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CBCS Autonomous Structure for MA. - 1st Year (Marathi)
Semester

Core
Course

Paper No
Mar. 101

I

DSC

Name of
Course
मध्ययुगीन मराठी
वाड्मयाचा इतिहास (I)

Mar. 102 सातहत्यकृ िींचा अभ्यास (II)

No. of
No. of
Hours per
Credits
Week
4

4

4

4

Mar. 103

समीक्षा

4

4

SEC

Mar. 104

भाषाांिर मीमाांसा

4

4

DSE

Mar. 105

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

40

मौतिक मराठी सातहत्य

Mar. 201
II

DSC

मध्ययुगीन मराठी
वाड्मयाचा इतिहास (II)

Mar. 202 सातहत्यकृ िींचा अभ्यास (II)
Mar. 203

GE

(लोकसातहत्य)

सांशोधन

Mar. 204 सातहत्यप्रकाराची सांकल्पना
मौतिक शाब्दातवष्कार

DSE

Mar. 205

(लोकसातहत्य)
Total Credits
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CBCS Autonomous Structure for MA– 2nd Year (Marathi)

Semester

Core
Course

Name of
Course

Paper No

No. of
Credits

आधुतनक मराठी वाड्मयाचा
DSC

No. of
Hours
per
Week

Mar. 301

इतिहास (१९२० िे १९६० )

4

4

Mar. 302

वर्णनात्मक भाषातवज्ञान

4

4

साठोत्तरी मराठी सातहत्यप्रवाह
Mar. 303

: दतलि व ग्रामीर्

4

4

SEC

Mar. 304

भाषाांिर मीमाांसा

4

4

DSE

Mar. 305

4

4

III

मराठीचे प्रमार् लेिन,
मुद्रििशोधन आतर् सांपादन
आधुतनक मराठी वाड्मयाचा

DSC

Mar. 401

इतिहास (१९६० िे २००० )

4

4

Mar. 402

सामातिक भाषातवज्ञान

4

4

साठोत्तरी मराठी सातहत्यप्रवाह

IV
GE
DSE

Mar. 403

: स्त्रीवादी व आद्रदवासी

4

4

Mar. 404

सातहत्यप्रकाराची सांकल्पना

4

4

Mar. 405

सिणनशील लेिन

4

4

40

40

Total Credits

 Syllabus Pattern for The all Courses (60: 40)
Nature
External Marks

60

Internal Marks

40

Total Marks

3

Marks

100
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Khandesh College Education Society’s

Moolji Jaitha College, Jalgaon
An “Autonomous College” Affiliated to
KBC North Maharashtra University, Jalgaon

SYLLABUS
MARATHI
Under Choice Based Credit System (CBCS)
[w. e. f. Academic Year: 2019-20]

एम.ए. प्रथम वर्ष – सत्र पहिले
Mar. 101: DSC : मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इहििास
(जून २०१९ पासून लागू)
उद्दिष्टे :
१) मध्ययुगीन मराठी साहित्याची पार्श्षभूमी अभ्यासणे.
२) मध्ययुगीन कालखंडािील सामाहजक, सांस्कृ हिक व राजकीय हस्थत्यंिरांचा आढावा घेण.े
३) मध्ययुगीन कालखंडाि हवहवध संप्रदायांच्या सांप्रदाहयक प्रेरणांचा अभ्यास करणे.
४) हवहवध भक्तीसंप्रदायांची स्वरूप व वैहिष्ट्ये समजावून देणे.
५) मध्ययुगीन कालखंडािील हवहवध वाड्मयप्रवािांचा अभ्यास करणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०
घटक

अ.क्र.
हवभाग १

१.१ मिाराष्ट्रािील प्रमुख भक्तीसंप्रदायांची ओळख

अध्यापन
िाहसका
१५

श्रेयांक

१५

१

१५

१

१

१.२ नाथ संप्रदाय
१.३ नाथ संप्रदायाची परं परा व स्वरूप
१.४ नाथ संप्रदायाचे वाड्मयीन कायष
१.५ नाथ संप्रदायाचे योगदान
हवभाग २

२.१ मिानुभाव संप्रदाय
२.२ मिानुभाव संप्रदायाचे ित्वज्ञान व आचारधमष
२.३ मिानुभावीय सांप्रदाहयकांचे वाड्मयीन व
सामाहजक योगदान

हवभाग ३

३.१ वारकरी संप्रदाय

३.२ वारकरी संप्रदायाचे ित्वज्ञान व आचारधमष
३.३ वारकरी संप्रदायािील प्रमुख संि
३.४ वारकरी संप्रदायाचे वाड्मयीन व सामाहजक कायष
हवभाग ४

४.१ दत्त संप्रदाय

१५

१

४.२ दत्त संप्रदायाचे ित्वज्ञान
४.३ दत्त संप्रदायाची परं परा व स्वरूप
४.४ दत्त संप्रदायाचे वाड्मयीन व सामाहजक कायष

संदभष ग्रंथ:
१) गोसावी र.रा., पाच भक्तीसंप्रदाय,मोघे प्रकािन, ठाणे
२) जोग रा.श्री. ( संपा ), मराठी वाड्मयाचा इहििास,म.सा.प. पुणे
३) भावे हव. ल., मिाराष्ट्र सारस्वि खंड १िे २, पॉप्युलर प्रकािन, मुंबई
४) देिपांडे अ.ना., प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इहििास- खंड १िे ४, कॉहटटनेटटल प्रकािन, पुणे
५) िुळपुळे िं.गो.,मिानुभाव पंथ आहण त्यांचे वाड्मय, व्िीनस प्रकािन, पुणे
६) ढेरे रा.चचं., दत्त संप्रदायाचा इहििास
७) पांगारकर ल.रा., मराठी वाड्मयाचा इहििास खंड १,२,३
८) पाटील व्िी.एन., मिानुभाव वाड्मय एक अभ्यास, अथवष पहलल.जळगाव
९) माटे श्री.म., संि,पंि, आहण िंि, ठोकळ प्रकािन, पुणे
१०) कोलिे हव.हभ., मिानुभावांचा आचारधमष, अरुण प्रकािन, मलकापूर
११) फाटक न.र., श्री रामदास : वाड्मय आहण कायष, मौज प्रकािन, मुंबई
१२) जोिी म.रा.,समथष साहित्य, कालहनणषय प्रकािन, पुणे
१३) हचटणीस रा.हव., रामदासांची काव्य सृष्टी : एक अभ्यास, गुरुकु ल प्रकािन, पुणे
१४) जोिी प्र.न., प्राचीन मराठी वाड्मयाचा हववेचक इहििास

एम.ए. प्रथम वर्ष : प्रथम सत्र
Mar. 102 : DSC : साहित्यकृ िींचा अभ्यास
(जून २०१९ पासून लागू)

उद्दिष्टे :
१) आधुहनक कालखंडािील मित्वाच्या साहित्यकृ िींचा पररचय करून देणे.
२) साहित्यकृ िीिून व्यक्त िोणारी सामाहजक मूल्ये अभ्यासणे
३) प्रमुख वाड्मयप्रकारािील साहित्यकृ िींचे स्वरूप व वैहिष्ट्ये अभ्यासणे.
४) साहित्यकृ िीच्या आिय आहण आहवष्ट्कारिंत्राचे वेगळे पण समजावून देणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०

अ.क्र.

घटक

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

हवभाग १

नक्षत्रांचे देणे -(कहविासंग्रि )आरिी प्रभू

१५

१

हवभाग २

एसईझेड- (कांदबरी) िंकर सखाराम

१५

१

हवभाग ३

मिाहनवाषण- (नाटक) सिीि आळे कर

१५

१

हवभाग ४

चचषबल
े - (लहलि गद्य) ग्रेस

१५

१

संदभष ग्रंथ:
१) प्रभू आरिी, नक्षत्रांचे देणे, मौज प्रकािन गृि, पुणे
२) डिाके वसंि आबाजी, कहविेहवर्यी, स्वरूप प्रकािन, औरं गाबाद

३) नाईकवाडे राजेंद्र ( संपा ), अवाषचीन मराठी काव्यमीमांसा, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
४) देिपांड-े के जकर प्रकाि, आधुहनक मराठी कहविा, स्वरूप प्रकािन, औरं गाबाद
५) जाधव रा.ग. ( संपा ), मराठी वाड्मयाचा इहििास-खंड ७ भाग१,२,३, म.सा.प. पुणे
६) गाडगीळ स.रा.,मराठी काव्याचे मानदंड : खंड १ व २, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
७) िंकर सखाराम,एसईझेड
८) गुरव धनाजी, एसईझेड : एक िोध, िलदालय प्रकािन, श्रीरामपूर
९) खोले हवलास ( संपा ), गेल्या अधषििकािील मराठी कादंबरी
१०) िररश्चंद्र थोराि, कादंबरीहवर्यी
११) िेळके भास्कर, मराठी कादंबरीिील प्रादेहिकिा, स्नेिवधषन प्रकािन,पुणे
१२) ठाकू र रवींद्र, मराठी कादंबरी: समाजिास्त्रीय समीक्षा, द्ददलीपराज प्रकािन, पुणे
१३) हवभूिे िंकर, स्वािंत्र्योत्तर मराठी कादंबरीची वाटचाल, स्वरूप प्रकािन, औरं गाबाद
१४) राजाध्यक्ष हवजया, मराठी कादंबरी आस्वादयात्रा, पॉप्युलर प्रकािन, मुंबई
१५) टापरे पंहडि, कादंबरी संवाद, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
१६) मराठी रं गभूमी : उगम आहण हवकास - हिरामण लांजे, हववेक प्रकािन, गोंद्ददया.
१७) चिंदे हवर्श्नाथ, मराठी नाटक आहण रं गभूमी, प्रहिमा प्रकािन, पुणे
१८) देिपांडे हव. भा., मराठी नाटक – नाटककार : काळ आहण किृषत्व, द्ददलीपराज प्रकािन, पुणे
१९) नाईकवाडे राजेंद्र ( संपा ), समकालीन मराठी रं गभूमी, हवजय प्रकािन, नागपूर
२०) साठे मकरं द, मराठी रं गभूमीच्या िीस रात्री, पॉप्युलर प्रकािन, मुंबई

२१) भगि दत्ता ( संपा ), य.च. म. मु. हवद्यापीठ नाहिक.
२२) नाटक हविेर्ांक ( हडसेंबर २०१४ ) - आमची श्रीवाणी, का. स. वाणी मराठी प्रगि
अध्ययन संस्था, धुळे
२३) नाटक हविेर्ांक (ऑक्टोबर २०१३ ) - लहलि, मेजेस्टीक प्रकािन, पुणे
२४) पुंडे दत्तात्रय, िावरे स्नेिल ( संपा ), आजचे नाटककार, स्नेिवधषन पहललचिंग िाऊस
२५) पाटील श्रीकांि, स्वािंत्र्योत्तर सामाहजक नायसृष्टी, हृदय प्रकािन, कोल्िापूर

एम.ए. प्रथम वर्ष : प्रथम सत्र
Mar. 103 : DSC : समीक्षा
(जून २०१९ पासून लागू)

उद्दिष्टे :
१) समीक्षेची संकल्पना आहण स्वरूप समजावून घेण.े
२) हवद्यार्थयाषमध्ये वाड्मयीन मूल्यमापनाची दृष्टी हवकहसि करणे.
३) साहित्यसमीक्षाहवर्यक जाणीव हनमाषण करणे.
४) साहित्य हनर्मषिी व मूल्यमापनाची प्रद्दक्रया समजावून देणे.
५) साहित्य व समीक्षा यांच्यािील अनुबंध स्पष्ट करणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०
घटक

अ.क्र.
हवभाग १

१.१ समीक्षा : संकल्पना व स्वरूप

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

१५

१

१५

१

१५

१

१.२ समीक्षेची प्रयोजने
१.३ समीक्षेची प्रद्दक्रया
हवभाग २

२.१ समीक्षा प्रद्दक्रयेचे घटक,
२.२ साहित्यकृ िी लेखक, वाचक ,
समीक्षक यांच्यािील अनुबंध

हवभाग ३

हवहवध समीक्षा पद्धिी:
३.१ आस्वादक समीक्षा
३.२ समाजिास्त्रीय समीक्षा
३.३ मानसिास्त्रीय समीक्षा
३.४ आद्ददबंधात्मक समीक्षा
३.५ कथनमीमांसा

हवभाग ४

मराठी समीक्षेची वाटचाल : कालखंड-

१५

१९२० िे १९९०

संदभष ग्रंथ १) रे ने वेलेक, वॉरे न ऑंस्टीन, अनु- मालिे स. ग., साहित्य हसद्धांि
२) पाटील गंगाधर, समीक्षेची नवी रूपे
३) नेमाडे भालचंद्र, टीकास्वयंवर
४) िुपे के िव, साहित्य सजषन आहण संदभष, कै लास पहललके िन, औरं गाबाद
५) कु लकणी वा. ल., साहित्य : हनर्मषिी आहण समीक्षा
६) क्षीरसागर श्री. के ., टीकाहववेक
७) बेडक
े र द्दद. के ., साहित्य हनर्मषिी व समीक्षा
८) कु लकणी गो. म., मराठी समीक्षेची वाटचाल
९) गोडसे द. ग., पोि
१०) कु लकणी गो. म. ( संपा ), नवसमीक्षा कािी हवचार प्रवाि
११) जाधव रा. ग., मराठी साहित्य स्वािंत्र्योत्तर संदभष
१२) मुजुमदार श्यामला,समीक्षेची हक्षिीजे
१३) जोिी अिोक, मालिे हमचलंद, आधुहनक समीक्षा हसद्धांि
१४ ) खोले हवलास (संपा), हवसाव्या ििकािील मराठी समीक्षा
१५ ) कु लकणी गो.म ( संपा ), नवसमीक्षा : कािी हवचार प्रवाि
१६ ) दाविर वसंि, संहििासमीक्षा आहण पाररभाहर्क समीक्षा

१

एम.ए. प्रथम वर्ष : प्रथम सत्र
Mar. 104 : SEC : भार्ांिर मीमांसा
( जून२०१९ पासून लागू )
उद्दिष्टे :
१) भार्ांिराची संकल्पना आहण स्वरूप उलगडू न दाखहवणे.
२) भार्ांिराच्या वाटचालीचा पररचय करून देणे.
३) भार्ांिर मीमांसेच्या हवहवध प्रकारांची ओळख करून देणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०
घटक

अ.क्र.
हवभाग १

१.१ भार्ांिर मीमांसा: संकल्पना व स्वरूप

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

१५

१

१५

१

१५

१

१.२ भार्ांिर संकल्पनेचा इहििास
१.३ भार्ांिर- िेिू
१.४ भार्ांिर-अनुवाद-रूपांिर
हवभाग २

२.१ भार्ांिर मीमांसेिील प्रमुख घटक
२.२ प्रभाव
२.३ प्रभव
२.४ अनुकरण
२.५ प्रेरणा

हवभाग ३

३.१ भार्ांिरमीमांसा : प्रकार
३.२ मूलहनष्ठ
३.३ लक्ष्यहनष्ठ
३.४ हचटिव्यवस्थेच्या स्वरूपावरून के ले
जाणारे भार्ांिर

हवभाग ४

४.१ रचनाप्रकारांचा प्रभावानुरोधाने अभ्यास

१५

१

४.२ सुनीि, कादंबरी,गझल व िायकू
संदभष ग्रंथ:
१) काळे कल्याण, सोमण अंजली ( संपा ), भार्ांिरमीमांसा, प्रहिमा प्रकािन, पुणे
२) कऱ्िाडे सदा, भार्ांिर, लोकवाड्मयगृि, मुंबई
३) फाटक म. हव., ठकार रजनी, भार्ांिर: िास्त्र की कला, वरदा प्रकािन, पुणे
४) सारं ग हवलास, भार्ांिर आहण भार्ा, मौज प्रकािन गृि, मुंबई
५) िुपे के िव ( संपा ), अनुवादमीमांसा, साक्षाि प्रकािन, औरं गाबाद
६) वरखेडे रमेि ( संपा ), भार्ांिरहवद्या : स्वरूप आहण समस्या, य.च. म. मुक्त हवद्यापीठ, नाहिक
७) लोंढे हनलेि, अनुवादहवज्ञान, पोखणी प्रकािन, परभणी
८) मोकािी मधुकर, भार्ांिर हचद्दकत्सा, स्नेिवधषन प्रकािन, पुणे
९) सारं ग हवलास, भार्ांिर व भार्ा
१०) वरखेडे रमेि ( संपा ), भार्ांिरहवद्या: स्वरूप आहण समस्या
११) फाटक म.हव., ठकार रजनी, भार्ांिर िास्त्र की कला
१२) नरवणे हवर्श्नाथ ( संपा ), भारिीय व्यविार कोि, हवचार साधना प्रकािन
१३) गोगटे हवनायक, भारि अक्षर, भारिीय हवचार साधना प्रकािन

एम.ए. प्रथम वर्ष : प्रथम सत्र
Mar.105 : DSE : मौहखक मराठी साहित्य (लोकसाहित्य)
(जून २०१९ पासून लागू)
उद्दिष्टे :
१) मौहखक मराठी साहित्याची पार्श्षभूमी समजावून सांगणे.
२) लोकसाहित्याची संकल्पना व स्वरूप स्पष्ट करणे.
३) लोकसाहित्याचा उदगम व हवकास यांची माहििी करून देणे.
४) लोकसाहित्याच्या भारिीय परं परे चा पररचय करून देणे.
५) लोकसाहित्याचा हवहवध ज्ञानिाखांिी असलेला संबंध उलगडू न दाखहवणे.
६) लोकसाहित्याच्या हवहवध संप्रदायांचा पररचय करून देणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०

अ.क्र.

घटक

हवभाग १ १.१ लोकसाहित्य: संज्ञा व अथष

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

१५

१

१५

१

१५

१

१.२ लोकसाहित्याच्या व्याख्या व स्वरूप
१.३ लोकसाहित्याची व्याप्ती
१.४ लोकसाहित्य आहण लोकसंस्कृ िी
हवभाग २ २.१ लोकसाहित्य अभ्यासाचे मित्त्व
२.२ लोकसाहित्य अभ्यासाचा इहििास
२.३ लोकसाहित्य अभ्यासाचे हवहवध संप्रदाय
हवभाग ३ ३.१ लोकसाहित्याच्या अभ्यास पद्धिी
३.२ संदभाषटवयी पद्धिी
३.३ रचनानुसारी पद्धिी
३.४ मौहखक आहवष्ट्कारसूत्र पद्धिी
३.५ आंिरसांस्कृ हिक पद्धिी

३.६ लोकसांस्कृ हिक दृहष्टकोन
हवभाग ४ ४.१ लोकसाहित्य आहण हवहवध ज्ञानिाखा संबंध-

१५

४.२ लोकसाहित्य आहण समाजिास्त्र
४.३ लोकसाहित्य आहण मानसिास्त्र
४.४ लोकसाहित्य आहण मानववंििास्त्र
४.५ लोकसाहित्य आहण भार्ािास्त्र
४.६ लोकसाहित्य आहण इहििास व
पुराित्विास्त्र
संदभष ग्रंथ १. भागवि दुगाष, लोकसाहित्याची रूपरे खा
२. मांडे प्रभाकर, लोकसाहित्याचे स्वरूप, गोदावरी प्रकािन, औरं गाबाद
३. व्यविारे िरद, लोकसाहित्य: संकल्पना व स्वरूप, हिरुपिी प्रकािन, परभणी
४. व्यविारे िरद, लोकसाहित्य लोकसंस्कृ िी, प्रहिमा प्रकािन, पुणे
५. ढेरे रा.चचं., लोकसाहित्य : िोध आहण समीक्षा, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
६. मांडे प्रभाकर, लोकसाहित्याचे अंि: प्रवाि, गोदावरी प्रकािन, औरं गाबाद
७. भवाळकर िारा, लोकसंहचि, राजिंस प्रकािन, पुणे
८. चिंदे हवर्श्नाथ, लोकसाहित्याची मीमांसा, स्नेिवधषन प्रकािन, पुणे
९. मोरजे गंगाधर, लोकसाहित्य : क्षेत्रीय अभ्यास, पद्मगंधा पुणे
१०. गजेंद्रगडकर वर्ाष, ढेरे अरुणा, लोकसंस्कृ िीचे प्रहिभा दिषन, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
११. पाटील मोिन, लोकसाहित्य: संकल्पना व स्वरूप, मानसटमान प्रकािन, पुणे

१

१२. भवाळकर िारा, लोकसंहचि, राजिंस प्रकािन, पुणे
१३. व्यविारे िरद, लोकसाहित्य : उदगम आहण हवकास, हवर्श्भारिी प्रकािन, नागपूर
१४. राजवाडे हव.का., महिकाविीची बखर

एम.ए. प्रथम वर्ष – हििीय सत्र
Mar. 201 : DSC : मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इहििास
(जून २०१९ पासून लागू)
उद्दिष्टे :
१) समथष भक्तीसंप्रदायांचे ित्वज्ञान, स्वरूप व योगदान समजावून देणे.
१) मध्ययुगीन कालखंडािील गद्य व पद्यलेखनाच्या प्रेरणा जाणून घेणे.
२) मध्ययुगीन कालखंडािील पंहडिी काव्य, िाहिरी काव्य व बखर वाड्मय अभ्यासणे.
३) मध्ययुगीन कालखंडािील बखर वाड्मयाचे वाड्मयीन योगदान समजावून देणे.
४) मध्ययुगीन कालखंडािील पंहडिी काव्याची स्वरूप व वैहिष्ट्ये समजावून देणे.
५) मध्ययुगीन कालखंडािील िाहिरी काव्याची स्वरूप व वैहिष्ट्ये समजावून देणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०

अ.क्र.

घटक

हवभाग १

१.१ समथष संप्रदाय

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

१५

१

१५

१

१५

१

१.२ समथष संप्रदायाच्या प्रेरणा व स्वरूप
१.३ समथष संप्रदायाचे ित्वज्ञान
१.४ समथष संप्रदायाचे वाड्मयीन व
सामाहजक कायष
हवभाग २

२.१ पंहडिी काव्य : प्रेरणा व स्वरूप
२.२ प्रमुख पंहडि कवींचे वाडमयीन कायष
:वामन पंडीि, रघुनाथ पंहडि

हवभाग ३

३.१ बखर वाड्मय : प्रेरणा व स्वरूप
३.२ हिवपूवषकालीन बखर
३.३ हिवकालीन बखर
३.४ पेिवेकालीन बखर

हवभाग ४

४.१ िाहिरी काव्य : प्रेरणा व स्वरूप

१५

१

४.२ प्रमुख िाहिरांचे वाडमयीन कायष :
राम जोिी, िोनाजी बाळा

संदभष ग्रंथ:
१) देिपांडे अ.ना., प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इहििास- खंड १िे४, कॉहटटनेटटल प्रकािन,पुणे
२) कु लकणी श्री.रं , ओवी िे लावणी, का.स.वाणी मराठी प्रगि अध्यन संस्था, धुळे
३) भावे हव. ल., मिाराष्ट्र सारस्वि खंड १ िे २, पॉप्युलर प्रकािन, मुंबई
४) के जकर प्रकाि देिपांडे ,िाहिरी कहविा एक हचद्दकत्सा, स्वरूप प्रकािन, औरं गाबाद
५) िेणोलीकर ि.श्री., प्राचीन मराठी वाड्मयाचे स्वरूप, डायमंड प्रकािन, पुणे
६) िेणोलीकर ि.श्री., प्राचीन मराठी वाड्मयाचे स्वरूप, मोघे प्रकािन, कोल्िापूर
७) नसीराबादकर ल.रा., प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इहििास, फडके प्रकािन, कोल्िापूर
८) बनिट्टी श्री.ना., नलदमयंिी स्वयंवराख्यान, सुहवचार प्रकािन, पुणे
९) धोंड म.वा., मऱ्िाटी लावणी ,मौज प्रकािन, मुंबई
१०) सिस्त्रबुद्धे म.ना., मराठी िाहिरी वाड्मय, ठोकळ प्रकािन, पुणे
११) बडवे सिीि, दमयंिी स्वयंवर, हचटमय प्रकािन, औरं गाबाद
१२) माळी गजमल, प्राचीन मराठी आख्यानकाव्य
१३) िेरवाडकर र.हव., भाऊसािेबांची बखर

एम.ए. प्रथम वर्ष : हििीय सत्र
Mar. 202 : DSC : साहित्यकृ िींचा अभ्यास
(जून २०१९ पासून लागू)

उद्दिष्टे :
१) आधुहनक कालखंडािील मित्वाच्या साहित्यकृ िींचा पररचय करून देणे.
२) साहित्यकृ िीिून व्यक्त िोणारी सामाहजक मूल्ये अभ्यासणे
३) प्रमुख वाड्मयप्रकारािील साहित्यकृ िींचे स्वरूप व वैहिष्ट्ये अभ्यासणे.
४) साहित्यकृ िीच्या आिय आहण आहवष्ट्कारिंत्राचे वेगळे पण समजावून देणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०
घटक

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

चकवा चांदण- (आत्मचररत्र) मारुिी

१५

१

अ.क्र.
हवभाग १

हचत्तमपल्ली
हवभाग २

मारवा- (कथासंग्रि) आिा बगे

१५

१

हवभाग ३

संस्कृ िीरं ग- (लेखसंग्रि) वैिाली

१५

१

१५

१

करमरकर
हवभाग ४

हचनी मािी -(प्रवासवणषन) मीना
प्रभू

संदभष ग्रंथ१) यादव आनंद, आत्मचररत्र मीमांसा, मेििा पहललचिंग िाउस, पुणे
२) वास्कर आनंद ( संपा ), चररत्र- आत्मचररत्र आहण आत्मकथन, वाड्मय प्रकार : संकल्पना व
स्वरूप, अटवय प्रकािन
३) िस्िक उर्ा, मराठीिील आत्मचररत्रपर लेखन, स्नेिवधषन प्रकािन, पुणे
४) हचत्तमपल्ली मारुिी, चकवा चांदण, मौज प्रकािन गृि
५) िेवडे इं दम
ु िी, मराठी कथा : उदगम आहण हवकास, सोमय्या प्रकािन, मुंबई
६) अदवंि म. ना., मराठी लघुकथेचा इहििास, हनिारा प्रकािन, पुणे
७) फडके ना. सी., लघुकथा : िंत्र आहण मंत्र, ना. सी. फडके ,मुंबई
८) जोिी सुधा, कथा : संकल्पना आहण समीक्षा, मराठी हवभाग, मुंबई हवद्यापीठ आहण मौज
प्रकािन, मुंबई
९) सोमण अंजली, मराठी कथेची हस्थिीगिी, प्रहिमा प्रकािन, पुणे
१०) पुलावळे सुभार्, मराठी नवकथा : रं ग आहण रूप, हचटमय प्रकािन, औरं गाबाद
११) बगे आिा, मारवा, मौज प्रकािन, मुंबई
१२) करमरकर वैिाली, संस्कृ िीरं ग, राजिंस प्रकािन, पुणे
१३) प्रभू मीना, हचनी मािी, मौज प्रकािन, मुंबई
१४) सावंि वसंि, प्रवासवणषने, पॉप्युलर प्रकािन, मुंबई
१५) चौघुले हव.िं., लघुहनबंध िे मुक्तगद्य, मेजेस्टीक प्रकािन, मुंबई

एम.ए. प्रथम वर्ष : हििीय सत्र
Mar. 203 : DSC : संिोधन
(जून २०१९ पासून लागू)

उद्दिष्टे :
१) संिोधनाची संकल्पना आहण स्वरूप समजावून देणे.
२) संिोधनाची प्रद्दक्रया उलगडू न दाखहवणे.
३) हवहवध संिोधन पद्धिींचा पररचय करून देणे.
४) हवद्यार्थयाांमध्ये संिोधनात्मक दृष्टी हवकहसि करणे.
५) साहित्य संिोधनाचे मित्त्व सांगून उपयोजन करणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०
घटक

अ.क्र.
हवभाग १

१.१संिोधन : संकल्पना व व्याख्या

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

१५

१

१५

१

१५

१

१.२ संिोधन प्रद्दक्रया
१.३ संिोधनाचे टप्पे
१.४ संिोधनाची व्याप्ती
हवभाग २

२.१संिोधन पद्धिी
२.२ ऐहििाहसक संिोधन पद्धिी
२.३ समाजिास्त्रीय संिोधन पद्धिी
२.४ हवश्लेर्णात्मक संिोधन पद्धिी
२.५ िुलनात्मक संिोधन पद्धिी

हवभाग ३

३.१संिोधन साधने
३.२ प्राथहमक
३.३ दुय्यम

३.४ हलहखि व अहलहखि
३.५ मुलाखि व प्रश्नावली
हवभाग ४

४.१संिोधन आराखड्याचे स्वरूप व प्रद्दक्रया

१५

१

४.२ संिोधन आराखड्याचे स्वरूप
४.३ संिोधन लेखन पद्धिी
४.४ सूची लेखन
४.५ िस्िहलहखि लघुिोधप्रकल्प
संदभष ग्रंथ१) भोळे भा. ल., संिोधनाची हक्षिीजे, नागपूर
२) संि दु. का., संिोधन : पद्धिी, प्रद्दक्रया व अंिरं ग, पुणे हवद्याथी गृि, पुणे
३) पाध्ये प्रभाकर, सौदयाषनुभव
४) पाटील व्िी.एन., संिोधन प्रद्दक्रया, प्रिांि पहललके िटस, जळगाव
५) वॉरे न ऑंस्टीन, वेलेक रे ने, अनुवाद- मालिे स. ग., साहित्य हसद्धांि
६) संि दु. का., िोध हवज्ञानकोि, पुणे हवद्याथी गृि -पुणे
७) नेमाडे भालचंद्र., टीकास्वयंवर
८) क्षीरसागर श्री. के ., टीकाहववेक
९) बेडक
े र द्दद. के ., साहित्य हनर्मषिी व समीक्षा
१०) मालिे स. ग., िोध हनबंधाची लेखन पद्धिी, लोकवाङ्मय गृि, मुंबई
११) मालिे हमचलंद, साहित्य संिोधन आहण समीक्षा, समाज प्रबोधन पहत्रका अंक १२६, १९९४
१२) मिाराष्ट्र साहित्य पररर्द-पुण,े भार्ा व साहित्य : संिोधन ( खंड दुसरा )

एम.ए. प्रथम वर्ष : हििीय सत्र
Mar.204 : GE : साहित्यप्रकारांची संकल्पना
(जून २०१९ पासून लागू)

उद्दिष्टे :
१) मराठीिील हवहवध साहित्यप्रकारांचा पररचय करून देणे.
२) साहित्यप्रकारांच्या हनर्मषिीमागील प्रेरणा समजावून सांगणे
३) साहित्यप्रकारांची स्वरूप वैहिष्ट्ये समजावून सांगणे.
४) कहविा, कथा व कांदबरी या साहित्यप्रकारांची रचना, आिय हवर्य व आहवष्ट्कारिंत्र यांची
माहििी देणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०
घटक

अ.क्र.
हवभाग १

१.१ साहित्यप्रकारांची संकल्पना
१.२ साहित्यप्रकार : संज्ञा व स्वरूप
१.३ साहित्यप्रकार : व्याप्ती व
इहििास

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

१५

१

हवभाग २

साहित्यप्रकार : कहविा

१५

१

१५

१

१५

१

२.१ कहविेची संकल्पना व स्वरूप
२.२ कहविेचे घटक
२.३ कहविेचे प्रकार
२.४ कहविेची वैहिष्ट्ये
हवभाग ३

साहित्यप्रकार : कथा
३.१ कथेची संकल्पना व स्वरूप
३.२ कथेचे घटक
३.३ कथेचे प्रकार
३.४ कथेची वैहिष्ट्ये

हवभाग ४

साहित्यप्रकार : कादंबरी
४.१ कादंबरीची संकल्पना व स्वरूप
४.२ कादंबरीचे घटक
४.३ कादंबरीचे प्रकार
४.४ कादंबरीची वैहिष्ट्ये

संदभष ग्रंथ १) भागवि श्री.पु., रसाळ सुधीर ( संपा ) साहित्यप्रकारांची संकल्पना : अध्ययन आहण प्रकार,
मौज प्रकािन, मुंबई
२) गाडगीळ गंगाधर, साहित्याचे मानदंड, पॉप्युलर प्रकािन, मुंबई
३) पाटील गंगाधर, समीक्षेची नवी रूपे, मॅजेहस्टक प्रकािन, मुंबई
४) जोिी सुधा, कथा: संकल्पना आहण समीक्षा, मौज प्रकािन, मुंबई

५) गणोरकर प्रभा ( संपा ), संज्ञा संकल्पना कोि
६) राजाध्यक्ष हवजया ( संपा ) समीक्षा संज्ञा कोि, मिाराष्ट्र साहित्य व संस्कृ िी मंडळ, मुंबई
७) मालिे स.गं., साहित्याभ्यासाची िैलीलक्ष्यी पद्धि, मुंबई मराठी संिोधन मंडळ, मुंबई
८) खडक आहण पाणी - गंगाधर गाडगीळ, पॉप्युलर प्रकािन, मुंबई
१०) कु रं दकर नरिर, धार आहण काठ, देिमुख आहण कं पनी, पुणे
११) िस्िक उर्ा, कादंबरी आहण मराठी कादंबरी, साहित्यसेवा प्रकािन, औरं गाबाद
१२ ) देिपांडे कु सुमाविी, मराठी कादंबरी : पहिले ििक, मराठी साहित्य संघ प्रकािन, मुंबई
१३) थोराि िररश्चंद्र, कादंबरीहवर्यी, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे

एम.ए. प्रथम वर्ष : हििीय सत्र
Mar.205 : DSE- मौहखक िालदाहवष्ट्कार (लोकसाहित्य)
(जून २०१९ पासून लागू)

उद्दिष्टे :१) लोकसाहित्यािील मौहखक िालदाहवष्ट्कारांचा पररचय करून देणे.
२) लोकसाहित्याचे हवश्लेर्णात्मक अध्ययन करणे.
३) प्रादेहिक लोकवाड्मयाचे संकलन व वगीकरण करून घेणे.
४) मौहखक िालदाहवष्ट्कारािून व्यक्त िोणारी लोकसंस्कृ िी, लोकमानस यांची ओळख करूनदेणे.
श्रेयांक – ४

गुण – १००
अंिगषि मूल्यमापन - ४०
सत्रांि मूल्यमापन – ६०

अ.क्र.

घटक

हवभाग १

लोकगीिे

अध्यापन िाहसका

श्रेयांक

१५

१

१५

१

१.१ लोकगीि म्िणजे काय?
१.२ लोकगीिाची परं परा
१.३ लोकगीिाचे वगीकरण
i) स्त्री गीिे
ii) पुरुर्ांची लोकगीिे
iii) बडबडगीिे- खेळगीिे
iv)लोकगीिांचे स्वरूप
हवभाग २

लोककथागीिे
२.१ लोककथागीि म्िणजे काय?
२.२ लोककथागीिांची परं परा
२.३ लोककथागीिांचा हवकासक्रम
२.४ लोककथागीिांचे वगीकरण
२.५ लोककथागीिांचे स्वरूप-हविेर्

हवभाग ३

लोककथा

१५

१

१५

१

३.१ लोककथांचे स्वरूप
३.२ लोककथांची भारिीय परं परा
३.३ लोककथांच्या अभ्यासाचे मित्व
३.४ लोककथांचे वगीकरण
३.५ लोककथांचे प्रकार
३.६ लोककथांचे स्वरूप-हविेर्
हवभाग ४

लोकसाहित्याचे संकलन आहण संपादन
४.१ लोकसाहित्य संकलनाची पद्धिी
४.२ लोकसाहित्याचे संपादन िंत्र

संदभष ग्रंथ १. व्यविारे िरद, लोकसाहित्य: संकल्पना व स्वरूप, हिरुपिी प्रकािन, परभणी
२. मांडे प्रभाकर, लोकसाहित्याचे स्वरूप, गोदावरी प्रकािन, औरं गाबाद
३. व्यविारे हवद्या, लोकसाहित्य लोकसंस्कृ िी, प्रहिमा प्रकािन, पुणे
४. भागवि दुगाष, लोकसाहित्याची रूपरे खा
५. ढेरे रा.चचं., लोकसाहित्य: िोध आहण समीक्षा, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
६. व्यविारे िरद, मराठी लोकगीिे: स्वरूप-हविेर्, हवर्श्भारिी प्रकािन, नागपूर
७. मांडे प्रभाकर, लोकरं गभूमी, गोदावरी प्रकािन, औरं गाबाद
८. व्िटकर नामदेव, मराठीचे लोकनाय िमािा : कला आहण साहित्य, अजब प्रकािन, नागपूर

९. मांडे प्रभाकर, मौहखक वाड्मयाची परं परा : स्वरूप आहण भहविव्य, गोदावरी प्रकािन,
औरं गाबाद
१०. देखणे रामचंद्र, गोंधळ: स्वरूप, परं परा आहण आहवष्ट्कार, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
११. भोसले द. िा., लोकसंस्कृ िी : स्वरूप आहण हविेर्, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे
१२. ढेरे अरुणा, गजेंद्रगडकर वर्ाष, लोकसंस्कृ िीचे प्रहिभादिषन, पद्मगंधा प्रकािन, पुणे

