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SYLLABUS(CBCS) FOR M.A. I Marathi (w.e.f. June, 2022) 

Academic Year 2022-2023 
 

Class             : M.A. Marathi (Semester- I) 
Paper Code: PAMR111 

Paper            :  I                  Title of Paper  : O;kogkfjd vkf.k mi;ksftr ejkBh Hkkx & 1 

Credit           : 4 credits        No. of lectures: 60  

 

A) Learning Objectives:  

1- fofo/k Lrjkojhy Hkkf"kd dkS’kY;s o {kerk fodflr dj.ks  

2- fo|kF;kZauk O;fDreRRo fodklkcjkscjp m|ksx] O;olk;klkBh Hkkf"kd dkS’kY;s vkRelkr 

djrk ;koh- 

3- izek.kHkk"kkys[ku] eqfnzr’kks/ku ;k ladYiukaps izR;{kkr mi;kstu djrk ;s.ks- 

4- fyf[kr ek/;ekalkBh rlsp vkdk’kok.kh] nwjn’kZu ;k ek/;ekalkBh eqyk[kr ys[kukph 

ra=s o dkS’kY;s okijrk ;s.;kph {kerk fodflr dj.ks- 

5- laHkk"k.k dkS'kY;kph {kerk fodflr d:u R;kps mi;kstu djrk ;kos- 

B) Learning Outcome: 

1- fo|kF;kZauk O;ogkjke/;s Hkk”ksph fofo/k mi;ksftr dkS’kY;s vkRelkr dj.;kph {kerk 

fodflr dj.ks- 

 

TOPICS/CONTENTS: 

?kVd ri'khy Js;kad rkfldk 

1 ejkBhP;k izek.kHkk"ksps ys[ku o eqfnzr’kks/ku  

1-1½ 'kq/nys[kukph ladYiuk] 'kq/nys[kukph vko’;drk] 'kq/nys[kukps 

fu;e 

1-2½ eqfnzrys’kks/kukph ladYiuk o Lo:i] eqfnzr’kks/kukph vko’;drk] 

eqfnzr’kks/kukP;k  [kq.kk] fpUgs vkf.k R;kapk okij 

 

1 15 

2 okM~e;hu O;ogkj o izdk’ku laLFkk 

2-1½ fofo/k lkfgR;laLFkk] eq[ki=s o R;kaps okM~e;hu dk;Z] 

lkfgR;laesyukaph Hkwfedk o l|fLFkrh  

2-2½ okM~e;hu fu;rdkfyds o vfu;rdkfyds] fnokGh vad fo’ks"kkad] 

Lejf.kdk bR;knhps laiknu] ekaM.kh] tkfgjkr] ISSN ph ekfgrh  

 

1 15 

3 izdk’ku O;olk;kps Lo:i  

3-1½ izdk’ku laLFkk] izdk’ku O;olk;] iqLrd izdk’ku] ISBN ph 

ekfgrh] xazFkekaM.kh] lafgrkfuoM] eq[ki`"B] eyi"̀B] ltkoV o 

cka/k.kh] tkfgjkr] forj.k b- 

1 15 



4 4-1½ eqyk[krhps Li:i] ra= o dkS’kY;s] eqyk[krhph iwoZr;kjh] 

iz’ulwph b- 

4-2½ eqyk[krhps izdkj] ek/;efugk; eqyk[krh] fo"k;fugk; eqyk[krh 

4-3½ eqyk[kr ys[ku] ¼eqfnzrek/;e] vkdk’kok.kh] nwjn’kZu b- lkBh½ 

  

 

izkR;f{kds % 

1- ejkBh 'kq/nys[ku o eqfnzr 'kks/kuklkBh d`frl= 

2- eqyk[kr ys[ku ek/;efugk; o fo"k;fugk; eqyk[krhps lknjhdj.k 

3- laikndh; dkS'kY;s %& x`gikB ns.ks] lwph r;kj dj.;kl lkax.ks- 

 

 

lanHkZxazFk 

1- O;kogkfjd ejkBh    iq.ks fo|kihB] izdk’ku 

2- O;kogkfjd ejkBh    MkW- dY;k.k dkGs] MkW- nRrk=; iqaMs] iq.ks 

3- O;kogkfjd ejkBh    laik- MkW- Lusgy rkojs] Lusgo/kZu izdk’ku] iq.ks 

4- O;kogkfjd ejkBh    MkW- yhyk xksfoydj] MkW- t;Jh ikV.kdj] iq.ks 

5- O;kogkfjd ejkBh    MkW- l;kthjkts eksdk’kh] MkW- jatuk usekMs 

6- O;kogkfjd ejkBh    y-jk- ufljkckndj] QMds izdk’ku] dksYgkiwj 

7- O;kogkfjd ejkBh fo’ks"kkad   uoHkkjr&vkWDVks-&lIVsa- 1982] izkK ikB’kkGk okbZ 

8- ejkBh 'kq/nys[ku iznhi   eks-jk- okGacs] furhu izdk’ku iq.ks 

9- ejkBh ys[kuekxZnf’kZdk   ;kfLeu 'ks[k] jkT; ejkBh fodkl laLFkk] eqacbZ 

10- 'kq/nys[ku foosd    MkW-n-u- xks[kys] lksge izdk’ku iq.ks 

11- ejkBh Hkk"ksph laokn dkS’kY;s    ;-p-e-eqDr fo|kihB] ukf’kd 

12- laiknu % Lo:i o dkS’kY;s ¼MCJ 305½ ;-p-e-eqDr fo|kihB] ukf’kd 

13- iz’kklfud ejkBh Hkk"kspk fodkl xhrk Hkkxor] jkT; ejkBh fodkl laLFkk iz’kklu] eqacbZ 

14- eqfnzr 'kks/ku     ok;-,- /kk;xqMs] fn- iquk izsl vksulZ vlksfl,’ku 

15- 'kks/kfoKku dks’k    MkW- nq-dk- lar] iq.ks fo|kFkhZ x`g] iq.ks 

16- Hkk"kkarj ehekalk    laik-MkW- dY;k.k dkGs] MkW- vatyh lkse.k 

17- Hkk"kk % Lo:i] lkeF;Z o lkSan;Z  MkW- ok- ds- ysys] jktgal  izdk’ku] iq.ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLLABUS(CBCS) FOR M.A. I Marathi (w.e.f. June, 2022) 

Academic Year 2019-2020 
 

Class             : M.A. Marathi (Semester- II) 
Paper Code: PAMR121 

Paper            :  I                  Title of Paper  : O;kogkfjd vkf.k mi;ksftr ejkBh Hkkx & 2 

Credit           : 4 credits        No. of lectures: 60  

 

A) Learning Objectives:  

1- fyf[kr ek/;ekalkBh rlsp vkdk’kok.kh] nwjn’kZu ;k ek/;ekalkBh eqyk[kr ys[kukph 

ra=s o dkS’kY;s okijrk ;s.;kph {kerk fodflr dj.ks- 

2- Hkk"kkarj vkf.k vuqokn izfdz;k ;kaph rkfRod o O;kogkfjd ekfgrh ns.ks- 

3- fuosnudkS’kY;kph rkfRod o O;kogkfjd ekfgrh ns.ks rlsp fofo/k {ks=krhy fuosndkyk 

vlysY;k la/kh voyksdukFkZ fo’kn dj.ks- 

4- tulaidZ dkS’kY;kph vko’;drk letko.ks] ek/;ekrhy la/kh o R;klkBhph ra=s 

voxr dj.ks- 

5- jkstxkjkP;k la/kh miyC/k gks.;klkBhph dkS’kY;s fodflr dj.ks- 

B) Learning Outcome: 

1- fo|kF;kZauk O;ogkjkrhy Hkk”ksP;k fofo/k ek/;ekae/khy la/kh o R;klkBhph ra=dkS’kY;s 

voxr dj.;kph {kerk fodflr dj.ks- 

TOPICS/CONTENTS: 

?kVd ri'khy Js;kad Rkfldk 

5 Hkk"kkarj o vuqoknys[ku       

5-1½ Hkk"kkarjkps Lo:i] O;kIrh 

5-2½ Hkk"kkarjkps vko’;drk o egRRo 

5-3½ Hkk"kkarjkps fofo/k izdkj 

5-4½ Hkk"kkarj] vuqokn] Hkkokuqokn vkf.k :ikarj ;karhy lkE;&Hksn 

 

1 15 

6 fuosnu dkS’kY;         

6-1½ fuosnukps Lo:i] fuosnukph vko’;drk 

6-2½ fuosnukph ra=s&’kSyh 

6-3½ dk;Zdzefugk;] fofo/k dk;Zdzekaps vk;kstu&fu;kstu&la;kstu 

6-4½ ek/;efugk; lw=lapkyu ¼vkdk’kok.kh] nwjn’kZu½ 

6-5½ lkaLd`frd dk;Zdze] tkghj dk;Zdze b- 

6-6½ izHkkoh fuosnukph xq.koSf’k"V;s 

1 15 

7 tulaidZ dkS’kY;         

7-1½ tulaidkZps Lo:i o vko’;drk 

7-2½ tulaidZ dkS’kY;kph ra=s] tulaidZ dkS’kY;kph Hkk"kk 

7-3½ ekfgrh o tulaidZ vf/kdkjh ¼’kklu] fo|kihBs] 'kS{kf.kd 

1 15 



laLFkk] cWadk] daiU;kalkBh tulaidkZps egRRo o vko’;drk½ 

 

8 fofo/k ek/;ekalkBh izdYiys[ku      

8-1½ o`Rri=] fu;rdkfydklkBh izR;{k eqyk[kr ?ks.ks- 

8-2½ nwjn’kZu] vkdk’kok.khojhy eqyk[kr & lafgrk ys[ku 

¼/ouh&fp=fQr r;kj dj.ks& vkWfM;ks fOgfM;ks½ 
8-3½ izlkjek/;ekaps dk;kZy;] izdk’ku laLFkk] 

vkdk’kok.kh&'kS{kf.kd lgy vk;ksftr dj.ks R;koj 

o`Rrkarys[ku dj.ks] izdYi ys[ku dj.kss  

   8-4½ dk;kZy;hu dkedkt & dk;Ziz.kkyh letwu ?ks.ks] lax.kdkoj 

ejkBhpk okij izdYiys[ku  dj.ks- 

1 15 

 

izdYi ys[ku & 20 xq.k 

izkR;f{kds % 

1- vkdk'kok.kh o nwjn'kZu ;k ek/;ekauk izR;{k HksV nsmu izdYiys[ku d:u ?ks.ks- 

2- Hkk"kkarjkpk uequk ejkBhrwu & fganh] fganhrwu&ejkBh  

3- tulaidZ vkf/kdkjh & eqyk[kr  

4- laiknd eqyk[kr 

 

lanHkZxazFk 

1- vuqokn % Lo:i vkSj foospu   ;-p-e- eqDr fo|kihB] ukf’kd 

2- lkfgR; laokn     izk-fo-'ka- pkS?kqys] izfrek izdk’ku] iq.ks 

3- laokn'kkL=    Jhikn tks’kh] laHko izdk’ku ukxiwj 

4- O;fDreRo fodkl    ;-p-e- eqDr fo|kihB] ukf’kd 

5- Hkk"kk % var%lw= vkf.k O;ogkj  laik- eq-x- ikuls 

6- Hkk"kkarj fo|k% Lo:i vkf.k leL;k  MkW- jes’k oj[ksMs 

7- Hkk"kk% ekr`Hkk"kk vkf.k ijHkk"kk   jk-lks- ljkQ 

8- fparu vkf.k ppkZ    Jh-uk- cugV~Vh 

9- 'kklu O;ogkjkr ejkBh Hkk"kk   lapkyuky; egkjk"Vª 'kklu 

10- egkjk"Vª lkfgR; ifj"kn   e-Jh- nhf{kr] jkT; ejkBh fodkl laLFkk] eqacbZ 

11- lkfgR;kph Hkk"kk   MkW- Hkkypanz usekMs 

12- lkfgR; laesyukps egkHkkjr   MkW- Hkhejko dqyd.khZ] lqi.kZ izdk’ku] iq.ks 

13- lkekftd la’kks/ku i/nrh   MkW- iq-y- HkkaMkjdj] fo|k cqDl] vkSjaxkckn 

14- lqxe ejkBh O;kdj.k ys[ku   eks-jk- okGacs] furhu izdk’ku iq.ks 

15- ejkBh fu;rdkfydkapk okM~e;hu vH;kl MkW- m"kk ek- ns’keq[k] [kaM 1 rs 3 iq.ks 

16- ejkBh ys[kudks’k    v:.k QMds <oGs izdk’ku] eqcabZ 

17- Hkk"kkarj fpfdRlk    MkW- e/kqdj eksdk’kh  

18- O;klihB    MkW- egknso okGqat 

19- VsfyOgh>u vkf.k izlkj ek/;es MkW- ds’ko lkB;s] izfrd izdk’ku] iq.ks 
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Course Structure For M.A.I  MARATHI 

 

Semeste

r 

Paper 

Code 

Title of Paper No. of 

Credits 
I PAMR112 मध्ययुगीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश (प्रारंभ ते १६००) 4 

II PAMR122 मध्ययुगीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश (१६०० ते १८१८) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I  MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 

Academic Year 2022-2023 
 

Class             : M.A.I (MARATHI- Semester- I)                    
Paper Code: PAMR112 

Paper            :  2            Title of Paper  : मध्ययुगीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश (प्रारंभ ते १६००) 
Credit           :  4         No. of lectures: 60 

 

A) Learning Objectives:  
 

१) मराठी भावचेी उत्ऩत्ती, वळकाश ळ बदऱाचा अभ्याश करणे.    
२) मध्ययगुीन शाहषत्यामधीऱ वळवळध ळाड्मयीन प्रळाषांचे स्ळरूऩ आणण कायय यांचा आढाळा घेणे.  
३) मध्ययगुीन कालातीऱ गद्य आणण ऩद्य ळाड्मयाचे आकऱन, आस्ळाद आणण वळश्ऱेवण करणे.   
 

 

B) Learning Outcome:  

 

  या अभ्याशामलेु वळद्यार्थयाांना मराठी भावचेी उत्ऩत्ती, वळकाशबरोबरच मध्ययगुीन कालातीऱ गद्य ऩद्य 
शाहषत्याची  ओलख षोईऱ. 
 

 TOPICS/CONTENTS: 

घटक तपशीऱ शे्रय ांक त ससक  

१                                        मह र ष्ट्र मर ठी भ ष  उगम आणि विक स   
१.१ मषाराष्ट्र मराठी भावा : उगम आणण वळकाश     
१.२ कोरीळ ऱेख ळ शऴऱाऱेख  
१.३ मकंुुदराजाची काव्यतनशमयती : पे्ररणा ळ स्ळरूऩ   

१ १५ 

२ मह नभु ि सांप्रद य चे ि ड्मय 

२.१ मषानभुाळ शपं्रदाय 

२.२ शपं्रदायाचे ळाड्मय 

२.३ शाती ग्रथंांच ेळाड्मय ऩरंऩरेतीऱ स्थान  

१ १५ 

३ ि रकरी सांप्रद य ची क व्यननसमिती  
३.१ ळारकरी शपं्रदाय  
३.२ शतं हानेश्ळराचंी काव्यतनशमयती 
३.३ शतं नामदेळांची काव्यतनशमयती 
३.४ शतं एकनाथाचंी काव्यतनशमयती  

१ १५ 

४ सांतमेळ्य ची अभांगि िी    
४.१ शतं हानदेळ-शतं नामदेळ शमकाऱीन शतंमेला  
४.२ शतं कळतयत्रीची काव्यतनशमयती 
४.३ वळवळध  धमीय कळींची काव्यतनशमयती  

१ १५ 

प्रात्यक्षसक – 
        १ मध्ययुगीन  ऴब्द ळ शमकाऱीन ऴब्द यांची तुऱना करणे.  

       २) मध्ययगुीन शाहषत्याळर गटचचाय/शादरीकरण/रशग्रषण   
 



 

शदंभय ग्रथं-  
    १) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश – डॉ. ऱ. रा. नाशशराबादकर      

 २) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश भाग १ ते ७ डॉ. अ. ना.देऴऩांड े 
    ३) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाच ेस्ळरूऩ – डॉ. ष.श्री.ऴणेोऱीकर  
    ४) ऩाच शतंकळी – डॉ. ऴ.ं गो. तलुऩलेु  
    ५) शतं, ऩतं, ततं – श्री. म. माटे  
    ६) प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा आणण ऩरंऩरा – श्री. रं. कुऱकणी   
    ७) मराठी ळाङ्मयाचा वळळेचक इततषाश – डॉ. प्र. न. जोऴी  
    ८) मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश – 1,2,3 प्रकाऴक, मषाराष्ट्र शाहषत्य ऩररवद,ऩुणे  
    ९) ळारकरी शपं्रदाय आणण शतं शाहषत्य – डॉ. शऴळाजीराळ मोहषत े   
    १०) हानेश्ळरीतीऱ शमाजदऴयन – डॉ. तानाजी ऩाटीऱ  
    ११) मषानभुाळ मराठी ळाड्मय – ळा.ना. देऴऩांड े 

    १२) मषानभुाळ ऩथं आणण त्यांचे ळाड्मय - डॉ. ऴ.ं गो. तलुऩलेु 

  १३) शऴऱाऱेख ळ कोरीळ ऱेख – डॉ. य.ु म.ऩठाण   

  ****************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I  MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 

Academic Year 2022-2023 

 
 

Class             : M.A.I (MARATHI- Semester- II)                    
Paper Code: PAMR122 

Paper            :  2            Title of Paper  : मध्ययुगीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश (१६०० ते १८१८)  
Credit           :  4         No. of lectures: 60 

 

A) Learning Objectives:  
 

१) मराठी शतंकाव्य, ऩतंकाव्य आणण ऴाहषरी काव्याचा अभ्याश करणे.    
२) मध्ययगुीन शाहषत्यामधीऱ वळवळध ळाड्मयीन प्रळाषांचे स्ळरूऩ आणण कायय यांचा आढाळा घेणे.  
३) मध्ययगुीन कालातीऱ गद्य आणण ऩद्य ऩरंऩरेचा अभ्याश करणे.   
 

B) Learning Outcome:  

 

  या अभ्याशामलेु वळद्यार्थयाांना मराठी भावचे्या, वळकाशबरोबरच मध्ययगुीन कालातीऱ गद्य ऩद्य 
शाहषत्याची  ओलख षोईऱ. 

 TOPICS/CONTENTS: 

घटक तपशीऱ शे्रय ांक त ससक  

१                                        सांत तकु र म आणि सांत र मद स क व्यननसमिती    
१.१ शतं तकुाराम यांच्या काव्यतनशमयतीची पे्ररणा ळ स्ळरूऩ     
१.२ शतं रामदाश यांच्या काव्यतनशमयतीची प्रेरणा ळ स्ळरूऩ     
१.३ शमकाऱीन शतं कळी   

१ १५ 

२ पांडडती क व्य  
२.१ ऩडंडती काव्य - प्रेरणा ळ स्ळरूऩ     
२.२ प्रमखु ऩडंडत कळी  
२.३१ ऩडंडती काव्याची ळशैऴष्ट््ये ळ ळेगलेऩण  

१ १५ 

३ बखर ि ड्मय 

३.१ बखर ळाड्मय व्यतु्ऩत्ती ळ स्ळरूऩ  
३.२ प्रमखु बखरकार ळ बखरी 
३.३ बखरींच ेळाड्मयीन ळ ऐततषाशशक मषत्त्ळ  

१ १५ 

४ श हहरी ि ड्मय 

४.१ ऴाहषरी ळाड्मय - व्यतु्ऩत्ती ळ स्ळरूऩ 

४.२ ऴाहषरी ळाड्मयाचे प्रकार  
४.३ प्रमखु ऴाषीर ळ त्याचंे शाहषत्य  

१ १५ 

प्रात्यक्षसक – 
        १ शतं शाहषत्याचा शध्याच्या कालातीऱ अन्ळयाथय ऱाळणे.   

       २) मध्ययगुीन शाहषत्याळर गटचचाय/शादरीकरण/रशग्रषण   



३) ऴैसणणक शषऱ – शंतांच्या स्थलांना/शऴऱाऱेखांना भेट  
 

 

शदंभय ग्रथं - 
    १) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश – डॉ. ऱ. रा. नाशशराबादकर      

 २) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश भाग १ ते ७ डॉ. अ. ना.देऴऩांड े 
    ३) प्राचीन मराठी ळाङ्मयाच ेस्ळरूऩ – डॉ. ष.श्री.ऴणेोऱीकर  
    ४) ऩाच शतंकळी – डॉ. ऴ.ं गो. तलुऩलेु  
    ५) शतं, ऩतं, ततं – श्री. म. माटे  
    ६) प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा आणण ऩरंऩरा – श्री. रं. कुऱकणी   
    ७) मराठी ळाङ्मयाचा वळळेचक इततषाश – डॉ. प्र. न. जोऴी  
    ८) मराठी ळाङ्मयाचा इततषाश – 1,2,3 प्रकाऴक, मषाराष्ट्र शाहषत्य ऩररवद,ऩुणे  
    ९) ळारकरी शपं्रदाय आणण शतं शाहषत्य – डॉ. शऴळाजीराळ मोहषत े   
    १०) बखर ळाङ्मय उद्गम ळ वळकाश – बाऩुजी शंकऩाल  
    ११) काषी शतं काषी ऴाषीर – डॉ. म.ू श्री. कानड े 

    १२) प्राचीन मराठी ऩडंडती काव्य – डॉ. के. ना. ळाटळे  

  ****************************************************************** 

 

 

 

 

 



Anekant Education Society’s 

Tuljaram Chaturchand College of Arts, Science and 

Commerce, Baramati 

 
Autonomous 

 
 

Course Structure For M.A.I  MARATHI 

 

Semester Paper 

Code 

Title of Paper No. of 

Credits 
I PAMR113 भावावळहान : ळर्णनात्मक  4 

II PAMR123 भावावळहान : शामाजिक  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I  MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 

Academic Year 2022-2023 

 
 

Class             : M.A.I (MARATHI- Semester- I)                    
Paper Code: PAMR112 

Paper            :  3               Title of Paper  : भावावळहान : ळर्णनात्मक  

Credit           :  4            No. of lectures: 60 

  

A) Learning Objectives:  
 

1) वळद्यार्थयाांना मराठी भावचेे प्रगत हान करून देरे्. 
2)  भावचे्या अभ्याशाच्या वळवळध ऩद्धत ींचा ऩररचय करून देरे् त्याींच ेमषत्त्ळ िार्ळनू देरे्. 
3)  भावचेा इतर सेत्राच  अशऱेऱा शींबींध ऱसात घेऊन त्यानशुार त्याचा ळाऩर कररे्. 

 

B) Learning Outcome:  

 

वळद्यार्थयाांना ऴास्त्त्र य दृष्टीने आदेऴात्मक भावचेा ऩररचय षोईऱ. 
   

 TOPICS/CONTENTS: 

घटक तपशीऱ शे्रय ांक त ससक  

१                                       भावा वळहानाच्या अभ्याश ऩद्धत  आणर् शींकल्ऩना 
स्त्ऩष्टीकरर् 

१.ळर्णनात्मक 

२.ऐततषासशक 

३.शामाजिक 

४.तऱुनात्मक 

५.शींकल्ऩना स्त्ऩष्टीकरर् : व्याळषाररक भावा शाहषत्याच  भावा, 
भावा-भावर्, उच्चारर्ाच  भावा- सऱहषण्याच  भावा  

१ १५ 

२ भावा वळहान आणर् इतर ऴास्त्त्र,े स्त्ळतनम वळचार  

 

१)शमािऴास्त्त्र, मानशऴास्त्त्र, कोऴ वळहान, बोऱी भगूोऱ 

2)स्त्ळतनमवळचार:शींकल्ऩना 
३)स्त्ळतनम वळश्ऱेवर्ाच  तींत्र,े स्त्ळतनमाींच े प्रकार: खींडयकु्त, 

खींडाधधजष्ठत 

१ १५ 

३  रुवऩमवळचार, ळाक्यवळचार 

१) रूवऩम वळश्ऱेवर्ाच  तींत्र े

२) रूवऩमाींचे प्रकार 

३) मराठीच  ऴब्दघटना 

१ १५ 



४) ळाक्यवळचार  

५) ळाक्य वळश्ऱेवर् , प्रथमोऩजस्त्थत शींघटक ऩद्धत   
४  अथणवळचार 

१) अथण प्रकार 

२) अथणसेत्र 

३) घटक वळश्ऱवेर्  

१ १५ 

प्रात्यक्षसक – 
 1) आधतुनक  कोऴवळहानाच्या अऩेसेनशुार एक ऴब्द घेऊन त्याशींदभाणत कोऴ तयार कररे्. 
 2) ऴब्दघटनेने तयार झाऱेल्या शमुारे 150 ऴब्दाींच  यादी प्रकारानशुार कररे् 

 3) ऩाच ऴब्द देऊन त्याच ेघटक वळश्ऱेवर् कररे्  
 

शींदभण ग्रींथ  
1) भावा आणर् भावाऴास्त्त्र- डॉ. श्र . न. गिेंद्रगडकर 

2)मराठीचा भाववक अभ्याश: शींऩा.म.ु श्र . कानड े 

3)भावावळहान ळर्णनात्मक आणर् ऐततषासशक- शींऩा: डॉ.माऱऴ ेडॉ. इनामदार डॉ. शोमर् 

4)ळर्णनात्मक भावावळहान: स्त्ळरूऩ आणर् ऩद्धत -शींऩा: डॉ.कल्यार् काले,डॉ. अींिऱी  शोमर्  

5) असभनळ भावावळहान-डॉ. िोगलेकर  

6)भावावळहान ऩरीचय-डॉ. माऱऴ ेडॉ. ऩुींड ेडॉ. शोमर्  

7)आधुतनक भावावळहान: सशद्धाींत, उऩयोिन-डॉ. समसऱींद माऱऴ े 

8) शबुोध भावाऴास्त्त्र- प्र. न. िोऴ   
9)शऱुभ भावावळहान-डॉ. दत्तात्रये ऩुींड े

10) मराठीच ेळर्णनात्मक भावावळहान-डॉ. मषेंद्र कदम  

11) ऐततषासशक भावाऴास्त्त्र- र. रा. गोशाळ  
12)भावा इततषाश आणर् भगूोऱ- डॉ. ना. गो. काऱेऱकर 
 ****************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I  MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 

Academic Year 2022-2023 

 
 

Class             : M.A.I (MARATHI- Semester- I)                    
Paper Code: PAMR112 

Paper            :  3               Title of Paper  : भावावळहान : शामाजिक 

Credit           :  4            No. of lectures: 60 

  

A) Learning Objectives:  
 

1) वळद्यार्थयाांना मराठी भावचेे प्रगत हान करून देरे्. 
2) भावचे्या अभ्याशाच्या वळवळध ऩद्धत ींचा ऩररचय करून देरे् त्याींचे मषत्त्ळ िार्ळनू देरे्. 
3) भावचेा इतर सते्राच  अशऱेऱा शींबींध ऱसात घेऊन त्यानशुार त्याचा ळाऩर कररे्. 
B) Learning Outcome:  

शमाि रचनेनशुार भावते ऱ वळवळध स्त्तर वळद्यार्थयाांच्या ऱसात येत ऱ. 
   

 TOPICS/CONTENTS: 

घटक तपशीऱ शे्रय ांक त ससक  

१                                       स म जिक भ ष विज्ञ न पररचय  

१)स्त्ळरूऩ 

२)व्याप्त  
३)भावा शमाि याींचा ऩरस्त्ऩर शींबींध 

१ १५ 

२ भ ष  आणि इतर क्षते्र े

१) भावा आणर् आधथणक ळगण व्यळस्त्था 
२) भावा आणर् वळवळध व्यळशातयक सते्र े

३) भावा आणर् वळवळध सते्र य ळाऩर 

४) भावा आणर् व्यळशातयक सऴसर् 

१ १५ 

३ भ षचे  सऱ ांग भेद नसु री ि पर 

१) जस्त्त्रयाींच  भावा ऩरुुवाींच  भावा   
२) भावा आणर् शाींस्त्कृततक व्यळस्त्था 
3)  भावा आणर् शामाजिक व्यळस्त्था 

१ १५ 

४ प्रम ि भ ष  आणि परभ ष  सांपकक  
१) वऩजिनच  तनसमणत , ऱ्षाश ,ऱ्षाशाच  काररे् 

२) क्रिओऱ तनसमणत , जस्त्थरता, मराठी क्रियोऱ भावा. 
३) भावा: सऴसर्ाच ेमाध्यम ,बषुभाववक शमािात सऴसर्ाचे 
माध्यम, मराठीच्या शींदभाणत तींत्रहानाशींबींध  ऴब्द तनसमणत . 

१ १५ 

 



प्रात्यक्षसक – 
1) बदऱत्या शामाजिक जस्त्थत त बदऱर्ारी जस्त्त्रयाींच  आणर् ऩुरुवाींच  भावा नोंद कररे्.  
2) एका सेत्रात ऱ ऴब्दाींचा सेत्र य ळाऩर ऴोधरे्. 
3) तींत्रहानाधाररत सेत्र तनळडून त्याशींबींध  मराठी ऴब्द शींग्रहषत कररे्. 
4) मराठी भावक शमािाऴ  शींबींधधत ऴब्द शींग्रहषत कररे्. 
 

 

शींदभण ग्रींथ  
1) शमािभावावळहान: प्रमखु शींकल्ऩना- डॉ.ळरखेड ेरमेऴ  

2)शामाजिक भावावळहान आणर् बोऱी- डॉ.ऴसऴकऱा काींबले  

3)शामाजिक भावावळहान- शींऩा. डॉ.ियश्र  ऩाटर्कर  

4)शामाजिक भावावळहान: एक नळे अभ्याशसेत्र- मराठी शींऴोधन ऩत्रत्रका 
5)मध्यमा: डॉ.अऴोक केलकर  

6)आधुतनक भावावळहान :शींरचनाळादी ळ शामान्य- डॉ.कल्यार् काले, डॉ.अींिऱी शोमर्  

 

****************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anekant Education Society’s 

Tuljaram Chaturchand College of Arts, Science and Commerce, 

Baramati 

 
Autonomous 

 
 

Course Structure For M.A.I  MARATHI 

 

Semester Paper 

Code 

Title of Paper No. of 

Credits 
I PAMR114 ग्राभीण वाहशत्म 4 

II PAMR124 दलरत वाहशत्म 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I  MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 

Academic Year 2022-2023 

 
 

Class             : M.A.I (MARATHI- Semester- I)                    
Paper Code: PAMR114 

Paper            :  4                                Title of Paper  : ग्राभीण वाहशत्म  
Credit           :  4                     No. of lectures: 60 

 

A) Learning Objectives:  
 

१) स्लाततं्र्मप्राप्ती नतंयच्मा कारखंडातीर ग्राभीण वाहशत्म ननलभितीची ऩार्शलिबभूी वभजालनू घेणे.   
२) वाठोत्तयी भयाठी वाहशत्माभधीर वलवलध लाड्भमीन प्रलाशांचे स्लरूऩ आणण कामि मांचा आढाला घेणे.  
३) ग्राभीण वाहशत्माचे स्लरूऩ ल कामि वभजालनू घेणे. 
४) ग्राभीण वाहशत्मातीर वलवलध लाड्भम प्रकायाचा वलकाव कवा शोत गेरा माचा अभ्माव कयणे.  
 

B) Learning Outcome:  

 

  मा अभ्मावाभऱेु ग्राभीण ऩरयवय, ळतेी-बाती,  जीलनभान, याशणीभान, वांस्कृनतक जीलन शे बाऴचे्मा 
ऩरयपे्रक्ष्मात वलद्माथी जाणून घेण्माव आणण त ेव्मक्त कयण्माव वषभ शोतीर. 

 

 TOPICS/CONTENTS: 

घटक तपशीऱ शे्रय ांक त सिक  

१                                       ि ठोत्तरी मर ठी ि हित्य स्वरूप आणि ग्र मीि ि हित्य  

१.१ वाठोत्तयी भयाठी लाड्म.भमीन प्रलाश   
१.२ ग्राभीण वाहशत्म स्लरूऩ आणण वकंल्ऩना  
१.३ ग्राभीण वाहशत्म प्रलाश ननलभितीची कायणे  
१.४ ग्राभीण वाहशत्म: पे्रयणा आणण प्रलतृ्ती  
१.५ ग्राभीण वाहशत्माचे देळीऩण  

१ १५ 

२ ग्र मीि ि हित्य आणि िम ज  

२.१ गालगाड्माची जडणघडण  
२.२ ग्राभीण वाहशत्मातनू घडणाये वाभाजजक, वांस्कृनतक दळिन  
२.३ ग्राभीण वाहशत्म आणण ऩरयवय मांचा ऩयस्ऩय वफंधं  
२.४ ग्राभीण वभाज आणण ग्राभीण वाहशत्म  

१ १५ 

३ ग्र मीि ि हित्य ची व टच ऱ  

३.१ ग्राभीण कवलतचेी  लाटचार  
३.२ ग्राभीण कथेची लाटचार  
३.३ ग्राभीण कादंफयीची लाटचार 

३.४ ग्राभीण नाटकाची लाटचार 

१ १५ 



४ ग्र मीि ि हित्य स्वरूप चचककत्ि   

४.१ ग्राभीण वाहशत्माच ेबावऴक आवलष्कायरूऩे  
४.२ ग्राभीण वाहशत्म चऱलऱ आणण ग्राभीण वाहशत्म  
४.३ ग्राभीण वाहशत्म आणण वाभाजजक फांधधरकी 
४.४ ग्राभीण वाहशत्माचे फदरत ेवलऴम     
 

१ १५ 

प्रात्मक्षषक – 
        १ ग्राभीण वाहशत्मात आरेरे नलीन ळब्द वंकलरत कयणे.  

       २) ग्राभीण वाहशत्मालय गटचचाि/वादयीकयण/यवग्रशण कयणे.  
वदंबि ग्रथं  
    १) ग्राभीण वाहशत्म : स्लरूऩ आणण वभस्मा –डॉ. आनदं मादल     

 २) ग्राभीणता : वाहशत्म आणण लास्तल–डॉ. आनदं मादल 

    ३) भयाठी वाहशत्म,वभाज आणण वसं्कृती–डॉ. आनदं मादल 

    ४) ग्राभीण वाहशत्म : एक धचतंन-डॉ. द. ता. बोवर े

    ५) ग्राभीण कथा – डॉ. लावदेुल भरुाटे  
    ६) ग्राभीण वाहशत्म प्रेयणा आणण प्रमोजन –डॉ. श्रीयाभ गुदेंकय 
    ७) ग्राभीण वाहशत्म- डॉ.या. यं. फोयाड े 
    ८) भयाठी कादंफयीतीर प्रादेलळकता –डॉ. बास्कय ळऱेके 

    ९) ग्राभवसं्कृती-डॉ. आनदं मादल   
    १०) ग्राभीण कादंफयी-डॉ. यलींद्र ठाकूय   
    ११) ग्राभीण वाहशत्माची चऱलऱ- डॉ. कीती भऱुीक 

    १२) ग्राभीण वाहशत्म आणण लास्तल –वऩंा. डॉ. कृष्णा इंगोरे  
 १३) गालगाडा – त्रि. ना आि े

   १४) ग्राभीण-प्रादेलळक कादंफयीतीर फोरीबाऴा –डॉ. वनुीर खाभगऱ   
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SYLLABUS (CBCS) FOR M.A.I  MARATHI (w.e. from June, 2022) 

 

Academic Year 2022-2023 

 
 

Class             : M.A.I (MARATHI- Semester- II)                    
Paper Code: MAR4204 

Paper            :  4                              Title of Paper  : nfyr lkfgR;  

Credit           :  4                     No. of lectures: 60 

A) Learning Objectives:  
 

 

१) स्लाततं्र्मप्राप्ती नतंयच्मा कारखंडातीर दलरत वाहशत्म ननलभितीची ऩार्शलिबभूी वभजालनू घेणे.   
२) वाठोत्तयी भयाठी वाहशत्माभधीर वलवलध लाड्भमीन प्रलाशांचे स्लरूऩ आणण कामि मांचा आढाला घेणे.  
३) दलरत वाहशत्माचे स्लरूऩ ल कामि वभजालनू घेणे. 
४) दलरत वाहशत्मातीर वलवलध लाड्भम प्रकायाचा वलकाव कवा शोत गेरा माचा अभ्माव कयणे.  
५) दलरत वाहशत्मातनू व्मक्त शोणाऱ्मा लेदना ल वलद्रोश माचे स्लरूऩ वभजालनू घेणे. 
 

B) Learning Outcome: 

 

मा अभ्मावाभऱेु वाभाजजक प्रर्शनांची जाणील शोऊन त ेबाऴचे्मा ऩरयपे्रक्ष्मात व्मक्त कयण्माव वषभ शोतीर.  
   

TOPICS/CONTENTS: 

घटक तपशीऱ शे्रय ांक त सिक  

१                                       ि ठोत्तरी मर ठी ि हित्य स्वरूप आणि दसऱत ि हित्य  
१.१ वाठोत्तयी भयाठी लाड्म.भमीन प्रलाश   
१.२ दलरत वाहशत्म स्लरूऩ आणण वकंल्ऩना  
१.३ दलरत  ल दलरत वाहशत्म : वसंा स्ऩष्टीकयण   
१.४ दलरत वाहशत्म: पे्रयणा आणण प्रलतृ्ती  
२.४ दलरत वाहशत्माचे देळीऩण  

१ १५ 

२ दलरत वाहशत्म आणण वभाज : वशवफंधं  
२.१ बायतीम वभाज: जात लास्तल   
२.२ बायतीम वभाज : दलरतांचे स्थान, आधथिक-वाभाजजक जस्थतीगती   
२.३ दलरत वभाज: वाभजजक आणण वांस्कृनतक अनफुधं  
२.४ दलरत वभाज: जस्थततंये आणण दलरत वाहशत्म  

१ १५ 

३ दलरत वाहशत्माची लाटचार  
३.१ दलरत  कवलता-ळाहशयी   
३.२ दलरत कथा  
३.३ दलरत कादंफयी 
३.४ दलरत नाटक 

३.५ दलरत आत्भकथन  

१ १५ 



४ दलरत वाहशत्म: स्लरूऩ धचककत्वा  
४.१ दलरत वाहशत्माचे बावऴक आवलष्कायरूऩे  
४.२ दलरत वाहशत्म चऱलऱ आणण दलरत  वाहशत्म  
४.३ दलरत वाहशत्म आणण वाभाजजक फाधंधरकी 
४.४ दलरत वाहशत्माचे फदरत ेवलऴम     

 

१ १५ 

 

प्रात्मक्षषक – 
१) दलरत वाहशत्मात आरेरे नलीन ळब्द वंकलरत कयणे. 
२) दलरत वाहशत्मालय गटचचाि/वादयीकयण/यवग्रशण कयणे.   

 

वदंबि ग्रथं - 
१) दलरत वाहशत्म : लेदना आणण वलद्रोश- डॉ. बारचदं्र पडके  

२)  दलरत वाहशत्म : लवद्धांत आणण स्लरूऩ –  मळलतं भनोशय  

३) दलरत वाहशत्मातीर स्ऩदाने : गो. भ. कुरकणी  

४) दलरत वाहशत्म : एक धचतंन –अजुिन डांगऱे 

५) दलरत वाहशत्म : एक क्ांती वलसान-फाफुयाल फागूर 

६) दलरत वाहशत्म : लाभन ननफंाऱकय 

७) दलरत वाहशत्म : स्लाद आणण ळोध - मळलंत भनोशय  

८) दलरत वाहशत्म : हदळा आणण हदळांतय - दत्ता बगत  

९) दलरत वाहशत्म : वलचाय आणण लैबल – डॉ. अननर गजलबमे  

१०)  दलरत नाटक,प्रेयणा आणण वलकाव : डॉ. ळैरेळ त्रिबुलन  

११)  दलरत वाहशत्माच ेननयाऱेऩण : डॉ. प्रबाकय भांड े

१२)  दलरत आत्भकथने : डॉ. लावुदेल भुराटे  

 

************************************************************* 


