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मराठी अभ्यासक्रम (ननिीन)  
२०२० – २०२१  
एम.् ए. भाग १ / सत्र १  
मराठी अभ्यासपत्रत्रका क्र. १ : ३ आधुननक मराठी िाााड्मयाचा इननिााास (अिि्ाल इंग्रजिी काळ आणण ननबंध 
िाााड्मय)  
(१८१८ िाा  २०००)  
संगणक क्रमांक 104503  

उद्दिष्टे – १) आधुतनक मराठी िाााड्मयाची व्याप्ती िा सि्ारूप जाणून घेणे.  
२) आधुतनक मराठी िाााड्मयाच्या इतततासाची पाशि्ाथभूमी िा भूसमका समजून घेणे.  
३) ममत्ति्ाााच्या िाााङ्मयप्रकाराांचा उिय िा तयाांची सुरुिााातीची जडणघडण याांचा अभ्यास करणे.  
४) मराठी तनबांध िाााड्मयाची परांपरा अभ्यासणे.  
अभ्यासघटक – १) अवि्ाल इांग्रजी काळ आणण प्रबोधन युग  
२) अवि्ाल इांग्रजी काळातील साद्दितयतनसमथतीचे सि्ारूप  
३) मराठी तनबांध िाााड्मयाची परांपरा – िाा चाररक तनबांध  
४) मराठी तनबांध 
िाााड्मयाची परांपरा – 
लघुतनबांघ ते लसलत 
तनबांध क्र.  

अभ्यासघटकाांचे वविारण  ताससका  गुण  

१   
अ) अवि्ाल इांग्रजी 
कालखांड, प्रबोधन युगाची 
सुरुिााात  
आ) ममत्ति्ाााच ेराजकीय 
बिल िा ममत्ति्ाााच्या 
घडामोडी  
इ) इांग्रजाांचे श क्षणणक 
धोरण, श क्षणणक सांस्रा्ा 
िा उिारमततािाचा प्रभािा  
ई) ममत्ति्ाााच ेसामाक्जक 
बिल िा ममत्ति्ाााच्या 
सामाक्जक सुधारणा  
उ) धमथसुधारणेचे प्रयतन 
िा सांस्रा्ााांचा उिय  
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२   
अ) अवि्ाल इांग्रजी 
काळातील 
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साद्दितयतनसमथती 
आणण पुस्तकतनसमथती 
याांचे सि्ारूप  
आ) शालेय पाठ्यपुस्तके 
िा व्याकरण ग्रांर ् 
इ) कोमशाङ्मय  
ई) तनयतकासलकाांची 
सुरुिााात िा तयाांचे 
कायथ  
उ) भाषाांतररत साद्दितय  
 

३   
अ) िाा चाररक तनबांध 
िाााड्मयाची सुरुिााात 
िा जडणघडण  
आ) िाा चाररक तनबांध 
िाााड्मयाची ठळक 
िाा सशष््ये िा कायथ  
इ) सुरुिााातीच ेतनबांध 
लेखन - ममत्ति्ाााच्या 
तनबांधकाराांचा स्राू्ल 
पररचय – ववष्णुबुिााा 
ब्रह्मचारी / लोकद्दिततािी 
/ ममातमा जोतीबा फुले  
ई) तनबांध्काराांची िसुरी 
वपढी - ममत्ति्ाााच्या 
तनबांधकाराांचा स्राू्ल 
पररचय – ववष्णुशास्री 
चचपळूणकर / गो. ग. 
आगरकर / लोकमान्य 
द्िटळक  
उ) िााेगळ्या िाााटा - 
ममत्ति्ाााच्या 
तनबांधकाराांचा स्राू्ल 
पररचय – सश. म. 
पराांजपे / न. चचां. 
केळकर  
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अांतगथत परीक्षापद्ती – 

 १) २५ गुणाांच्या िोन परीक्षा घेणे िआश्यक िआाे. तयाांच्या गुणाांची सरासरी काढून अांतगथत परीक्षेच ेगुण मानािााे.  
२) या ववषयाची अांतगथत परीक्षा घेताना प्रकल्प / िागथपरीक्षा / लघुप्रकल्प / सािरीकरण इ. सि्ारुपात घ्यािााी. 

 

सांिभथसाद्दितय –  
१) मराठी िाााड्मयाचा इतततास, सांपा. रा. ग. जाधध, म. सा. प., पुणे  
२) प्रिक्षक्षणा ( खांड १ िा २ ), सांपा. जयांत िाष्ट. कॉक्न्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे  
३) मराठी साद्दितय : पे्ररणा िा सि्ारूप, सांपा. िााातकणांगलेकर / वपार, पॉप्युलर प्रकाशन, मुांबई.  
४) लघुतनबांध ते मुतत ग्य, वव. शां. चौघुले  
५) साद्दितय : अध्यापन िा प्रकार, सांपा. श्री. पु. भाधगत, मौज प्रकाशन, मुांबई  
६) िाााङ्मयप्रकार : सांकल्पना िा सि्ारूप, सांपा. िााासकर आनांि, अनि्ाय प्रकाशन , पुणे  
 


