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Vision and  Mission 

1. Department of Marathi is basically the department of language and literature. Therefore the 

development of this department must be in both directions. The Department intends to continue 

with its exploration of modern Marathi Literature, comparative literature, sociology of literature, 

folk literature, Linguistics, Dialects study, applied and creative language skills. 

  

2. The development of Translation skills, applied writing and professional writing skills is the 

necessity of the hour.    Similarly, emphasis must be given on use of modern technology. 

Development of literature and language teaching at various levels through various courses is to 

be emphasized. Preparing dictionaries and research of various dialects of Marathi is necessary. 

  

3. To Create literary awareness in the new generation is our mission. Literature is fundamentally 

a socio-cultural fact. Investigation, search and teaching this fact through the study of language 

and literature is our vision 

  

4. Taking into account cotemporary trends, modern Medias and regional needs, department 

intends to develop a strategy of teaching, training & research. 

Program Outcomes 

1. To Promote studies and research in Marathi language and Literature 

2. To Promote literary skills of the students. 

3. To Make sensitive, learned, cultured and ideal citizens for the nation 

4. To Provide guidance for the preparation of  SET/NET examinations. 

5. To promote research in various dialects of Marathi. 

6. To foster practice of creative writing and studies in applied language skills. 

 



 

Program Specific Outcomes 
The following are the learning outcomes that we would like to see each Marathi student 

Graduate with : 

1. The Student will have knowledge of the different trends, types and movements of the Marathi 

Literature and Language across the period. 

2. The Students will be equipped with new perspectives to look at society and culture with the 

help of various 

3. The students will be familiar with research practices in Marathi language and literature. 

4. The Students will be able to use appropriate language. 

5. The Students will be able to write creatively. 

6.  The Students of different faculties will have the knowledge of use of language, Indian culture,

 book history, publication of book, script editing and creative writing. 

7. The Students will have the training for all competitive exams including NET and SET 

examinations. 

8. The Programme will help to make creative, sensitive, ideal and learned human being for better 

future of India. 

 

Course Outcomes 

Part-I Semester-I    

(Core Courses)/ (Compulsory Papers) 

MAR 1 भाषिक आषिष्काराची रूप े

1. विद्यार्थयाांना भाविक आविष्काराच ेस्िरूप समजून 

घेता येत.े 
2. विद्यार्थयाांना भािचेी सजजनशील प्रक्रिया समजून 

घेणे शक्य हाईल. 

3. भािा आणण साहहत्य याांचा सांबांध समजून घेता येतो. 
4. भािा आणण साहहत्यप्रकार यातील अनबुांध लक्षात 

येतो. 
 

MAR 2.1 
षिशिे साहित्यकृतीींचा 

अभ्यास 

1. विद्यार्थयाांना लेखक अभ्यासपद्धतीचा उपयोग 

कसा करािा हे कळत.े 
2. लेखकाच े िाङ्मयीन व्यक्क्तमत्त्ि आणण लेखक ि 

त्याचा समकाल समजून घेता येतो. 
3. साहहत्यकृतीतनू लेखकाच्या समकालाच े प्रततबब ांब 

कशा प्रकारे प्रकट होत ेयाचा अभ्यास करता येईल. 



4. लेखकाच्या इतर साहहत्यकृती विचारात घेऊन 

लेखकाच्या िाङ्मयीन जडणघडणीचा विचार करता 
येईल. 

5. एकूण िाङ्मयीन परांपरेत लेखकाच े योगदान 

समजून घेणे विद्यार्थयाांना शक्य होईल. 

MAR 2.2 

षिशिे साहित्यकृतीींचा 
अभ्यास 

 

1. विद्यार्थयाांना लेखक अभ्यासपद्धतीचा उपयोग 

कसा करािा हे कळत.े 
2. लेखकाच े िाङ्मयीन व्यक्क्तमत्त्ि आणण लेखक ि 

त्याचा समकाल समजून घेता येतो. 
3. साहहत्यकृतीतनू लेखकाच्या समकालाच े प्रततबब ांब 

कशा प्रकारे प्रकट होत ेयाचा अभ्यास करता येईल. 

4. लेखकाच्या इतर साहहत्यकृती विचारात घेऊन 

लेखकाच्या िाङ्मयीन जडणघडणीचा विचार करता 
येईल. 

5. एकूण िाङ्मयीन परांपरेत लेखकाच े योगदान 

समजून घेणे विद्यार्थयाांना शक्य होईल. 

MAR 3 
आधुनिक मराठी 

िाङ्मयाचा इनतिास 

1. स्िातांत्र्यपिूज काळातील महाराष्रातील सामाक्जक, 

राजकीय, साांस्कृततक जीिनाची पार्शिजभमूी समजून 

घेणे तसेच त्याचा साहहत्य याांचा आांतरसांबांध 

विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

2. या काळातील विविध साहहत्यप्रिाहाांचा इततहास 

अभ्यासताना त्या-त्या प्रिाहातील िाङ्मयप्रकाराांच े

स्िरूप िशैशष््य ेसमजून घेता येतील. 

3. मखु्य प्रिाहातील साहहत्याबरोबर इतर समाांतर 

साहहत्यप्रिाहाांची िशैशष््य ेसमजून घेता येतील. 

(Elective Courses)/ (Optional Papers) 

MAR 4.1 

आींतरभारतीय साहित्याचा 
अभ्यास 

 

1. भारतीयत्ि’ ही सांकल्पना विद्यार्थयाांना समजून 

घेता येतील 

2. आांतरभारतीय साहहत्यातनू प्रकट होणाऱ्या भारतीय 

सांस्कृतीचा पररचय विद्यार्थयाांना होईल. 



3. आांतरभारतीय भािा भगगनी ही सांकल्पना समजून 

घेता येईल. 

4. राष्रीय एकात्मता आणण इतर मानिी मलू्याांविियी 
विद्यार्थयाांच्या मनामध्ये जाणीि तनमाजण होईल. 

5. विद्यार्थयाांमध्ये मराठी भािबेरोबरच इतर भारतीय 

भािा आणण साहहत्यविियीची रुची िाढेल. 

MAR 4.2 लोकसाहित्य ि लोककला 

1. लोकसाहहत्य आणण लोकसांस्कृती यातील परस्पर 

सांबध विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 

2. विद्यार्थयाांना लोकसाहहत्याची सांकल्पना समजून 

घेता येईल. 

3. लोकसाहहत्याच्या परांपरेची ओळख विद्यार्थयाांना 
होईल. 

4. लोकसाहहत्याचा उगम आणण व्याप्तीबद्दल 

माहहती होईल 

MAR 4.3 आधुनिक भािाषिज्ञाि 

1. भाविक व्यिहाराचे स्िरूप समजािनू घेऊन भािा 
िजै्ञातनकाांच्या भािाविियक सांकल्पना 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येत.े 

2. आधतुनक भािाविज्ञानाचा मराठी भािचे्या सांदभाजत 

पररचय करून घेता येईल. 

3. भािचे्या अभ्यासाच्या पद्धतीांचा मराठी भािचे्या 
सांदभाजत विचार करता येईल. 

4. भाविक पररितजनाचे स्िरूप विद्यार्थयाांना 
अभ्यासता येईल. 

 

MAR 4.4 सर्जिशील लेखि 

1. सजजनशील लेखनातनू प्रकट होणाऱ्या माणूस आणण 

समाज यातील परस्परसांबांधाचा शोध घेता   
2. सजजनशील लेखनाच्या विविध अशभव्यक्तीांचा 

अभ्यास विद्यार्थयाांना करता येईल. 

3. विद्यार्थयाांना सजजनशील साहहत्यप्रकाराांची ओळख 

होईल. 

4. सजजनशील लेखनाच ेविशिे अभ्यासता येतील. 



 

MAR 4.5 भािाींतरमीमाींसा 

1. भािाांतरमीमाांसेच े स्िरूप आणण सांकल्पनेचा 
विद्यार्थयाांना पररचय होईल. 

2. भािाांतरमीमाांसेचे प्रकार आणण िाटचालीची 
माहहती करून घेता येईल. 

3. भािाांतर सांकल्पनेचे ताक्त्त्िक स्िरूप आणण 
महत्त्ि लक्षात येईल.  

 

Part-I Semester-II 

MAR 1 
भाषिक आषिष्काराची रूप े

 

1. विद्यार्थयाांना भाविक आविष्काराच ेस्िरूप समजून 

घेता येत.े 
2. विद्यार्थयाांना भािचेी सजजनशील प्रक्रिया समजून 

घेणे शक्य हाईल. 

3. भािा आणण साहहत्य याांचा सांबांध समजून घेता येतो. 
4. भािा आणण साहहत्यप्रकार यातील अनबुांध लक्षात 

येतो. 

MAR 2.1 
षिशिे साहित्यकृतीींचा 

अभ्यास 

1. विद्यार्थयाांना लेखक अभ्यासपद्धतीचा उपयोग 

कसा करािा हे कळत.े 
2. लेखकाच े िाङ्मयीन व्यक्क्तमत्त्ि आणण लेखक ि 

त्याचा समकाल समजून घेता येतो. 
3.  साहहत्यकृतीतनू लेखकाच्या समकालाच ेप्रततबब ांब 

कशा प्रकारे प्रकट होत ेयाचा अभ्यास करता येईल. 

4. लेखकाच्या इतर साहहत्यकृती विचारात घेऊन 

लेखकाच्या िाङ्मयीन जडणघडणीचा विचार करता 
येईल. 

5. एकूण िाङ्मयीन परांपरेत लेखकाच े योगदान 

समजून घेणे विद्यार्थयाांना शक्य होईल. 

MAR 2.2 
षिशिे साहित्यकृतीींचा 

अभ्यास 

1. विद्यार्थयाांना लेखक अभ्यासपद्धतीचा उपयोग 

कसा करािा हे कळत.े 



 2. लेखकाच े िाङ्मयीन व्यक्क्तमत्त्ि आणण लेखक ि 

त्याचा समकाल समजून घेता येतो. 
3. साहहत्यकृतीतनू लेखकाच्या समकालाच े प्रततबब ांब 

कशा प्रकारे प्रकट होत ेयाचा अभ्यास करता येईल. 

4. लेखकाच्या इतर साहहत्यकृती विचारात घेऊन 

लेखकाच्या िाङ्मयीन जडणघडणीचा विचार करता 
येईल. 

5. एकूण िाङ्मयीन परांपरेत लेखकाच े योगदान 

समजून घेणे विद्यार्थयाांना शक्य होईल. 

MAR 3 

आधुनिक मराठी 
िाङ्मयाचा इनतिास 

 

1. स्िातांत्र्यपिूज काळातील महाराष्रातील सामाक्जक, 

राजकीय, साांस्कृततक जीिनाची पार्शिजभमूी समजून 

घेणे तसेच त्याचा साहहत्य याांचा आांतरसांबांध 

विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

2. या काळातील विविध साहहत्यप्रिाहाांचा इततहास 

अभ्यासताना त्या-त्या प्रिाहातील िाङ्मयप्रकाराांच े

स्िरूप िशैशष््य ेसमजून घेता येतील. 

3. मखु्य प्रिाहातील साहहत्याबरोबर इतर समाांतर 

साहहत्यप्रिाहाांची िशैशष््य ेसमजून घेता येतील. 

(Elective Courses)/ (Optional Papers) 

MAR 4.1 
आींतरभारतीय साहित्याचा 

अभ्यास 

1. भारतीयत्ि’ ही सांकल्पना विद्यार्थयाांना समजून 

घेता येतील 

2. आांतरभारतीय साहहत्यातनू प्रकट होणाऱ्या भारतीय 

सांस्कृतीचा पररचय विद्यार्थयाांना होईल. 

3. आांतरभारतीय भािा भगगनी ही सांकल्पना समजून 

घेता येईल. 

4. राष्रीय एकात्मता आणण इतर मानिी मलू्याांविियी 
विद्यार्थयाांच्या मनामध्ये जाणीि तनमाजण होईल. 

5. विद्यार्थयाांमध्ये मराठी भािबेरोबरच इतर भारतीय 

भािा आणण साहहत्यविियीची रुची िाढेल. 

MAR 4.2 लोकसाहित्य ि लोककला 1. लोकसाहहत्य आणण लोकसांस्कृती यातील परस्पर 

सांबध विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 



2. विद्यार्थयाांना लोकसाहहत्याची सांकल्पना समजून 

घेता येईल. 

3. लोकसाहहत्याच्या परांपरेची ओळख विद्यार्थयाांना 
होईल. 

4. लोकसाहहत्याचा उगम आणण व्याप्तीबद्दल 

माहहती होईल. 

MAR 4.3 

आधुनिक भािाषिज्ञाि 

 

1. भाविक व्यिहाराचे स्िरूप समजािनू घेऊन भािा 
िजै्ञातनकाांच्या भािाविियक सांकल्पना 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येत.े 

2. आधतुनक भािाविज्ञानाचा मराठी भािचे्या सांदभाजत 

पररचय करून घेता येईल. 

3. भािचे्या अभ्यासाच्या पद्धतीांचा मराठी भािचे्या 
सांदभाजत विचार करता येईल. 

4. भाविक पररितजनाचे स्िरूप विद्यार्थयाांना 
अभ्यासता येईल.  

MAR 4.4 

सर्जिशील लेखि 

 

1. सजजनशील लेखनातनू प्रकट होणाऱ्या माणूस आणण 

समाज यातील परस्परसांबांधाचा शोध घेता . 
2. सजजनशील लेखनाच्या विविध अशभव्यक्तीांचा 

अभ्यास विद्यार्थयाांना करता येईल. 

3. विद्यार्थयाांना सजजनशील साहहत्यप्रकाराांची ओळख 

होईल. 

4. सजजनशील लेखनाच ेविशिे अभ्यासता येतील. 

MAR 4.5 

भािाींतरमीमाींसा 

 

1. भािाांतरमीमाांसेच े स्िरूप आणण सांकल्पनेचा 
विद्यार्थयाांना पररचय होईल. 

2. भािाांतरमीमाांसेचे प्रकार आणण िाटचालीची 
माहहती करून घेता येईल. 

3. भािाांतर सांकल्पनेचे ताक्त्त्िक स्िरूप आणण 
महत्त्ि लक्षात येईल. 

Part-II Semester-III 

(Core Courses)/ (Compulsory Papers) 



MAR 5 
साहित्यप्रकाराींचा सकू्ष्म 

षिचार 

1. विद्यार्थयाांना साहहत्यप्रकाराांची सांकल्पना 
समजून घेता येईल. 

2. विविध िाङ्मयप्रकारातील कथनाांच े स्िरूप 
अभ्यासता येईल. 

3. िेगिेगळ्या िाङ्मय प्रकारातील कथानविशिे 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येतील. 

4. िाङ्मयप्रकारातील कथनाचा तलुनात्मकदृष््या 
विचार विद्यार्थयाांना करता येईल. 

 

MAR 6.1 

षिशिे साहित्यकृतीींचा 
अभ्यास 

 

1. लेखक अभ्यासपद्धती उपयोग कसा करािा हे 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 

2. लेखकाच ेिाङ्मयीन व्यक्क्तमत्त्ि आणण लखेक 
ि त्याचा समकाल विद्यार्थयाांना समजून 
घेण्यास मदत होईल. 

3. साहहत्यकृतीतनू लेखकाच्या समकालाचे प्रततबब ांब 
कशा प्रकारे होत े याचा विद्यार्थयाांना समजून 
घेता येईल. 

4. एकूण िाङ्मयीन परांपरेत लेखकाचे योगदान 
समजून घेता येईल.  

 

MAR 6.2 
षिशिे साहित्यकृतीींचा 

अभ्यास 

1. लेखक अभ्यासपद्धती उपयोग कसा करािा हे 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल 

2. लेखकाच ेिाङ्मयीन व्यक्क्तमत्त्ि आणण लखेक 
ि त्याचा समकाल विद्यार्थयाांना समजून 
घेण्यास मदत होईल. 

3. साहहत्यकृतीतनू लेखकाच्या समकालाचे प्रततबब ांब 
कशा प्रकारे होत े याचा विद्यार्थयाांना अभ्यास 
करता येईल. 

4. एकूण िाङ्मयीन परांपरेत लेखकाचे योगदान 
समजून घेता येईल. 

 



MAR 7 
आधुनिक मराठी 

िाङ्मयाचा इनतिास 

1. १९५०-२००० या काळातील महाराष्रातील 
सामाक्जक, राजकीय, साांस्कृततक जीिनाची 
पार्शिजभमूी समजून घेणे तसेच त्याचा साहहत्य 
याांचा आांतरसांबांध विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

2. या काळातील विविध साहहत्यप्रिाहाांचा इततहास 
अभ्यासताना त्या-त्या प्रिाहातील िाङ्
मयप्रकाराांचे स्िरूप िशैशष््ये समजून घेता 
येतील 

3. मखु्य प्रिाहातील साहहत्याबरोबर इतर समाांतर 
साहहत्यप्रिाहाांची िशैशष््ये समजून घेता येतील. 

(Elective Courses)/ (Optional Papers) 

Part-II semester-IV 

MAR 8.1 

आींतरभारतीय साहित्याचा 
अभ्यास 

 

1. भािाांतर प्रक्रियेला असणारे महत्त्ि 
विद्यार्थयाांच्या लक्षात येईल. 

2. िेगिेगळ्या भारतीय भािाांतील साहहत्याचा 
विद्यार्थयाांना पररचय करून घेता येईल. 

3. विद्यार्थयाांना िेगिेगळ्या भारतीय प्राांतातील 
जीिनदशजन समजून घेता येईल. घेणे. 

4. भारतीय सांस्कृततक ि समाक्जक पयाजिरण 
अभ्यासता येईल. 

5. मराठी भािा ि इतर भािा साहहत्यातील 
साम्यभेद जाणून घेता येईल. 

MAR 8.2 लोकसाहित्य ि लोककला 

1. लोकसाहहत्य आणण लोकसांस्कृती यातील परस्पर 
सांबध विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 

2. विद्यार्थयाांना लोकसाहहत्याची सांकल्पना समजून 
घेता येईल. 

3. लोकसाहहत्याच्या परांपरेची ओळख विद्यार्थयाांना 
होईल. 

4. लोकसाहहत्याचा उगम आणण व्याप्तीबद्दल 
माहहती होईल. 



5. महाराष्रातील लोककला समजतील. 
 

MAR 8.3 
आधुनिक भािाषिज्ञाि 

 

1. िाक्यविचाराांच ेस्िरूप विद्याथी मराठी भािचे्या 
सांदभाजत विचारात घेतील. 

2. मराठी भािचे्या उत्पत्तीच्या सांदभाजत भािाकुलाची 
सांकल्पना अभ्यासता येईल. 

3. मराठीच्या बोलीांचा प्रमाण मराठीशी असणारा 
सांबांध अभ्यासता येईल. 

4. मराठीिरील अन्य भािाांचा प्रभाि विद्यार्थयाांना 
तपासता येईल 

5. मराठीतील व्याकरणाचा प्रयोग आणण विभक्तीच्या 
सांदभाजत विचार करता येईल. 

MAR 8.4 सर्जिशील लेखि 

1. विद्यार्थयाांना सजजनशील लेखनातनू विचार, भाि-

भािना आणण गोष्टी माांडणाचा सराि होईल. 

2. सजजनशील लेखनासाठी िातािरण तनशमजती, 
कथानक, पात्ाांचा विकास आणण भािचेा िापर 
कसा करािा याबद्दलची तांत् े विद्यार्थयाांना 
अिगत करता येईल 

3. विविध प्रकारचे साहहत्यप्रकार हाताळण्याचा 
विद्यार्थयाांना सराि होईल. 

MAR 8.5 भािाींतरमीमाींसा 

1. भािाांतरमीमाांसेच े स्िरूप विद्यार्थयाांना समजून 
घेता येईल. 

2. भािाांतरविचाराचे महत्त्ि विद्यार्थयाांना कळेल. 

3. प्रेमचांद याांच्या कथाांच्या तनिडक मराठी 
अनिुादाची गचक्रकत्सा करता येईल. 

4. प्रत्यक्ष विद्यार्थयाांना हहांदी कथाांचे भािाांतर करता 
येईल. 

Part-I Semester-I    

(Core Courses) / (Compulsory Papers) 

MAR 9 समार्भािाषिज्ञाि 1. समाज, सांस्कृती आणण भािा याांमधील 
परस्परसांबांध समजून घेता येतील. 



 2. समाजभािाविज्ञानाची व्याप्ती विद्यार्थयाांना 
समजून घेता येईल. 

3. भािाव्यिहाराची विविधता समजून घेता येईल. 

4. भािासांपकज  ि भाविक तनयोजन म्हणजे काय त े
समजून घेता येईल. 

5. बहुभाविक देशाांतील भाविक प्रर्शनाांचा पररचय 
होईल. 

6. भाविक तनयोजनाची उद्हदष््ये जाणून घेता 
येईल. 

7. भािाशशक्षणाच ेस्िरूप आणण भािा शशक्षणाच्या 
विविध बाजूांचा अभ्यास करता येईल. 

8. मराठीच्या विविध बोलीांचा समाजभािािजै्ञातनक 
विचार विद्यार्थयाांना करता येईल. 

MAR 10.1 
िाङ् मयीि सींस्कृती 

 

1. िाङ्मयीन सांस्कृती ही सांकल्पना विद्यार्थयाांना 
समजून घेंता येईल. 

2. समाज आणण सांस्कृती यातील अनबुांध 
विद्यार्थयाांच्या लक्षात येईल. 

3. मौणखक आणण शलखीत परांपरेत िाङ्मयीन 
परांपरेला सांघटीत करणाऱ्या घटकाांचा विचार 
करता येईल. 

4. िाङ्मयीन सांस्कृतीांचे स्िरूप विद्यार्थयाांना 
तपासता येईल. 

MAR 10.2 प्रभाि अभ्यास 

1. प्रभाि अभ्यासाची  सांकल्पना विद्यार्थयाांना 
समजून घेता येईल. 

2. ‘प्रभाि’ आणण ‘अनकुरण’ याांतील अनबुांध समजून 
घेता येईल. 

3. काळानरुूप तनमाजण झालले्या राजकीय, िाङ्
मयीन आणण साांस्कृततक सत्ताकें द्ाांचा 
साहहत्यािर कसा प्रभाि पडतो हे विद्यार्थयाांच्या 
लक्षात येईल. 

  

 



MAR 11 
समीक्षा ससदधाींत आणि 

उपयोर्ि 

1. उपयोक्जत समीक्षेतील काही समीक्षचेे स्िरूप 
माहहती करून घेता येईल. 

2. समाजशास्त्ीय ि आहदबांधात्मक समीक्षा 
या  समीक्षाप्रिाहाांचा विचार विद्यार्थयाांना करता 
येईल. 

3. प्रत्यक्ष उपयोक्जत समीक्षेच े उपयोजन म्हणून 
तनिडक साहहत्यकृतीांचा विद्यार्थयाांना विचार 
करता येईल. 

(Elective Courses)/ (Optional Papers) 

MAR 12.1 

 

सींस्कृती अभ्यास 

1. सांस्कृती अभ्यास या ज्ञानशाखेची ओळख 
विद्यार्थयाांना होईल. 

2. बदलत्या सामाक्जक आणण राजकीय सांदभाजत 
साहहत्य सांस्कृती याांच्या सांबांधाचा विद्यार्थयाांना 
अभ्यास करता येईल. 

3. आांतरविद्याशाखीय अभ्यासपद्धतीची 
विद्यार्थयाांना ओळख करून घेता येईल. 

4. साहहत्य आणण इतर अशभव्यक्तीरूपाांच्या परस्पर 
सांबांधाांचा सांस्कृती अभ्यासािरील प्रभाि 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

MAR 12.2 तौलनिक साहित्य 

1. तौलतनक साहहत्याभ्यासाची सांकल्पना ि स्िरूप 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 

2. विर्शिसाहहत्य, राष्रीय साहहत्य ि सिजसाधारण 
साहहत्य या सांकल्पनाांचे परस्परसांबांध 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येतील. 

3. भारतीय साहहत्य बाबतीच े विविध दृक्ष्टकोण 
अभ्यासता येतील 

4. साहहत्याचे िगीकरण ि साहहत्यातील िाद-

सांप्रदाय याांचा अभ्यास करता येईल. 



MAR 12.3 बोली अभ्यास 

1. भािा, बोली आणण समाजाचा परस्परसांबांध 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

2. प्रमाणभािा आणण बोली स्िरूप, विशिे 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येतील. 

3. बोलीभािाांची तनशमजतीप्रक्रिया विद्यार्थयाांना 
अभ्यासता येईल. 

4. बोलीच्या अभ्यासाचे महत्त्ि विद्यार्थयाांना 
समजून घेता येईल. 

MAR 12.4 ग्रींथ इनतिास 

1. ग्रांथ इततहासाची सांकल्पना ि स्िरूप 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 

2. मदु्णपिूज मराठीतील ग्रांथव्यिहार विद्यार्थयाांना 
अभ्यासता येईल. 

3. ग्रांथ इततहासाच्या विविध पद्धती ि दृक्ष्टकोण 
याांचा विद्यार्थयाांना पररचय करून घेता येईल. 

1. हस्तशलणखताांच्या सांशोधनाचे पद्धतीशास्त् 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

2. पाठगचक्रकत्साशास्त्ाचे महत्त्ि ि स्िरूप 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

MAR 12.5 
ग्रींथ प्रकाशि आणि 

सींपादि 

1. ग्रांथ प्रकाशनाचे स्िरूप विद्यार्थयाांना ध्यानात 
घेता येईल. 

2. ग्रांथ प्रकाशन, ग्रांथ व्यिहार ि प्रकाशनसांस्कृती 
याविियी माहहती घेता येईल. 

3. ग्रांथतनशमजतीतील बारकािे समजून विद्यार्थयाांना 
घेता येतील. 

4.  तसेच मदु्णप्रक्रिया ि त्यामध्ये होत असलेले 
बदल विद्यार्थयाांना ध्यानात येतील. 

PART -II,  SEMESTER - IV 

(Core Courses)/ (Compulsory Papers) 

 



MAR 13 समार्भािाषिज्ञाि 

1. समाज, सांस्कृती आणण भािा याांमधील 
परस्परसांबांध समजून घेता येतील. 

2. समाजभािाविज्ञानाची व्याप्ती विद्यार्थयाांना 
समजून घेता येईल. 

3. भािाव्यिहाराची विविधता समजून घेता येईल. 

4. भािासांपकज  ि भाविक तनयोजन म्हणजे काय त े
समजून घेता येईल. 

5. बहुभाविक देशाांतील भाविक प्रर्शनाांचा पररचय 
होईल. 

6. भाविक तनयोजनाची उद्हदष््ये जाणून घेता 
येईल. 

7. भािाशशक्षणाच ेस्िरूप आणण भािा शशक्षणाच्या 
विविध बाजूांचा अभ्यास करता येईल. 

8. मराठीच्या विविध बोलीांचा समाजभािािजै्ञातनक 
विचार विद्यार्थयाांना करता येईल. 

 
MAR 14.1 

िाङ्मयीि सींस्कृती 

 

1. िाङ्मयीन सांस्कृती ही सांकल्पना विद्यार्थयाांना 
समजून घेंता येईल. 

2. समाज आणण सांस्कृती यातील अनबुांध 
विद्यार्थयाांच्या लक्षात येईल. 

3. मौणखक आणण शलखीत परांपरेत िाङ्मयीन 
परांपरेला सांघटीत करणाऱ्या घटकाांचा विचार 
करता येईल. 

4. िाङ्मयीन सांस्कृतीांचे स्िरूप विद्यार्थयाांना 
तपासता येईल. 

 

MAR 14.2 
प्रभाि अभ्यास 

 

1. प्रभाि अभ्यासाची  सांकल्पना विद्यार्थयाांना 
समजून घेता येईल. 

2. ‘प्रभाि’ आणण ‘अनकुरण’ याांतील अनबुांध समजून 
घेता येईल. 



3. काळानरुूप तनमाजण झालेल्या राजकीय, िाङ्
मयीन आणण साांस्कृततक सत्ताकें द्ाांचा 
साहहत्यािर कसा प्रभाि पडतो हे विद्यार्थयाांच्या 
लक्षात येईल. 

MAR 15 मराठी समीक्षेची िाटचाल 

1. उपयोक्जत समीक्षेतील काही समीक्षचेे स्िरूप 
माहहती करून घेता येईल. 

2. समाजशास्त्ीय ि आहदबांधात्मक समीक्षा 
या  समीक्षाप्रिाहाांचा विचार विद्यार्थयाांना करता 
येईल. 

3. प्रत्यक्ष उपयोक्जत समीक्षेच े उपयोजन म्हणून 
तनिडक साहहत्यकृतीांचा विद्यार्थयाांना विचार 
करता येईल. 

4. मराठी समीक्षा व्यिहार समजेल. 
5. प्रमखु मराठी समीक्षकाांची कामगगरी समजेल. 

 

(Elective Courses)/ (Optional Papers) 

MAR 16.1 
सींस्कृती अभ्यास 

 

CO 1 सांस्कृती अभ्यास या ज्ञानशाखेची ओळख 
विद्यार्थयाांना होईल. 

CO 2 बदलत्या सामाक्जक आणण राजकीय सांदभाजत 
साहहत्य सांस्कृती याांच्या सांबांधाचा विद्यार्थयाांना अभ्यास 
करता येईल. 

CO 3 आांतरविद्याशाखीय अभ्यासपद्धतीची विद्यार्थयाांना 
ओळख करून घेता येईल. 

CO 4 साहहत्य आणण इतर अशभव्यक्तीरूपाांच्या परस्पर 
सांबांधाांचा सांस्कृती अभ्यासािरील प्रभाि विद्यार्थयाांना 
अभ्यासता येईल. 

 

MAR 16.2 
तौलनिक साहित्य 

 

1. तौलतनक साहहत्याभ्यासाची सांकल्पना ि स्िरूप 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 



2.  विर्शिसाहहत्य, राष्रीय साहहत्य ि सिजसाधारण 
साहहत्य या सांकल्पनाांचे परस्परसांबांध 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येतील. 

3. भारतीय साहहत्य बाबतीच े विविध दृक्ष्टकोण 
अभ्यासता येतील 

4. साहहत्याचे िगीकरण ि साहहत्यातील िाद-

सांप्रदाय याांचा अभ्यास करता येईल. 

MAR 16.3 बोली अभ्यास 

1. भािा, बोली आणण समाजाचा परस्परसांबांध 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

2. प्रमाणभािा आणण बोली स्िरूप, विशिे 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येतील.  

3. बोलीभािाांची तनशमजतीप्रक्रिया विद्यार्थयाांना 
अभ्यासता येईल. 

4. बोलीच्या अभ्यासाचे महत्त्ि विद्यार्थयाांना 
समजून घेता येईल. 

MAR 16.4 ग्रींथ इनतिास 

1. ग्रांथ इततहासाची सांकल्पना ि स्िरूप 
विद्यार्थयाांना समजून घेता येईल. 

2. मदु्णपिूज मराठीतील ग्रांथव्यिहार विद्यार्थयाांना 
अभ्यासता येईल. 

3. ग्रांथ इततहासाच्या विविध पद्धती ि दृक्ष्टकोण 
याांचा विद्यार्थयाांना पररचय करून घेता येईल. 

4. हस्तशलणखताांच्या सांशोधनाचे पद्धतीशास्त् 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

5. पाठगचक्रकत्साशास्त्ाचे महत्त्ि ि स्िरूप 
विद्यार्थयाांना अभ्यासता येईल. 

MAR 16.5 

ग्रींथ प्रकाशि आणि 
सींपादि 

 

1. ग्रांथ प्रकाशनाचे स्िरूप विद्यार्थयाांना ध्यानात 
घेता येईल. 

2. ग्रांथ प्रकाशन, ग्रांथ व्यिहार ि प्रकाशनसांस्कृती 
याविियी माहहती घेता येईल. 

3. ग्रांथतनशमजतीतील बारकािे समजून विद्यार्थयाांना 
घेता येतील. 



4. तसेच मदु्णप्रक्रिया ि त्यामध्ये होत असलेले 
बदल विद्यार्थयाांना ध्यानात येतील. 

 


