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UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

NET BUREAU 

Subject: MARATHI      Code No: 38 

 

अ्यासरम  
 

घटक  (Unit-1): भाषा, भाषा आवि्काराची ूपे आवि भाषाविञान  
(अ)  भाषा आवि्काराची ूपे :  

भाषेची ूळख, भाषषक ्यवहाराचे ्वॳप, आषव्करणाचे रकार, (मौषखक व 
षिषखत), भाषा आषण ृक-रा्य किा, भाषा आषण सादरीकरणाची किा, 
साषह्याचे मा्यम ्हणनू भाषेचे कायय, साषह्या्या भाषेची वैषिट्ये, भाषा आषण 
कथन,  

(ब)   ्याकरि:  
ि्दा्या जाती, षवभती, रयोग, षियापद षवचार, समास, अिंकार, वतृे इ्यादी.  

(क) भाषाविञान:  
भाषेची उ्पती व उपपती, भाषाकुि संक्पना, ्वन, ्वनीम, ्वनांतर, पद, पषदम, 
पदांतर, वा्यषवचार, अथयषवचार, भाषाषवञाना्या षवषवध अ्यास पॗती, मराठीच े
िेखनषवषयक षनयम. 
समाजभाषाषवञानाचे ्वॳप व ्याती, समाजभाषाषवञान आषण इतर अ्यासिाखा, 
तंरञान व माषहती तंरञान, संदिेनाची मा्यमे, तंरञानाने रभाषवत होणारे संदिेनाचे 
घटक, मराठी भाषा व तंरञान आषण नवभाषा षनषमयती. भाषा व बोिी (अषहराणी, 
कोकणी, मािवणी, पावरा, मावची, तावडी, तडवी, चंदगडी, षभिाऊ, झाडी, 
व्हाडी, घाटी, षभ्िी, डांगी, दखनी इ्यादी), भाषा व बोिी यांचे समाजातीि 
्थान व सहसंबंध बोिीचे ्वॳप व वैषिट्ये, बोिचची षनषमयती, बोिचमधीि 
पररवतयनाची रषिया व सीमा आषण इतर बोिचचा रभाव. बोिी अ्यासाचे मह्व, 
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बोिी संरचना षवचार, बोिी अ्यास, समाजभाषावैञाषनक ृटीकोन, बोिचसमोरीि 
आ्हाने.  
 

घटक  (Unit-2): सं् कृती सकं्पना आवि िामयवनवमिती 
वामयीन सं्कृतीचे पारंपररक घटक, मौषखक परंपरा, ह्तषिषखते, कथन, पठण, रवण, 
सादरीकरण (तमािा, िळीत, भाॲड, बोहाडा, षनॲपण, कीतयन, रे,क, रोता, कथनकार) 
वामय, धमय, पंथ आषण राजारयाचा सहसंबंध. 
वामयीन सं्कृतीचे आधनुनक घटक: मषुिते, मिुक, षनयतकाषिके, वतृपरे, पु् तके, 
संपादक, िेखक, रकािक, वाचक, समी,क, षवतरक, वामयीन सं्था, महामंडळे, 
संमेिने, परु्कार.  
नागर आषण रामीण अषभॲची, िेखक व वाचक यां्यातीि आदान रदान, वामयीन 
सं्कृती संघषय (अषभजन-बहुजन), भाषािुॗ ी व वामयिुॗ ीबॖि्या संक्पना, 
लीिअलीि संबंधीचे वाद, अषभ्यती ्वातं्य व षनबंध. 
सामाषजक रबोधनात वामयीन सं्कृतीचे योगदान, (स्यिोधकी जिस,े आबेंडकरी 
जिसे, मेळे इ्यादी), संयतु महारा्र चळवळीतीि आषव्कार, वैचाररक, रबोधन-

उदबोधन, षनबंध वामय, रायोषगक नाटक व पथनाट्ये त्यादी. 
मराठी वामयीन सं्कृतीचा नकािा, साषह्यसंमेिनातीि पररवतयने, वादषववाद, भषूमका, 
वामयबाय घटकांची वामयीन सं्कृतीवरीि आिमणे, वामयीन सं्कृतीतीि िेखकाची 
रषतमा, मराठी समाजमानस आषण रंथ्यवहाराचा रभाव.  

घटक (Unit-3): भारतीय्िाची सकं्पना ि भाषांतर मीमांसा: 
भारतीय साषह्याची संक्पना, आंतरभाषीय भाषा-भषगनीभाव संक्पना, भाषांतराची 
संक्पना, भाषांतर-अनवुाद आषण ॲपांतर, आतंरभारतीय साषह्याचे मराठीतीि 
भाषांतर, भाषांतरातीि सम्या, रभाव अ्यासाची संक्पना, रभव, रभाव आषण 
अनकुरण, रभावाची कारण मीमांसा, रभाव आषण सतासंबंध, रभाव आषण षनषमयतीरेरणा 
(त्व-वैचाररक रवाहां्या रेरणा), सामाषजक, राजकीय घटीतांमधनू रेरणा, ्यती्या 
रभावातनू रेरणा. 
रचनारकारांचा  रभावानरुोधाने अ्यास ( सनुीत, कादबंरी, गझि, हायकू), अभंगाचा 
आधषुनक कषवतेवर रभाव, पाचा्य नाट्यरवाहांचा व िोककिांचा मराठी रंगभमूीवरीि 
रभाव. 

घटक (Unit-4): लोकसावह्य आवि विशेष सावह्य रिाह 
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 िोकसाषह्य: संक्पना, ्वॳप व ्याती.  
 िोकसाषह्यातीि िोकत्वे, िोकभाषा, धाषमयकता आषण इहवाद, िोकसाषह्यातीि 
संरदाय, िोकसाषह्यातीि िोकरयो य किा व संिोधन. 
दषित साषह्य: ्वॳप, रेरणा व त्वञान. 
दषित साषह्याचा इषतहास: 
(कथा, कषवता, कादबंरी, रंगभमूी, आ्मकथने, वैचाररक साषह्य इ्यादी) 
रामीण साषह्य: ्वॳप व रेरणा 
रामीण साषह्याचा इषतहास  
(कथा, कषवता, कादबंरी, रंगभमूी, आ्मकथने, वैचाररक साषह्य इ्यादी) 

घटक (Unit-5): िामयेवतहासाचा अ्यास 

वामयेषतहासाची संक्पना,  वामयेषतहास िेखनाचे नवे ृषटकोन, षवषवध राजवटी आषण 
वामय इषतहास िेखन, वामय इषतहास आषण इतर इषतहास िेखन पॗती, वामय इषतहास 
(आरंभ ते २०१५) 

घटक (Unit-6): िामयीन चळिळीचे ्िूप: 
मराठीतीि वामयीन चळवळी, चळवळीचे समाजिार, भतीसाषह्याची चळवळ, 
भाषािुॗ ीची चळवळ, वामयिुॗ ीची चळवळ, अषनयतकाषिकांची चळवळ, दषित 
साषह्याची चळवळ, रामीण साषह्याची चळवळ, आषदवासी साषह्याची चळवळ, 
रीमतुीची चळवळ, िेतकरी चळवळ, चळवळी्या रभावतीि मराठी साषह्य, 
वामयीन अषभॲची (ॲची-अषभॲची), अषभॲची संपकय , अषभॲची संघषय, मिुणपवूय 
अषभॲचीचे ्वॳप, आं् िसंपकायनंतरची अषभॲची आषण संघषय, सामाषजक सं्था, सता, 
जाषतसंघषय आषण अषभॲची.  

घटक (Unit-7): सावह्य रिाह 

साषह्यरवाहाचे ्वॳप, ्याती व मयायदा. साषह्यरवाहा्या षनषमयती रेरणा, आधषुनक 
साषह्य, नवसाषह्य, महानगरीय साषह्य, आषदवासी साषह्य, रीवादी साषह्य, जैन 
साषह्य, षि्ती साषह्य, मषु्िम साषह्य, जनवादी साषह्य, मा्सयवादी साषह्य, 
षवञान साषह्य, अ्पसं्यकांचे साषह्य, बािसाषह्य, कामगारांचे साषह्य इ्यादी.  

घटक (Unit-8): सावह्यशार आवि भती सरंदाय 

(अ)  का्यिार, का्यि,ण, रयोजन, रषतभाषवचार, ि्दिती, रीषतषवचार, 
्वषनषवचार, आनंद मीमांसा. 
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(ब) महानभुाव, नाथ, वारकरी, दत, रामदास, वीरिैव, सफुी संरदाय आषण ्यांच े
साषह्य. पंषडती परंपरा, बखर वामय, िाषहरी वामय. 
 

घटक (Unit-9): सावह्यरकारांचा सू् म विचार 
साषह्यरकाराची संक्पना, पौवाय्य व पाचा्य, महाका्य, आ्यानका्य, खंडका्य, 
कषवता, दीघय कषवता, भावकषवता (अभंग, ूवी, िावणी, पोवाडा) 
िघकुथा, कथा, दीघयकथा, िघकुादबंरी, कादबंरी, नाटक, एकांषकका, पथनाट्य, 
ररंगणनाट्य, महानाट्य,  
चररर, आ्मचररर, आ्मकथा, आ्मकथन-्वकथन, आठवणी, रोजषनिी, रवासवणयन, 
षनबंध आषण वैचाररक षनबंध, िषितषनबंध, ्यतीषचर. 
समी,ा व समी,ा पॗती. 

घटक (Unit-10): वनिडक सावह्यकृती 
िीळाचररर: एकांक (िं. गो. तळुपळेु), तकुारामाची गाथा, एकनाथांची भाॲडे, जनाबाईचे 
षनवडक अभंग, मराठी गौळणी, आञापरे, सभासद बखर, षिवाजीचा पवाडा (महा्मा 
फुिे) ्मषृतषचरे (ि्मीबाई षटळक) बनगरवाडी ( ्यंकटेि माडगळूकर), आनंद ूवरी 
(षद. बा. मोकािी), तहुी यता कंची (नामदवे ढसाळ) षजणं आमचुं (बेबी कांबळे), षगधाडे 
(षवजय तंडुिकर), िोभायारा (िफात खान), षभजकी वही (अॲण कोिटकर), षहदं:ू 
जग्याची समृ् द अडगळ (भािचंि नेमाडे), कोण नाही को्चा, वरणभात िो्चा (जयंत 
पवार), पायी चािणार (रफु्ि षििेदार), आयदान (उषमयिा पवार), वळीव (िंकर 
पाटीि), माणसू (मनोहर त्हार), जे्हा मी जात चोरिी होती (बाबरुाव बागिु), कोण 
्हणतंय ट्का षदिा (सजंय पवार) 

 

****** 
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