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M. A. मराठी भाग - २ : अभ्यासपवत्रकाांची नािे आवण  सांकेताांक : 

 

 

 

 

सत्र संकेतांक 
Core Courses (CC) 

(मखु्य ऄभ्यासपविका) 

Credit 

(श्रेयांक) 
संकेतांक 

Choice Based 

Optional Paper 

(िैकवपपक  ऄभ्यासपविका) 

Credit 

(श्रेयांक) 

Total 

Credit 

3 

CC -9 
  प्रसारमाध्यमांसाठी 

लेखनकौशपये : भाग १ 
4 

CBOP 

- 12 

लोकसावहत्याची मलूतत्त्िे 

अवण मराठी लोकसावहत्य  : 

भाग १ 

4 16 

CC-10 सावहत्य  समीक्षा 4 सौंदयरशास्त्र : भाग १ 

CC -

11 

नेमलेपया मध्ययगुीन 

सावहत्यकृतींचा ऄभ्यास : 

भाग १  

4 

लेखनविद्या अवण वनबंध 

लेखन : भाग १ 

मराठीतील िैचाररक सावहत्य 

वकंिा 

सावहत्य :  सजरन ि  

ईपयोजन : भाग १  

नेमलेपया ऄिारचीन 

सावहत्यकृतींचा ऄभ्यास :  

भाग १ 

 

4 

CC -

13 

  प्रसारमाध्यमांसाठी 

लेखनकौशपये : भाग २  
4 

CBOP 

-16 

लोकसावहत्याची मलूतत्त्िे 

अवण मराठी लोकसावहत्य : 

भाग २ 

4 16 

CC -

14 
सावहत्य संशोधन 4 सौंदयरशास्त्र :  भाग २ 

CC- 

15 

नेमलेपया मध्ययगुीन 

सावहत्यकृतींचा ऄभ्यास : 

भाग २  

4 

लेखनविद्या अवण वनबंध 

लेखन : भाग २ 

सावहत्याचा सामावजक दृष्टीने 

ऄभ्यास 

वकां िा 

सावहत्य :  सजरन ि ईपयोजन 

: भाग २  

नेमलेपया ऄिारचीन 

सावहत्यकृतींचा ऄभ्यास : 

भाग २ 

   24   08 32 
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M. A. मराठी भाग - २ : प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप  

 

प्रश्नपवत्रका आराखडा  

िळे : ३ तास   सत्राांत परीक्षा गणु : ५०  

१  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक  १०  

२  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

३  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

४  दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक १० 

५  विपा वलहा चार पैकी दोन   १०  

                          एकूण  ५०  

अांतगरत मूल्यमापन  

१.  लेखी चाचणी / मध्यकालीन चाचणी  (एक घ्यािी.)  १५  

२.  शोध वनबंध  ५  

३.  ग्रंथालयीन कायर  ५ 

४.  सादरीकरण  ५ 

५.  लघ ूप्रश्नमजंषुा  ५ 

६.  गहृपाठ  ५ 

७.  विस्तार कायर  १०  

८.  संशोधन प्रकपप / खलेु पसु्तक परीक्षा  १०  

ऄतंगरत मपूयमापनासाठी िरील पयारय वनिडाि.े त्यांचे एकूण गणु पन्नास ऄसाि.े ५०  
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प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखनकौशल्ये : भाग १ [CC – 9 (4)] 

वतसरे सत्र 

उविषे्ट :   

१ प्रसारमाध्यमांकररता लेखन कौशपये अत्मसात करण.े 

२ प्रसारमाध्यमांचे समाजातील महत्त्ि विशद करण.े 

३ प्रसारमाध्यमांच्या स्िरूपाचे ज्ञान करून दणे.े         

४ दृकश्राव्य निमाध्यमांसाठी लेखन करण्याची क्षमता विकवसत करण.े 

 

अभ्यासक्रम : 

१. प्रसारमाध्यमे  आवण भाषाव्यिहार 

१ प्रसारमाध्यम े: संकपपना, स्िरूप अवण प्रकार 

२ प्रसारमाध्यमातील अशयवनवमरतीचे स्िरूप, िवैशष्टये अवण भाषाव्यिहार 

३ मवुित माध्यमातील लेखनबंध, अशयवनवमरतीचे स्िरूप अवण िवैशष््टये 

४ श्राव्य अवण दृकश्राव्य माध्यमातील लेखनबंध, अशयवनवमरतीचे स्िरूप अवण िवैशष््टये 

२. मुवितमाध्यमाांसाठीलेखन 

१ मवुितमाध्यम : लेखनप्रकार ( बातमी, ऄग्रलखे, संपादकीयलेख, स्तंभलेख, लेख, जावहरात.) 

२ लेख : स्िरूप, भाषा अवण िवैशष्टये 

३ स्तंभलेख : स्िरूप, भाषा अवण िवैशष्टये 

४ जावहरात : स्िरूप, भाषा अवण िवैशष्टये 

३. नभोिाणीमाध्यमासाठी लेखन 

१ नभोिाणीिरील  विविध कायरक्रम, लेखनबंध अवण भाषाव्यिहार  

२ सिूसंचालन, ईद्घोषणा,वनिदेन,  बातमीपि, विशेष कायरक्रमांचे ितृ्तांकन नभोनाि्य,  श्रवुतका,  रूपक, 

मलुाखत, चचारत्मक कायरक्रम, जावहरात आ. 

३ ऄिलोकनपरलेखन : वनिडणकू, सावहत्यसंमलेन, विवशष्ट समस्या, सामावजक प्रश्न, विविध घडामोडी आ. 

बाबतचे लेखन 

४ नभोिाणीसाठी जावहरात लेखन  

४. दूरवचत्रिाणीमाध्यमाांसाठी लेखन 

१ मावहतीपर कायरक्रमांसाठीचे लेखन 

२ संवहतालेखन 

३ ईद्घोषक, वनिदेन यासाठीचे लेखन 

४ दरूवचििाणीसाठी जावहरात लेखन 
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चौथे  सत्र 

  प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखनकौशल्ये : भाग २  [CC – 13 (4)] 

 

अभ्यासक्रम : 

१ मावहतीपटासाठी लेखन 

१ मावहतीपि ि लघपुि : संकपपना, वनवमरती अवण हते ू  

२ मावहतीपि ि लघपुिाचे विषय, प्रकार ि स्िरूप 

३ मावहतीपिासाठी संशोधन अवण प्रत्यक्ष संवहतालेखन 

४ मावहतीपिाचे परीक्षण ि अस्िादपरलेखन  

२ वचत्रपटासाठीचे लेखन 

१ पिकथा : संकपपना, स्िरूप  

२ पिकथा : रचना ि लेखन कौशपय   

३ सावहत्य अवण पिकथा : परस्परसंबंध  

४ संिादलेखन 

५ वचिपि परीक्षण ि अस्िादपरलेखन 

३ वलवखत स्िरूपाच्या निसमाजमाध्यमाांसाठीचे लेखन 

१ निसमाजमाध्यमांचे स्िरूप : प्रकार, लेखनबंध, लेखन ि भाषा िवैशष््टये ( समाजमाध्यमांचे 

िगेळेपण, बलस्थाने अवण प्रभाि )  

२ फेसबकु, ब्लॉग अवण िबेसाइिसाठीचे लेखन 

३ प्रवतवक्रयात्मक ि समीक्षात्मकलेखन :  ि्वििर, व्हािसऄप, िेलीग्राम, िी-चाि 

४  व्यािसावयक संकेतस्थळासाठी अशयलेखन 

४ दृकश्राव्य स्िरूपाच्या निसमाजमाध्यमाांसाठीचे लेखन 

१ दृकश्राव्यनिमाध्यम : पररचय ि स्िरूप अवण  लेखनबंध ( समाजमाध्यमांचे िगेळेपण,  बलस्थाने 

अवण प्रभाि ) 

२ यिुयबू वव्हडीओसाठी संवहतालेखन 

३ DIY (DO IT YOUR SELF) वव्हडीओसाठी लेखन 

४ कापोरेि वव्हडीओसाठी लेखन (ईदा. कॉलेजमावहतीपि, कंपनीमावहतीपि ) 

५ िबेीनार,  स्काइप, फेसबकु, लाआव्ह, िबेसेरीज अदी तंि साधनांसाठी लेखन  

सांदभर ग्रांथ : 

१ भारतीय रंगभमूी, अद्य रंगाचायर, नॅशनल बकु ट्रस्ि 

२ ऄवभनय शास्त्र, स्िावनस्लािस्की, ऄनिुाद- ि.ह.गोळे, कॉवन्िनेंिल प्रकाशन, पणु े

३ नािककाराची कला, जी.बी.वप्रस्ल े

४ खळे नािकाचा, राजीि नाइक, मौज प्रकाशन 
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५ मराठी सावहत्य अवण वचिपिकथा ( शतकी िािचाल ), डॉ. प्रिीण महाजन, माय बकु्स पवब्लकेशन, 

नागपरू. 

६ मराठी नाि्यलेखन तंिाची िािचाल, ऄ.िा.कुलकणी, व्हीनस, पणु.े 

७ संिादशास्त्र, श्रीपाद जोशी, विजय प्रकाशन, नागपरू. 

८ मराठी बोलपिांची सविस्तर सचूी, भा.वि.धारप, वचिशारदा महामडंळ, मुबंइ.  

९ वचिपि : संपादन स्िरूपअवण कायर, यशितंराि चव्हाण महाराष्ट्ट्र मकु्त विद्यापीठ, नावशक 

१० बातमीची कायरके्षिे संपादक, यशितंराि चव्हाण महाराष्ट्ट्र मकु्त संगीत समीक्षा विद्यापीठ, नावशक 

११ दरूदशरनसाठी लेखन, केशि केळकर 

१२ जावहरातीचे यगु, केशि केळकर 

१३ गीतयािी, माधि मोहोळकर, मौज प्रकाशन 

१४ संगीतशास्त्राचा ऄभ्यास, बी.अर. दिेधर 

१५ थोर संगीतकारांची परंपरा, बी.अर. दिेधर 

१६ शब्दप्रधान गायकी, यशितं देि 

१७ सजरनात्मक लेखन, अनंद पािील 

१८ मराठी लेखन मागरदवशरका, यावस्मन शखे 

१९ भयंकर सुंदर मराठी भाषा, द.वद.पुंडे 

२० कविता अवण प्रवतमा, सधुीर रसाळ 

२१ कवितेविषयी, िसंत अबाजी डहाके  

२२ पिकाररतेचा स्िभाि, ल.ना.गोखले  

२३ फीचर रायविंग, प्रसन्नकुमार ऄकलजूकर 

२४ भाषांतर मीमांसा, कपयाण काळे, ऄजंली सोमण 

२५ पिकाररता  : स्िरूप अवण वचवकत्सा, महािीर जोंधळे  

२६ भारतीय रंगभमूीची परंपरा, डॉ.माया सरदसेाइ 

२७ भरतमनुीचे नाि्यशास्त्र (ऄवभनय कें िी), डॉ.सरोज दशेपांडे 

२८ िखैरी, डॉ. ऄशोक केळकर 

२९ मराठीवचये मवंदरी, श्री.ना. चाफेकर 

३० व्यािहाररक मराठी भाषा, शरवदनी मोवहते 

३१ शब्दसख,े िसंत ईत्पात 



मराठी विषयाचा पनुररवचत ऄभ्यासक्रम, जनू २०२० पासनू Page 7 

 

३२ जावहरात शास्त्र, डॉ.िदंना खडेीकर 

३३ मराठी वचिपिाची पिकथा, डॉ.ऄवनल सपकाळ, प्रवतमा प्रकाशन,पणुे 

३४ मराठी सावहत्यः काही लेखनबंध, डॉ.सधुाकर शलेार, स्िरूप प्रकाशन, औरंगाबाद 

३५    व्यािहाररक ि ईपयोवजत मराठी अवण प्रसारमाध्यमांची कायरशलैी, संपादक ,डॉसंदीप सांगळे . 

३६ व्यासपीठ, डॉ.महादिे िाळंुज 
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सावहत्य समीक्षा [CC – 10 (4)] 

वतसरे सत्र 

उविषे्ट :   

१ सावहत्य, समीक्षाव्यिहाराच्या क्षमता विकवसत करण.े  

२ समीके्षची संकपपना समजािनू घणे.े 

३ समीक्षाव्यिहारातील मपूयकपपनांचा पररचय करून घणे.े 

४ विविध समीक्षापद्चतींमागील विचारव्यहू, दृष्टी समजािनू घेणे. 

५ मराठी सावहत्यसमीक्षकांची ि संशोधकांची परंपरा समजािनू घणे.े 

६ समीक्षा करण्याची दृष्टी ि क्षमता विकवसत करण.े 

७ संशोधनाची संकपपना, प्रयोजने अवण विविध संशोधन पद्चती समजािनू घणे.े 

८ िाङ्मयीन संशोधनाच्या विविध ऄभ्यासके्षिांचा पररचय करून घणे.े 

९ अतंविरद्याके्षिीय संशोधनाचे स्िरूप अवण महत्त्ि लक्षात घेण.े 

१० संशोधन करण्याची दृष्टी ि क्षमता विकवसत करण.े 

अभ्यासक्रम : 

१ समीके्षची सांकल्पना : 

१ समीक्षा संकपपना : स्िरूप अवण प्रयोजन  

२ समीक्षेची प्रवक्रया : िाचन, अस्िाद, विशे्लषण, ऄथरवनणरयन, मपूयमापन अवण शब्दांकन  

३ समीके्षचे  ईपयोजन : सावहत्यकृतीची समीक्षा, लेखकाची समीक्षा, कालखंडाची समीक्षा,  

४ सावहत्यप्रकाराची समीक्षा, सावहत्यप्रिाहांची समीक्षा, विचारव्यहूात्मक समीक्षा.   

५ िाङ्मयीन मपूये ि जीिनमपूये : परस्परसंबंध अवण  समीक्षा 

२ समीके्षच्या दृष्टीकोन : 

१ अस्िादक समीक्षा 

२ समाजशास्त्रीय समीक्षा 

३ चररिात्मक समीक्षा 

४ ऐवतहावसक समीक्षा 

३ आधुवनक समीक्षा वसद्धाांत : पररचय  : 

१ अधवुनकता ि ईत्तर - अधवुनकता 

२ रूपिाद 
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३ संरचनािाद  

४ ईत्तरसंरचनािाद  

५ स्त्रीिाद 

६ नि - आवतहासिाद, ईत्तर – िसाहतिाद   

४ मराठी समीके्षची िाटचाल : 

१ आ. स. १८७४ ते आ. स.१९२० 

२ आ. स. १९२१ ते आ. स. १९४५ 

३ आ. स. १९४६ ते आ. स.१९७५ 

४ आ. स. १९७६ ते आ. स. २००० 

सांदभर ग्रांथ : 

१ समीक्षेची निी रूपे, गगंाधर पािील 

२ समीक्षामीमांसा (वसद्चांतन अवण समीक्षण), गगंाधर पािील 

३ समीक्षा – वसद्चांत, वमवलंद मालश ेअवण ऄशोक जोशी  

४ िाङ्मयीन िाद, म. सा. पररषद, प्रकाशन पणु े

५ िीकावििके, श्री.के.क्षीरसागर 

६ सावहत्यसमीक्षा : स्िरूप अवण विकास, ना. िा. गोडबोले, ग.ं ना. जोगळेकर 

७ निसमीक्षा : काही विचारप्रिाह, संपादक गो.म.कुलकणी 

८ अवदबंधात्मक समीक्षा, म.स.ुपािील 

९ मानसशास्त्रीय समीक्षा, डॉ. ऄ. िा. कुलकणी 

१० सावहत्याची वनवमरवतप्रवक्रया, अनंद यादि 

११ मराठी समीक्षेची िािचाल, गो.म.कुलकणी 

१२ सावहत्यः स्िरूप अवण समीक्षा, िा.ल.कुलकणी 

१३ सावहत्यः स्िरूपअवण समीक्षा, वद.के.बेडेकर 

१४ सावहत्यः समाज ि संस्कृती, वदगबंर पाध्य े

१५   सावहत्यशास्त्र : स्िरूप अवण समस्या, िसंत पािणकर 

१६  अधवुनक समीक्षा-वसद्चान्त, वमवलंद मालशे 

१७ िाङ्मयीन अकलन, रा.ग.जाधि, िाङ्मय सेिा प्रकाशन, नावशक रोड 

१८ ऄवहराणी लोकगीते अवण लोकभाषा, म.स.ुपगारे ,िाङ्मय सेिा प्रकाशन, नावशक रोड 
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१९ स्त्रीिादी समीक्षाः स्िरूपअवण ईपयोजन, डॉ.ऄविनी धोंगडे 

२० जनसावहत्याचा वदशनेे, या. िा. िडस्कर 

२१ तौलवनक सावहत्याभ्यास  :  मलूतत्त्ि ेअवण वदशा, िसंत बापि 

२२ िीकावििके, श्री. के. क्षीरसागर 

२३ िीका प्रपंच, कमलाकर दीवक्षत,महेता पवब्लवशंग हाउस, पणु े

२४ प्रदवक्षणा (खडं १,२), कााँविनेंिल प्रकाशन, पणु)े 

२५ िीका अवण िीकाकार, डॉ. िा.भा.पाठक 

२६ माक्सरिादी सावहत्यविचार, के.रं. वशरिाडकर 

२७ सावहत्याचे परीघ, डॉ.वनवशकांत ठकार  

२८ सावहत्य विचार : संपा. द. न.गोखले, भािे, पाध्य े

२९ िाङ्मयीन िाद : संकपपना ि स्िरूप, संपा. सीताराम रायकर, अनंद यादि 

३० समीके्षतील नव्या संकपपना, संपा.डॉ.मनोहर जाधि 

३१ सामावजक शास्त्रे अवण सावहत्य, संपा.डॉ.ह.श्री.सान े

३२ सावहत्य अवण संस्कृती, डॉ. द.ु का. संत 

३३ िाङ्मयीन संज्ञा ि संकपपना कोश, संपा. िसंत डहाके ि आतर 

३४ कवितेची शलैी, डॉ. महेंि कदम 

३५ कादबंरी : सार अवण विस्तार, डॉ.महेंि कदम 

३६ स्त्रीिादी विचार अवण समीक्षेचा मागोिा, डॉ.शोभा पािील,  

३७ समीक्षेतील ऄितरण,े रा.ग. जाधि 

३८ मराठीतील रूपवनष्ठ समीक्षा, डॉ. वसद्चाथर अगळे 
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चौथे सत्र 

सावहत्य सांशोधन [CC -14] 

अभ्यासक्रम : 

१ सांशोधनः सांकल्पना ि स्िरूप : 

१ संशोधन :  संकपपना, स्िरूप, प्रेरणा,  प्रयोजन, प्रकार अवण  अिश्यकता  

२ संशोधकांच्या ऄंगी ऄसणारे अिश्यक  गणु 

३ संशोधन प्रवक्रयेतील विविध िप्प े

४ संशोधनाची साधने : संदभर ग्रंथ, वनयतकावलके, ितृ्तपिे, कोशिाङ्मय, सवूचिाङ्मय, हस्तवलवखते, 

वशलालेख, ताम्रपि आ. 

२ सावहत्य सांशोधनाची अभ्यासके्षते्र 

१ सावहत्यकृतीवनष्ठ संशोधन 

२ सावहत्यप्रकारवनष्ठ संशोधन 

३ लेखकाचा ऄभ्यास 

४ कालखडंाचा ऄभ्यास 

५ विवशष्ट धमरसंप्रदायाचा ऄभ्यास 

६ भावषक संशोधन 

७ लोकसावहत्यविषयक संशोधन 

८ तौलवनक सावहत्याभयास 

९ िाङ्मयेवतहासासंबंधी संशोधन 

१० संवहता संपादन ि विशे्लषण 

३ आांतविरद्याशाखीय सांशोधन 

१ सावहत्य अवण तत्त्िज्ञान 

२ सावहत्य अवण समाजशास्त्र 

३ सावहत्य अवण मानसशास्त्र 

४ सावहत्य अवण संस्कृती 

५ सावहत्य अवण सौंदयरशास्त्र 

६ सावहत्य अवण आवतहास 

७ सावहत्य अवण राज्यशास्त्र 
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८ सावहत्य अवण ऄथरशास्त्र  

४ सांशोधन पद्धती, आराखडा आवण सांदभरसाधने  

१ संशोधन विषयाची वनिड  

२ संशोधन पद्चती : विमशरक पद्चती, शास्त्रीय पद्चती, क्षेिीय, सिके्षणात्मक, वनष्ट्कषारत्मक, तुलनात्मक, 

ऄिगामी, ईदगामी, ऐवतहावसक, समाजशास्त्रीय, विशे्लषणात्मक अदी पद्चती. 

३ संशोधन प्रारूप, अराखडा स्िरूप 

४ संदभरसाधने, आिंरनेििरील साधने   

सांदभर ग्रांथ : 

१ भाषा ि सावहत्य संशोधन : खडं १,२,३- १९८९, संपा.िसंत स.जोशी, म.ना.ऄदितं, ग.ंना.जोगळेकर ि 

आतर संपादक, महाराष्ट्ट्र सावहत्य पररषद, पणु.े 

२ शोध वनबंधाची लेखनपद्चती, स.ग.ंमालशे, लोकिाङ्मय गहृ प्रकाशन मुबंइ. 

३ मराठी सावहत्य संशोधन : स्िरूप अवण वदशा, श.ंरा.राण,े का.स.िाणी म.प्र.ऄ.संस्था धळेु. 

४ मराठी सावहत्य संशोधन : नव्या वदशा, संपादक- ऄविनाश अिलगािकर,प्रवतमा प्रकाशन, पणु.े 

५ सावहत्याचा ऄभ्यास- डॉ.र.बा.मचंरकर सद्भाि ग्रंथ, चं.वि.जोशी ि आतर, प्रवतमा प्रकाशन, पणु.े 

६ संशोधनाची वक्षवतज-े वि.वभ.कोलते, गौरि ग्रंथ, भा.ल.भोळे संपादक, ऄमये प्रकाशन, नागपरू. 

७ प्राचीन मराठी हस्तवलवखतेः संशोधन अवण संपादन, श्री.रं.कुलकणी,का.स.िाणी ि.प्र.ऄ.संस्था, धळेु. 

८ मराठी प्रबंध सचूी, ि.वि. कुलकणी, सावहत्य प्रसार कें ि, नागपरू. 

९ मराठी सावहत्य संशोधन, म.पां.भाि,े श्रीहरी वभडे, पद्माकर वशरिाडकर (संपादक ), महाराष्ट्ट्र सावहत्य 

पररषद, ठाण.े 

१० शोधविज्ञान कोश, द.ु का.संत, पणु ेविद्यावथरगहृ प्रकाशन, पणु.े 

११ मराठी संशोधनविद्या, डॉ.ईषा दशेमखु, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु.े 

१२ सावहत्य शोधणी, डॉ.ईषा दशेमखु, नीहारा प्रकाशन, पणु े. 

१३ सावहत्यसमीक्षा अवण पाररभावषक संज्ञा, िसंत दाितर, म.रा.सा.सं.मडंळ, मुबंइ, 

१४ संशोधन पद्चती : प्रवक्रया अवण ऄतंरंग, डॉ.द.ुका.संत, ऄनाथ विद्यावथरगहृ प्रकाशन, पणु े 

१५ संशोधन : स्िरूपअवण पद्चती, संपादकः डॉ.स.ुरा.चनुेकर, रंगनाथ पठारे, वश.प्र. संस्था, संगमनेर. 

१६ लोकसावहत्य शोध ि समीक्षा, रा.वचं.ढेरे. 

१७ संशोधन : वसद्चांत ि पद्चती,सदा कऱ्हाडे  

१८ सावहत्य संशोधन : िािा अवण िळणे, डॉ.सधुाकर शलेार,ऄक्षरिाङ्मय प्रकाशन,पणु.े 
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१९ लोकसावहत्य मीमांसा, भाग १, २, डॉ.वििनाथ वशदंे 

२० लोकसावहत्य स्िरूपि वििचेन, कालभतू 

२१ िाङ्मयीन विद्रता, डॉ.द.ुका.संत. 

२२ लोकसावहत्याचे स्िरूप, डॉ. तारा भिाळकर 

२३ लोकगीतांचे माझ ेस्मरण, डॉ.य.ग. वशदं े

२४ लोकमानसातील पारंपररक कोळीगीते, शि्ेये, जगदीश संसारे, रामचंि िरड 

२५ लोकसावहत्य दशरन, (संपा.)डॉ.रमशे दिेरे 

२६ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यास वदशा, डॉ. तारा भिाळकर 

२७ लोकसावहत्यातील कुिंुब वचिण, डॉ.लता महाजन 

२८ लोकसावहत्यातील स्त्रीजीिन, डॉ.भारती रेिडकर 

२९ सावहत्यसंशोधन : िािा अवण िळण े- डॉ.सधुाकर शलेार. 

३० संशोधनप्रदीप, डॉ.िदेश्री वथगळे 

३१ ज्ञानेिरी ऄध्याय ९, डॉ. विद्यासागर पािंगणकर, डॉ. ऄशोक दशेमाने 

३२ सावहत्य : संशोधन ि समीक्षा, राजेंि सलालकर  
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नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 11] 

वतसरे सत्र 

उविषे्ट: 

१ मध्ययगुीन  कालखडंातील सावहत्यप्रकार, संकपपना ि स्िरूप लक्षात घणे.े 

२ सावहत्यकृतींची िवैशष््टये जाणनू घणे.े  

३ सावहत्यकृतींतील िाङ्मयीनमपूये अवण जीिनमपूये जाणनू घेण.े 

४ कालखडं अवण सावहत्यकृतीच्या वनवमरतीचा ऄनबंुध शोधण.े 

अभ्यासक्रम : 

नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृती 

१ संत ज्ञानदिेांचे हररपाठाचे ऄभगं  

२ स्मवृतस्थळ  

३ दमयंती स्ियंिर,  रघनुाथ पंवडत 
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चौथे सत्र 

नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 15] 

अभ्यासक्रम : 

नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृती 

१ संत तकुारामाचंे वनिडक ऄभंग 

२ श्लोक केकािली, मोरोपंत  

३ अज्ञापि, रामचंिपंत ऄमात्य 

सांदभर ग्रांथ : 

१   श्रीज्ञानेिरदशरन, संपा. न.ब.दशेमखु  

२   स्मवृतस्थळ, संपा.डॉ. रमशे अिलगािकर, चंिकला प्रकाशन,पणु े  

३   स्मवृतस्थळ, संपा.डॉ. य.ू म.पठाण, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु.े  

४   दमयंती स्ियंिर, संपा.डॉ.सतीश बडिे,वचन्मय प्रकाशन,औरंगाबाद 

५   दमयंती स्ियंिर, संपा. शकंुतला पुंडे, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु.े  

६   मोरोपंतांची श्लोककेकािली - संपा.सतीश बडिे, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपरू, ऄहमदनगर. 

७   अज्ञापि,संपादक, विलास खोले, लोकिाड्मय गहृ, मुंबइ 

८   महाराष्ट्ट्र सारस्ित, वि.ल.भाि,े श.ंगो.तळुपुळे  

संत तुकारामांच ेवनिडक ऄभंग यामध्ये खालील ऄभगंांचा समािेश करण्यात अला अह.े 

अ.न. अभांग अांक अभांग अ.न. अभांग अांक अभांग 

१  २  सुंदर तें  ध्यान ईभें  वििेिरी । १६  २००६  मावझय ेजातीचें  मज भेिो कोणी ।  

२  ४६  विष्ट्णमुय जग िैष्ट्णिांचा धमर ।  १७  २११४   भाग्यिंत म्हणों तयां ।   

३  ८७  कानडीनें केला मऱ्हािा भ्रतार ।  १८  २३०६  हें वच दान दगेा दिेा ।  

४  ८८  सखु पाहता जिापाडें ।   १९  २३८०  मुंगीवचया घरा कोण जाय मळू । 

५  २६६  कन्या सासरुावस जाये । २०  २४८१  िकृ्षिपली अम्हां सोयरीं िनचरें । 

६  २८९  न लगे चंदना सांगािा पररमळ ।  २१  २६६९  अपलुें  मरण पावहलें  म्यां  डोळां ।    

७  ३२०  बरे दिेा कुणबी केलों । २२  २८२१  भेिीलागीं जीिा लागलीसे अस ।   

८  ३४७  जें  कां  रंजलें  गांजलें ।  २३  २८६४  जोडोवनयां धन ईत्तम िेव्हारें ।  

९  ९२३  कोणाच्या अधारें करंू मी विचार ।  २४  २८९२  मुंगी होईवन साकर खािी ।  

१०  ९८७  मउ मेणाहून अम्ही विष्ट्णदुास ।  २५  २९५०  अपवुलया बळें नाहीं मी बोलत ।  

११  ९९३  ऄणरुणीयां थोकडा ।   २६  ३२५०  फोवडलें भांडारें ।   

१२  १३२०  नामदिेें केलें  स्िप्नामाजी जागें ।   २७  ३२५१  अनंदाचे डोहीं अनदंतरंग ।  

१३  १३३५  बरें  जालें  दिेा वनघालें  वदिाळे ।   २८  ३३९६  अम्हां घरीं धन शब्दचीं च रत्नें ।  

१४  १५९२  अपपुया माहरेा जाइन मी अतां ।  २९  ४३३२  काय बा कररशी सोिळें  ओिळें ।   

१५  २०००  जेथें  जातों  तेथें  तूं  माझा सांगाती ।  ३०  ४४७१   अम्ही जातों अपपुया गािां ।  

ऄभगं ऄंक ह ेश्री तकुारामबािांच्या ऄभगंांची गाथा, महाराष्ट्ट्र राज्य सावहत्य अवण संस्कृती मंडळ, मुंबइ, पनुमुरिण २०११ नसुार अहते. 
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९   मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, खडं १,२,३ महाराष्ट्ट्र सावहत्य पररषद,  पणु े

१०   प्राचीन मराठी िाङ्मयाचा  आवतहास, ऄ.ना.दशेपांडे 

११   प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा अवण परंपरा, श्री.रं.कुलकणी 

१२   राजिाडेलेखसंग्रह, संपा. तकर तीथर लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

१३   मराठी  गद्याचे  पिूररंग, संपादक भीमराि कुलकणी 

१४   मराठी िाङ्मयाचा वििचेक आवतहास ऄिारचीन कालखंड, डॉ. प्र.न. जोशी 

१५   महाराष्ट्ट्र जीिन खडं १ ि २, ग.ं बा. सरदार 

१६   महाराष्ट्ट्राचा सांस्कृवतक आवतहास, श.ं दा. पेंडसे 

१७   िाङ्मयेवतहासाची संकपपना. द. वद. पुंडे 

१८    महानभुाि संशोधन खंड-१. वि.वभ.कोलते 

१९    महानभुािीय पंथ अवण त्याचे िाङ्मय, श.ंगो.तळुपळेु 

२०    यादिकालीन मराठी भाषा, श.ंगो.तळुपुळे 

२१    संत िाङ्मयाची सामावजक पािरभमूी, ग.ं बा. सरदार 

२२    महानभुाि संत, िसंत स.जोशी 

२३    चक्रधर चररि, वि.वभ.कोलते 

२४    मराठी भाषचेा ि िाङ्मयाचा आवतहास, बा.ऄ.वभडे 

२५    प्राचीन मराठी कविता  खडं -१ ते ६, संपा. ज. शा.दशेपांडे,कृष्ट्णदास महानभुाि 

२६    महाराष्ट्ट्रीयांचे काव्यपरीक्षण, श्री.व्यं.केतकर 

२७    मराठी िाङ्मयाचा आवतहास खडं पवहला, ल.रा.पांगारकर  

२८    मराठी िाङ्मयावभरूचीचे विहगंािलोकन, रा.श्री.जोग 

२९    महाराष्ट्ट्रातील पाच संप्रदाय, पं.रा.मोकाशी 

३०    पाच संतकिी, श.ंगो.तळुपळेु 

३१    िारकरी पंथ : ईदय ि विकास, भा.पं. बवहरि 

३२    ज्ञानदिे अवण नामदिे, श.ंदा. पेंडसे 

३३    मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, स.ग.ंमालशे 

३४    मराठी लािणी िाङ्मय, गगंाधर मोरज े

३५    पंवडती काव्य, के.ना.िािि,ेकुसमु कुलकणी 

३६    पंवडत किी, के.ना.िािि े

३७    मराठी अख्यान कविता: एक ऄभ्यास, ग.ंबा.ग्रामोपाध्ये 

३८    प्राचीन  मराठी िाङ्मयाचे स्िरूप, ह.श्री.शणेोलीकर 

३९    मऱ्हािी लािणी, म.िा.धोंड 

४०    मराठी शावहरीची परंपरा, म.िा.धोंड 

४१    मराठी शावहरी िाङ्मय, म.न.सहस्त्रबदेु्च 
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४२    तंिकिी तथा शाहीर, य.न.केळकर 

४३    ऐवतहावसक पोिाडे खडं -१ ते ३, य.न.केळकर   

४४    बखर िाङ्मय, र.वि. हरेिाडकर 

४५    महानभुाि सावहत्य : शोधसंचार, डॉ. ऄविनाश अिलगािकर 

४६    संतसावहत्य अकलन अवण ऄध्यापन, िसंत अबाजी डहाके अवण आतर, महराष्ट्ट्र राज्य माध्य. ि ईच्च                   

 माध्य. वशक्षण मडंळ, पणु.े 

४७    तकुा म्हण,े वदलीप वचिे  

४८    तकुाराम, भालचंि नेमाडे 

४९    ियोदशी, सदानंद मोरे   

५०    चार भािडें, सदानंद मोरे  

५१    तकुारामदशरन,  सदानंद मोरे   

५२    नाच ूकीतरनाच्या रंगी, यशितं पाठक 

५३    तकुा म्हण ेभाग १, भाग २, डॉ. वदलीप धोंडग े 

५४    भगिद ्– गीता, साहबेराि बन्सी अिारे    

५५    मध्ययगुीन सावहत्याविषयी, डॉ.सतीश बडिे, मीरा बकु्स पवब्लकेशन,औरंगाबाद. 

५६    संत सावहत्य समीके्षचे बीजप्रिाह,  डॉ.सतीश बडिे, गरुुकुल प्रवतष्ठान,पणु.े 

५७    सावहत्याची सामावजकता, डॉ.सतीश बडिे,शब्दालय प्रकाशन,श्रीरामपरू,ऄहमदनगर. 

५८    मराठी संत किवयिींचा आवतहास, डॉ. विद्यासागर पिांगणकर  

५९    िारकरी संप्रदाय : सावहत्य ि तत्त्िज्ञान, डॉ. विद्यासागर पिांगणकर  

६०    मध्ययगुीन मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, डॉ. विद्यासागर पिांगणकर  

६१    संतसावहत्यातील सामावजकता, डॉ. तानाजी पािील  

६२    महानभुाि अवण िारकरी सावहत्य, सगु्राम पपुले 

६३  महानभुाि अवण िारकरी सावहत्याचे ऄतंरंग, सगु्राम पपुले 

६४    ज्ञानदिेांचा लोकतत्त्िीय ऄभ्यास, डॉ. प्रमोद पडिळ, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु.े   

६५    संतसावहत्य मीमांसा, संपादक डॉ. ताहरे पठाण, डॉ. न.ब.कदम  

६६     दीप चैतन्याचा, डॉ. ऄशोक वलंबेकर 

६७     िारी एक अनंद सोहळा, दीपक वबचे   

६८    पसायदान, दीपक वबचे   

६९    संत सावहत्य : स्िरूप अवण शोध, डॉ. बाबरुाि ईपाध्ये  

७०    संतांचे भक्ती अदंोलन, डॉ. संदीप तापकीर    

७१    संत तकुाराम गाथेतील लोकमानस, डॉ.दत्तािेय फलके, सपु्रभा प्रकाशन, नावशक.प्रथमाितृ्ती २०१५. 

७२   https://www.youtube.com/watch?v=_PhGAp2QnwM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_PhGAp2QnwM
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नेमलेल्या अिारचीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 11] 

वतसरे सत्र 

उविषे्ट : 

१    ऄिारचीन कालखडंातील सावहत्यप्रकार, संकपपना ि स्िरूप लक्षात घणे.े 

२    सावहत्यकृतींची िवैशष््टये जाणनू घणे.े  

३    सावहत्यकृतींतील िाङ्मयीनमपूये अवण जीिनमपूये जाणनू घणे.े 

४    ऄिारचीन सावहत्यप्रकारांची िवैशष््टये जाणनू घणे.े  

५    कालखडं अवण सावहत्यकृतीच्या वनवमरतीचा ऄनबंुध शोधण.े 

 

अभ्यासक्रम : 

१ स्त्रीपरुूष तलुना – ताराबाइ वशंद े  

२ शिेजी प्रताप – मकंुुदराि पािील  

३ शोभा यािा – शफाऄत खान   

चौथे सत्र 

नेमलेल्या अिारचीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 15] 

अभ्यासक्रम : 

१ ऄमरेरका - ऄवनल ऄिचि  

२ वदि ेगलेेले वदिस – रंगनाथ पठारे  

३ िाि तडुिताना - ईत्तम कांबळे   

 

 

 

 

सांदभर ग्रांथ : 

१ ताराबाइ वशदं-ेवलवखत स्त्री परुुष तलुना, संपा.विलास खोले 

२ स्त्री-परुुष तलुना- संपा. नागनाथ कोत्तापले 

३ शिेजी प्रताप, संपा. प्रा. जी.ए. ईगले, दीनवमिकार मकंुुदराि पािील स्मारक सवमती, तरिडी, ता. 

 नेिासे वज. ऄ. नगर, वद्रतीय अितृ्ती, २००३.  

४ सत्यशोधक मकंुुदराि पािील, एरंडे ऄशोक, स्फूती प्रकाशन, ऄ. नगर, प्रथमाितृ्ती,१९९६. 

५ ऄिारचीन मराठीतील खडंकाव्ये ( १८५०-१९५०), तोडमल ह. वक., कााँविनेंिल, पणु,ेअ. पवहली, 

 १९६३. 

६ सत्यशोधक सावहत्याचा आवतहास(खडं पवहला), श्रीराम गुदंकेर, मकु्तरंग प्रकाशन, लातरू, प्रथमाितृ्ती, 

 १ म े२०१०.  



मराठी विषयाचा पनुररवचत ऄभ्यासक्रम, जनू २०२० पासनू Page 19 

 

७ सत्यशोधक चळिळ : िािचाल अवण वचवकत्सा, संभाजी खराि, प्रवतमा प्रकाशन, पणु.े 

८ सत्यशोधकीय वनयतकावलके, डॉ. ऄरुण वशदंे, कृष्ट्णा संशोधन ि विकास ऄकादमी, मगंळिढेा, 

 सोलापरू, वद्रतीय अितृ्ती, २८नोव्हेंबर २०१९. 

९ माझ्या वलखाणाची गोष्ट, ऄवनल ऄिचि, समकालीन प्रकाशन 

१० समकालीन कादबंरीकार : भालचंि नेमाडे अवण रंगनाथ पठारे,  राम िाघमारे, शब्दालय प्रकाशन 

११ प्रत्यय अवण व्यत्यय एक संिाद, वदलीप परुुषोत्तम वचिे अवण रंगनाथ पठारे, शब्दालय प्रकाशन 

१२  रंगनाथ पठारे यांच्या सावहत्यातील स्री-दशरन, राजेंि सलालकर, शब्दालय प्रकाशन 

१३ वतरकसपणातील सरळता, संपा. राजन गिस, शब्दालय प्रकाशनअधवुनक मराठी िाङ्ममयाचा 

 आवतहास खंड १ ि २, डॉ. ऄ. ना. दशेपांडे 

१४ सावहत्य : अशय अवण अविष्ट्कार, सतीश कामत  

१५ डॉ. रंगनाथ पठारे सावहत्य विशषेांक, सक्षम समीक्षा, संपा. डॉ. शलेैश विभिुन, ऑक्िो- नोव्हें- 

 वडसेंबर २०१९.  

१६ वनिडक ईत्तम कांबळे - संपा. प्रपहाद ललेुकर, कैलाश पवब्लकेशन, औरंगाबाद. 

१७ सावहवत्यक ईत्तम कांबळे, डॉ.वसंध ूजयितं अिळे, वनवमरती संिाद प्रकाशन, कोपहापरू.  

१८ ईत्तम कांबळे यांची अत्मकथने, संपा.डॉ. शलेैश विभिुन, डायमडं पवब्लकेशन,पणु.े  

१९ ईत्तम कांबळे यांच्या गाजलेपया प्रस्तािना, संपा. वमवलंद कसबे, सगुािा प्रकाशन, पणु े 

२० ईत्तम कांबळे ऄव्यक्त माणसांच्या कथा, संपा. राजन गिस, मनोविकास प्रकाशन,पणु.े  

२१ िाि तडुितानाच्या शोधात, संपा. अशतुोष पािील, शब्दालय प्रकाशन,  

२२ मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, खंड ४,५,६, महाराष्ट्ट्र सावहत्य पररषद, पणु े

२३ प्रदवक्षणा खडं १ ि २ (सा.िा.नावशक), कॉन्िीनेन्िल प्रकाशन, पणु े

२४ मराठी िाङ्मयाचा वििचेक आवतहास ऄिारचीन कालखडं, डॉ. प्र.न. जोशी 

२५ ऄिारचीन मराठी गद्याची पिूरपीवठका, ग.ं बा. सरदार 

२६ मराठी गद्याचा आगं्रजी ऄितार, द. िा. पोतदार 

२७ महाराष्ट्ट्र जीिन खंड १ ि २, ग.ं बा. सरदार 

२८ सावहत्य समाज अवण संस्कृती, वदगबंर पाध्य े   

२९ मराठी िाङ्मयाची सांस्कृवतक पािरभमूी, गो. म. कुलकणी 

३० ऄिारचीन मराठी िाङ्मयाची सांस्कृवतक पािरभमूी, सदा कऱ्हाडे 

३१ एकोवणसाव्या शतकातील महाराष्ट्ट्र, य. वद. फडके 

३२ विसाव्या शतकातील महाराष्ट्ट्र, य. वद. फडके 
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३३ मराठी सावहत्य प्रेरणा अवण स्िरूप, गो. मा. पिार ि म. द. हातकणगंलेकर 

३४ मराठी िाङ्मयाची सद्यवस्थती, संपादक डॉ.विद्यागौरी विळक, डॉ. द. वद. पुंडे 

३५ मराठी कथा रूप अवण पररसर, म. द. हातकणगंलेकर 

३६ मराठी कथा ईदगम अवण विकास, आदंमुती शेिडे         

३७ धार अवण काठ, नरहर कुरंुदकर 

३८ िीकास्ियंिर, भालचंि नेमाडे 

३९ खडक अवण पाणी, गगंाधर गाडगीळ  

४० अधवुनक मराठी कविता, रा. श्री. जोग 

४१ कविता अवण प्रवतमा, सधुीर रसाळ 

४२ मराठी कविता, िा.ल. कुलकणी 

४३ कवितेविषयी, िसंत अबाजी डहाके 

४४ मराठी नािक अवण रंगभमूी, वि. भा. दशेपांडे 

४५ नािक िाङ्मयप्रकार, दत्ता भगत, यशितंराि चव्हाण महाराष्ट्ट्र मकु्त विद्यापीठ, नावशक 

४६ नािक : अशय अवण अकलन, ऄवनल सपकाळ 

४७ मराठी रंगभमूीच्या तीस रािी खडं १, २ ि ३, मकरंद साठे 

४८ रंगविमशर, नरहर कुरंुदकर 

४९ शोकनाि्याचे सावहत्यरूप, सदा कऱ्हाडे  

५० मराठी नाि्यकला अवण  नाि्यिाङ्मय, श्री.ना.बनहटी 

५१ नािक एक वचंतन, िसंत कानेिकर 

५२ दवलत रंगभमूी, भालचंि फडके 

५३ अधवुनक मराठी काव्य : ईद्गम, विकास अवण भवितव्य, वद. के. बेडेकर 

५४ मराठी कविता एक दृवष्टक्षेप, नागनाथ कोत्तापपले 

५५ मराठी कविता १९४५ ते १९६०, रा. श्री. जोग 

५६ कामगार कवितेतील सामावजक जावणिा, वदलीप  पी. पिार 

५७ कवितेचा ऄतं:स्िर, दिेानंद सोनिक्के 

५८ मराठी कादबंरीचा आवतहास, चंिकांत बांवदिडेकर 

५९ मराठी कादबंरी पवहले शतक, कुसमुािती देशपांडे 

६० कादबंरी अवण मराठी कादबंरी, ईषा हस्तक 
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६१ मराठी कादबंरी प्रेरणा ि स्िरूप, कुसमुािती देशपांडे  

६२ मराठी प्रादवेशक कादबंरी, मदन कुलकणी  

६३ कादबंरी : स्िरूप ि समीक्षा, द. वभ. कुलकणी 

६४ वनिडक मराठी समीक्षा, संपादक गो. मा. पिार 

६५ कादबंरी : एक सावहत्यप्रकार, हररश्चंि थोरात  

६६ मराठी कादबंरी : िेसष्ट ते तेरा, हररश्चंि थोरात 

६७ सावहत्यकृतीचा ऄभ्यास, हररश्चंि थोरात  

६८ अत्मचररि मीमांसा, अनंद यादिचररि - अत्मचररि, ऄ. म. जोशी 

६९ चररि  - अत्मचररि, सदा कऱ्हाडे  

७० दवलतांची अत्मकथने : संकपपना ि स्िरूप, डॉ. िासदुिे मलुािे  

७१ दवलत अत्मचररिे : सावहत्य अवण समाज  - डॉ. रमशे धोंडग े 

७२ मराठी प्रिासिणरनाची िािचाल,नीला पांढरे 

७३ मराठीतील अत्मचररिपर लेखन, ईषा हस्तक 

७४ मराठी िाङ्मय कोश, खडं ४, संपादक, विजया राजाध्यक्ष 

७५ अत्मचररि, मराठी वििकोश, खडं २  

७६ विसाव्या शतकातील मराठी अत्मचररि, ईषा हस्तक 

७७ मराठीतील चररिात्मक कादबंरी, वशरीष लांडग े  

७८ मराठी कादबंरी अशय अवण अविष्ट्कार, दत्ता घोलप 

७९ महाराष्ट्ट्रातील विस्थावपत अवण मराठी कादबंरी, संजय नगरकर 

८० एकोवणसाि ेशतक : सधुारणािाद ि मराठी सावहत्य, सधुाकर शलेार, स्िरूप प्रकाशन, औरंगाबाद 

८१ मराठी सावहत्य :  काही लेखनबंध, डॉ.सधुाकर शलेार, स्िरूपप्रकाशन, औरंगाबाद 

८२ मराठी कादबंरी : परंपरा अवण वचवकत्सा,  राजेंि सलालकर  

८३ कामगार कवितेतील सामावजक जावणिा, डॉ. वदलीप पिार, सगुािा प्रकाशन, पणु े 

८४ मराठी ग्रामीण लेवखकांची कथा, जया कदम, शब्दिभैि प्रकाशन,  पणु.े 

८५ ग्रामीण लेवखकांचे सावहत्य: स्िरूप,  विकास अवण वदशा,  संपादक- डॉ. जया कदम,  डॉ. प्रिीण 

 तािे दशेमखु,  प्रा. राणी  शेंडकर,  शब्दिभैि प्रकाशन,  पणु.े  

८६ सावहत्यातील स्त्रीिाद, संपादक महादिे िाळंुज, प्रज्ञा लामतरेु 

८७ ग्रामीण बोलीभाषचेे िभैि,  प्रज्ञा लामतरेु  
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८८ अधवुनक मराठी कविता : िदेना अवण वििोह, महादिे कांबळे   

८९ मराठी सावहत्याचे समकालीन संदभर, विनायक येिले  

९० स्त्रीभान : वस्त्रयांच्या सावहत्याची समीक्षा, संपादक कविता घोंगडे  

९१ कादबंरीवनवमरती विशेषांक, संपादक बाळासाहबे घोंगडे  

९२ तीन नािके, नागनाथ बळते 
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लोकसावहत्याची मूलतत्त्िे आवण मराठी लोकसावहत्य [CBOP - 12] 

वतसरे सत्र 

उविषे्ट : 

१ लोकसावहत्याच्या मलूततत्त्िांची ओळख करून देण.े 

२ मराठीतील लोकसावहत्याच्या संकलन, संशोधन ि मपूयनास चालना दणे.े  

३ लोकसावहत्याचे स्िरूप, व्यापकता ि सिरसमािशेकता लक्षात अणनू दणे.े 

४ लोकसावहत्यातील विविध प्रकार, स्िरूप ि विशषे समजािनू घणे.े 

५ लोकसावहत्यातील सामावजक, धावमरक, सांस्कृवतक जावणिा स्पष्ट करण.े 

६ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासक्षेिाची व्याप्ती समजािनू घेण.े 

७ लोकसावहत्याचे कलात्मक सौंदयर ि कलाविष्ट्काराचे स्िरूप जाणनू घेण.े  

८ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासकांचे लोकसावहत्यातील योगदान ऄभ्यासण.े 

अभ्यासक्रम : 

१ लोकसावहत्य :स्िरूप ि व्याप्ती  

१ लोकसावहत्याच्या भारतीय ि पाश्च्यात्त्य ऄभ्यासकांच्या व्याख्या. 

२ लोक’ि ‘सावहत्य’या पदाचे स्पष्टीकरण 

३ लोकसावहत्याची प्रयोजने 

४ लोकसावहत्याच्याईत्पत्तीविषयक विविध ईपपत्ती  

५ लोकसावहत्याचे सामावजक, राष्ट्ट्रीय ि सांस्कृवतक जीिनाशी ऄसलेले ऄनुबंध 

६ लोकसावहत्याचे आवतहास, परुातत्त्ि, मानिशंशास्त्र, भाषाशास्त्र, मानसशास्त्र, धमरशास्त्र, दिैतकथाशास्त्र 

आ. शास्त्रांशी ऄसलेले ऄनबंुध. 

२ लोकसावहत्याचा अभ्यास 

१ लोकसावहत्याचे जागवतक ऄभ्यासक्षेि 

२ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासाच्या विविध संप्रदाय ि त्यांचे िगेळेपण  

३ लोकसावहत्य ि लोकजीिन  

१ लोकसावहत्य अवण लोकजीिनप्रिाह ऄनबंुध 

२ लोकसावहत्याचावनसगर, तत्त्िज्ञान, मानिी जीिन, शास्त्रे, समाज, संस्कृती, धमर, व्यिहार आ. 

३ के्षिांशी ऄसलेपया ऄनुबंधाचेस्िरूप 
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४ लोकसावहत्यातील पररितरन, पयारय अवण वचरंतनत्ि  

४ लोकसावहत्य ि ग्राांवथक सावहत्य सांबांध 

१ लोकसावहत्य अवण महाकाव्य यांचा ऄनबंुध 

२  लोकसावहत्य  ि संतकिीची कविता (ऄभगं, ओिी, पद ेगौळणी, अरत्या भारूडे आ.) 

३  लोकसावहत्य  ि ऄिारचीन सावहत्य यांचा ऄनबंुध 

४ लोकसावहत्यातील लोकतत्त्ि, अवदबंध अवण लोकबंध 

५ लोकसावहत्यातील लोकसमजतुी, रूढी-परंपरा, विधी-विधाने, मिं-तंि, लोकभ्रम, लोककला, 

सामावजक ि भावषक संकेत,िाक्प्रचार, म्हणी, कोडी, ईखाण े आ. 

६ लोकसावहत्याचे प्रादवेशक, सामावजक अवण सांस्कृवतक विशषे  
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चौथे सत्र  

लोकसावहत्याची मूलतत्िे आवण मराठी लोकसावहत्य [CBOP -16] 

अभ्यासक्रम : 

१ मराठीतील लोकसावहत्याचे स्िरूप  

१ मराठीतील लोकसावहत्याचा अशय, भाषा, रचना, प्रदशे यांचे विशषे  

२ मराठी लोकगीतेः प्रेरणा ि स्िरूप ि विशेष : अ) १. स्त्रीगीत े२. परुुषगीते ३. सणोत्सिाची गाणी, ४. 

विवधगीते (जिा-यािा-प्रसंगी) ५. भलरीगीते  ६. श्रमगीते ७. संस्कारगीते (लग्न, पाचिी, बारसे आ.) ८. 

बडबडगीते ९. साखळीगीते आ) कथा गीते,लोकगीते ि लौवककगीते यांतील भदे इ) लोकगीते ि 

अधवुनक गये कविता (भािगीते, पद ेि आतर कविता, नाि्यगीते, वसनेगीते) 

२ मराठी लोककथाः पे्ररणा,स्िरूप ि विशेष  

१   लोककथांचे प्रकार : १) दिैतकथा, ईत्पत्तीकथा, व्रतकथा आ. २) ऄदु्भत कथा, पररकथा ३) दतं कथा-    

 स्थावनक ि भिकी दतंकथा  ४) प्राणीकथा, बोधकथा ५) हस्तकथा ६) मालाकथा ७) लोककथा, 

 कपपनाबंध विचार,  

३ मराठी लोकसावहत्याचे विविध कलाविष्कार आवण कलात्मक सौंदयर  

१. मराठी लोकनाि्य ि लोककला: घिक  स्िरूप, परंपरा ि विशेष अ) रंजननाि्य - तमाशा आ) धावमरक 

 ईपासना नाि्ये, कीतरन, लळीत, गोंधळ ि जागरण २.महाराष्ट्ट्र लोकसंस्कृती ईपासकाच े अविष्ट्कार- 

 िासदुिे, वपंगळा, वचिकथी, भतु्ये, गोंधळी,िाघे,मरीअइ, नंदीबैलिाले, माकडिाले, दरिशेी, कोपहािी, 

 मांग गारूडी आ. 

२  मराठी लोकसावहत्याचे कलात्मक सौंदयर : १ मराठी लोकसावहत्याचे कलात्मक  सौंदयर : स्िरूप ि 

विशेष २ लोककला सादरीकरण:  ऄवभजात, अधवुनक कला ि सावहत्याशी ऄनबंुध ३ 

सावहत्यसमीके्षचा लोकसावहत्य शास्त्रीय (लोकतत्त्िीय वकंिा लोकबंधात्मक) दृवष्टकोन ४ 

लोकसावहत्याचे सादरीकरण, जावणिा अवण अस्िाद्यता 

४ मराठी लोकसावहत्य अभ्यासकाांची परांपरा आवण विविध सांस्था  

१ मराठी लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासकांचा पररचय 

२ साने गरुुजी, सरोवजनी बाबर, दगुार भागित, रा.वचं. ढेरे, प्रभाकर मांडे, ग.ंना.मोरज ेअदी.  

३ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासात साहाय्य करणाऱ् या  संस्थाचंा पररचय : अ) महाराष्ट्ट्र राज्य लोकसावहत्य 

सवमती, पणु ेआ) लोकसावहत्य संशोधन मडंळ, औरंगाबाद 

सांदभर ग्रांथ : 

१ Standard Dictionary of Foklore Mythology & Legend, Ed.Maria ' Leanch, U।S।र 

२ The Science of Folklore Alexander & Karappe 
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३ Introducting Folklore Kenneth & Mary Clarke 

४ लोकसावहत्याचे ऄतंःप्रिाह, डॉ. प्रभाकर मांडे 

५ लोकसावहत्याचे स्िरुप- डॉ. प्रभाकर मांडे 

६ लोकसावहत्याचे लेणे- डॉ. मालती दशेपांडे 

७ ऄपौरुषये िाङ्मय- डॉ.कमलाबाइ दशेपांडे 

८ सावहत्याचे मळू धन- द.बा.कालेकर ि िा.कृ.चोरघडे 

९ लोकसावहत्याची रूपरेषा - दगुार भागित 

१० धमर अवण लवकसावहत्य - दगुार भागित 

११ मराठीतील स्त्रीधन-डॉ.सरोवजनी बाबर 

१२ मराठी लोकगीते- डॉ.सरोवजनी बाबर  

१३ मराठी लोककथा- डॉ. सरोवजनी बाबर 

१४ महाराष्ट्ट्र राज्य लोकसावहत्यमाला पषु्ट्प ११- संपादन - डॉ. सरोवजनी बाबर 

१५ मराठी तमाशा- नामदिे व्हिकर 

१६ मराठी लोकसंस्कृतीचे ईपासक- डॉ. रा.वचं.ढेरे 

१७ लोकसावहत्याचे स्ितंि ऄभ्यासके्षि- डॉ. ग.ं ना. मोरज े

१८ लोकसावहत्य कलाविचार- डॉ.ग.ं ना. मोरज े

१९ लोकसावहत्य विचार- डॉ.ऄवनल सहस्रबदेु्च 

२० नाच ूकीतरनाचे रंगी- डॉ. यशिंत पाठक 

२१ भारतीय वमथयांचा मागोिा- वििनाथ खरेै 

२२ लोकबंध- डॉ.ऄवनल सहस्रबुदे्च 

२३ अवदिासी कलाविि- गोविदं गारे 

२४ लोकनाि्याची परंपरा- वि.कृ. जोशी 

२५ लोकसंवचत- डॉ.तारा भिाळकर 

२६ लोकसावहत्य :  ईद्गम ि विकास -डॉ. शरद व्यिहारे 

२७ लोकसावहत्य : शोध ि समीक्षा- डॉ.रा. वचं. ढेरे 

२८ संतसावहत्य अवण लोकसावहत्य- डॉ.रा. वच.ंढेरे 

२९ लोकधािी- द.ग.गोडस े

३० मराठी लोककथा : स्िरूपमीमांसा- सौ. िदैहेी कोळेकर 
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३१ लोकसावहत्य संशोधनपद्चती- डॉ.ऄवनल सहस्रबदेु्च 

३२ लोकसावहत्याची मीमांसा भाग-१ ि २- डॉ. वििनाथ वशदं े

३३ लोकसावहत्य : रंग अवण रेखा- डॉ.शरद व्यिहारे 

३४ मराठी स्त्रीगीते- डॉ.शरद व्यिहारे 

३५ वभपलांची गाणी- डॉ.सदुाम जाधि 

३६ लोककथा अवण मीमांसा-डॉ.कुलकणी 

३७ लोकसावहत्य अवण आवतहास-डॉ. ग. ना. मोरज े 

३८ लोकसावहत्याचा क्षेिीय ऄभयास- डॉ. ग. ना. मोरज े 

३९ लोकनाि्य : ईद्गम अवण विकास- डॉ. परुुषोत्तम कालभतू 

४० रंगबाजी- रुस्तमु ऄचलखांब 

४१ लोकिाङ्मय स्िरुप- डॉ. शरद व्यिहारे 

४२ महाराष्ट्ट्र राज्य लोकसावहत्य सवमतीची सिर प्रकाशने 

४३ कूिकथेची कूळकथा- डॉ. ग.ंना. मोरज े

४४ प्राणी लोककथा- डॉ. ग. ना. मोरज े

४५ वजप्सी लोककथा- डॉ. ग. ना. मोरजे 

४६ लोकिाङ्मयशास्त्र- पद्मगधंा प्रकाशन 

४७ लोकसावहत्य अवण लोकसंस्कृती- डॉ. विद्या व्यिहारे 

४८ लोकगीताची सामावजक पािरभमूी- डॉ.विद्या व्यिहारे 

४९ लोकरंजनाची पांरपररक माध्यमे- डॉ. शरद व्यिहारे 

५० मराठी लोककथागीत- डॉ.वदनकरराि कुलकणी 

५१ लोकसावहत्याचे स्िरूप-डॉ.तारा भिाळकर 

५२ स्त्रीधन- डॉ.ईषा रािसाहबे वशंद े

५३ लोकसावहत्य दशरन- (संपा.) डॉ.रमशे दिेरे 

५४ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासवदशा- डॉ. तारा भिाळकर 

५५ लोकबंधात्मक वचवकत्सा- डॉ. ऄवनल सहस्त्रबदेु्च  

५६ लोककला - डॉ. ऄवनल सहस्त्रबदेु्च 

५७ लोकसंस्कृती अवण लोकसावहत्य - डॉ.ऄवनल सहस्रबदेु्च 

५८ तमाशा एक रांगडी कला, संदशे भडंारी  
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५९ शावहरीचे लोकरंग, ऄबंादास तािरे 

६० तमाशा लोकरंगभमूी, रुस्तमु ऄचलखांब 

६१  मराठी लोककथा, सरोवजनी बाबर 

६२ रंगबाजी, रुस्तमु ऄचलखांब 

६३ म्हणी : ऄनभुिाच्या खाणी - डॉ. बाळासाहबे गुजंाळ 

६४ ज्ञानेिरांचा लोकतत्त्िीय ऄभ्यास -डॉ.प्रमोद पडिळ 

६५ शावहरांचे शाहीर : भाउ फक्कड – प्रा.पांडुरंग ऐिळे 

६६ तमाशा : कला अवण जीिन - डॉ.सनुील चंदनवशिे 

६७ लोकसावहत्यातील स्त्रीजीिन -डॉ.भारती रेिडकर 

६८ भलरी - डॉ. सभुाष शकेडे 

६९ अतमधे कीतरन - डॉ. सभुाष  शकेडे  

७० दळण दवळते दवळते - डॉ.सभुाष शकेडे 

७१ सखुदःुखाचे सग ेसोयरे- डॉ.सभुाष शकेडे 

७२ विरंगळु्याची गाणी- डॉ.सभुाष शकेडे 

७३ सातारी बोलीचा सांस्कृवतक अविष्ट्कार, डॉ. जया कदम  
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वकां िा  

सौंदयरशास्त्र [CBOP - 12] 

वतसरे सत्र  

उविषे्ट : 

१ सौदयरशास्त्राचा पररचय करून घणेे. 

२ सौदयरशास्त्र अवण विज्ञान, मनोविज्ञान, तत्त्िज्ञान आतर शास्त्रे यातील परस्पर संबंध समजािनू घणे.े 

३ सौंदयरविषयक प्रमखु वसद्चांतांचा पररचय करून घणे.े 

४ सौंदयारनभुि ही संकपपना अवण त्यामागील घिक समजािनू घणे.े 

५ सौंदयरिाचक विधानांचे स्िरूप अवण त्यामागील दृष्टीकोण समजािनू घणे.े 

६ कलाकृतीचे रूप ही संकपपना समजािनू घणे.े 

७ सावहत्यविचार, समीक्षाविचार अवण सौंदयरशास्त्र यातील ऄनुबंध स्पष्ट करण.े 

८ सौंदयरतत्त्िांची अकलनक्षमता विकवसत करण.े 

अभ्यासक्रम : 

१ सौंदयरशास्त्राचे स्िरूप 

१ सौंदयरशास्त्र ि विज्ञान, मनोविज्ञान अवण तत्त्िज्ञान संबंध 

२ सौंदयरशास्त्र अवण समीक्षासंकपपना 

३ वनसगारतील सौंदयर ि वनसगारबाहरेील सौंदयर 

४ सौंदयरशास्त्र अवण नि ेशोध 

२ सौंदयरिाचक विधानाांचे स्िरूप 

१ सौंदयरविधान अवण तावकर कता 

२ सौंदयरविधान : सािरविक की व्यवक्तवनष्ठ? 

३ सौंदयरविधान अवण ऄनन्यसाधारणत्ि 

४ सौंदयरविधान अवण नीवतविधान 

५ सौंदयरविधान अवण मपूयविधान 

६ सौंदयरविधान अवण वद्रध्रिुात्मकता 

३ सौंदयरवसद्धाांत 
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१ अविष्ट्कारिाद 

२ क्रीडावसद्चांत 

३ सखुिादाचा वसद्चांत  

४ भािवनष्ठतेचा वसद्चांत 

५ सह-ऄनभुतूीचा वसद्चांत  

६ लयवसद्चांत 

४ सौंदयारनुभि 

१ सौंदयारनभुि अवण व्यािहाररक ऄनभुि 

२ सौंदयारनभुि अवण तावकर क ऄनभुि 

३ सौंदयारनभुिाची विविधता ि स्िायत्तता 

४ सौंदयारनभुिातील तिस्थता   

५ सौंदयारनभुिाची भािना 

६ सौंदयारनभुिातील ज्ञानशक्तीचे मकु्तमलेन   

७ सौंदयारनभुिातील िवैिकता 
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चौथे सत्र  

सौंदयरशास्त्र [CBOP – 16] 

अभ्यासक्रम : 

१ सौंदयरभािना :  दृवष्टकोन 

१ सौंदयरभािनेचे स्िरूप 

२ मानिी भािनांतील एक भािना  : सौंदयरभािना 

३ सौंदयरभािना : दृवष्टकोन  

४ सौंदयरभािनेचे कायर 

२ कला आवण रूप 

१ रूप (Significant Form)म्हणज ेकाय? 

२ ऄरॅरस्िॉिलची रूपविषयक कपपना 

३ कलाकृतीची सेंविय  एकात्मता 

४ कलाकृतीचे ऄथरपणूर रूप 

३ कलेचे पररणाम 

१ कलेच्या पररणामाचे स्िरूप 

२ भािनांचे विरेचन ऄथिा विशदु्चीकरण  

३ भािनात्मक समाधानता 

४ पररणामकारक संदशेन  

४ सौंदयरशास्त्र आवण समीक्षा 

१ सौंदयरशास्त्र अवण समीके्षचे स्िरूप 

२ सौंदयरशास्त्र अवण सावहत्यविचार 

३ सौंदयरशास्त्र अवण समीक्षाविचार 

४ सौंदयरशास्त्राभ्यास  अवण समीक्षकता 

सांदभर ग्रांथ : 

१ सौंदयरमीमांसा- रा.भा.पािणकर 
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२ कांिची सौंदयरमीमांसा- रा.भा. पािणकर 

३ क्रोचेचे सौंदयरशारस्त्र- रा.भा.पािणकर 

४ ऄरॅरस्िॉिलचे काव्यशास्त्र- गो.वि.करंदीकर 

५ सौंदयरविचार- मुबंइ मराठी सावहत्य संघ 

६ सौंदयारनभुि- प्रभाकर पाध्ये 

७ सौंदयर अवण सावहत्य- बा. सी. मढेकर 

८ मढेकरांचे सौंदयरशास्त्र : पनुविरचार- संपा.- कमलाकर दीवक्षत 

९ सषृ्टी, सौंदयर ि सावहत्यमपूय- शरच्चंि मवुक्तबोध 

१० मढेकरांचे सौंदयरशास्त्रः पनुःस्थापना-डॉ.द.वभ.कुलकणी 

११ Principles of Art R.D.Collingwood 

१२ The Theory of Beauty E.F.Carrit 

१३ Aesthetics Harold Osborne 

१४ History of Aesthetics Befond Bosen Quet 

१५ The Traditional Theory of Literature Ray Livigston। 
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वकां िा  

लेखनविद्या आवण वनबांध लेखन [CBOP - 12] 

वतसरे सत्र  

उविषे्ट :  

१ जीिनव्यिहारामध्ये  लेखनविद्यचेे स्िरुप, महत्त्ि, गरज ि िगेळेपण समजािनू घणेे. 

२ संिादाची भाषा ि लेखनाची भाषा यातील साम्यभदे समजािनू घणेे. 

३ सामावजक, सांस्कृवतक,  शासकीय,  न्यायालयीन,  अवथरक अदी क्षेिात मराठी भाषचेे ईपयोजन समजािनू 

घणे.े  

४ अधवुनक प्रसारमाध्यमांसाठी  लेखन कौशपये समजािनू घणेे. 

५ वनबंधलेखनाच ेस्िरुप, विविधता, गरज समजािनू घेणे. 

अभ्यासक्रम : 

१ भाषा :  स्िरूप ि कायर 

१ जीनिव्यिहारातील भाषचेे महत्ि 

२ भाषचेे प्रकार,  स्िरुप 

३ भावषकसंिाद   : स्िरुप, ईवद्ङष्ट,े गरज 

४ भाषचेेकायर,  भाषा एक सामावजक संस्था 

२ लेखनाची गरज ि महत्ि 

१ वलपीची गरज ि महत्ि 

२ बोलीभाषा ि वलवखतभाषा 

३ वलवखत भाषचेे महत्ि ि व्याप्ती 

४ लेखन एकसंिाद   : व्यक्तीगत पातळीिरील, सामावजक पातळीिरील 

३ लेखनाचे प्रकार   :लवलत ि लवलतेतर लेखन  

१ लवलत लेखन  : कथा, कादबंरी, नािक, चररि, अत्मचररि ि कविता यांचे लेखन  

२ लवलत लेखनाची शलैीिवैशष््टये 

३ लवलतेतर लेखन : शास्त्रीय लेखन, कायारलयीन लेखन, िचैाररक लेखन  

४ लवलतेतर  लेखनाची शलैीिवैशष््टये 

४ वनबांधलेखन 

१ वनबंधाचे स्िरुप, हते ूगरज 

२ वनबंधाचे प्रकार 

३ वनबंधलेखनासाठी  अिश्यक  कौशपये 

४ वनबंधाची शलैी ि भाषा  
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लेखनविद्या आवण वनबांध लेखन [CBOP - 16] 

 चौथे सत्र 

अभ्यासक्रम : 

१ िृत्तपत्रीय लेखनविद्या  

१ बातमी   : लेखनकौशपय ि  भाषािवैशष््टये 

२ ऄग्रलेख, स्फुिलेख, ितृ्तलेखाचे  लेखनकौशपय 

३ जावहरातलेखन 

४ जावहरातीच्या भाषचेी िवैशष््टये  

२ नभोिाणीसाठी सांवहतालेखन 

१ नभोिाणीसाठी बातमीलेखन कौशपय 

२ नभोिाणीिरील भाषणलेखन कौशपय 

३ नभोिाणीसाठी  जावहरातसंवहतालेखन कौशपय 

४ नभोिाणीिरील विविध िावहण्यांच्या भाषतेील िेगळेपण 

३ वचत्रिाणीमाध्यमासाठी लेखनविद्या 

१ बातमी संवहता लेखनकौशपय 

२ मावलका संवहता लेखनकौशपय 

३ जावहरात संवहता लेखनकौशपय 

४ मावहतीप्रधान कायरक्रम संवहतालेखन कौशपय 

४ कायारलयीन  कामकाजासाठी  लेखनविद्या 

१ प्रमाणभाषचेे स्िरूप, गरज ि  महत्ि 

२ पररभाषा ि कायारलयीन पररभाषा ,पाररभावषक  संज्ञा 

३ शासकीय पररपिके, पिे, आवतितृ्त, विप्पणी यासाठीचे लेखनकौशपय 

४ वनिदेन  ,मावहतीपिक ,ऄजरमसदुा वनवमरती  :यवुनकोड ि  संगणकाचा िापर  

 

सांदभर ग्रांथ : 

१ व्यािहाररक मराठी, पणु ेविद्यापीठ प्रकाशन 

२ व्यािहाररक मराठी, डॉ.काळे, डॉ. पुंडे 

३ पररभाषाविषयक शासकीय पसु्तके (शासनव्यिहारात मराठी, पदनामकोश, अकाशिाणी, पररभाषाकोश आ.) 

४ भाषा, मातभृाषा ि पररभाषा, डॉ. रा. सो. सराफ 

५ Marathi Structural Patten, डॉ.मवॅक्सन बनरसन, जाइ वनमकर 
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६ An Intenstive Course in Marathi, डॉ. विजया वचिणीस 

७ Larning Marath, डॉ. कपयाण काळे 

८ िखैरी, डॉ.ऄशोक केळकर 

९ भाषांतर : शास्त्र की कला ?, म. वि. फािक 

१० जनसंपकर :संकपपना अवण वसद्चान्त, सरेुश परुी 

११ व्यािहाररक मराठी, ल. रा. नवसराबादकर 

१२ दरूदशरन, अकाशानंद 

१३ दरूदशरनसाठी लेखन, केशि केळकर 

१४ व्यािहाररक मराठी भाषा, य.च.म.मकु्त विद्यापीठ प्रकाशन 

१५ संिादाची मलूतत्त्ि,े य.च.म.मकु्त विद्यापीठ प्रकाशन 

१६ संिादशास्त्र, श्रीपाद जोशी, संभि प्रकाशन 

१७ सावहत्याची भाषा, भालचंि नेमाडे 

१८ लोकसंबंधविज्ञान, डॉ.ग.ं ना. मोरजे, गोपाळराि वमरीकर 

१९ Mass Communication in India,  Kewxal Kumar। 

२० व्यािहाररक मराठी भाषा, शरवदनी मोवहते 

२१ व्यािहाररक मराठी, (संपा।) डॉ. स्नेहल तािरे 

२२ व्यािहाररक मराठी, डॉ.सयाजीराज ेमोकाशी, डॉ. रंजना नेमाडे 

२३ व्यािहाररक मराठी, डॉ.गोविलकर, डॉ. पािणकर 

२४ व्यािहाररक मराठी, डॉ.स्नेहल तािरे  

२५ व्यािहाररक अवण ईपयोवजत मराठी, डॉ.मनोहर रोकडे 

२६ व्यािहाररक मराठी, प्रकाश परब 

२७ सावहत्य संशोधन : िािा अवण िळणे, डॉ.सधुाकर शलेार,ऄक्षरिाङ्मय प्रकाशन,पणु.े 

२८ मराठी सावहत्य :  काही लेखनबंध, डॉ.सधुाकर शलेार, स्िरूपप्रकाशन, औरंगाबाद 

२९ जावहरातविि, संपादक, नंदन दीवक्षत, शब्द मपहार प्रकाशन, प्रथम अितृ्ती, २०१९  

३० ऄक्षरवनष्ठांची मांवदयाळी, (ग्रंथ-शोध अवण िाचन-बोध), ऄरुण विकेकर, रोहन प्रकाशन, २०१२. 

३१ विक्रत्यांचे ऄतंरंग, वक. मो. फडके, प्रथमाितृ्ती, विदल प्रकाशन, १९९७ 

३२ मलुाखतीचा मिं ि नोकरीची हमी, भाउसाहबे वनमवगरीकर, श्रीविद्या प्रकाशन, २०१३. 

३३ मिुणपिर, दीपक घारे 
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३४ शब्दस्पशर, दीपािली, २०१५ 

३५ पसु्तकांची मखुपषृ्ठे अवण मांडणी, संपादक, ऄवस्मता मराठ 

३६ शब्दस्पशर, िावषरक विशषेांक २०१७ 

३७ पसु्तकविक्रीच्या शिरमागे, संपादक, ऄवस्मता साठे 

३८ मराठी ग्रंथप्रकाशनाची २०० िषे, शरद गोगिे, राजहसं प्रकाशन,२००८ 

३९ लेखनकला अवण लेखनव्यिसाय, िा. गो. अपिे, अनंद कायारलय, पणु,े १९२६ 

४० बखर एका प्रकाशकाची, कुलकणी पं. ऄ. , मनेका प्रकाशन, पणु े१९९२ 

४१ प्रकाशक रा. ज. दशेमखु, प्रकाशक, सदानंद भिकळ, संपा. सदानंद भिकळ, मकंुुदराि वकलोस्कर अवण 

जया दडकर 

४२ जावहरातीचं जग, यशोदा भागित, मौज प्रकाशन, वतसरी अितृ्ती, २०१७  

४३ दशवक्रयेची वचिकथा, संजय कृष्ट्णाजी पािील, साकेत प्रकाशन, पवहली अितृ्ती, २०१९ 

४४ ऄलका त ूऄसं वलही, सौ. मालती दांडेकर, िरदा बकु्स, दसुरी अितृ्ती, १९९५ 

४५ प्रकाशनातील भाि ेप्रयोग अवण पतंगाची दोरी, ह. ऄ. भािे, मदंावकनी भािे, िरदा बकु्स, पवहली अितृ्ती, 

२०१४ 

४६ डॉ. अनंदीबाइ जोशी,  एका लघपुिाची रोजवनशी, ऄजंली वकतरन,ेशब्द प्रकाशन, प्रथमाितृ्ती म े२००१ 

४७ स्िातंत्र्यिीर सािरकर वचिपिकथा ि संिाद, भाग पवहला, विश्राम बेडेकर, पॉप्यलुर प्रकाशन, पवहली 

अितृ्ती, १९९१  

४८ पिकाररतेची मलूतत्त्िे, प्रभाकर पाध्ये, ऄन.ु प्र. ना. परांजपे, िसधुा परांजपे, महेता पवब्लवशगं हाउस,  

पनुमुरिण, २०१४  

४९ ितृ्तपि व्यिसाय काल अवण अज, डॉ. सधुाकर पिार, प्रकाशक, प्रमोद पिार, प्रथमाितृ्ती, माचर १९८६  

५० गाथा कनारिक वप्रंविग प्रेसची, सदानंद भिकळ, मळू गथंः द कनारिक प्रेस सागा, ऄन.ु ईषा िाकळकर, 

पद्मगधंा प्रकाशन, पवहली अितृ्ती, २०१०. 

५१ ग्रंथालय संघिन, डॉ. रामिेर पिार, वदलीपराज प्रकाशन प्रा. वल, प्रथमाितृ्ती २०१५. 

५२ ग्रंथ महोत्सि, वदनकर पािील, संस्कृती प्रकाशन, प्रथमाितृ्ती २०११. 

५३ िाचन कौशपय, कृती, गती, अवण प्रगती, मघेमाला राजगरुू, ईन्मषे प्रकाश, ततृीय अितृ्ती, माचर २०१०. 

५४ िािा अवण मकु्काम (अशा बगे, भारत सासणे, सावनया, वमवलंद बोकील), मौज प्रकाशन, पवहली अितृ्ती 

२००९. 

५५ िाचनसमदृ्चीचे संदभर, नीवलमा भािे, परम वमि पवब्लकेशन्स, अितृ्ती पवहली जनू २०१९. 

५६ एका ग्रंथपालाची प्रयोगशाळा, नरेंि लांजिेार, साकेत प्रकाशन, पवहली अितृ्ती, २०१२. 
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५७ िाचन का ि कसे? प्रा. िा. वश. अपिे, सररता प्रकाशन, चतुरथर अितृ्ती जाने. २००१. 

५८ सावहत्यसचूी, स्तंभलेखन विशेषांक, संपा. मोरेिर द. नादरुकर, १९९६. 

५९ जनसंिाद अवण जनमाध्यम : सैद्चांवतक संकपपन, श्रीपाद भालचंि जोशी, श्रीमगंशे प्रकाशन, २०००. 

६० राजहसं ग्रंथिधे, वनवमत्त विस्ताराचा रौप्यमहोत्सि, , संपा. विनया खडपेकर, जनू २०१८  

६१ व्यवक्तमत्त्ि विकास अवण भाषा, डॉ. मधकुर मोकाशी  

६२ व्यािहाररक अवण व्यािसावयक लेखन प्रणाली, डॉ. मधकुर मोकाशी   
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वकां िा  

मराठीतील िैचाररक सावहत्य [CBOP - 12] 

वतसरे सत्र  

उविषे्ट :  

१ िचैाररक सावहत्याचे स्िरुप, संकपपना समजािनू दणे.े 

२ िैचाररक सावहत्यामागील सामावजक, राजकीय, धावमरक, शैक्षवणक, सांस्कृवतक अदी पािरभमूी समजािनू दणे.े 

३ अधवुनक मराठी सावहत्यातील िचैाररक सावहत्याची परंपरा समजािनू दणे.े 

अभ्यासक्रम : 

१ िैचाररक सावहत्यः स्िरूप ि सांकल्पना 

१ सावहत्य : स्िरूप ि संकपपना  

२ सावहत्य प्रकार : लवलत ि लवलतेतर सावहत्य  

३ िचैाररक सावहत्य : स्िरुप ि प्रयोजन  

४ िचैाररक सावहत्य : शलैीिवैशष््टये 

२ िैचाररक सावहत्यः आशय आवण अवभव्यक्ती 

१ िचैाररक सावहत्य : विषय अवण व्याप्ती  

२ िचैाररक सावहत्य : तत्त्िवचवकत्सा ि अशय प्रवतपादन 

३ िचैाररक सावहत्य : ऄवभव्यक्ती िवैशष््टये 

४ िचैाररक सावहत्य : सजरनशीलता ि निवनवमरती  

३ मराठी िैचाररक सावहत्य : पार्श्रभूमी ि परांपरा  

१ मराठी िचैाररक सावहत्य : मध्ययगुीन कालखंड 

२ मराठी िचैाररक सावहत्य : गद्यलेखन परंपरा ि निता  

३ मराठी िचैाररक सावहत्य : ऄिारचीन कालखडं  

४ मराठी िचैाररक सावहत्य : वनयतकावलकांचे योगदान  

४ मराठीतील िैचाररक सावहत्याची िाटचाल आवण त्यातील प्रमुख विचारिांत 

१ आ. स.१८१८ ते आ. स.१८७५ 

२ आ. स.१८७५ ते आ. स.१९२० 
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३ आ. स.१९२१ ते आ. स.१९४५ 

४ आ. स.१९४६ ते आ. स.१९६० 

चौथे सत्र  

सावहत्याचा सामावजकदृष्टीने अभ्यास [CBOP - 16] 

अभ्यासक्रम : 

१ सावहत्य आवण समाज : सहसांबांध  

१ सावहत्य अवण समाज : परस्परसंबंध  

२ समाज, संस्कृती अवण सावहत्यपरंपरा  

३ समाजाचे सावहत्यातील प्रवतवबंब  

४ सामावजक ितृ्ती-प्रितृ्ती, यगुधमर अवण सावहत्यातील अशय ि ऄवभव्यक्ती  

२ सावहत्याच्या सामावजक अभ्यासाचे स्िरूप 

१ सावहत्याच्या ऄभ्यासाचे स्िरूप : विविध दृवष्टकोन 

२ सावहत्याच्या सामावजक ऄभ्यासाचे स्िरूप : समाजशास्त्रीय भवूमका  

३ सावहत्याचा  सामावजक ऄभ्यास :  भवूमका ि व्याप्ती 

४ सावहत्याचा  सामावजक ऄभ्यास : जीिनमपूये अवण कलामपूये यांचे संबंध  

३ समाज आवण लेखक : सहसांबांध  

१ समाज अवण लेखकाचे व्यवक्तमत्त्ि 

२ सावहत्य वनवमरती अवण लेखकाचे व्यवक्तमत्त्ि 

३ सावहत्य वनवमरतीिरील  िाङ्मयीन, राजकीय, सामावजक, चळिळींचा प्रभाि 

४ लेखकाची मातभृाषा अवण भावषक क्षमता   

४ सावहत्य आवण िाचक 

१ सावहत्यिाचन : मध्ययगुीन परंपरा  

२ सावहत्यिाचन : ऄिारचीन काळातील बदलती िाङ्मयीन ऄवभरूची 

३ सामावजक िािचालीचे सावहत्यािरील पररणाम  

४ सावहत्याचे समाजािरील पररणाम  

 सांदभर ग्रांथ 

१ मराठी सावहत्यातील स्पंदने, गो.म.कुलकणी,सिुणर प्रकाशन,पणु े१९८५ 

२ सावहत्य अवण सामावजक संदभर, रा.ग.जाधि,कॉवन्िनेंिल प्रकाशन, पणु े१९७५ 
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३ सावहत्य अवण सामावजक संदभर, ऄजंली सोमण, प्रवतमा प्रकाशन, पणु े१०८९ 

४ सावहत्य अवण समाज, सनुंदा गोसािी, विलास खोले, प्रा.गोखले, एज्यकेुशन सोसायिी, नावशक १९९१ 

५ सावहत्यः समीक्षा अवण संिाद, रिींि ठाकूर, वदलीपराज प्रकाशन, पणु े

६ कथा सजृनाची, प्रभाकर ऄिे, सोमय्या पवब्लकेशन, मुबंइ १९७० 

७ मराठी सामावजक नािक अवण समस्या, कपपना परांजपे 

८ निसमीक्षा : काही विचारप्रिाह गो.म.कुलकणी, महेता पवब्लवशगं हाईस, 

९ मराठी सावहत्य, समाज ि संस्कृती, अनंद यादि, महेता पवब्लवशगं हाईस, पणु े१९८५ 

१० समाज अवण सावहत्य, ऄविनाश सहस्रबदेु्च, लोकिाङ्मय गहृ प्रा.वल.मुबंइ १९८० 

११ समीक्षेतील ऄितरण,े रा.ग.जाधि 

१२ सांस्कृवतक मपूयिधे, रा.ग.जाधि 

१३ मपूयवििके, मोतीराम किारे 

१४ सावहत्य संशोधन : िािा अवण िळण,े डॉ.सधुाकर शलेार,ऄक्षरिाङ्मय प्रकाशन,पणु.े 

१५ संतसावहत्यातील सामावजकता, डॉ. तानाजी पािील 

१६ विष्ट्णशुास्त्री वचपळूणकर कायर अवण कतृरत्त्ि, डॉ. प्रभाकर कुलकणी, संपा. डॉ. तानाजी पािील 
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वकां िा  

सावहत्य :  सजरन ि  उपयोजन [CBOP - 12] 

वतसरे सत्र  

उविषे्ट :  

१ सावहत्य सजरनाचे स्िरूप समजािनू दणे.े 

२ विविध सावहत्यप्रकारांचे साम्य भदे लक्षात घउेन त्यांची िवैशष््टये समजािनू दणे.े 

३ सावहत्य सजरनामध्ये समाज, भाषा, पररवस्थती, प्रसार-माध्यम,े कालतत्त्ि अदींचे स्थान समजािनू दणे.े 

४ विविध सावहत्यप्रकारांच्या माध्यमातनू सावहत्यसजरनाचे ईपयोजन करणे 

अभ्यासक्रम : 

१ सावहत्याच्या सजरन प्रवक्रयेसांबांधी तावत्त्िक मीमाांसा 

१ सावहत्य : स्िरूप ि वनवमरतीप्रवक्रया  

२ सावहत्य अवण प्रवतभा  

३ सावहत्य : ऄवभव्यक्ती पद्चती ि सावहत्यप्रकार 

४ सावहत्य अवण भाषा   

२ भारतीय ि पाश्चात्य विचारिांताांची लेखकाांची मते 

१ सावहत्यवनवमरतीविषयक भारतीय मीमांसा  

२ सावहत्यवनवमरतीविषयक पाश्चात्य मीमांसा  

३ सावहत्यविषयक भारतीय वसद्चांत  

४ सावहत्यविषयक  पाश्चात्य वसद्चांत  

३ सजरनप्रवक्रया ि समकालीन पररवस्थती  

१ सजरनप्रवक्रया ि यगुधमर  

२ सजरनप्रवक्रया ि ईपलब्ध सावहत्यप्रकार  

३ सजरनप्रवक्रया ि समकालीन प्रसारमाध्यमांतील लेखनप्रकार   

४ सजरनशीलता : एक ऄवजरत कौशपय  

४ सावहत्यवनवमरती : आिश्यक कौशल्ये  

१ सावहत्याच्या पिूरपरंपरेचे ज्ञान 

२ समकालीन सावहत्याचे िाचन  
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३ संिदेनक्षमता ि समकालाचे सजग भान  

४ ऄवभव्यक्त होण्याची आच्छाशक्ती  

 

चौथे सत्र  

सावहत्य :  सजरन ि उपयोजन [CBOP - 16] 

अभ्यासक्रम : 

१ सजरनप्रवक्रयेच्या उपयोजनातील  समस्या 

१ सजरनप्रवक्रयेच्या ईपयोजनातील  समस्या : भारतीय विचार  

२ सजरनप्रवक्रयेच्या ईपयोजनातील  समस्या :  पाश्चात्य विचार  

३ सावहत्य वनवमरती अवण सावहत्यप्रकारांच्या कक्षा  

४ सावहत्य वनवमरती अवण सामावजक वनबंध  

२ सावहत्यवनवमरतीच्या प्रवक्रयेमध्ये समाज, भाषा इ. चे स्थान 

१ सावहत्याचे ईपयोजन : सावहत्य प्रकारांचा ऄभ्यास  

२ सावहत्यप्रकार : मध्ययगुीन, ऄिारचीन. 

३ सावहत्यप्रकार  : ऄवभव्यक्ती िैवशष््टये  

४ सावहत्यकृती अवण भाषा  

३ सावहत्यसजरनाच्या प्रवक्रयेमधील प्रसार माध्यमे, कालतत्त्ि इ. चे स्थान 

१ सावहत्यप्रसार : अधवुनक साधने  

२ अधवुनक साधने अवण बदलते लेखन प्रकार ( विषय, अशय ि ऄवभव्यक्ती दृष््टया ) 

३ समाजाची बदलती ऄवभरुची  

४ सावहत्याचे आतर कलांसाठी ईपयोजन  

४ स्िाध्याय- प्रकल्प 

१ विद्याथयांनी सैद्चांवतक वििेचन ऄथिा कोणत्याही सावहत्यप्रकारातील (सजरनशील) लवलत 

सावहत्यकृतीचे  लेखन करून  सादर करण े ऄपेवक्षत अह.े 

सांदभर ग्रांथ : 

१ सौंदयरमीमांसा, रा.भा. पािणकर 

२ काव्यशास्त्रप्रदीप, स.रा.गाडगीळ 

३ कविता फुलते ऄशी, िा.रा.ढिळे 
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४ एका वपढीचे अत्मकथन, िा.रा.ढिळे 

५ कथाकपप, प.ुभा.भािे 

६ संिाद, विजया राजाध्यक्ष 

७ मलुाखती सावहवत्यकांच्या, नंदनिार 

८ गप्पा : सहा सावहवत्यकांशी, िीणा दिे 

९ कहाणीमागची कहाणी, िीणा दिे 

१०    सावहत्याची वनवमरतीप्रवक्रया, अनंद यादि 

११   मध्यमा : भाषा अवण भाषा व्यिहार, ऄशोक केळकर 

१२   िखैरीः भाषा अवण भाषा व्यिहार, ऄशोक केळकर 

१३   प्रवतभा साधन, ना.सी.फडके 

१४   लघकुथा : तंि अवण मिं, ना.सी.फडके 

१५   ऄनषुु्टभ २००२ वदिाळी २००४ वडसेंबर, जानेिारी २००५ 

१६   शलैसंिाद,  शलेैश विभिुन. 

 

 

 


