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Programme Structure and Course Titles: (All academic years) 

Sr. 
No. Class Semester Course Code Course Title Credits 

1.  M.A. I MA-MAR 111T 
मराठीचे याकरण भाग-१ 
MARATHICHE VYAKARAN 
BHAG-1 

04 

2.  M.A. I MA-MAR 112T 

मराठी सािह याचा इितहास (इ.स.१८१८ ते 
इ.स.१९२०)  
MARATHI SAHITYACHA EITIHAS 
(A.D.1818 TE A.D.1920) 

04 

3.  M.A. I MA-MAR 113T 
ऐितहािसक भाषािव ान 
EAITIHASIK BHASHAVIDNYAN 

04 

4.  M.A. I 
MA-MAR 114T 
 

ामीण सािह य 
GRAMIN SAHITYA 

04 

5.  M.A. I MA-MAR 114T 

भाषा यवहार आिण भािषक कौश ये भाग -१ 
BHASHA VYAVHAR ANI 
BHASHIK KAUSHALYA BHAG-1 

04 

6.  M.A. I MA-MAR 115T 
(GE) 

िनवेदन कौश यातील यवसाया या संधी 
NIVEDAN KAUSHALYATIL 
VYAVSAYACHYA SANDHI  

02 

7.  M.A. II MA-MAR 211T 
मराठीचे याकरण भाग -२ 
MARATHICHE VYAKARAN BHAG 
- 2 

04 

8.  M.A. II MA-MAR 212T 

मराठी सािह याचा इितहास  
(इ.स.१९२0 ते इ.स.२०१०) 
MARATHI SAHITYACHA 
EAITIHAS (A.D.1920 TO A.D. 2010) 

04 

9.  M.A. II MA-MAR 213T 
समाज भाषािव ान 
SAMAJ BHASHAVIDNYAN 

04 

10.  M.A. II 
MA-MAR 214T  
 

दिलत सािह य 
DALIT SAHITYA 

04 

11.  M.A. II 
MA-MAR 214T 
  

भाषा यवहार आिण भािषक कौश ये भाग -२ 
BHASHA VYAVHAR ANI 
BHASHIK KAUSHALYA BHAG-2 

04 

12.  M.A. II 
MA-MAR 215T 
(GE) 

काशन यवहार आिण संपादन 
PRAKASHAN VYAVHAR ANI 
SAMPADAN  

02 
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Sr. 
No. Class Semester Course Code Course Title Credits 

1.  M.A. III MA-MAR 311T 
सारमा यमांसाठी लखेनकौश ये भाग-१ 

PRASARMADHYAMANSATHI 
LEKHANKOUSHALYE BHAG:-1 

04 

2.  M.A. III MA-MAR 312T 
सािह य समी ा   
SAHITY SAMIKSHA 

04 

3.  M.A. III MA-MAR 313T 
नेमले या म ययगुीन सािह यकृत चा अ यास  
NEMLELYA MADHYAYUGIN 
SAHITYAKRUTINCHA ABHYAS  

04 

4.  M.A. III 
MA-MAR 314T 
 

लोकसािह याची मूलत वे आिण मराठी  
लोकसािह य भाग – १ 
LOKSAHITYACHI MULTATTVE 
ANI MARATHI LOKSAHITYA 
BHAG:-1 

04 

5.  M.A. III 
MA-MAR 314T  
 

लेखनिव ा आिण िनबंधलखेन भाग – १ 
LEKHANVIDYA ANI 
NIBANDHALEKHAN – 1  

04 

6.  M.A. III MA-MAR 315T संशोधनप दती  02 

7.  M.A. IV MA-MAR 411T 
सारमा यमांसाठी लखेनकौश ये भाग – २ 

PRASARMADHYAMANSATHI 
LEKHANKOUSHALYE BHAG - 2 

04 

8.  M.A. IV MA-MAR 412T 
सािह य संशोधन 
SAHITYA SANSHODHAN 

04 

9.  M.A. IV MA-MAR 413T 
नेमले या अवाचीन सािह यकृत चा अ यास  
NEMLELYA  ARVACHIN 
SAHITYAKRUTINCHA ABHYAS 

04 

10.  M.A. IV MA-MAR 414T 
  

लोकसािह याची मूलत वे आिण मराठी 
लोकसािह य भाग – २ 
LOKSAHITYACHI MULTATTVE 
ANI MARATHI LOKSAHITYA 
BHAG -2 

04 

11.  M.A. IV 
MA-MAR 414T 
 

लेखनिव ा आिण िनबंधलखेन भाग – १ 
LEKHANVIDYA ANI 
NIBANDHALEKHAN – 1 

04 

12.  M.A. IV MA-MAR 415 P क पलेखन 02 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

Semester -III Paper -I 

Course Code:    

MA-MAR 311T 

Title of the Course :-  

सारमा यमांसाठी लेखनकौश ये भाग – १  

Credits :  04 Total Lectures :  60 Hrs 

 

 
 
 
Course Outcomes (COs): 
 

१.  सारमा यमाच ेसम  व प समजनू घतेा येते.  

२. सारमा यमे आिण भाषा यां यातील संबंधांचा अ यास होतो. 

३. सारमा यमांचे समाजातील मह व समजनू घतेा येते. 

४. क ा य मा यमांसाठी लेखन मता िवकिसत होते.  
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िवषयाचे नाव :  सारमा यमांसाठी लेखनकौश ये भाग  - १  ( DSCC - 07 ) 
 

ितसरे स  : अ यास म 

 

घटक १ सारमा यमे आिण भाषा यवहार  घड्याळी 
तास 

१.१ सारमा यमे : संक पना, व प आिण कार 

 १५ 
     १.२ सारमा यमातील आशयिनिमतीचे व प, वैिश ये आिण भाषा यवहार 
     १.३ मुि त मा यमातील लखेनबंध, आशयिनिमतीचे व प आिण वैिश ये  
     १.४ ा य आिण क ा य मा यमातील लखेनबंध, आशयिनिमतीचे व प 

आिण वैिश ्ये 
घटक २ मुि त मा यमांसाठीलेखन  

 १५ 

२.१ मुि तमा यम :  लखेन कार (बातमी, अ लेख, सपंादक य लेख, 
तंभलेख, लेख, जािहरात) 

२.२ लेख : व प, भाषा आिण वैिश ये 
२.३ तंभलेख : व प, भाषा आिण वैिश ये 
२.४ मुि त मा यमासंाठी जािहरात लखेन  

घटक ३ नभोवाणी मा यमासाठी लेखन 

 
 

 
१५ 

३.१ नभोवाणीवरील िविवध काय म, लेखनबंध आिण भाषा यवहार 

३.२ सू सचंालन, उ ोषणा, िनवेदन, बातमीप , िवशेष काय मांचे वृ ांकन 
नभोनाट्य, िुतका, पक, मुलाखत, चचा मक काय म, जािहरात इ. 

३.३ अवलोकनपर लेखन : िनवडणकू, सािह यसंमेलन, िविश  सम या, 
सामािजक , िविवध  घडामोडी इ. 

३.४ नभोवाणीसाठी जािहरात लेखन 
 

घटक ४ दूरिच वाणी मा यमांसाठी लेखन 

 १५ 

४.१ मािहतीपर काय मांसाठीचे लेखन 
४.२ संिहतालेखन 
४.३ उ ोषक, िनवेदन यासाठीचे लेखन 

४.४ दरूिच वाणीसाठी जािहरात लेखन 

 
एकूण  

 
६० 
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सदंभ ंथ  : 

१. वृ प िव ा, स नकुमार अकलूजकर, ी िव ा काशन, पणेु 
२. बातमीदारी, एस. के. कुलकण , पणेु िव ाथ  गहृ काशन, पुणे 
३. जनसंवाद िस दांत आिण यवहार, रमा गोळवलकर-पोटदखु,े ी मगंेश काशन, नागपरू 
४. सवंादिव , सषुमा दातार, संवादिव  काशन, पणेु 
५. वातासंकलन, चं कांत ता हाण,े पॉ यलुर काशन, मुंबई 
६. जािहरातीचे जग, यशोदा भागवत, मौज काशन गहृ, मुबंई 
७. दरूदशन दशा और िदशा, सधुीर पचौरी, सचूना और सारण मं ालय, भारत सरकार 
८. आकाशवाणी, रामिबहारी िव कमा, सचूना और सारण मं ालय, भारत सरकार 
९. मास क युिनकेशन इन इिंडया, केवल जे. कुमार, जयको पि लिशंग हाऊस 
१०. भारतीय रंगभूमी, आ  रंगाचाय, नॅशनल बुक ट 
११. अिभनय शा , टािन लाव क , अनवुाद – व. ह. गोळे, कॉि टनटल काशन, पुण े  
१२. नाटककाराची कला, जी. बी. ि ले 
१३. खेळ नाटकाचा, राजीव नाईक, मौज काशन 
१४. मराठी सािह य आिण िच पटकथा शतक  वाटचाल, डॉ. वीण महाजन, माय बु स पि लकेशन, नागपरू. 
१५. मराठी नाट्यलखेन तं ाची वाटचाल, अ.वा. कुलकण , हीनस काशन, पुण.े 
१६. सवंादशा , ीपाद जोशी, िवजय काशन, नागपरू 
१७. बातमीची काय े े संपादक, यशवतंराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ, नािशक 
१८. दरूदशनसाठी लेखन, केशव केळकर  
१९. जािहरातीचे युग, केशव केळकर 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (COs): 
 

१. मराठी सािह या या समी ेची संक पना समजते.  

२. समी ा यवहारातील िविवध मू यक पनाचंा प रचय होतो. 

३. मराठीतील सािह य समी े या परंपरेची ओळख  होते. 

४. समी ा कर याची ी व मता िवकिसत होते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester -III 
 

Paper –II 
 

Course Code:   

MA-MAR 312 T  

Title of the Course :-  

सािह य समी ा   

Credits :  04 Total Lectures :  60 Hrs 
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िवषयाचे नाव   : सािह य समी ा  (DSCC - 08) 
 

ितसरे स  : अ यास म 
 

घटक १ समी ेची संक पना  घड्याळी 

तास 

१.१ समी ा संक पना : व प, योजन आिण काय 

 १५ 

१.२ समी ेची ि या  : वाचन, आ वाद, िव ेषण, अथिनणयन, मू यमापन 
आिण श दांकन 

१.३ समी ेचे उपयोजन  : सािह यकृतीची समी ा, लेखकाची समी ा, 
कालखडंाची समी ा, सािह य काराची समी ा, सािह य वाहाचंी समी ा 

१.४ वाड्मयीन मू ये व  जीवनमू ये : पर परसबंंध आिण समी ा 
 

घटक २ समी ा प दती 

 १५ 

२.१ आ वादक समी ा 
२.२ समाजशा ीय समी ा 
२.३ च र ा मक समी ा 
२.४ ऐितहािसक समी ा 

 
घटक ३ आधुिनक समी ा िस ांत :  प रचय 

 
 

 
१५ 

३.१ आधिुनकता व उ र आधिुनकता 

३.२ पवाद, ीवाद 
३.३ सरंचनावाद, उ रसंरचनावाद 
३.४ नव इितहासवाद, उ र- वसाहतवाद 

घटक ४ मराठी समी ेची वाटचाल 

 १५ 
४.१ इ.स. १८७४ ते इ.स. १९२० 
४.२ इ.स. १९२१ ते इ.स. १९४५ 
४.३ इ.स. १९४६ ते इ.स. १९९० 

४.४ इ.स. १९९१ ते इ.स. २०१० 

 एकूण  ६० 
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सदंभ थं  :   

१.  समी ेची नवी प,े गंगाधर पाटील 
२.  समी ामीमांसा (िस ांतन आिण समी ण),  गंगाधर पाटील 
३.  समी ा -  िस ांत, िमिलंद मालशे आिण अशोक जोशी 
४.  वाड्मयीनवाद, म  .सा .  प रषद, काशन पुणे 
५.  टीकािववेक, ी.के . ीरसागर 
६.  सािह यसमी ा : व प आिण िवकास, ना. वा. गोडबोले, गं  .ना .  जोगळेकर 
७.  नवसमी ा काही िवचार वाह, सपंादक गो .म.  कुलकण  
८.  आिदबंधा मक समी ा, म . स.ु पाटील 
९.  मानसशा ीय समी ा, डॉ .अ. वा. कुलकण   
१०.  सािह याची िनिमित ि या, आनदं यादव 
११.  मराठी समी ेची वाटचाल, गो. म. कुलकण   
१२.  सािह य व प आिण समी ा, वा. ल. कुलकण  
१३.  सािह य व प आिण समी ा, िद. के. बेडेकर 
१४.  सािह य समाज व सं कृती, िदगबंर पा ये 
१५.  सािह यशा  व प आिण सम या, वसंत पाटणकर 
१६.  आधिुनक समी ा- िस ा त, िमिलंद मालशे  
१७.  वाड्मयीन आकलन, रा. ग. जाधव, वाड्मयसेवा काशन, नािशक रोड 
१८.  अिहराणी लोकगीते आिण लोकभाषा, म. सु. पगारे, वा य सवेा काशन, नािशक रोड 
१९.  ीवादी समी ाः व प आिण उपयोजन, डॉ. अि नी ध गडे 
२०.  जनसािह या या िदशनेे, या. वा. वड कर  
२१.  तौलिनक सािह या यास मलूत व ेआिण िदशा, वसंत बापट 
२२.  टीकािववेक, ी. के. ीरसागर 
२३.  टीका पंच, कमलाकर दीि त, मेहता पि लिशंग हाऊस, पुण े
२४.  दि णा (खंड १ व २ ), वांि टनटल काशन, पुण े
२५.  टीका आिण टीकाकार, डॉ. वा. भा. पाठक 
२६.  मा सवादी सािह यिवचार, के. रं. िशरवाडकर 
२७.  सािह य िवचार, सपंा. द. न. गोखले, भावे, पा ये 
२८.  वाड्मयीनवाद संक पना व व प, सपंा. सीताराम रायकर, आनदं यादव 
२९.  समी ेतील न या संक पना, सपंा. मनोहर जाधव 
३०.  सामािजक शा े आिण सािह य, सपंा.डॉ. ह. ी. सान े 
३१.  सािह य आिण सं कृती, डॉ. द.ु का. सतं  
३२.  वाङ्यीन सं ा व संक पना कोश, सपंा . वसतं डहाके व इतर 
३३.  किवतचेी शैली, डॉ. मह  कदम 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 

New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 
Syllabus of M. A. Marathi  

under  
Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (COs) : 
 

१. म ययगुीन कालखडंातील सािह य कार, संक पना व व प याचं ेआकलन होते . 

२. सािह यकृत ची वैिश ्ये समजतात. 

३. सािह यकृत तील वाङ् मयीन मू ये आिण जीवनमू ये याचंा प रचय होतो. 

४. कालखडं आिण सािह यकृती या िनिमतीचा अनुबंध शोधता यतेो.  

 

 

 

 

 

 

 

Semester -III 
 

Paper –III 
 

Course Code:   

MA-MAR 313 T  

Title of the Course :-  

नेमले या  म ययुगीन सािह यकृत चा अ यास  
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िवषयाचे नाव   : नेमले या म ययुगीन सािह यकृत चा अ यास     ( DSCC - 09) 
 

ितसरे स  : अ यास म 

 

घटक  सािह यकृती  घड्याळी 
तास 

१ मिृत थळ   १५ 
२ तकुारामाचंे िनवडक अभगं           १५  

तकुारामाचंे िनवडक अभंग याम ये खालील अभंगांचा समावेश कर यात आला आहे. 
 

अ.न. अभंग 
अंक 

 

अभंग अ.न. अभंग 
अंक 

 

अभंग 

१ २ सुंदर त यान उभे िवटेवरी । १६ २००६ मािझय ेजातीच मज भेटो कोणी । 
२ ४६ िव णमुय जग वै णवांचा धम| १७ २११४ भा यवंत हण  तया।ं 
३ ८७ कानडीन केला म हाटा तार १८ २३०६ ह िच दान दगेा दवेा। 
४ ८८ सखु पाहता जवापाड । १९ २३८० मुंगीिचया घरा कोण जाय मूळ । 
५ २६६ क या सासरुािस जाय।े २० २४८१ वृ व ली आ हां सोयरी वनचर। 
६ २८९ न लग ेचंदना सांगावा प रमळ । २१ २६६९ आपलेु मरण पािहले यां डोळां । 
७ ३२० बरे दवेा कुणबी केल  । २२ २८२१ भेटीलाग  जीवा लागलीस ेआस । 
८ ३४७ ज का रंजले गांजल। २३ २८६४ जोडोिनयां धन उ म वे हार। 
९ ९२३ कोणा या आधारे क ं  मी िवचार। २४ २८९२ मुंगी होउिन साकर खावी । 
१० ९८७ मऊ मेणाहन आ ही िव णदुास । २५ २९५० आपुिलया बळ नाह  मी बोलत 
११ ९३३ अणरुणीया ंथोकडा । २६ ३२५० फोिडल भांडार। 
१२ १३२० नामदेव केल व नामाजी जाग । २७ ३२५१ आनंदाचे डोह  आनंदतरंग। 
१३ १३३५ बर जाल देवा िनघाले िदवाळे । २८ ३३९६ आ हा ंघर  धन श दच  च र न। 
१४ १५९२ आपु या माहरेा जाईन मी आता ं। २९ ४३३२ काय बा क रशी सोवळ ओवळ। 
१५ २००० जेथे जातो तेथ तूं माझा सांगाती ३० ४४७१ आ ही जात  आपु या गावा ं। 
अभंग अंक ह े ी तुकारामबावां या अभगंांची गाथा, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई, 

 

३ दमयंती वयंवर - रघनुाथ पंिडत  
 १५ 

४ आ ाप  - रामचं पंत अमा य          १५  

 एकूण   ६० 
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सदंभ थं  :  

१. मिृत थळ, सपंा. डॉ. रमेश आवलगावकर, चं कला काशन, पुण े
२. मिृत थळ, सपंा. डॉ. य.ू म. पठाण, नेहवधन काशन, पुण.े 
३. दमयंती वयंवर, सपंा. डॉ. सतीश बडवे, िच मय काशन, औरंगाबाद 
४. दमयंती वयंवर, सपंा. शकंुतला पुंडे, नेहवधन काशन, पणु.े ५ 
५. मोरोपंतांची ोककेकावली संपा. सतीश बडव,े श दालय काशन, ीरामपरू, अहमदनगर, 
६. आ ाप , सपंादक, िवलास खोल,े लोकवाड्मय गहृ, मुंबई. 
७. महारा  सार वत, िव. ल. भावे, शं. गो. तुळपुळे 
८. मराठी वा याचा इितहास, खंड १,२,३ महारा  सािह य प रषद, पुण े 
९. ाचीन मराठी वा याचा इितहास, अ.ना. दशेपांडे 
१०. ाचीन मराठी ग  ेरणा आिण परंपरा, ी. रं. कुलकण  
११. राजवाडे लेखसं ह, सपंा. तकतीथ ल मणशा ी जोशी 
१२. मराठी ग ाचे पवूरंग, सपंादक भीमराव कुलकण  
१३. मराठी वा याचा िववेचक इितहास अवाचीन कालखंड, डॉ. .न. जोशी 
१४. महारा  जीवन खंड १ व २. गं. बा. सरदार 
१५. महारा ाचा सां कृितक इितहास, शं. दा. पडस े
१६. वा येितहासाची संक पना. द. िद. पुंडे 
१७. महानभुाव संशोधन खडं १. िव.िभ. कोलते 
१८. महानभुावीय पंथ आिण याचे वा य, शं.गो. तुळपळेु  
१९. यादवकालीन मराठी भाषा, शं. गो. तुळपळेु 
२०. सतं वा याची सामािजक पा भमूी, गं. बा. सरदार 
२१. महानभुाव संत, वसतं स. जोशी 
२२. च धर च र , िव.िभ. कोलते 
२३. ाचीन मराठी किवता खंड १ ते ६, सपंा. ज. शा. देशपांडे, कृ णदास महानभुाव 
२४. महारा ीयाचंे का यपरी ण, ी. यं. केतकर 
२५. मराठी वा याचा इितहास खंड पिहला, ल.रा.पांगारकर  
२६. मराठी वा यािभ चीचे िवहगंावलोकन, रा. ी. जोग 
२७. महारा ातील पाच सं दाय, पं.रा.मोकाशी 
२८. पाच संतकवी, शं. गो. तळुपुळे 
२९. वारकरी पंथ : उदय व िवकास, भा.पं. बिहरट 
३०. ानदेव आिण नामदवे. शं.दा. पडस े
३१. मराठी वा याचा इितहास, स.गं. मालशे 
३२. पंिडती का य, के. ना. वाटवे, कुसुम कुलकण  
३३. पंिडत कवी, के. ना. वाटवे 
३४. मराठी आ यान किवता: एक अ यास, गं.बा. ामोपा ये  
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३५. ाचीन मराठी वा याचे व प, ह. ी. शेणोलीकर 
३६. ऐितहािसक पोवाडे खंड - १ ते ३, य.न. केळकर 
३७. तकुा हण,े िदलीप िच े 
३८. तकुाराम, भालचं  नेमाडे 
३९. तकुारामदशन, सदानंद मोरे 
४०. म ययगुीन सािह यािवषयी, डॉ. सतीश बडवे, मीरा बु स & पि लकेशन, औरंगाबाद, 
४१. सतं सािह य समी ेचे बीज वाह, डॉ. सतीश बडवे, गु कुल ित ान, पुण.े 
४२. सािह याची सामािजकता, डॉ. सतीश बडव,े श दालय काशन, ीरामपूर, अहमदनगर. 
४३. सतंसािह यातील सामािजकता, डॉ. तानाजी पाटील 
४४. महानभुाव आिण वारकरी सािह य, सु ाम पु ले 
४५. महानभुाव आिण वारकरी सािह याचे अंतरंग, सु ाम पु ले 
४६. ानदेवाचंा लोकत वीय अ यास, डॉ. मोद पडवळ, नेहवधन काशन, पुण.े 
४७. सतंसािह य मीमांसा, सपंादक डॉ. ताहरे पठाण, डॉ. न.ब.कदम 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 
 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. लोकसािह या या मलूत वांची ओळख होते. 

२. लोकसािह या या अ यास े ा या या ीचे आकलन होत.े  

३. मराठीतील लोकसािह या या संकलन, संशोधन व मू यमापनास चालना िमळते. 

४. लोकसािह यातील िविवध कार, व प व िवशेष समजतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester –III 
 

Paper – IV 
 

Course Code:   

MA-MAR 314 T  

( A ) 

Title of the Course :-  

लोकसािह याची मूलत वे आिण मराठी लोकसािह य 
भाग १ 

 
Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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िवषयाचे नाव : लोकसािह याची मूलत वे आिण मराठी लोकसािह य भाग १ ( DSEC - 03) 
 

ितसरे स  : अ यास म 

 
घटक १ लोकसािह य  :व प व या ी   घड्याळी 

तास 

१.१ लोकसािह या या या या, ‘लोक’ व ‘सािह य’ या सं ाचंे प ीकरण 

 १५ 

१.२ लोकसािह याची योजने, लोकसािह या या उ प ी िवषयक उपप ी 
१.३ लोकसािह याचे सामािजक, रा ीय व सां कृितक जीवनाशी असललेे 

अनुबंध 
१.४ लोकसािह याच ेइितहास, परुात व, मानवंशशा , भाषाशा , मानसशा , 

धमशा , दवैतकथाशा  इ. शा ांशी असलेले अनबुंध  
घटक २ लोकसािह याचा अ यास 

 १५ 
२.१ लोकसािह याचे जागितक अ यास े  
२.२ लोकसािह या या अ यासाची भारतीय परंपरा : ाचीन व आधुिनक 
२.३ मराठी लोकसािह या या अ यास परंपरा 
२.४ लोकसािह या या अ यासाचे िविवध सं दाय व याचंे वेगळेपण 

घटक ३ मराठी लोकसािह य अ यासकांची परंपरा आिण िविवध सं था 

 
 

१५ 

३.१ मराठी लोकसािह या या अ यासकाचंा प रचय 

३.२ साने गु जी, सरोिजनी बाबर, दगुा भागवत 
३.३ रा. िचं. ढरेे,  भाकर मांडे, गं .ना.  मोरज ेआदी. 
३.४ लोकसािह या या अ यासात साहा य करणा या सं थाचंा प रचय   

  १. महारा  रा य लोकसािह य सिमती, पुण े   
  २. लोकसािह य सशंोधन मंडळ, औरंगाबाद 

घटक ४ लोकसािह य व ांिथक सािह य संबधं 

 १५ 

४.१ लोकसािह य आिण महाका य यांचा अनबुंध 
४.२ लोकसािह य व सतंकवीची किवता (अभंग, ओवी, पद,े गौळणी, आर या 

भा डे) 
४.३ लोकसािह य व अवाचीन सािह य यांचा अनबुंध 

४.४ लोकसािह यातील लोकत व, आिदबंध आिण लोकबंध 

 
एकूण  

 
६० 
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सदंभ थं :  

१. लोकसािह याचे अतंः वाह, डॉ. भाकर माडें 

२. लोकसािह याच े व प, डॉ. भाकर माडें 

३. लोकसािह याच ेलेण,े डॉ. मालती देशपाडें 

४. अपौ षेय वाड्मय, डॉ. कमलाबाई देशपाडें 

५. सािह याच ेमळू धन, द. बा. कालेकर व वा.कृ.चोरघडे 

६. लोकसािह याची परेषा, दगुा भागवत 

७. धम आिण लोकसािह य, दगुा भागवत 

८. मराठीतील ीधन, डॉ. सरोिजनी बाबर  

९. लोकसािह याचे वतं  अ यास े , डॉ. गं. ना. मोरजे 

१०. लोकसािह य कलािवचार,  डॉ. गं. ना. मोरजे 

११. लोकसािह य िवचार,  डॉ. अिनल सह बु े  

१२. लोकसंिचत,  डॉ. तारा भवाळकर 

१३. लोकसािह य : उ म व िवकास,  डॉ. शरद यवहारे 

१४. लोकसािह य : शोध व समी ा,  डॉ. रा. िचं. ढेरे 

१५. लोकबंध,  डॉ. अिनल सह बु े 

१६. सतंसािह य आिण लोकसािह य,  डॉ. रा. िचं. ढेरे 

१७. लोकधाटी,  द. ग. गोडसे 

१८. लोकसािह य संशोधनप ती,  डॉ. अिनल सह बु े 

१९. लोकसािह यमीमांसा भाग १ व २, डॉ. िव नाथ िशंद े

२०. लोकसािह य रंग आिण रेखा, डॉ. शरद यवहारे 

२१. लोकसािह य आिण इितहास, डॉ. गं. ना. मोरजे 

२२. लोकवाड्मय व प, डॉ. शरद यवहारे 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 
 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. जीवन यवहाराम ये लेखनिव ेचे व प, मह व, गरज व वेगळेपण समजावनू घेता येते. 

२. सवंादाची भाषा व लेखनाची भाषा यातील सा यभेद समजतात. 

३. सामािजक, सां कृितक, शासक य, यायालयीन, आिथक आदी े ात मराठी भाषेचे उपयोजन 

समजते. 

४. आधिुनक सारमा यमांसाठी लेखन कौश ये समजतात. 

 

 

 

 

 

 

 

Semester –III 
 

Paper – IV 
 

Course Code:   

MA-MAR 314 T  

( B ) 

Title of the Course :-  

लेखनिव ा आिण िनबधंलेखन  भाग- १ 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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 िवषयाचे नाव : लेखनिव ा आिण िनबंधलेखन  भाग -१ (DSEC 03) 

ितसरे स  : अ यास म 

 

घटक १ भाषा :  व प व काय 
 

 घड्याळी 

तास 

१.१ जीनव यवहारातील भाषचेे मह व 

 १५ १.२ भाषेचे कार, व प 
१.३ भािषक सवंाद : व प, उि ,े गरज  
१.४ भाषेचे काय, भाषा एक सामािजक सं था 

घटक २ लेखनाची गरज व मह व 

 १५ 
२.१ िलपीची गरज व मह व 
२.२ बोलीभाषा व िलिखतभाषा 
२.३ िलिखत भाषेचे मह व व या ी 
२.४ लेखन एक सवंाद : य गत पातळीवरील, सामािजक पातळीवरील 

घटक ३ लेखनाचे कार लिलत व लिलतेतर लखेन 

 
 

 
१५ 

३.१ लिलत लेखन कथा, कादबंरी, नाटक, च र ,  

३.२ आ मच र  व किवता याचंे लेखन 
३.३ लिलतेतर लखेन शा ीय लखेन, कायालयीन लखेन, वैचा रक लेखन 
३.४ लिलतेतर लखेनाची शैलीवैिश ्य े

घटक ४ िनबंधलेखन 

 १५ 

४.१ िनबंधाचे व प, हते ू, गरज 
४.२ िनबंधाचे कार 
४.३ िनबंधलेखनासाठी आव यक कौश ये 

४.४ िनबंधाची शैली व भाषा 

 
एकूण  

 
६० 
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सदंभ थं : -  
 

१.  यावहा रक मराठी, पणु ेिव ापीठ काशन 
२.  यावहा रक मराठी, डॉ.क याण काळे, डॉ.द ा य पुंडे 
३.  यावहा रक मराठी, सपंादक डॉ. नेहल तावरे 
४.  यावहा रक मराठी, डॉ. लीला गोिवलकर, डॉ. जय ी पाटणकर 
५.  यावहा रक मराठी, डॉ. सयाजीराजे मोकाशी, ा. रंजना नेमाडे 
६.  यावहा रक मराठी, ल. रा. नािसराबादकर 
७.  यावहा रक मराठी िवशेषांक, नवभारत, ऑ. स टबर १९८२, ा  पाठशाळा, वाई  
८.  मराठी शु लखेन दीप,  मो.रा.वाळंब,े जनुी आवृ ी, िनतीन काशन, पुण-े३० 
९.  मराठी शु लखेन दीप, मो.रा.वाळंब,े सपंा. अ ण फडके,पुण-े३० 
१०.  मराठी लेखन मागदिशका , रा य मराठी िवकास सं था, याि मन शेख 
११.  मराठी श दलेखनकोश, रामदास भटकळ, मदृलुा जोशी, पॉ यलुर काशन 
१२.  पॉ यलुर रीितपु तक, डॉ. द.न.गोखल,े सोहम काशन, पुण-े३०  
१३.  भाषांतरमीमांसा, डॉ. द.न.गोखल,े सोहम काशन, पुण-े३० 
१४.  भाषांतर, सदा क हाडे, लोकवा यगहृ, मुंबई. 
१५.  भाषांतर शा  क  कला,  म. िव. फाटक, रजनी ठकार, वरदा काशन 
१६.  भाषातंर आिण भाषा, िवलास सारंग, मौज काशन 
१७. अनुवादमीमांसा, सपंादक केशव तपुे, सा ात, औरंगाबाद 
१८.  मराठी भाषचेी सवंाद कौश ये, य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक; पु तक . १ ते ८ 
१९.  सार मा यमांसाठी लेखनकौश ये, य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक  
२०.  सपंादन: व प व कौश ये (MCJ-305) , य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक 
२१.  शासिनक मराठी भाषेचा िवकास, गीता भागवत,रा य मराठी िवकास सं था, शासन, मुंबई 
२२.  मिु त शोधन, वाय.ए. धायगुडे, िद.पनूा ेस ओनस असोिसएशन 
२३.  मराठी लेखनकोश, अ ण फडके, ढवळे काशन, मुंबई 
२४.  भाषांतर मीमांसा , सपंा.डॉ.क याण काळे, डॉ. अजंली सोमण 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. संशोधनाचे सम  व प समजनू घतेा येते.  

२. सािह य आिण  संशोधन यां यातील सबंंधाचंे आकलन होते. 

३. संशोधन प दत चे वतमानातील मह व समजते. 

 

Semester - III Paper - V 

Course Code:    

MA-MAR 315 T 

Title of the Course :- संशोधन प दती  

Credits :  02 Total Lectures :  30 Hrs 
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िवषयाचे नाव :  सशंोधन प ती  ( GE – 03(02) ) 

ितसरे स  : अ यास म 

घटक १ सशंोधन प ती आराखडा आिण सदंभसाधने  घड्याळी 

तास 

१.१ 

१.२ 

 

संशोधन िवषयाची िनवड 
संशोधन ा प आराखडा व प 
संदभसाधन,े इटंरनेटवरील साधने  १५ 

घटक २ िवमशक प ती, शा ीय प ती, े ीय, सव णा मक, िन कषा मक, 
तलुना मक, अवगामी, उदगामी, ऐितहािसक, समाजशा ीय, 
िव ेषणा मक आदी प ती. 

 १५ 

 
एकूण  

 
30 Hrs 

 
 

 

 

सदंभ थं : 
 

1. संशोधन प ती ि या आिण अतंरंग, डॉ. द.ु का. सतं, अनाथ िव ािथगहृ काशन, पुण े

2. संशोधन व प आिण प ती, डॉ. सु. रा. चुनेकर, रंगनाथ पठारे, िश. .सं था, सगंमनेर 

3. लोकसािह य शोध व समी ा, रा. िचं. ढेरे 

4. संशोधन : िस ांत व प ती, सदा क हाडे 

5. सािह य सशंोधन वाटा आिण वळण,े डॉ. सधुाकर शेलार, अ रवा य काशन, पुण.े 
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New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 
Syllabus of M. A. Marathi  

under  
Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

1. नव समाजमा यमाकं रता लेखन कौश ये आ मसात करता येतात.  

2. नवमा यमांसाठी लेखन कर याची मता िवकिसत होते. 

3. समाजमा यमांचे वेगळेपण, बल थान ेसमजतात. 
 

 

 

 

 

Semester -IV Paper - I 

Course Code:    

MA-MAR 411T 

Title of the Course :-  

 सारमा यमांसाठी लेखनकौश ये भाग : २ 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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िवषयाचे नाव :    सारमा यमांसाठी लेखनकौश ये : भाग -२ ( DSCC - 10) 

 
चौथे  स  : अ यास म  
 

घटक १ मािहतीपटासाठी लेखन  घड्याळी 

तास 

१.१ मािहतीपट व लघपुट : संक पना, िनिमती आिण हतेू 

 १५ 
१.२ मािहतीपट व लघपुटाचे िवषय, कार व व प 
१.३ मािहतीपटासाठी सशंोधन आिण य  संिहतालेखन 
१.४ मािहतीपटाचे परी ण व आ वादपरलेखन 

घटक २ िच पटासाठीचे लेखन 

 १५ 

२.१ पटकथा संक पना, व प 
२.२ पटकथा रचना व लखेन कौश य 
२.३ सािह य आिण पटकथा : पर परसबंंध 
२.४ सवंादलेखन, िच पट परी ण व आ वादपर लेखन 

घटक ३ िलिखत व पा या नवसमाजमा यमांसाठीचे लेखन 

 
 

 
१५ 

३.१ नवसमाजमा यमाचंे व प कार, लेखनबंध लेखन व भाषा वैिश ्ये 
 ( समाजमा यमाचंे वेगळेपण, बल थाने आिण भाव ) 

३.२ फेसबुक, लॉग आिण वेबसाईटसाठीचे लेखन 
३.३ िति या मक व समी ा मकलखेन :  ट्िवटर, हाटसअप, टेली ाम 
३.४ यावसाियक संकेत थळासाठी आशयलेखन 

घटक ४ क ा य नवसमाजमा यमांसाठीचे लेखन 

 १५ 

४.१ क ा य नवमा यम : प रचय व व प आिण लखेनबंध   
 (समाजमा यमांचे वेगळेपण, बल थाने आिण भाव) 

४.२ युटयबू ि हडीओसाठी संिहतालेखन 
४.३ काप रेट ि हडीओसाठी लेखन  

(उदा. कॉलेज मािहतीपट, कंपनी मािहतीपट इ. ) 
४.४ वेबीनार, फेसबुक, लाइ ह, वेबसरेीज आदी तं  साधनांसाठी लखेन 

 
एकूण  

 
६० 
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सदंभ ंथ  : -    

1. मराठी बोलपटांची सिव तर सूची, भा. िव. धारप, िच शारदा महामंडळ, मुंबई. 

2. िच पट सपंादन व प आिण काय, यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ, नािशक 

3. गीतया ी, माधव मोहोळकर, मौज काशन 

4. सजना मक लखेन, आनंद पाटील 

5. मराठी लखेन मागदिशका, याि मन शेख 

6. प का रतेचा वभाव, ल. ना. गोखले 

7. फ चर रायिटंग, स नकुमार अकलूजकर 

8. भाषातंर मीमासंा, क याण काळे, अजंली सोमण 

9. प का रता : व प आिण िचिक सा, महावीर ज धळे 

10. भारतीय रंगभमूीची परंपरा, डॉ. माया सरदेसाई 

11. भरतमनुीचे नाट्यशा  ( अिभनयक ी), डॉ. सरोज देशपाडें 

12. वैखरी, डॉ. अशोक केळकर 

13. मराठीिचये मंिदरी, ी. ना.  चाफेकर 

14. मराठी िच पटाची पटकथा, डॉ. अिनल सपकाळ, ितमा काशन, पणु े

15. मराठी सािह य: काही लेखनबंध, डॉ. सधुाकर शेलार, व प काशन, औरंगाबाद 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
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Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. संशोधनासाठी आव यक गुणांची ओळख  होते.  

२. सािह य सशंोधनाची अ यास े े मािहती होतात. 

३. आंतरिव ाशाखीय संशोधनाची समज यतेे. 

४. संशोधन साधनांचा प रचय होतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester -IV 
 

Paper –II 
 

Course Code:   

MA-MAR 412 T  

Title of the Course :-  

सािह य सशंोधन 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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िवषयाचे नाव   : सािह य संशोधन   ( DSCC -11) 

चौथे  स  : अ यास म  
 

घटक १ सशंोधनः संक पना व व प  घड्याळी 

तास 

१.१ संशोधन संक पना, व प, ेरणा, योजन, कार आिण आव यकता 

 १५ 
१.२ संशोधकां या अगंी असणारे आव यक गुण 
१.३ संशोधन ि येतील िविवध ट पे 
१.४ संशोधनाची साधने : संदभ ंथ, िनयतकािलके, वृ प े, कोशवा य, सिूच 

वाड्मय, ह तिलिखते, िशलालेख, ता पट इ. 
घटक २ सािह य सशंोधनाची े े 

 १५ 
२.१ सािह यकृतीिन  संशोधन 
२.२ सािह य कारिन  संशोधन 
२.३ भािषक सशंोधन, संिहता सपंादन व िव ेषण 
२.४ लोकसािह यिवषयक संशोधन, वा येितहासासंबंधी सशंोधन 

घटक ३ सािह य सशंोधन अ यास िवषयक ि कोन 

 
 

 
१५ 

३.१ लेखकाचा अ यास 

३.२ कालखडंाचा अ यास 
३.३ िविश  धमसं दायाचा अ यास 
३.४ तौलिनक सािह या यास 

घटक ४ आंतिव ाशाखीय सशंोधन 

 १५ 

४.१ सािह य आिण त व ान, सािह य आिण समाजशा  
४.२ सािह य आिण मानसशा , सािह य आिण सं कृती 
४.३ सािह य आिण स दयशा , सािह य आिण इितहास 

४.४ सािह य आिण रा यशा , सािह य आिण अथशा  

 एकूण  ६० 
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सदंभ ंथ  : - 

१. भाषा व सािह य सशंोधन खंड १,२,३ १९८९, सपंा. वसंत स.जोशी, म.ना.अदवंत, गं.ना.जोगळेकर व 
इतर  

२. सपंादक, महारा  सािह य प रषद, पुण.े 
३. शोध िनबंधाची लेखनप ती, स.गं. मालश,े लोकवा य गहृ काशन मुबंई. 
४. मराठी सािह य सशंोधन व प आिण िदशा, शं. रा. राण,े का.स.वाणी म. .अ.सं था धुळे. 
५. मराठी सािह य सशंोधन न या िदशा, सपंादक- अिवनाश आवलगावकर, ितमा काशन, पणु.े 
६. सािह याचा अ यास- डॉ.र.बा. मंचरकर स ाव ंथ, चं.िव. जोशी व इतर, ितमा काशन, पणु.े 
७. संशोधनाची ि ितजे- िव.िभ. कोलते, गौरव ंथ, भा.ल. भोळे सपंादक, अमेय काशन, नागपरू. 
८. ाचीन मराठी ह तिलिखतःे संशोधन आिण सपंादन, ी.रं. कुलकण , का.स. वाणी व. .अ.सं था, धळेु 
९. मराठी बंध सचूी, व.िव. कुलकण , सािह य सार क , नागपरू, 
१०. मराठी सािह य सशंोधन, म.पां. भावे, ीहरी िभडे, प ाकर िशरवाडकर (सपंादक ), महारा  सािह य 
११. प रषद, ठाण.े 
१२. शोधिव ान कोश, दु. का. संत, पणु ेिव ािथगहृ काशन, पुण.े 
१३. मराठी संशोधनिव ा, डॉ. उषा दशेमखु, नेहवधन काशन, पणु.े 
१४. सािह य शोधणी, डॉ. उषा दशेमखु, नीहारा काशन, पुण े
१५. सािह यसमी ा आिण पा रभािषक सं ा, वसतं दावतर, म.रा.सा.सं.मंडळ, मुंबई, 
१६. संशोधन प ती ि या आिण अतंरंग, डॉ.दु.का.सतं, अनाथ िव ािथगहृ काशन, पुण े
१७. संशोधन व प आिण प ती, सपंादक: डॉ.स.ुरा. चनेुकर, रंगनाथ पठारे, िश. . सं था, सगंमनरे, 
१८. लोकसािह य शोध व समी ा, रा. िचं. ढरेे. 
१९. संशोधन: िस ांत व प ती, सदा क हाडे 
२०. सािह य सशंोधन वाटा आिण वळणे, डॉ. सधुाकर शेलार, अ रवा य काशन, पुण.े 
२१. लोकसािह य मीमांसा, भाग १, २, डॉ. िव नाथ िशंदे 
२२. लोकसािह य व पव िववेचन, कालभतू 
२३. वा यीन िव ता, डॉ.द.ुका.सतं. 
२४. लोकसािह याचे व प, डॉ. तारा भवाळकर  
२५. लोकगीताचंे माझे मरण, डॉ. य.ग. िशंदे 
२६. लोकमानसातील पारंप रक कोळीगीते, शेट्य,े जगदीश संसारे, रामचं  वरड 
२७. लोकसािह य दशन, (सपंा.) डॉ. रमेश देवरे 
२८. लोकसािह या या अ यास िदशा, डॉ. तारा भवाळकर 
२९. लोकसािह यातील कुटंुब िच ण, डॉ. लता महाजन 
३०. लोकसािह यातील ीजीवन, डॉ. भारती रेवडकर 
३१. सािह यसंशोधन वाटा आिण वळण ेडॉ. सुधाकर शेलार,  
३२. संशोधन दीप, डॉ. वेद ी िथगळे 
३३. ाने री अ याय ९. डॉ. िव ासागर पाटंगणकर, डॉ. अशोक देशमाने 
३४. सािह य सशंोधन व समी ा, राज  सलालकर 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of M. A. Marathi 
under 

Faculty of Arts and Humanities 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course Outcomes (Cos) 

१. अवाचीन कालखडंातील सािह य कार, संक पना व व प समजते.  

२. अवाचीन सािह यकृत तील वा यीनमू ये आिण जीवनमू यांचे आकलन होते. 

३. सािह यकृत ची वैिश ्ये जाणून घेता यतेात. 

४. कालखडं आिण सािह यकृती या िनिमतीचा अनुबंध शोधता यतेो. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semester -IV 
 

Paper –III 
 

Course Code:   

MA-MAR 413 T  

Title of the Course :-  

नेमले या अवाचीन सािह यकृत चा अ यास   
 
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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िवषयाचे नाव  :  नेमले या अवाचीन सािह यकृत चा अ यास  (DSCC 12) 

चौथे  स  : अ यास म  
 

घटक नेमले या अवाचीन सािह यकृत चा अ यास    घड्याळी 

तास 

१ ीपु ष तुलना – ताराबाई िशंदे  १५ 

२ शेटजी ताप – मुकंुदराव पाटील  १५ 
३ वाट तडुवताना - उ म कांबळे  १५ 
४ िदवे गेलेले िदवस - रंगनाथ पठारे  १५ 

  
एकूण 

  
६० 
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सदंभ थं:- 

१. ताराबाई िशंद ेिलिखत ी पु ष तुलना, सपंा. िवलास खोले  
२. ी-पु ष तलुना, संपा. नागनाथ को ापले 
३. शेटजी ताप, सपंा. ा. जी.ए. उगल,े दीनिम कार मुकंुदराव पाटील मारक सिमती, तरवडी, ता. नेवास े

िज. अ. नगर, ि तीय आवृ ी, २००३. 
४. स यशोधक मकंुुदराव पाटील, एरंडे अशोक, फूत  काशन, अ. नगर, थमावृ ी, १९९६.  
५. अवाचीन मराठीतील खडंका ये ( १८५०-१९५०), तोडमल ह. िक., कॉिंटनटल, पुण,े आ. पिहली, 

१९६३ 
६. स यशोधक सािह याचा इितहास (खंड पिहला), ीराम गुंदेकर, मु रंग काशन, लातरू, थमावृ ी, १ 

म े२०१०. 
७. स यशोधक चळवळ वाटचाल आिण िचिक सा, सभंाजी खराट, ितमा काशन, पुण.े 
८. स यशोधक य िनयतकािलके, डॉ. अ ण िशंदे, कृ णा सशंोधन व िवकास अकादमी, मंगळवेढा, 

सोलापरू, ि तीय आवृ ी, २८ नो हबर २०१९. 
९. मा या िलखाणाची गो , अिनल अवचट, समकालीन काशन 
१०. समकालीन कादबंरीकार : भालचं  नेमाडे आिण रंगनाथ पठारे, राम वाघमारे, श दालय काशन  
११. यय आिण य यय एक संवाद, िदलीप पु षो म िच े आिण रंगनाथ पठारे, श दालय काशन 
१२. रंगनाथ पठारे यां या सािह यातील ी-दशन, राज  सलालकर, श दालय काशन 
१३. ितरकसपणातील सरळता, सपंा. राजन गवस, श दालय काशन आधिुनक मराठी वा याचा इितहास 

खंड १ व २, डॉ. अ. ना. देशपांडे  
१४. सािह य आशय आिण आिव कार, सतीश कामत 
१५. डॉ. रंगनाथ पठारे सािह य िवशेषांक, स म समी ा, सपंा. डॉ. शलेैश ि भवुन, ऑ टो- नो ह- िडसबर 

२०१९.  
१६. िनवडक उ म काबंळे - संपा. हाद लुलेकर, कैलाश पि लकेशन, औरंगाबाद. 
१७. सािहि यक उ म कांबळे, डॉ. िसंधू जयवंत आवळे, िनिमती सवंाद काशन, को हापरू. 
१८. उ म कांबळे याचंी आ मकथने, सपंा. डॉ. शलेैश ि भवुन, डायमडं पि लकेशन, पुण.े 
१९. उ म कांबळे यां या गाजले या तावना, सपंा. िमिलंद कसबे, सगुावा काशन, पुण े 
२०. उ म कांबळे अ य  माणसां या कथा, सपंा. राजन गवस, मनोिवकास काशन, पणु.े 
२१. वाट तडुवताना या शोधात, संपा. आशुतोष पाटील, श दालय काशन, 2008 
२२. मराठी वा याचा इितहास, खंड ४, ५, ६, महारा  सािह य प रषद, पुण े
२३. दि णा खंड १ व २ (सा. वा. नािशक), कॉ टीने टल काशन, पणु े
२४. मराठी वा याचा िववेचक इितहास अवाचीन कालखंड, डॉ. .न. जोशी 
२५. अवाचीन मराठी ग ाची पवूपीिठका, गं. बा. सरदार 
२६. मराठी ग ाचा इं जी अवतार, द. वा. पोतदार 
२७. महारा  जीवन खंड १ व २, गं. बा. सरदार 
२८. सािह य समाज आिण सं कृती, िदगंबर पा ये 
२९. मराठी वा याची सां कृितक पा भूमी, गो. म. कुलकण  
३०. अवाचीन मराठी वाङ्याची सां कृितक पा भमूी, सदा क हाडे 
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३१. एकोिणसा या शतकातील महारा , य. िद. फडके 
३२. िवसा या शतकातील महारा , य. िद. फडके 
३३. मराठी सािह य ेरणा आिण व प, गो. मा. पवार व म. द. हातकणगंलेकर 
३४. मराठी वा याची स ि थती, सपंादक डॉ. िव ागौरी िटळक, डॉ. द. िद. पुंडे 
३५. मराठी कथा प आिण प रसर, म. द. हातकणगंलेकर 
३६. मराठी कथा उदगम आिण िवकास, इदंुमती शेवडे 
३७. धार आिण काठ, नरहर कु ं दकर 
३८. टीका वयवंर, भालचं  नेमाडे 
३९. खडक आिण पाणी, गंगाधर गाडगीळ 
४०. आधिुनक मराठी किवता, रा. ी. जोग 
४१. किवता आिण ितमा, सधुीर रसाळ ४२ मराठी किवता, वा. ल. कुलकण  
४२. किवतेिवषयी, वसतं आबाजी डहाके 
४३. मराठी नाटक आिण रंगभूमी, िव. भा. दशेपांडे 
४४. मराठी रंगभमूी या तीस रा ी खडं १, २ व ३, मकरंद साठे 
४५. रंगिवमश, नरहर कु ं दकर 
४६. शोकनाट्याचे सािह य प, सदा क हाडे 
४७. मराठी नाट्यकला आिण नाट्यवा य, ी. ना. बनह ी 
४८. नाटक एक िचंतन, वसतं कानेटकर 
४९. दिलत रंगभमूी, भालचं  फडके 
५०. आधिुनक मराठी का य: उ म, िवकास आिण भिवत य, िद. के. बेडेकर 
५१. मराठी किवता एक ि ेप, नागनाथ को ाप ले 
५२. मराठी किवता १९४५ ते १९६०, रा. ी. जोग 
५३. कामगार किवतेतील सामािजक जािणवा, िदलीप पी. पवार 
५४. किवतेचा अतं: वर, दवेानंद सोनट के 
५५. मराठी कादंबरीचा इितहास, चं कांत बांिदवडेकर 
५६. मराठी कादंबरी पिहले शतक, कुसुमावती दशेपांडे 
५७. कादबंरी आिण मराठी कादंबरी, उषा ह तक 
५८. मराठी कादंबरी ेरणा व व प, कुसमुावती दशेपाडंे 
५९. मराठी ादिेशक कादबंरी, मदन कुलकण   
६०. कादबंरी : व प व समी ा, द. िभ. कुलकण  
६१. िनवडक मराठी समी ा संपादक गो. मा. पवार 
६२. कादबंरी: एक सािह य कार, ह र ं  थोरात 
६३. मराठी कादंबरी ेस  त ेतेरा, ह र ं  थोरात 
६४. सािह यकृतीचा अ यास, ह र ं  थोरात 
६५. आ मच र  मीमांसा, आनंद यादव 
६६. च र  आ मच र , अ.म.जोशी 
६७. च र  आ मच र , सदा क हाडे 
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६८. दिलताचंी आ मकथने संक पना व व प, डॉ. वासुदवे मलुाटे 
६९. दिलत आ मच र े : सािह य आिण समाज- डॉ. रमेश ध डग े
७०. मराठी वासवणनाची वाटचाल, नीला पांढरे 
७१. मराठीतील आ मच र पर लेखन ऊषा ह तक 
७२. मराठी वा य कोश खडं ४, संपादक, िवजया राजा य  
७३. आ मच र , मराठी िव कोश, खंड २ 
७४. िवसा या शतकातील मराठी आ मच र , उषा ह तक 
७५. मराठीतील च र ा मक कादबंरी, िशरीष लाडंगे 
७६. मराठी कादंबरी आशय आिण आिव कार, द ा घोलप 
७७. महारा ातील िव थािपत आिण मराठी कादबंरी, संजय नगरकर 
७८. एकोिणसावे शतक : सधुारणावाद व मराठी सािह य, सधुाकर शेलार, व प काशन, औरंगाबाद 
७९. मराठी सािह य काही लेखनबंध, डॉ. सधुाकर शलेार, व प काशन, औरंगाबाद  
८०. मराठी कादंबरी परंपरा  िचिक सा, राज  सलालकर 
८१. मराठी ामीण लेिखकाचंी कथा, जया कदम 
८२. ामीण लेिखकाचंे सािह य : व प िवकास आिण िदशा जया कदम,  
८३. सािह यातील ीवाद, सपंादक महादेव वाळंुज, ा लामतुरे 
८४. ामीण बोलीभाषेचे वैभव, ा लामतरेु 
८५. मराठी सािह याचे समकालीन सदंभ, िवनायक येवले 
८६. ीभान ि यां या सािह याची समी ा, सपंादक किवता घ गडे  
८७. कादबंरीिनिमती िवशेषांक, सपंादक बाळासाहबे घ गडे 
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Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s 
New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar (Autonomous) 

Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Course Outcomes (Cos) 

१. लोकसािह याचे कला मक स दय जाणनू घेता येते.  

२. लोकवाड्मया या रेणा व व पाचे आकलन होते. 

३. लोकसािह यातील सामािजक, धािमक, सां कृितक जािणवांचे आकलन होते. 

४. लोकसािह यातील कलािव काराच े व प जाणनू घेता यतेे. 

 

 

 

 

 

Semester -IV 
 

Paper –IV 
 

Course Code:   

MA-MAR 414 T  

( A ) 

Title of the Course :-  

लोकसािह याची मूलत वे आिण मराठी लोकसािह य 
भाग -२   
 

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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िवषयाचे नाव  : लोकसािह याची मूलत वेआिण मराठी लोकसािह य भाग – २ ( DSEC - 04 ) 
 

चौथे  स  : अ यास म  

 
 

घटक १ शा द आिव कार  घड्याळी 
तास 

१.१ लोकसािह यातील लोकसमजुती, ढी-परंपरा 

 १५ १.२ िवधी िवधाने, मं  – तं  , लोक म 
१.३ सामािजक व भािषक सकेंत 
१.४ वा चार, हणी, कोडी, उखाण ेइ. 

घटक २ मराठी लोकगीते व लोककथा  

 १५ 
२.१ मराठी लोकगीते : ेरणा, व प व िवशेष 
२.२ लोकगीताचंे कार, कथा गीत,े लोकगीते व लौिककगीते 
२.३ मराठी लोककथा : ेरणा व व प व िवशेष 
२.४ लोककथाचंे कार,  क पनाबंध िवचार 

घटक ३ महारा  लोकसं कृती उपासकाचे आिव कार 

 
 

१५ 

३.१ वासुदवे, मरीआई, को हाटी, मांग गा डी 
३.२ भु य,े ग धळी, वाघे, 
३.३ नंदीबैलवाल,े माकडवाल,े दरवेशी, 
३.४ िपंगळा, िच कथी 

घटक ४ मराठी लोकसािह याचे िविवध कलािव कार 

 १५ 
४.१ लोकनाट्य  
४.२ लोककला : व प, घटक, परंपरा व िवशेष 
४.३ रंजननाट्य तमाशा 

४.४ धािमक उपासना नाट्ये - क तन, लळीत, ग धळ  
  

एकूण     
  

६० 
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सदंभ ंथ  :  - 

१. लोकनाट्य उ म आिण िवकास, डॉ. पु षो म कालभूत रंगबाजी तमु अचलखांब  
२. लोकवा य व प, डॉ. शरद यवहारे 
३. महारा  रा य लोकसािह य सिमतीची सव काशने 
४. कूटकथेची कूळकथा, डॉ. गं.ना. मोरजे 
५. ाणी लोककथा, डॉ. ग. ना. मोरजे 
६. िज सी लोककथा, डॉ. ग. ना. मोरजे 
७. लोकसािह य आिण लोकसं कृती,  डॉ. िव ा यवहारे 
८. लोकगीताची सामािजक पा भमूी,  डॉ. िव ा यवहारे 
९. लोकरंजनाची पारंप रक मा यम,े डॉ. शरद यवहारे 
१०. मराठी लोककथागीत,  डॉ. िदनकरराव कुलकण  
११. लोकसािह याच े व प, डॉ. तारा भवाळकर 
१२. ीधन,  डॉ. उषा रावसाहबे िशंद े
१३. लोकसािह य दशन,  (संपा.) डॉ. रमेश दवेरे लोकसािह या या अ यासिदशा डॉ. तारा भवाळकर 
१४. लोकबंधा मक िचिक सा,  डॉ. अिनल सह बु े 
१५. लोककला,  डॉ. अिनल सह बु े 
१६. लोकसं कृती आिण लोकसािह य,  डॉ. अिनल सह बु े 
१७. हणी: अनुभवा या खाणी, डॉ. बाळासाहबे गुंजाळ 
१८. ाने राचंा लोकत वीय अ यास,  डॉ. मोद पडवळ 
१९. शािहराचंे शाहीर भाऊ फ कड,  ा. पाडुंरंग ऐवळे 
२०. तमाशा कला आिण जीवन,  डॉ. सनुील चंदनिशवे 
२१. लोकसािह यातील भलरी,  डॉ. सभुाष शेकडे 
२२. ीजीवन,  डॉ. भारती रेवडकर 
२३. आतमध ेक तन,  डॉ. सभुाष शेकडे 
२४. दळण दिळते दिळते,  डॉ. सुभाष शेकडे 
२५. सखुदःुखाचे सगे सोयरे,  डॉ. सुभाष शेकडे 
२६. िवरंगु याची गाणी,  डॉ. सुभाष शेकडे 
२७. सातारी बोलीचा सां कृितक आिव कार, डॉ. जया कदम 
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Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. भाषातंराचे व प, आव यकता आिण मह व समजते. 

२. िविवध काय मासाठी करावया या सू सचंालन व िनवेदनाचे मह व ल ात येते. 

३. आधिुनक काळात जनसपंकाचे मह व समजते. 

४. िविवध उप मासाठी क पलेखनाचे मह व आिण व पाचे आकलन होते. 

 

 
 

 

 

 

 

Semester -IV 
 

Paper –IV 
 

Course Code:   

MA-MAR 414 T  

( B ) 

Title of the Course :-  

लेखनिव ा व िनबंधलेखन भाग  -२  

Credits :  04 Total Lectures :  60  Hrs 
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िवषयाचे नाव : लेखनिव ा व िनबधंलेखन भाग  -२  (DSEC – 04) 

चौथे  स  : अ यास म  

 

घटक १ वृ प ीय लेखनिव ा  घड्याळी 
तास 

१.१ बातमी संिहता लखेनकौश य 

 १५ १.२ बातमीलखेन कौश य व भाषावैिश ्ये 
१.३ वृ लेखाचे लेखनकौश य, अ लेख, फुटलेख 
१.४ जािहरातलेखन, जािहराती या भाषेची वैिश ये 

घटक २ नभोवाणीसाठी सिंहतालेखन 

 १५ 
२.१ नभोवाणीसाठी बातमीलखेन कौश य  
२.२ नभोवाणीवरील भाषणलेखन कौश य 
२.३ नभोवाणीसाठी जािहरातसिंहतालेखन कौश य 
२.४ नभोवाणीवरील िविवध वािह यां या भाषेतील वेगळेपण 

घटक ३ िच वाणीमा यमासाठी लेखनिव ा 

 
 

१५ 

३.१ मािलका संिहता लेखनकौश य 

३.२ जािहरात संिहता लेखनकौश य 
३.३ मािहती धान काय म संिहतालेखन 
३.४ लेखनिव ा कौश य कायालयीन कामकाजासाठी 

घटक ४ माणभाषेचे व प 

 १५ 

४.१ माणभाषेचे व प, गरज व मह व  
४.२ प रभाषा व कायालयीन प रभाषा पा रभािषक सं ा 
४.३ शासक य प रप के, प े, इितवृ , िट पणी यासाठीचे लखेनकौश य 

४.४ िनवेदन, युिनकोड व सगंणकाचा वापर  

 
एकूण  

 
६० 
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सदंभ ंथ  :  - 

१. प का रतेचा वभाव, ल. ना. गोखले 

२. फ चर रायिटंग, स नकुमार अकलूजकर 

३. भाषातंर मीमासंा, क याण काळे, अजंली सोमण 

४. प का रता : व प आिण िचिक सा, महावीर ज धळे 

५. भारतीय रंगभमूीची परंपरा, डॉ. माया सरदसेाई 

६. भरतमनुीचे नाट्यशा  ( अिभनयक ी), डॉ. सरोज दशेपाडंे 

७. वैखरी, डॉ. अशोक केळकर 

८. मराठीिचये मंिदरी, ी. ना.  चाफेकर 

९. यावहा रक मराठी, पुण ेिव ापीठ काशन 

१०. यावहा रक मराठी, डॉ. काळे, डॉ. पुंडे 

११. प रभाषािवषयक शासक य पु तके (शासन यवहारात मराठी, पदनामकोश, आकाशवाणी, प रभाषा 
कोश इ.) भाषा, मातभृाषा व प रभाषा, डॉ. रा. सो. सराफ 
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Syllabus of M. A. Marathi  
under  

Faculty of Arts and Humanities 

 

 

 

 

Course Outcomes (Cos) 

१. संशोधन संक पना, व प, आव यकता आिण मराठीतील संशोधन ि येचा प रचय होईल.  

२. संशोधनिवषयक ताि वक मीमांसेचे आकलन होईल. 

३. िविवध सशंोधनप त चा व सािह य सशंोधनप त चा प रचय होईल. 

४. सािह य सशंोधनासाठी आव यक तं  आिण कौश याचंी मािहती होईल. 

 

 

 

 

 

Semester -II 
 

Paper –V 
 

 

Course Code:   

MA-MAR 415 P  

 

Title of the Course  :-  

क पलेखन 
 

Credits :  02 
 

Total Lectures :  30  Hrs 
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िवषयाचे नाव : सशंोधन क प      (GE- 01)  

 

घटक १ क पलेखन   

 क पलेखनासाठी मागदशक सचूना :- 

१. क पलेखन कमीतकमी ५००० श दांपयत ( २० पाने ) असावा.  

२. क प ए-4 आकारा या पानावर टंकिलिखत केलेला असावा.  

३. क प स ा या अखेरीस जमा  करणे अिनवाय आह.े  

४. सदर सशंोधन क पाचे सादरीकरण िवभागात होईल. 

५. क प लेखनाची गुणिवभागणी :  

 क प लेखन – ३०  गुण,  

 क प सादरीकरण – २० गुण   

क पलेखन िवषय :-  

१. वृ प ीय लेखन  

२. बोली िवषयक लेखन 

३. पयावरण िवषयक लेखन 

४. लोकसािह य े ीय संकलन  

५. सामािजक सम यांिवषयक लेखन  

  

 

 

 


