
मराठी अभ्यासक्रम (ननिीन)  

२०२० – २०२१  

एम.् ए. भाग १ / सत्र २  

अभ्यासपत्रत्रका क्र. २ : ३ आधुननक मराठी िाााड्मयाचा इननिााास : कथात्म साहित्य  

( १८७४ िाा  २००० )  

संगणक क्रमांक - 204503  

उद्दिष्टे – १) मराठी करा्ा िाााड्मयाची परंपरा अभ्यासणे.  

२) मराठी कराे्च्या िाााटचालीतील ठळक टप्पे समजून घेणे.  

३) मराठी कािंबरीचा उ्गम आणण जडणघडण अभ्यासणे.  

४) मराठी कािंबरीमागील पे्ररणा आणण मराठी कािंबरीच ेप्रकार लक्षात घेणे.  

अभ्यासघटक – १) मराठी कराे्ची परंपरा ( प्रारंभ त े१९४०)  

२) ननकरा्ा िा नंतरची करा्ा  

३) मराठी कािंबरीची िाााटचाल ( प्रारंभ त े१९५०)  

४) सि्ााातंत्र्योत्तर 

कािंबरी क्र.  

अभ्यासघटकांचे वििारण  ताससका  गुण  

१   

अ) प्रारंभीच ेकरा्ालेखन 

– स्फुटगोष्ट – िा. ना. 
आपटे / संपूणथ गोष्ट - 

वि. सी.गुजथर, काशीबाई 

कातनटकर  

आ) लघुकराे्ची 
सुरुिााात – द्िदिाकर 

कृष्ण  

१५  २५  



इ) तंत्र्प्रधान करा्ा – ना. 
सी. फडके, वि. स. खांडकेर  

ई) ननकरा्ापूिाथ करा्ा – 

द्िदिाकर कृष्ण, 

विभािारी सशरुरकर, 

िााामन चोरघडे, 
कुसुमािाती िेशपांड े 

 

२   

अ) ननकरा्ा – गाडगीळ, 

गोखले, भािाा,े 

माडगुळकर  

आ) ननकराे्नंतरची करा्ा 
– जी.ए.कुलकणी, चचं.त्र्य 

खानोलकर, कमाल िेसाई, 

विजया राजाध्यक्ष  

इ) िीघथकरा्ा – भारत 

सासणे  

 

ई) िसलत िा ग्रामीण 

करा्ा  

१५  २५  

३   

अ) प्रारंभीच े

कािंबरीलेखन – 

सामाक्जक कािंबरी – िा. 

ना. आपटे  

आ) िााामन मलि्ााार, 

केतकर, ना, िा, आपटे, 

१५  २५  



विभािारी सशरुरकर  

इ) रंजनप्रधान कािंबरी – 

मुततामाला / फडके, 

खांडकेर, माडखोलकर  

ई) ऐतनताससक कािंबरी 
– िाररभाऊ, नामााधध ते 
रणजीत िेसाई  

उ) प ् 

 

 

३  

 

 

अ) ननकािंबरी – मढेकर, 

नेमाडे, भाऊ पाध्ये  

आ) िसलत कािंबरी  

इ) ग्रामीण कािंबरी  

ई) स्री कािंबरीकार  

 

१५  २५  

एकूण  ६०  १००  

 

अंतगथत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या िोन परीक्षा घेणे िआश्यक िआाे. तयांच्या गुणांची सरासरी काढून ते 
अंतगथत परीक्षेचे गुण मानािााे.  
२) या विषयाची अंतगथत परीक्षा घेताना प्रकल्प / िागथपरीक्षा / लघुप्रकल्प याच्याप्रमाणेच  
िास्तुतनष्ठ परीक्षापद्तीचािााी समािााेश करणे िआश्यक िआाे.  



संिभथसाद्दितय – १) मराठी िाााड्मयाचा इतनतास, संपा. रा. ग. जाधध, म. सा. प., पुणे  
२) प्रिक्षक्षणा ( खंड १ िा २ ), संपा. जयंत िाष्ट. कॉक््टने्टल प्रकाशन, पुणे  
३) मराठी साद्दितय : पे्ररणा िा सि्ारूप, संपा. िााातकणंगलेकर / वपार, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.  
४) मराठी कािंबरी : पद्दिले शतक, कुसुमािाती िेशपांड,े मुबंई मराठी साद्दितय संघ, मुंबई, १९५३  
५) मराठी करा्ा : उ्गम िा विकास – इंिमुती शेिाड,े सोमैय्या पक््िलकेश्स प्रा. सल.,मुंबई, १९७३  
६) िअलोकन, द्ििगंबर पाध्ये, लोककाड्मय गिृा, मुंबई, २०१२  
७) कािंबरीविषयी, िाररश्चंद्र रा्ोरात, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २००६  
८) खडक आणण पाणी, गंगाधर गाडगीळ, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९६३  
९) मराठी कािंबरी- आसि्ाााि यारा, संपा. विजया राजाध्यक्ष, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००८  
१०) मराठी कािंबरी : परंपरा आणण चचककतसा, संपा. सलालकर/ बोपच,े विजय प्रकाशन,  
नागपूर, २०१९ 


