्र की कला?- म.षव पाठक व रजनी ठकार 

7. भाषांतरमीमंसा- संपादक:कल्याण काळे, अंजली सोमण 

8. भाषांतराचे काही प्रश्न- षवलास सारंग (सत्यकथा, ऑगस्ट,1974) 

9. भाषातंराचे भाषावैज्ञाषनक पैलू- रोमान याकोबसन (भाषांतरकार: षमक्तलद मालशे, भाषा आषण 

जीवन,10,03,    पावसाळा,1992) 

10. लषलत साषहत्याचे भाषातंर: एक यिप्रश्न-लीला अजुणनवाडकर (भाषा आषण जीवन,10,03, 

पावसाळा,1992) 

11. साषहत्यसूची (भाषांतर षवशेषांक), द्ददवाळी 1989 

साषहत्य-सेतू (साषहत्याचे भाषांतर एक अभ्यास)- एल.एस. देशपांडे 

12. साषहत्याची भाषा- भालचंद्र नेमाडे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRo- 204 

Title of the course: 1960 नंतरच मराठी गद्य व पद्य पाठ्यपुस्तके  

(Marathi Prose and Poetry: Post 1960) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

 

आवश्यकता: 1960 नंतरच्या वेगवेगळ्या वृत्ती, प्रवृत्तीचा त्या कालखंडातील साषहत्यकृतीद्वारे षवचार षवमणश करणे 

आवश्यक आहे. 

 

उद्दिष्ट:े 1960 नंतरच्या षस्थत्यंतराचा प्रेरणा आषण त्यामधून उदयाला आलेल्या नव्या प्रवृत्ती मराठी 

साषहत्यकृतीच्याद्वारे अभ्यासकापयांत पोचषवणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1:  कषवता- कषवतेनंतरच्या कषवता-द्ददलीप षचत्रे   

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2:  कथा- आतण- मोषनका ग्रजेंद्र गडकर  

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3:  कांदबरी- इंधन- हमीद दलवाई 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4:   नाटक- कालाय तस्मै नम: -षच. त्र्यं. खानोलकर 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. अधणशतकातील मराठी कांदवरी- षवलास खोले 

2. पार्वथवतेचे उदयास्त- द. षभ कुलकणी 

3. प्रद्ददिणा (खंड-2)- कॉषण्टनेण्टल प्रकाशन, पुणे  

4. मराठी कथा: षस्थषतगती- अंजली सोमण 

5. मराठी कषवता- प्रकाश देशपांडे- केजरकर 

6. मराठी कादंबरी: प्रेरणा व स्वरूप- गो. मा. पवार व म.द. हातकणंगलेकर 

7. मराठी भाषा आषण साषहत्य- षव. भा देशपांडे ल स्नेहल तावरे 

8. समकाषलन मराठी साषहत्य- द. षभ कुलकणी अषभनंदन ग्रंथ 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 205 

Title of the course: 17 व्या शतकातील गोमंतकीय षिस्ती मराठी साषहत्याचा अभ्यास  

(A Study of 17th century Goan Christian Marathi Literature) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: गोव्याचा भाषषक व सांस्कृषतक इषतहास या दषृ्टीने षिस्ती धमोपदेशकांनी षलहलेल्या या वाङ् 

मयाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. 

उद्दिष्ट:े षिस्ती साषहत्याचा ऐषतहाषसक वाङ् मयीन व भाषषक अभ्यासाच्या दषृ्टीने षवचार करणे 

-पोतुणगीज पूवणकाषलन व पोतुणगीजकालीन ग्रंथसंपदा जाणून घेणे. 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1:  

I. मराठीतील षिस्ती वाङ् मयाची पूवणपीरठका आषण परंपरा 

II. षिस्ती षमशनयाांे्नी मराठी वाङ् मयात घातलेली भर  

श्रेयाकंन क्रमांक 2:  

I. षिस्ती मराठी वाङ् मयषवषयक संशोधन कायाणचे स्वरूप 

II. षिस्ती मराठी वाङ् मयषवषयक संशोधक  

श्रेयाकंन क्रमांक 3: पाठ्यपुस्तके  

I. द्दक्रस्ताचे यातनागीत                                                        

संपादक – प्रा. अ. का षप्रयोळकर 

II. द्दक्रस्ताच्या वधस्तंभारोहणाची प्रसंगीचे षवळाप                      

संपादक- डॉ. षव. बा. प्रभुदेसाई 

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  

I. सांतु आंतोषनची जीवीत्वकथा                                                 

पाद्री आतोंषनयु द सालादाञ्ज्य 

II. फादर षसमांव गॉषमशषवरषचत ‘सवेश्ववराचा ज्ञानोपदेश’           

संपादक- डॉ. षव. बा. प्रभुदेसाई 

अध्यापन पध्दती:  व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. Goan Christian Marathi Vilapika during the 17th century – S.M Tadkodkar 

2. कोंकणषमत्र (द्ददवाळी अंक,1966) मांडवी (ऑगस्ट, 1969) 

3. षिस्ती मराठी वाङ् मय -  गं. ना. मोरजे 

4. गोमंतकीय द्दक्रस्त्यांची मराठी परंपरा- प्रा. अनंत काकबा षप्रयोळकर 

5. गोमंतकीय मराठी वाङ् मयाचा इषतहास (खंड-1)- स.ं षव. बा प्रभूदेसाई, रवींद्र घवी 

6. जेजुइतांचे मराठी वाङ् मय कायण (ओझरती ओळख) - प्रा. अनंत काकबा षप्रयोळकर  

7. पाद्री थॉमस स्टीफन्स आषण त्याचे षिस्तपुराण- स.गं. मालशे 

8. फ्रें च कवींनी षलहलेली मराठी पुराणे- प्रा. अनंत काकबा षप्रयोळकर 

9. मराठी वाङ् मयाचा इषतहास, खंड 4 – प्रा. अ. ना देशपांडे 

10. सतराव्या शतकातील गोमंतकीय बोली- षव. बा प्रभूदेसाई 

11. सांतु आंतोषनची अचणया- प्रा. अनंत काकबा षप्रयोळकर 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 206 

Title of the course: साषहत्याचा समाजशास्त्रीय अंगाने अभ्यास 

(Sociological Study of Literature) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: साषहत्य हे सामाषजक व्यवस्थांशी जोडलेले असल्याने साषहत्याचा सामाषजक अंगाने अभ्यास करणे 

महत्वाचे ठरते. 

 

उद्दिष्ट:े साषहत्यातील वैचाररकता, मूल्ये, शैली, भाषा, तंत्रे इत्यादींचा सामाषजक संदणभ तपासून पाहणे.  

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: साषहत्य व समाजशास्त्र 

I. साषहत्याच समाजशास्त्र: स्वरूप आषण हेत ू

II.   सामाषजकता, कलामूल्ये व जीवनमूल्ये 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: साषहत्य व साषहत्याची सामाषजकता 

I. लेखकषनष्ठ षवचार 

II. वाचकषनष्ठ षवचार 

III. दषलत व ग्रामीण साषहत्याच्या प्रेरणा व स्वरूप 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: पाठ्यपुस्तके  

I. नवी मळवाट (कषवतासंग्रह)- शरदचंद्र मुषक्तबोध 

II. ओझ (कथासंग्रह)- षवठ्ठल गावस 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: पाठ्यपुस्तके 

I. धग (कादंबरी)- उध्दव शेळके 

II. देवनवरी (नाटक)- प्रेमानंद गज्वी 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. साषहत्य आषण समाज- संपादक नागनाथ कोत्तापल्ले (गो.मा. पवार गौरवग्रंथ)  

2. साषहत्य आषण सामाषजक संदभण- रा. ग. जाधव 

3. साषहत्य व संदभण- सदा कहाणगडे 

4. साषहत्य, समाज व संस्कृती- वसंत आबाजी डहाके 

5. साषहत्याचे सामाषजक संदभण- हररश्चंद्र थोरात 

 

 

 



  
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 207 

Title of the course: संशोधन पध्दती व तंत्र  

(Research Methodologies and Techniques) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

 

आवश्यकता: वाङ् मयाचा अभ्यास करताना त्यावर संशोधन होणे आवश्यक असते. त्यामुळे त्यावरील संशोधन पध्दती व 

तंत्र याचे ज्ञान करून देणे पाठ्यक्रमात आवश्यक आहे. 

 

उद्दिष्ट:े -षवद्यार्थयाांना संशोधनाचे स्वरूप सांगून त्यामागील शास्त्रीय पध्दतीचे ज्ञान करून देणे 

-साषहत्य संशोधनाची व्याप्ती दशणषवणे 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक A: संशोधनाची संकल्पना   

I. पररचय, परीिा, संशोधन: साम्यके 

II. वैज्ञाषनक, सामाषजक व साषहषत्यक संशोधन यांतील साम्यभेद, 

III. साषहत्यसंशोधन, समीिा व साषहत्याचा इषतहास यांतील परस्पर संबंध, 

IV. संशोधनाची षवषवध िेत्र:े साषहत्यकृती, लेखक व साषहत्यप्रकार 

श्रेयाकंन क्रमांक B: वाङमयीन कालखंडाच्या संशोधनाचे स्वरूप  

I. प्राचीन काल 

II. अवाणचीन काल व  

III. लोकसाषहत्याचे संशोधन 

श्रेयाकंन क्रमांक C: साषहत्यसंशोधन, समीिा व साषहत्येइषतहास यातील परस्परसंबंध   

I. साषहत्यसंशोधनाच्या षवषवध पध्दती आषण अभ्याससाधने, 

II. पाठषचद्दकत्सा व साधनषचद्दकत्सा, 

III. ऐषतहाषसक कागदपत्रे, षशलालेख, ताम्रपट, चक्रमुद्ददत प्रती, छायाप्रती, 

IV. स्िूमपट, संगणक यंत्रादींचा षवचार 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: शोधषनबंधाची षसध्दता   

I. साधनसाम्रुग्रीची षसध्दता 

II. लेखन 

III. तळरटपांचे माहात्म्य 

IV. शोधषनबंधलेखनाची षसध्दता 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. Elements of Research, Prentice-Hall, Mew York,1954- F.L Whitney 

2. दमयंती स्वयंवर (1935)- प्रा. अ. का षप्रयोळकर 

3. प्राचीन भारतीय षलपीमाला- राबबहादरू पंषडत गो.षह. ओझा (मराठी अनुवाद: लक्ष्मी नारायण) 

4. भाषा व साषहत्य संशोधन (खंड 1 ते 3) संपादक:  वसंत जोशी (महाराष्ट्र साषहत्य पररषद, पुणे)  



5. मराठी बखर गद्य – गं.ब. ग्रामोपाध्य े

6. मराठी बखर- र.षव. हेरवाडकर  

7. मराठी संशोधन षवद्या- उषा माधव देशमुख 

8. वाङमयीन षवद्ववत्ता – द.ु का संत 

9. संशोधकाचे षमत्र (भाग पषहला)- ग.ह खरे 

10. संशोधन पध्दती, प्रद्दक्रया, अंतरंग- द.ु का संत 

11. संशोधन स्वरूप व पध्दती- सदा कहाांडे 

12. संशोधन: व्याप आषण षवस्तार, भाषा आषण साषहत्य संशोधन, भाग तीन, मसाप, पुणे 

13. संशोधन: स्वरूप  आषण पध्दती- स.ुरा चुनेकर आषण रंगनाथ पठारे (संपाद्ददत) 

14. साधनषचद्दकत्सा- वा.सी बेंद्र े

15. साषहत्यशोधणी- उषा माधव देशमुख 

16. साषहत्यसमीिा आषण पाररभाषषक संज्ञा- वसंत दावतर 

17. सूचींची सूची- स.ुरा चुनेकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 208 

Title of the course: विज्ञान साहित्य 

(Science Fiction in Marathi) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

 

आवश्यकता: पारंपररक जाषणवेपेिा आधुषनक युगातील नव्या तंत्रज्ञानाची सांगड साषहत्यामध्ये कशा घातली आहे याचा 

षवचार करण्याची आवश्यकता आहे. 

 

उद्दिष्ट:े षवज्ञानाचा साषहत्यामध्ये झालेला आषवष्कारांचे स्वरूप तपासून पाहणे. 

 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: षवज्ञानसाषहत्य: स्वरूप व इषतहास 

I. षवज्ञानसाषहत्याची संकल्पना 

II. षवज्ञानसाषहत्याची मराठी परंपरा 

III. षवज्ञानसाषहत्य आषण साषहत्यसमीिा 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: पाठ्यपुस्तके:  

I. एषप्सलॉन     -    षशरीष गोपाळ देशपांडे               (कषवतासंग्रह) 

II. मृत्युदतू        -    षनरंजन घाटे                        (कथासंग्रह) 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 3: 

I. आकाशभाद्दकत े -    सुबोध जावडेकर                    (कथासंग्रह)      

II. व्हायरस          -    जयंत नारळीकर                    (कादंबरी) 

     

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  

I. आघात      -     बाळ फोंडके                               (कादंबरी) 

II. षवल्पवा     -     अरूण साध ू                               (कादंबरी) 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. षवज्ञानसाषहत्य आषण संकल्पना- संपादक द. द्दद कुलकणी व षनरंजन घाटे 

2. मराठी षवज्ञानसाषहत्य – संपादक – म.स.ु पगारे 

3. युगवाणी, ऑगस्ट 1984 

4. युगवाणी, मे 1985 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 209 

Title of the course: षस्त्रयांची मराठीतील आत्मचररत्र े 

(Autobiographies of Women in Marathi) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: मराठी साषहत्यिेत्रात आशयाला व आषवष्कारांच्या दषृ्टीने वेगळे ठरलेल्या स्त्रीयांच्या आत्मचररत्रांच्या 

अभ्यास महववाचा आहे, 

उद्दिष्ट:े पुरूष व स्त्री यांच्या व्यषक्तमववांमध्ये असलेल्या भेदांची जाषणव करून देऊन स्त्री जीवनाचे वेगऴेपण 

त्यांच्या आत्मचररत्राद्वारे स्पष्ट करणे. 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: आत्मचररत्रलेखन: संकल्पना 

I. चररत्रलेखन व आत्मचररत्रलेखन- शास्त्र आषण कला, तौलषनक आकलन 

II. मागील शंभर वषाणतील मराठी षस्त्रयांनी षलहलेल्या आत्मचररत्रांचा इषतहास 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: षस्त्रयांची आत्मचररत्र:े ठळक वैषशष्ट्ये  

I. षस्त्रयांच्या आत्मचररत्रांतून घडणारे तत्काषलन व्यक्ती, काल व समाज यांचे दशणन 

II. आत्मचररत्रातील स्त्रीचे व्यषक्तमवव 

III. षस्त्रयांच्या आत्मचररत्रांचे वगीकरण व त्यातून द्ददसणारी लेखन वैषशष्ट्ये 

अ. साषहषत्यक व समाजसुधारक यांच्या पत्ींनी षलहलेल्या 

आत्मचररत्राचे स्वरूप 

आ. कलावंत षस्त्रयांची आत्मचररत्रे  

इ. दषलत षस्त्रयांची आत्मचररत्र े

ई. आत्मचररत्रातून जाणवणारे पती- पत्ी संबंध  

IV. षस्त्रयांच्या आत्मचररत्रांची वैषशष्ट्य े

V. षस्त्रयांच्या आत्मचररत्रांची भाषा आषण शैली 

VI. षस्त्रयांच्या आत्मचररत्रांचे मूल्यमापन 

श्रेयाकंन क्रमांक तीन:  

I. पटावरील प्यादे- यमुनाबाई खाषडलकर 

II. सांजवात- आनंदीबाई षशके 

श्रेयाकंन क्रमांक चार: 

I. सांगते ऐका-हंसा वाडकर 

II. मी वनवासी- क्तसधू सपकाळ 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. आत्मचररत्र- आलोचना, ऑक्टोबर, (1974) गो. म. कुलकणी 

2. आधुषनक मराठी वाङ मयाचा इषतहास, खंड-2 – अ.ना देशपांडे 

3. चररत्र- आत्मचररत्र- अ.म. जोशी 

4. चररत्र- आत्मचररत्र- सदा कहाण डे 

5. दषलत स्वकथने- आरती कुसरे कुलकणी 

6. षस्त्रयांचे आत्मचररत्र- षवमल भालेराव 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 210 

Title of the course: दषलत साषहत्यांचा अभ्यास  

(A Study of Dalit Literature) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

 

आवश्यकता: मराठी साषहत्यिेत्रात आशयाच्या व भाषेच्या दषृ्टीने महत्वाचा ठरलेला हा प्रवाह अभ्यासणे आवश्यक 

आहे.  

उद्दिष्ट:े पारंपररक समाजव्यवस्थेपासून उपेषित राहूनही साषहत्यामध्ये आपल्या वेगळ्या प्रकाराच्या षनर्वमतीची 

जाषणव करून देणायाणथ वेगवेगळ्या जाती-जमातींमधील वैषशष्ट्यांची ओशख करून देणे.  

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1:  दषलत साषहत्य: संकल्पना, प्रेरणा व प्रयोजन 

श्रेयाकंन क्रमांक 2: दषलत साषहत्यातील षवषवध वाङ् मयप्रकारांचा षवकास  

श्रेयाकंन क्रमांक 3: पाठ्यपुस्तके 

I. षवद्रोही कषवता – संपादक:  केशव मेश्राम 

II. माकडीचा माळ- अण्णाभाऊ साठे 

श्रेयाकंन क्रमांक 4: पाठ्यपुस्तके 

I. तृतीय रत्- ज्योषतबा फूले ( संपादक: दत्ता भगत) 

II. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे षनवडक लेख- गंगाधर पानतावणे 

 

अध्यापन पध्दती:  

 

व्याख्याने, चचाणसत्र, स्वाध्याय, पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

संदणभ ग्रंथ-  

 
1. अिर भाद्दकते- केशव मेश्राम 

2. ग्रामीण- दषलत साषहत्य: चळवळ आषण समीिा- मधुकर मोकाशी 

3. दषलत रंगभूमी आषण नाट्य चळवळ- मधुकर मोकाशी 

4. दषलत साषहत्य: आजचे क्रांषतषवज्ञान- बाबुराव बागूल 

5. दषलत साषहत्य: एक अभ्यास-अजुणन डांगळे 

6. दषलत साषहत्य: एक आकलन- बाळकृष्ण कवठेकर 

7. दषलत साषहत्य: द्ददशा आषण द्ददशांतर- दत्ता भगत 

8. दषलत साषहत्य: प्रवाह व वाद- अषवनाश सांगोलेकर 

9. दषलत साषहत्य: प्रवाह व प्रषतद्दक्रया- संपादक गो. म. कुलकणी 

10. दषलत साषहत्य: वेदना व षवद्रोह- भालचंद्र फडके 

11. दषलत साषहत्याचा अभ्यास- म. स.ु पगारे 

12. दषलत साषहत्याचे षनराळेपण- प्रभाकर मांडे 

13. षनळी पहाट- रा.ग. जाधव 

14. महाराष्ट्र साषहत्य पषत्रका, दषलत साषहत्य षवशेषांक, द्ददवाळी, 1987 

15. षवदषुक (नाटक)- प्रभाकर दपुारे 

16. साषहत्य: ग्रामीण आषण दषलत (मदन कलकणी गौरवग्रंथ- ईश्वर नंदपुरे) 



 

  

GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 211 

Title of the course: O;kolkf;d ejkBh 

(Professional Marathi) 

Number of credits:4          Number of hours: 48 

Marks: 100          w. e .f. 2018-2019 

vko';drk ejkBh Hkk”kspk mi;ksx lkrR;kus fofo/k O;olk;kr gksr vkgs- vk/kqfud ra=Kku o 

O;olk;kuq:i Hkk”kk/;u vko’;d vkgs- 

mfí"Vs fo/;kF;kZaph Hkk”kk ys[ku] Vadys[ku o mPpkj.k l{kerk lq;ksX; cuo.ks-  

fo|kF;kaZuk Hkk”kkfo”k;d vk/kqfud ra=Kku ;kapk ifjp; d:u ns.ks- 

vH;klØe Js;kadku ,d % O;kolkf;d ejkBh % ladYiuk] Lo:i] egÙo o vko’;drk 

Js;kadu nksu % ejkBh Hkk”kk vkf.k vk/kqfud ra=Kku% ifjp; o izkR;f{kd 

 eqnz.k % ‘kq/nys[ku fu;e] lekl] lax.kdkoj Vadys[ku        

 fyI;arj] eqfnzr‘kks/ku] fojkefpUgs  

Js;kadu rhu % ejkBh mPpkj % Loj] O;atu] egkizk.k] vuqukfld ;kaps ;ksX; mPpkj.k 

             /ouheqnz.k % ifjp; o izkR;f{kd 

Js;kadu pkj % fMftVy feMh;k % ifjp; o izkR;f{kd 

1. Wiki, Blog, Vlog, Word press,  E-Book 
2. Power point presentation 
3. Google Apps: Translation, Transcript.  
4. Voice over, Video documentation, Video Editing. 

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] izkR;f{kd 

lanHkZ xzaFk 1- <o.k] x- ‘ka] ‘kq/nys[ku iqfLrdk] lfpu izdk’ku] lkrkjk-  

2- okGacs] eks- jk] lqxe ejkBh O;kdj.k] fufru izdk’ku] iq.ks-  

3- tks’kh] panzgkl] ejkBh ys[ku n’kZu] esgrk ifCyds’ku gkÅl] iq.ks- 

4- ejkBh Hkk”kk mxe vkf.k fodkl] esgrk ifCyds’ku gkÅl] iq.ks- 

5- ykaMxs] lat;] mi;ksftr ejkBh] fnyhijkt izdk’ku] iq.ks- 

6- ikVhy] vkuan] l`tukRed ys[ku] iùxa/kk izdk’ku] iq.ks- 

7- HkqdZs] ‘kke] lHksr dls cksykos] esgrk ifCyf’kax gkÅl] iq.ks- 

8- i:Gsdj] vk’kk] laHkk”k.k pkrq;Z] mUes”k izdk’ku] iq.ks- 

9- dsGdj] v'kksd] oS[kjh] eWtsfLVd çdk'ku] eqacbZ- 

10- lkjax] foykl] ltZu’kks/k vkf.k fyfgrk ys[kd] ekSt izdk’ku] eqacbZ- 

11- Hkkxor] ;’kksnk] cksydk dWesjk] ekSt izdk’ku] eqacbZ-  

12- tks’kh] Jhikn] laokn’kkL=] laHko izdk’ku] ukxiwj 

13- vdyqtdj] izlUudqekj] fQpj jk;fVax] Jhfo|k izdk’ku] iq.ks- 

14- iht] vWyst] yksdO;ogkj dkS’kY;s] vuq- Vksdsdj] fonwyk] Please 

International Pty Ltd,  Australia.  
 



 

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 212 

Title of the course: ejkBh lfgR;kps izdkjkarj o ek/;ekarj 

Marathi Literature : Transform and Trans Media  

Number of credits:4      Number of hours: 48 

Marks: 100        w. e .f. 2018-2019 

vko';drk ejkBh lkfgR;d`rhaps >kysys izdkjkarj o ek/;ekarj ;kapk fo|kFkkZauk ifjp; d:u ns.ks vko’;d 

vkgs- 

mfí"Vs lkfgR;kps izdkjkarj o ek/;ekarj ;k ladYiuk Li”V dj.ks- 

fofo/k lkfgR;d`rhapk ifjp; d:u ns.ks 

vH;klØe Js;kadu Øekad 1 % lkfgR;kps izdkjkarj ladYiuk o Lo:i  

Js;kadu Øekad 2% v- dknacjh % ikfuir& fo’okl ikVhy] jktgal izdk’ku] iq.ks- 

               vk- ukVd% j.kkax.k&fo’okl ikVhy] eWtsfLVd izdk’ku] iq.ks-  

Js;kadu Øekad 3% ejkBh lkfgR;kps ek/;ekarj] ladYiuk o Lo:i 

Js;kadu Øekad 4% v- ukVd % dVÓkkj dkGtkr ?kqlyh] iq:”kksÙke nkjOgsdj]  

                         ikWI;qyj izdk’ku] iq.ks] 

              vk- dVÓkkj dkGtkr ?kqlyh &  fp=iV  

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] izkR;f{kd] ukVd&fp=iV  

lanHkZ xzaFk 1- dker] dYiuk] ejkBh dknacÚ;kaph ukVîk:ikarj.ks] ikWI;qyj izdk’ku] iq.ks-  

2- lkfgR;d`rhps ek/;ekarj] laik- Fkksjkr] jktsanz] laLd`rh izdk’ku] iq.ks- 

3- lkfgR;kps ek/;ekarj] laik- gaMhHkkx] Hkkjr] gjukbZ izdk’ku] ukansM- 

4- ejkBh lkfgR; % izdkjkarj o ek/;ekarj] laik-ns’keq[k] f’kokthjko] rqGtkHkokuh 

egkfo+|ky;] lksykiwj- 

5- nknsxkodj] mek] cWfjLVjph rhu :is] eWtsfLVd izdk’ku] iq.ks- 

6- Mgkds] olaar] n`”;dyk vkf.k lkfgR;] yksdok³`e; x`g] eqacbZ- 

7- nhf{kr] fot;] fp=iV & ,d dyk] js.kqdk izdk’ku] iq.ks- 

8- ns’kikaMs] fo- Hkk- xktysY;k jaxHkwfedk] jksgu izdk’ku] iq.ks- 

9- ns'kikaMs] dqlqekorh] ejkBh dknacjh & ifgys 'krd] eqacbZ ejkBh lkfgR; la?k] eqacbZ- 

10- f’kjokMdj] ds] ja-] laLÑrh] lekt vkf.k lkfgR;] izùxa/kk izdk’ku] iq.ks- 

11- Fkksjkr] gfj’panz] dknacjhfo”k;h] iùxa/kk izdk’ku] iq.ks- 

12- tks’kh] Jhikn] laokn’kkL=] laHko izdk’ku] ukxiwj- 

13- xsY;k v/kZ'krdkrhy ejkBh dknaojh] foykl [kksys ¼ laik-½] yksdok³~e;x`g] eqacbZ- 

14- lkjax] foykl] ltZu’kks/k vkf.k fyfgrk ys[kd] ekSt izdk’ku] eqacbZ- 

15- HkokGdj] rkjk] laLÑrhph ’kksHkk;k=k] iùxa/kk izdk’ku] iq.k s]  

16- Hkkxor] ;’kksnk] cksydk dWesjk] ekSt izdk’ku] eqacbZ-  

17- Cinemagraphy  : Screencraft by Peter Ettedgul. 

18- Cinematography- A Guide for Filmmakers and Film and Video by William Rodgers.  

 

 



 

 

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 213 

Title of the course: fo'olkfgR; % ejkBh vuqokn 

(World Literature in Marathi Translation) 

Number of credits:4    Number of hours: 48 

Marks: 100      w. e .f. 2018-2019 

 
vko';drk fo|kF;kaZauk ejkBh lkfgR;fo’okcjkscj fo’okrhy lkfgR;kpk ifjp; gks.ks vko’;d vkgs- 

brj ns’kkrhy lkfgR; o laLd`rh ;kapk vH;kl dj.ks vko’;d vkgs- 

mfí"Vs fo'olkfgR;kph ladYiuk letwu ejkBhr vuqokfnr dsysY;k ijns’kh lkfgR; o laLd`rhpk 

rkSyfud vH;kl dj.ks] lglaca/k ‘kks/k.ks- 

vH;klØe Js;kadu 1 % fo’olkfgR; % ladYiuk] Lo:i o oSf’k”VÓks 

Js;kadu 2 % fo’olkfgR;kpk ifjp; o  vH;klkph vko’;drk 

Js;kadu 3 % T;wfyvl lh>j& foY;e ‘ksDlfivj- laik- ejkBh Hkk”kkarj eaxs’k 

ikMxkodj] ekSt izdk’ku] eqacbZ- 

Js;kadu 4 % xkWu foFk n foUM] ekxZsV fepsy] vuq- o”kkZ xtsanzxMdj] iùxa/kk izdk’ku] 

iq.ks- 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k]  ukVd&fp=iV  

lanHkZ xzaFk 1- dqyd.khZ] izYgkn] lkfgR;kps if’pejax] fugkjk izdk’ku] iq.ks- 

2- lkjax] foykl] Hkk"kkarj vkf.k Hkk"kk]  ekSt çdk'ku] eqacbZ- 

3- eksdk'kh] e/kqdj] Hkk"kkarjfpfdRlk] Lusgo/kZu çdk'ku] iq.ks- 

4- ns'kikaMs] d- j-] Hkk"kkarj dyk] dk¡fUVusaUVy çdk'ku] iq.ks- 

     (online references) 
1. Damrosch, David. (2003).  What is world literature? Princeton, N.J. : 

Princeton University Press. 
2. John Pizer,  The idea if world literature. 
3. Theo D’haen, The Rout ledge concise history of world literature. 
4. Totosy de zepetnek, steven and Tatun Mukherjee, eds. Companion 

to comparative literature , world literature & comparative culture 
study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vufind.carli.illinois.edu/vf-uiu/Record/uiu_4620712


 

 

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 214 

Title of the course: Hkkjrh; lkfgR; % ejkBh vuqokn 
(Indian Literature in Marathi Translation) 

Number of credits:4   Number of hours: 48 

Marks: 100      w. e .f. 2018-2019 

 

vko';drk Hkkjrh; lkfgR;kP;k vk/kkjs Hkkjrh;Ro vkf.k Hkkjrh; laLd`rhph tk.kho gks.ks vko’;d 

vkgs- 

jk"VªHkkouk tkx`r Bso.ks xjtsps vkgs- 

brj Hkk”kkapk vknj dj.;kph Hkkokuk fuekZ.k dj.ks- 

mfí"Vs Hkkjrkrhy brj Hkka”kakae/;s izfl/n >kysY;k lkfgR;kpk fo|kF;kaZuk ifjp; d:u ns.ks- 

rqyukRed vH;kl dj.;kl izksRlkgu ns.ks- 

vH;klØe Js;kadu  1 % Hkkjrh; lkfgR; ladYiuk o Lo:i  

Js;kadu  2 % Hkkjrh; lkfgR; vH;klkrhy leL;k 

Js;kadku 3 % dchjcks/k&’kSyk fiVdj] uhgkjk izdk’ku-  

Js;kadu 4 %  rq?kyd & fxjh’k dukZM] fuydaB izdk’ku- 

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij] ukVd&fp=iV  

lanHkZ xzaFk 1- eqypan] xkSre] Hkkjrh; lkfgR;] jktdey izdk’ku leqg] fnYyh- 

2- ik.Ms;] y{ehdkar] Hkkjrh; lkfgR;] vk’kh”k izdk’ku dkuiwj- 

3- ewrhZ] lq/kk] iq.;Hkweh Hkkjr] vuq- lksguh] yhuk] esgrk ifCyf’kax gÅl] iq.ks- 

4- ‘kekZ] jekfoykl] Hkkjrh; lkfgR; ds bfrgkl dh leL;k,] 

5- ekpos] izHkkdj] dchj] lkfgR; vdkneh] eqacbZ- 

6- eqxGh] ja] Jh] vuq- dk;fd.kh] xkSjh’k] dUuM lkfgR;kpk bfrgkl] lkfgR; 

vdkneh] eqacbZ- 

7- yoVs] lquhydqekj] Hkkjrh; lkfgfR;d] esgrk ifCyf’kax gÅl] iq.ks- 

8- ?kksaxs] ijkx] ukVÓkn’kZu] fot;k] izdk’ku ukxiwj- 

9- ns’kikaMs] fo- Hkk-] xktysY;k jaxHkwfedk] jksgu izdk’ku] iq.ks- 

10- ckiV] olar] rkSyfud lkfgR;H;kl] ekSt çdk'ku] eqacbZ- 

11- dÚgkMs] lnk ]Hkk"kkarj]  yksdok³~e; x`g] eqacbZ- 

12- Hkk"kkarj& dkgh ç'u& foykl] lkjax ¼lR;dFkk] lIVsacj]1974½ 

 

 

 

 

 



 

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 215 

Title of the course: izkphu Hkkjrh; lkfgR; % ejkBh vuqokn 

(Ancient Indian Literature in Marathi Translation) 

Number of credits:4      Number of hours: 48 

Marks: 100       w. e .f. 2018-2019                                       

 

vko';drk laLÑr Hkk”kk o R;kr fuekZ.k >kysY;k lkfgR;kps egÙo fo|kF;kZauk let.ks vko’;d 

vkgs- 

mfí"Vs fo|kF;kaZuk laLÑr lfkgR;kpk ifjp; d:u ns.ks- izHkko ‘kks/k.ks- 

vH;klØe Js;kadu 1 % izkphu Hkkjrh; lkfgR; ,sfrgkfld ijaijk] Lo:i o leL;k- 

Js;kadu 2 % es?knwr] vuqokn ‘kkark ‘ksGds] esgrk ifCyds’ku] 

Js;kadu 3 % g"kZpfjrlkj% ck.k HkV~Vfojfpr g”kZpfjrlkj] ejkBh Hkk”kkarj] MkW- vuqiek 

Mksaxjs] _pk izdk’ku] ukxiwj-  

Js;kadu 4 %  N=irh laHkkth egkjkt fojfpr cq/kHkw”k.k] ejkBh Hkk”kkarj jkeÑ”.k dne] 

jkte;wj izdk’ku] iq.ks- 

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij] ukVd&pyfp=- 

lanHkZ xzaFk 1- xks[kys] eatq”kk] vfHktkr laLÑr lkfgR;kpk bfrgkl] _rk;u laLFkk izdk’ku] 

eqacbZ- 

2- ns[k.ks] jkepanz] egkdoh] izrhd izdk’ku] iq.ks] 

3- ns’keq[k] iz- jk-] fla/kw laLd`rh&+_xosn o fganw laLd`rh] izKk’kkGk eaMG] okbZ- 

4- tks’kh] egknso’kkL=h] Hkkjrh; laLÑrh dks’k] [kaM nqljk] Hkkjrh; laLÑrh dks’k 

eaMG]  

5- foUVjfuVt] ,e~-] Hkkjrh; lkfgR; dk bfrgkl 

6- foUVjfuVt] ,e~-] izkphu Hkkjrh; lkfgR; dk bfrgkl] Hkkx 1] [kaM 1- 

7- lexz lsrqek/kojko ixMh] laik- tks’kh] n- i-] tks’kh m”kk] ejkBh lkfgR; 

ifj”kn] gSnzkckn- 

1. Mac Donell, A.A.A. History of Sanskrit, sanjay prakashan, Delhi, 2004. 
2. Muller f. Max, history of Sanskrit literature, delhi,2004. 
3. Winternitz M. History of Indian Literature, Reprint, Delhi, 1998 
4. Upadhyay  Baladev, Sanskrit Sahityaka Itihasa, Benaras, 1945. 
5. Gokhale-Mahulikar-Vaidya, Abhijat Sanskrit Sahityacha Itihas, 

Mumbai,2004. 
6. Dasgupta S. N. , A History of Sanskrit Literature, Calcutta, 1962. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 216 

Title of the course: ejkBhrhy ikSjkf.kd lkfgR;kpk vH;kl 

(Mythological Literature in Marathi) 
Number of credits:4        Number of hours: 48 

Marks: 100      w. e .f. 2018-2019 

vko';drk fo|kF;kaZuk iqjk.kxzaFkkaps egÙo let.ks vko’;d vkgs-  

ejBh lkfgR;kph ikSjkf.kd ijaijk tk.kwu ?ks.ks xjtsps vkgs- 

mfí"Vs iqjk.k xazFk o ikSjkf.kd ejkBh lkfgR;kpk lglaca/k vH;kl.ks- 

vH;klØe Js;kadu 1 % ikSjkf.kd lkfgR;] ladYiuk o Lo:i] lkE;&Hksn 

Js;kadu 2 % ejkBhrhy ikSjkf.kd lkfgR;kph ijaijk 

Js;kadu 3 % fdpdo/k & d`”.kkth izHkkdj [kkfMydj- 

Js;kadu 4 % ,dyO; & ‘kjn nGoh] esgrk ifCyds’ku gkÅl] iq.ks- 

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij]ukVd&pyr~fp= 

lanHkZ xzaFk 1- dqyd.khZ] n- Hkh-] egkdkO;kps Lo:i vkf.k leh{kk] fot; izdk’ku] ukxiwj- 

2- ns'kikaMs] dqlqekorh] ejkBh dknacjh & ifgys 'krd] eqacbZ ejkBh lkfgR; la?k] 

eqacbZ 

3- xsY;k v/kZ'krdkrhy ejkBh dknaojh] foykl [kksys ¼ laik-½] yksdok³~e;x`g] 

eqacbZ- 

4- cafnoMsdj] paædkar] ejkBh dkancjh fparu vkf.k leh{kk] esgrk ifCyf'kax 

gkÅl] iq.ks- 

5- ‘kksHk.ks] johanz] egkHkkjr vkf.k ejkBh dknacjh] fot; izdk’ku] ukxiwj- 

6- equ?kVs] izeksn] egkHkkjrkpk eqY;os/k] fot; izdk’ku] ukxiwj- 

7- tks’kh] fnudj] egkHkkjrkrhy fir`oanuk] esgrk ifCyf’kax gkÅl] iq.ks- 

8- tks’kh] fnudj] egkHkkjrkrhy ekr`oanuk] esgrk ifCyf’kax gkÅl] iq.ks- 

9- ?kksaxs] ijkx] ukVÓkn’kZu] fot;k izdk’ku] ukxiwj- 

10- ‘kksHk.ks] johanz] egkHkkjr vkf.k ejkBh dknacjh] fot;k izdk’ku] ukxiwj- 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 217 

Title of the course: ejkBhrhy ,sfrgkfld lkfgR;kpk vH;kl 

(Historic literature in Marathi) 

Number of credits:4                  Number of hours: 48 

Marks: 100                w. e .f. 2018-2019 

 

vko';drk fo|kF;kaZuk ,sfrgkfld lkfgR;kps  egÙo let.ks vko’;d vkgs-  

ejkBh ,sfrgkfld lkfgR;krhy ijaijk tk.kwu ?ks.ks xjtsps vkgs- 

mfí"Vs bfrgkl o ,sfrgkfld ejkBh lkfgR;kpk lglaca/k vH;kl.ks 

vH;klØe Js;kadu 1 % ,sfrgkfld lkfgR;] ladYiuk o Lo:i- 

Js;kadu 2 % ejkBhrhy ,sfrgkfld lkfgR;kph ijaijk 

Js;kadu 3 % (ukVd) bFks vks’kkGyk e`R;w & olar dkusVdj] ikWI;qyj izdk’ku] iq.ks- 

Js;kadu 4 % (dknacjh) lÙkkoupk lsukuh & olar oj[ksMdj] eWtsfLVd izdk’ku] eqacbZ- 

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij]ukVd&pyfp= 

lanHkZ xzaFk  

1- jktokMs ys[klaxzg] Hkkx 1] laik- y{e.k’kkL=h tks’kh] lkfgR; vdkneh] fnYyh- 

2- Hkkjrh; bfrgklkph eqyrÙos] laik- fo- dk- jktoMs] fo|klsod] iq.ks- 

3- bfrgkl Lo:Ik vkf.k vH;kl] gsUjh LVhy dkWestj] vuq- oGlaxdj] d`- uk- 

eWtsfLVd izdk’ku] eqacbZ- 

4- cafnoMsdj] paædkar] ejkBh dkancjh fparu vkf.k leh{kk]   esgrk ifCyf'kax 

gkÅl] iq.ks 

5- N=irh laHkkthegkjktkaph i=s] laik- f’kons] lnkf’ko] Lusgy izdk’ku] iq.ks- 

6- dqGd.khZ] vjfoan]  lkfgR;fopkj] izfrek izdk’ku] iq.ks-  

7- gsjokMdj] j?kqukFk] ejkBh c[kj] Oghul izdk’ku] iq.ks- 

8- lkui] fd'kksj] ejkBh dknacjh% uO;k fn'kk] fueZy çdk'ku] ukansM- 

9- bukenkj] uk- lh-] gfjukjk;.k vkiVs O;Drh vkf.k ok³~e;] vk;ZHkw”k.k izdk’ku] 

iq.ks- 

10- ns'kikaMs] dqlqekorh] ejkBh dknacjh & ifgys 'krd] eqacbZ ejkBh lkfgR; la?k] 

eqacbZ- 

11- vkBoys] lnkf’ko] bfrgklkps rÙoKku] izKk ‘kkGk eaMG] okbZ- 

12- dqyd.khZ] Hkhejko] ,sfrgkfld ukVds] tks’kh yks[kaMs izdk’ku] iq.ks- 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 218 

Title of the course: mi;ksftr leh{kk 

Applied Criticism 
 Number of credits:4        Number of hours: 48 

Marks: 100       w. e .f. 2018-2019 

vko';drk leh{kk vkf.k lkfgR; ;kapk ijLij laca/k vH;kl.ks vko';d vlY;kus mi;kstukP;k 

vaxkus leh{kk O;ogkjkph vksG[k gks.ks xjtsps vkgs- 

mfí"Vs  leh{kkO;ogkjkr uO;k ladYiukapk vH;kl rlsp lkfgR;kps mi;kstu fo|kF;kaZuk letwu 

lkax.ks- 

vH;klØe Js;kadu 1 % leh{ksps izdkj vkf.k i/nrh 

Js;kadu 2 % leh{kk i/nrhps mi;kstu  

1- lekt’kkL=h; leh{kk 

2- L=hoknh leh{kk 

3- ekul’kkL=h; leh{kk 

4- vkfnca/kkRed leh{kk 

5- :ioknh leh{kk 

6- dkO;kRe leh{kk 

 Js;kadu 3 %     cWfjLVj & t;oar nGoh 

lqânxkFkk & iq- f’k- jsxs  

Js;kadu 4 % vkgs gs vls vkgs & xkSjh ns’kikaMs   

jk?koosG & ukenso dkacGs 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij]ukVd&pyfp= 

lanHkZ xzaFk 1- ns’kikaMs] fo- Hkk-] xktysY;k jaxHkwfedk] jksgu izdk’ku] iq.ks- 

2- ckafnoMsdj] paædkar] ejkBh dknacjh fparu vkf.k leh{kk] esgrk ifCyf'kax] iq.ks- 

3- ikVhy] xaxk/kj] leh{ksph uoh :is] eWtsfLVd çdk'ku] eqacbZ- 

4- dqGd.khZ] ok-y-] lkfgR; Lo:i o leh{kk] ik¡I;qyj çdk'ku] iq.ks]  

5- ok³~e;hu 'kSyh vkf.k ra=& laiknd e- n- gkrd.kaxysdj] vfHktkr çdk'ku] 

dksYgkiwj- 

6- lkfgR; % v/;kiu o çdkj ¼ok-y dqyd.khZ xkSjoxzaFk½& ¼laiknd½ Jh- iq- Hkkxor] 

lq/khj jlkG] eaxs'k ikMxkodj] f'kYik rsaMqydj] vatyh dhrZus] ik¡I;qyj çdk'ku] 

iq.ks]  

7- lkfgR;os/k& ds- ja- f'kjokMdj] esgrk ifCyf'kax gkÅl] iq.ks] 

8- ikV.kdj] olar] lkfgR;'kkL=] Lo:i o leL;k] in~exa?kk çdk'ku] iq.ks- 

9- egktu] oanuk] L=hokn vkf.k ejkBh lkfgR;] fot; izdk’ku] ukxiwj- 

10- lnzs] d s’ko] laik-] lkBksRrjh ejkBh leh{kk] yksdok³~e; x`g ] eqacbZ] 1996 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 219 

Title of the course: ltZu’khy ys[ku 

(Creative writing) 
Number of credits:4 Crative         Number of hours: 48 

Marks: 100      w. e .f. 2018-2019 
 

vko';drk ys[ku{kerkapk fodkl ?kMowu vk.k.;klkBh ltZu'khy ys[ku gk fo"k; egÙoiw.kZ vkgs- 

mfí"Vs ys[kukfo"dkjkP;k uO;k fodflr 'kD;rk vktP;k dkGkr vH;kl.;kph xjt vkgs- 

fo|kF;kaZps O;fäeÙo ltZu'khy vkf.k mi;kstukP;k vaxkus dls fodflr gksbZy gs riklrk 

;sbZy- 

vH;klØe Js;kadu 1 %  ys[ku{kersph fodlu’khyrk 

 1-Lk`tukRe ys[kukps Lo:i 

 2-l`tukRed ys[ku izfdz;k 

Js;kadu 2 %  lkfgR;kps ?kVd 

 vk’k;] jpuk o ekaM.kh] lkfgR; izdkj] Hkk”kk 

Js;kadu 3 %  v- ys[ku{kersrhy HkkokRedrk vkf.k fopkj 

 1-i|jpuk % dfork] xhr] xhrdkO;] x>y  

 2- x| ys[ku % dFkk] dknacjh] ukVd] pfj= 

Js;kadu  %  ltZu’khy ys[ku  

1- dfork 

2- dFkk 

3- Ykfyrca/k 

4- ,dkafddk 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij] ukVd&pyr~fp= 

lanHkZ xzaFk 1- QMds] uk-] lh-] izfrHkk lk/ku] fOgul izdk’ku] iq.ks- 

2- ikVhy] vkuan] l`tukRed ys[ku] iùxa/kk izdk’ku] iq.ks- 

3- jktk/;{k] fot;k] laokn]  

4- tks’kh] panzgkl] ejkBh ys[ku n’kZu] esgrk ifCyds’ku gkÅl] iq.ks- 

5- ejkBh Hkk”kk mxe vkf.k fodkl] esgrk ifCyds’ku gkÅl] iq.ks- 

6- ykaMxs] lat;] mi;ksftr ejkBh] fnyhijkt izdk’ku] iq.ks- 

7- ikVhy] vkuan] l`tukRed ys[ku] iùxa/kk izdk’ku] iq.ks- 

8- ;kno] vkuan] lkfgR; fufeZrh izdzh;k] esgrk ifCyds’ku gkÅl] iq.ks- 

9- HkV] lqjs’k] x>yukek 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 220 

Title of the course: OkSpkfjd lkfgR;kpk vH;kl 

(Ideological Literature in Marathi) 
Number of credits:4     Number of hours: 48 

Marks: 100      w. e .f. 2018-2019 

 

vko';drk lkekftd] lkaL—frd] ok³~e;hu fLFkrhxrhlg oSpkfjd lkfgR;kph vksG[k d#u ?ks.ks 

vko';d- 

mfí"Vs oSpkfjd lkfgR;kph ijaijk vkf.k R;kps egÙo fo|kF;kaZuk letwu lkax.ks- 

vH;klØe Js;kadu 1 % oSpkfjd lkfgR; ladYiuk o Lo:i 

Js;kadu 2 % oSpkfjd lkfgR;kph ijaijk 

Js;kadu 3 % laiw.kZ pk.kD; uhrh & cMs] fvUnqHkw”k.k] euksjek izdk’ku] eqacbZ- 

Js;kadu 4 % ^Hkkjr*dkj gsxMs nslkbZ ;kaps fuoMd vxzys[k [kaM nqljk]  ^Hkkjr*dkj gsxMs 

nslkbZ izfr”Bku] dsis xksok-    

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij] pyr~fp= 

lanHkZ xzaFk 1- Hkkos] v- g-] dkSfVyh; vFkZ’kkL=] ojnk izdk’ku]iq.ks- 

2- ?kks”k] xkSre] vk/kqfud Hkkjrkps izsf”kr Lokeh foosdkuan] esgrk ifCyf’kax gkÅl] 

iq.ks-  

3- tks'kh] ok- Hk- fopkj lkSan;Z] Oghul] izdk’ku] iq.ks- 

4- dkGs] o- iq-] vki.k lkjs vtqZu] esgrk ifCyf’kax gkÅl] iq.ks-  

5- dkacGs] v#.k] ejkBh oSpkfjd x|] çfrek çdk'ku] iq.ks- 

6- dksBs] Jhikn] „ƒ os 'krd vkf.k Lokeh foosdkuan] eWtsfLVd çdk'ku] eqacbZ- 

7- xqgk] jkepaæ] lkBs 'kjn ¼ vuq-½] vk/kqfud Hkkjrkps fopkjLraHk] jksgu çdk'ku] 

iq.ks- 

8- f'kjokMdj] ds- ja-] vkiys fopkjfo'o] jktgal çdk'ku] iq.ks- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 221 

Title of the course: ejkBh fouksnh lkfgR;kpk vH;kl 

)Marathi Comedy Literature) 

Number of credits:4  Number of hours: 48 

Marks: 100    w. e .f. 2018-2019 
 

vko';drk  

fouksnh lkfgR; gk lkfgR;kpk egÙokpk çdkj vkgs- dkGkuq#i fouksnh lkfgR; uouO;k 

'kSyh vkf.k #ikr çdV >kys- ;k çdkjkpk >kysyk fodkl letwu ?ks.ks vko';d vkgs- 

mfí"Vs fouksnh lkfgR;kph ijaijk vkf.k R;kps Lo#ifo'ks"k fo|kF;kZauk letwu lkax.ks- 

vH;klØe Js;kadu 1 % fouksnh lkfgR; ladYiuk o Lo:Ik 

Js;kadu 2 % ejkBhrhy fouksnh lkfgR;kph ijaijk 

Js;kadu 3 %   lqnkE;kps iksgs & Jhikn d`”.k dksYgVdj  

Js;kadu 4 %   O;Drh vkf.k oYyh & iq- y- ns’kikaMs  

 

v/;;u i/nrh O;k[;ku] ikoj ikWbZaV lknjhdj.k] JkO;ek/;ekapk okij] pyr~fp= 

lanHkZ xzaFk 1- xkMxhG] xaxk/kj] lkr etys gkL;kps] lqjs'k ,tUlh] iq.ks- 

2- iokj] xks-ek-] fouksn rÙo vkf.k Lo#i] ekSt çdk'ku x`g] eqacbZ- 

3- oktis;] v'kksd] lkfgR; fouksn] uW'kuy ifCyf'kax gkÅl] uoh fnYyh] ƒ‹Š„- 

4- ejkBh ok³~e;kpk bfrgkl] [kaM lkrok] egkjk"Vª lkfgR; ifj"kn] iq.ks- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 222 

Title of the course: मोडी : भाषषक व साषहत्य परंपरा 

Moaddi : Linguistic and Literary Tradition 

Number of credits:4  Number of hours: 48 
Marks: 100    w. e .f. 2018-2019 

आवश्यकता: ऐषतहाषसक कागदपत्रांचा षवचार करताना मोडी षलपीचे महवव लिात घ्यावे लागते  .आजच्या संदभाणत मोडी 

षलपीचे असणारे महवव अधोरेषखत करत या षलपीचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे .  

 

उद्दिष्ट:े मोडी षलपीचे  स्वरुप षवद्याथाांना समजून सांगणे  .जुन्या हस्तषलषखतांचा अभ्यास तसेच त्याचे भाषषक अंगाने 

षवश्लेषण याचे ज्ञान मोडी षलपीच्या अभ्यासाद्वारे षवद्यार्थयाांना देणे. 

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1:   अ) स्वरुप व महवव: 

१. ऐषतहाषसक परंपरा  ,मोडी षलपीतली वाङ् मयाची उपलब्धता , 

२. मोडी षलपीची बाराखडी  ,पररचय आषण स्वाध्याय  

३. मोडी षलपीतली अभ्याससाधनांचे अथण स्पष्टीकरणासाठीची कौशल्ये 

४. मोडी षलपीतील अभ्याससाधनांच्या आकलनासाठीची संिेप षचन्हे  ,मोडी षलपीतली कागदपत्रांचे प्रकार.  

आ) पत्रप्रकारांची माषहती  

१. महजर  ,खुदणखत ,इनामपत्र ,आज्ञापत्र  

२. सवदापत्र  ,ताद्दकदपत्र ,हुकूम  

३. हुकूमनामा  ,राषजनामा ,तहनामा  

४. समापपत्र  ,नेमुत्तर ,कताब  

५. जमान कताब  ,मुचलका ,फारकत ,जाषहरनामा  

इ. पत्रांचे नमुने  ,मोडी पत्रांमधला संिेप ,शब्दाथण  

श्रेयाकंनक्रमांक  2 :अ) मोडी कागदपत्रांची भाषावैज्ञाषनक रुपरेखा व लेखनशैली 

             आमोडी षलपीतील कालमापनाषवषयीचा पररचय  
(                              शक ,षवक्रम संवत ,षहजरी ,फासली ,शुहूर आषण जुलूस)  

श्रेयाकंन क्रमांक 3: मोडी दप्तर 

१. मेनावली दप्तर (बाबासाहेब आंबेडकर )  

२. पेशवे दप्तर  -भारत इषतहास संशोधन दप्तर  

३. राडवाडे मंडळ दप्तर (धुळे )व गोवा पुराषभलेख संग्रहालय  (गोवे)  

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  मोडी दप्तर 

१.  मुंबई पुराषभलेख संग्रहालय  (महाराष्ट्र -)कोल्हापूर पुराषभलेख संग्रहालय (महाराष्ट्र)  

२. मराठवाडा पुराषभलेख संग्रहालय  ,औरंगाबाद (महाराष्ट्र -)हैद्राबाद पुराषभलेख संग्रहालय (आंध्र   प्रदेश)  

 

अध्यापन पध्दती: व्याख्याने  ,चचाणसत्र ,स्वाध्याय ,पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

 



संदणभ ग्रंथ- 

 
१. Dhavalikar Madhukar Keshav, Epigraphical Sources in Marathi, 

Historiography in Indian Languahes (Dr. G.M.Moraes Felicitation Volume) 

Souza, J.P. and Kulkarni C.M. (edited) 

२. Khare, G.H., Marathi sources for the History of Karnataka, QJMS VOL., NO. 

1-2 

३. कुलकणी, मधुकर  ,तुम्हीच मोडी षशका ,डायमंड पषब्लकेशन ,पुणे ,२०११  

४. वाक्तळब,े गणेश राजाराम  ,मोडी : वाचन लेखन सेट: एक ते पाच  ,ढबळे प्रकाशन ,मुंबई.  

५. महांबरे, गंगाधर  ,मोडी षशका ,उत्कषण प्रकाशन  ,पुणे.  

६. कुलकणी, अनुराधा  ,लेखन प्रशस्ती ,  

७. षपल्स जी  .व खोरेकर ,मराठेकालीन प्रषसद्ध व्यक्तींचे हस्तािरायुक्त पत्रे ,मुंबई ,१९७९.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRO- 223 

Title of the course: मराठीतील षनयतकाषलके (१८३२ ते १९६०)  

Periodicals in Marathi-1832-1960 

Number of credits:4  Number of hours: 48 

Marks: 100    w. e .f. 2018-2019 

   

आवश्यकता: षनयतकाषलकांचे सामाषजक व वाङ्मयीन कायण महववपूणण आहे  .मराठी गद्याची रुपरेखा समजून घेता ना 

षनयतकाषलकांचा अभ्यास गरजेचा आहे. 

उद्दिष्ट:े षनयतकाषलकांचे सामाषजक व वाङ् मयीन कायण समजून देणे  .षनयतकाषलकांचे महववअभ्यासाद्वारे षवद्यार्थयाांपयांत 

पोहचषवणे.  

अभ्यासक्रम श्रेयाकंन क्रमांक 1: षनयतकाषलकांचे स्वरुप व भारतात षनयतकाषलकांचे आगमन 

१. अव्वल इंग्रजी कालखंडातील षनयतकाषलकांच्या षनर्वमतीची पाश्वणभूमी 

२. षनबंधमाला व षवषवधज्ञानषवस्तार या षनयतकाषलकांचे वाङ् मयीन कायण 

 

श्रेयाकंनक्रमांक  2 : एकोषणसाव्या षवसाव्या शतकातील षनयतकाषलकांचे स्वरुप 

     अनंत भालेराव यांनी संपादषेत केलेले केसरी  मराठ सुधारक व  

 .  त्र्यं ग ,माडखोलकर  यांनी संपाद्ददत केलेल  तरुण भारत या षनयतकाषलकांनी राजकीय व सामाषजक िेत्रांत केलेले 

कायण 

                

श्रेयाकंन क्रमांक 3: षनयतकाषलके व त्यांचे वाङ् मयीन कायण 

१. करमणूक 

२. मनोरंजन 

३. रत्ाकर 

४. नवभारत 

५. सह्याद्री 

६. सत्यकथा 

७. अषभरुची 

 

श्रेयाकंन क्रमांक 4:  मुक्तापूवण गोमंतकातील षनयतकाषलकांचे स्वरुप व कायण 

अ. प्रभात 

आ. स्वयंसेवक 

इ. भारत 

ई. भारतषमत्र व इतर 

 



अध्यापन पध्दती: व्याख्याने  ,चचाणसत्र ,स्वाध्याय ,पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

व्याख्याने  ,चचाणसत्र ,स्वाध्याय ,पावर पााँईट सादरीकरण इत्यादी.  

संदणभ ग्रंथ 

 
१. प्रभुदेसाई षव  .बा .व घवी रवींद्र  (संपा ,). गोमंतकीय मराठी वाङ् मयाचा इषतहास  (खंड १ ,)

गोमंतक मराठी अकादमी.,  

२. कुळकणी, वा .ल ,. मराठी ज्ञानप्रसारक : इषतहास आषण वाङ् मयषवचार  ,पॉप्युलर प्रकाशन ,१९६५. 

मुंबई 

३. कानडे, रामचंद्र गोक्तवद  ,मराठी षनयत काषलकांचा इषतहास , 

४. कुलकणी, व .द्दद ,. मराठी षनयतकाषलकांचा वाङ् मयीन अभ्यास   (खंड १ ,)श्रीषवद्या प्रकाशन ,

१९८७ ,पुणे  

५. देशमुख, उषा मा ,.मराठी षनयतकाषलकांचा वाङ् मयीन अभ्यास   (खंड २ ,)मुंबई षवद्यापीठ ,मुंबई ,

१९९५.  

६. देशमुख, उषा मा ,.मराठी षनयतकाषलकांचा वाङ् मयीन अभ्यास   (खंड ३ ,)मुंबई षवद्यापी १९९५.  

७. दात,े शंकर गणेश व काळे द्दद .षव( .संपा ,). मराठी षनयतकाषलकांची सूची -१८००-१९५० (खंड १  

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय , ,१९७५  .  

८.  मराठी षनयतकाषलके व त्यांचे वाङ् मयीन कायण  ,आलोचना ,जून ,१९७४.  

९. कुलकणी, गो .म ,. मराठी साषहत्यातील स्पंदने  ,सुवणण प्रकाशन ,पुणे ,१९८५.  

१०. कुळकणी, वा .ल ,. षवषवधज्ञानषवस्तार –इषतहास आषण वाङ् मयषवचार  ,पॉप्युलर प्रकाशन ,     

१९७६. मुंबई  

११. जोशी, षव  .कृ .व लेले रा .के ,. वृत्तपत्रांचा इषतहास  ,कॉषन्टनेंन्टल प्रकाशन८४.  पुणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF MARATHI 

Course code: MRD- 224 

Title of the course: Dissertation 

Number of credits: 8        Marks: 200          w. e .f. 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


