सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
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M. A. भाग –२

Choice Based Credit System [CBCS]

वनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धत
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M. A. मराठी भाग - २ : अभ्यासपवत्रकाांची नािे आवण सांकेताांक :

सत्र संकेतांक

Core Courses (CC)

(मख्ु य ऄभ्यासपविका)

Credit

सकेताक
(श्रेयांक) ं ं

Choice Based
Optional Paper

(िैकवपपक ऄभ्यासपविका)
लोकसावहत्याची मल
ू तत्त्िे
अवण मराठी लोकसावहत्य :
भाग १

CC -9

प्रसारमाध्यमांसाठी
लेखनकौशपये : भाग १

4

CC-10

सावहत्य समीक्षा

4

CC 11

नेमलेपया मध्ययगु ीन
सावहत्यकृ तींचा ऄभ्यास :
भाग १
वकंिा
नेमलेपया ऄिारचीन
सावहत्यकृ तींचा ऄभ्यास :
भाग १

CC 13

प्रसारमाध्यमांसाठी
लेखनकौशपये : भाग २

4

लोकसावहत्याची मल
ू तत्त्िे
अवण मराठी लोकसावहत्य :
भाग २

CC 14

सावहत्य संशोधन

4

सौंदयरशास्त्र : भाग २

3

4

CC15

(श्रेयांक)

Total
Credit

4

16

4

16

08

32

सौंदयरशास्त्र : भाग १
CBOP
- 12

लेखनविद्या अवण वनबधं
लेखन : भाग १
मराठीतील िैचाररक सावहत्य

4

सावहत्य : सजरन ि
ईपयोजन : भाग १

नेमलेपया मध्ययगु ीन
सावहत्यकृ तींचा ऄभ्यास :
भाग २
वकांिा
नेमलेपया ऄिारचीन
सावहत्यकृ तींचा ऄभ्यास :
भाग २

Credit

CBOP
-16
4

लेखनविद्या अवण वनबंध
लेखन : भाग २
सावहत्याचा सामावजक दृष्टीने
ऄभ्यास
सावहत्य : सजरन ि ईपयोजन
: भाग २

24
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M. A. मराठी भाग - २ : प्रश्नपवत्रके चे स्िरूप

प्रश्नपवत्रका आराखडा
सत्राांत परीक्षा
िेळ : ३ तास
१
दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक
२
दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक
३
दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक
४
दीघोत्तरी प्रश्न दोन पैकी एक
५
विपा वलहा चार पैकी दोन
एकूण
अांतगरत मूल्यमापन
१.
लेखी चाचणी / मध्यकालीन चाचणी (एक घ्यािी.)
२.
शोध वनबंध
३.
ग्रंथालयीन कायर
४.
सादरीकरण
५.
लघू प्रश्नमजं षु ा
६.
गृहपाठ
७.
विस्तार कायर
८.
संशोधन प्रकपप / खल
ु े पस्ु तक परीक्षा
ऄतं गरत मपू यमापनासाठी िरील पयारय वनिडािे. त्याच
ं े एकूण गणु पन्नास ऄसािे.
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प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखनकौशल्ये : भाग १ [CC – 9 (4)]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१
२
३
४

प्रसारमाध्यमाक
ं ररता लेखन कौशपये अत्मसात करणे.
प्रसारमाध्यमांचे समाजातील महत्त्ि विशद करणे.
प्रसारमाध्यमांच्या स्िरूपाचे ज्ञान करून देण.े
दृकश्राव्य निमाध्यमांसाठी लेखन करण्याची क्षमता विकवसत करणे.

अभ्यासक्रम :
१. प्रसारमाध्यमे आवण भाषाव्यिहार
१ प्रसारमाध्यमे : संकपपना, स्िरूप अवण प्रकार
२ प्रसारमाध्यमातील अशयवनवमरतीचे स्िरूप, िैवशष्टये अवण भाषाव्यिहार
३ मवु ित माध्यमातील लेखनबंध, अशयवनवमरतीचे स्िरूप अवण िैवशष्ट्ये
४ श्राव्य अवण दृकश्राव्य माध्यमातील लेखनबंध, अशयवनवमरतीचे स्िरूप अवण िैवशष्ट्ये
२. मुवितमाध्यमाांसाठीलेखन
१ मवु ितमाध्यम : लेखनप्रकार ( बातमी, ऄग्रलेख, संपादकीयलेख, स्तंभलेख, लेख, जावहरात.)
२ लेख : स्िरूप, भाषा अवण िैवशष्टये
३ स्तंभलेख : स्िरूप, भाषा अवण िैवशष्टये
४ जावहरात : स्िरूप, भाषा अवण िैवशष्टये
३. नभोिाणीमाध्यमासाठी लेखन
१ नभोिाणीिरील विविध कायरक्रम, लेखनबंध अवण भाषाव्यिहार
२ सिू संचालन, ईद्घोषणा,वनिेदन, बातमीपि, विशेष कायरक्रमांचे िृत्तांकन नभोनाि्य, श्रवु तका, रूपक,
मल
ु ाखत, चचारत्मक कायरक्रम, जावहरात आ.
३ ऄिलोकनपरलेखन : वनिडणक
े न, विवशष्ट समस्या, सामावजक प्रश्न, विविध घडामोडी आ.
ू , सावहत्यसंमल
बाबतचे लेखन
४ नभोिाणीसाठी जावहरात लेखन
४. दूरवचत्रिाणीमाध्यमाांसाठी लेखन
१ मावहतीपर कायरक्रमांसाठीचे लेखन
२ संवहतालेखन
३ ईद्घोषक, वनिेदन यासाठीचे लेखन
४ दरू वचििाणीसाठी जावहरात लेखन
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चौथे सत्र
प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखनकौशल्ये : भाग २ [CC – 13 (4)]
अभ्यासक्रम :
१ मावहतीपटासाठी लेखन
१ मावहतीपि ि लघपु ि : संकपपना, वनवमरती अवण हेतू
२ मावहतीपि ि लघपु िाचे विषय, प्रकार ि स्िरूप
३ मावहतीपिासाठी सश
ं ोधन अवण प्रत्यक्ष सवं हतालेखन
४ मावहतीपिाचे परीक्षण ि अस्िादपरलेखन
२ वचत्रपटासाठीचे लेखन
१ पिकथा : सक
ं पपना, 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 िैवशष्ट्ये ( समाजमाध्यमांचे
िेगळेपण, बलस्थाने अवण प्रभाि )
२ फे सबक
ु , ब्लॉग अवण िेबसाइिसाठीचे लेखन
३ प्रवतवक्रयात्मक ि समीक्षात्मकलेखन : ि्वििर, व्हािसऄप, िेलीग्राम, िी-चाि
४ व्यािसावयक सक
ं े तस्थळासाठी अशयलेखन
४ दृकश्राव्य स्िरूपाच्या निसमाजमाध्यमाांसाठीचे लेखन
१ दृकश्राव्यनिमाध्यम : पररचय ि स्िरूप अवण लेखनबंध ( समाजमाध्यमांचे िेगळे पण, बलस्थाने
अवण प्रभाि )
२ यिु यबू वव्हडीओसाठी संवहतालेखन
३ DIY (DO IT YOUR SELF) वव्हडीओसाठी लेखन
४ कापोरे ि वव्हडीओसाठी लेखन (ईदा. कॉलेजमावहतीपि, कंपनीमावहतीपि )
५ िेबीनार, स्काइप, फे सबक
ु , लाआव्ह, िेबसेरीज अदी तंि साधनांसाठी लेखन
सदां भर ग्रथ
ां :
१

भारतीय रंगभमू ी, अद्य रंगाचायर, नॅशनल बक
ु ट्रस्ि

२

ऄवभनय शास्त्र, स्िावनस्लािस्की, ऄनिु ाद- ि.ह.गोळे , कॉवन्िनेंिल प्रकाशन, पणु े

३

नािककाराची कला, जी.बी.वप्रस्ले

४

खेळ नािकाचा, राजीि नाइक, मौज प्रकाशन
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५
६
७

मराठी सावहत्य अवण वचिपिकथा ( शतकी िािचाल ), डॉ. प्रिीण महाजन, माय बक्ु स पवब्लके शन,
नागपरू .
मराठी नाि्यलेखन तंिाची िािचाल, ऄ.िा.कुलकणी, व्हीनस, पणु .े

८

संिादशास्त्र, श्रीपाद जोशी, विजय प्रकाशन, नागपरू .
मराठी बोलपिांची सविस्तर सचू ी, भा.वि.धारप, वचिशारदा महामडं ळ, मबंु इ.

९

वचिपि : संपादन स्िरूपअवण कायर, यशितं राि चव्हाण महाराष्ट्ट्र मक्त
ु विद्यापीठ, नावशक

१० बातमीची कायरक्षेिे सपं ादक, यशितं राि चव्हाण महाराष्ट्ट्र मक्त
ु सगं ीत समीक्षा विद्यापीठ, नावशक
११ दरू दशरनसाठी लेखन, के शि के ळकर
१२ जावहरातीचे यगु , के शि के ळकर
१३ गीतयािी, माधि मोहोळकर, मौज प्रकाशन
१४ संगीतशास्त्राचा ऄभ्यास, बी.अर. देिधर
१५ थोर संगीतकारांची परंपरा, बी.अर. देिधर
१६ शब्दप्रधान गायकी, यशितं देि
१७ सजरनात्मक लेखन, अनंद पािील
१८ मराठी लेखन मागरदवशरका, यावस्मन शेख
१९ भयक
ं र संदु र मराठी भाषा, द.वद.पडंु े
२० कविता अवण प्रवतमा, सधु ीर रसाळ
२१ कवितेविषयी, िसतं अबाजी डहाके
२२ पिकाररतेचा स्िभाि, ल.ना.गोखले
२३ फीचर रायविंग, प्रसन्नकुमार ऄकलजू कर
२४ भाषांतर मीमांसा, कपयाण काळे , ऄजं ली सोमण
२५ पिकाररता : स्िरूप अवण वचवकत्सा, महािीर जोंधळे
२६ भारतीय रंगभमू ीची परंपरा, डॉ.माया सरदेसाइ
२७ भरतमनु ीचे नाि्यशास्त्र (ऄवभनय कें िी), डॉ.सरोज देशपांडे
२८ िैखरी, डॉ. ऄशोक के ळकर
२९ मराठीवचये मवं दरी, श्री.ना. चाफे कर
३० व्यािहाररक मराठी भाषा, शरवदनी मोवहते
३१ शब्दसखे, िसंत ईत्पात
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३२ जावहरात शास्त्र, डॉ.िदं ना खेडीकर
३३ मराठी वचिपिाची पिकथा, डॉ.ऄवनल सपकाळ, प्रवतमा प्रकाशन,पणु े
३४ मराठी सावहत्यः काही लेखनबंध, डॉ.सधु ाकर शेलार, स्िरूप प्रकाशन, औरंगाबाद
३५ व्यािहाररक ि ईपयोवजत मराठी अवण प्रसारमाध्यमाच
ै ी, सपं ादक ,डॉसदं ीप सागं ळे .
ं ी कायरशल
३६ व्यासपीठ, डॉ.महादेि िाळंु ज
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सावहत्य समीक्षा [CC – 10 (4)]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१

सावहत्य, समीक्षाव्यिहाराच्या क्षमता विकवसत करणे.

२

समीक्षेची संकपपना समजािनू घेण.े

३

समीक्षाव्यिहारातील मपू यकपपनांचा पररचय करून घेण.े

४

विविध समीक्षापद्चतींमागील विचारव्यहू , दृष्टी समजािनू घेणे.

५

मराठी सावहत्यसमीक्षकांची ि संशोधकांची परंपरा समजािनू घेण.े

६

समीक्षा करण्याची दृष्टी ि क्षमता विकवसत करणे.

७
८

संशोधनाची संकपपना, प्रयोजने अवण विविध संशोधन पद्चती समजािनू घेण.े
िाङ्मयीन सश
ं ोधनाच्या विविध ऄभ्यासक्षेिाच
ं ा पररचय करून घेण.े

९

अतं विरद्याक्षेिीय सश
ं ोधनाचे स्िरूप अवण महत्त्ि लक्षात घेण.े

१० संशोधन करण्याची दृष्टी ि क्षमता विकवसत करणे.
अभ्यासक्रम :
१

समीक्षेची सक
ां ल्पना :
१ समीक्षा संकपपना : स्िरूप अवण प्रयोजन
२ समीक्षेची प्रवक्रया : िाचन, अस्िाद, विश्ले षण, ऄथरवनणरयन, मपू यमापन अवण शब्दांकन
३ समीक्षेचे ईपयोजन : सावहत्यकृ तीची समीक्षा, लेखकाची समीक्षा, कालखंडाची समीक्षा,
४ सावहत्यप्रकाराची समीक्षा, सावहत्यप्रिाहांची समीक्षा, विचारव्यहू ात्मक समीक्षा.

२

५ िाङ्मयीन मपू ये ि जीिनमपू ये : परस्परसबं धं अवण समीक्षा
समीक्षेच्या दृष्टीकोन :
१ अस्िादक समीक्षा
२ समाजशास्त्रीय समीक्षा
३ चररिात्मक समीक्षा

३

४ ऐवतहावसक समीक्षा
आधुवनक समीक्षा वसद्धाांत : पररचय :
१ अधवु नकता ि ईत्तर - अधवु नकता
२ रूपिाद
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३ संरचनािाद
४ ईत्तरसंरचनािाद
५ स्त्रीिाद
४

६ नि - आवतहासिाद, ईत्तर – िसाहतिाद
मराठी समीक्षेची िा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, गगं ाधर पािील

२

समीक्षामीमासं ा (वसद्चातं न अवण समीक्षण), गगं ाधर पािील

३

समीक्षा – वसद्चातं , वमवलदं मालशे अवण ऄशोक जोशी

४

िाङ्मयीन िाद, म. सा. पररषद, प्रकाशन पणु े

५

िीकावििेक, 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
मानसशास्त्रीय समीक्षा, डॉ. ऄ. िा. कुलकणी

९

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 ि संस्कृ ती, वदगबं र पाध्ये
१५ सावहत्यशास्त्र : स्िरूप अवण समस्या, िसंत पािणकर
१६ अधवु नक 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 वदशेने, या. िा. िडस्कर
२१ तौलवनक सावहत्याभ्यास : मल
ू तत्त्िे अवण वदशा, िसतं बापि
२२ िीकावििेक, श्री. के . क्षीरसागर
२३ िीका प्रपंच, कमलाकर दीवक्षत,मेहता 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, पाध्ये
२९ िाङ्मयीन िाद : संकपपना ि स्िरूप, संपा. सीताराम रायकर, अनंद यादि
३० समीक्षेतील नव्या सक
ं पपना, सपं ा.डॉ.मनोहर जाधि
३१ सामावजक शास्त्रे अवण सावहत्य, सपं ा.डॉ.ह.श्री.साने
३२ सावहत्य अवण संस्कृ ती, डॉ. द.ु का. संत
३३ िाङ्मयीन संज्ञा ि संकपपना कोश, संपा. िसंत डहाके ि आतर
३४ कवितेची शैली, डॉ. महेंि कदम
३५ कादबं री : सार अवण विस्तार, डॉ.महेंि कदम
३६ स्त्रीिादी विचार अवण समीक्षेचा मागोिा, डॉ.शोभा पािील,
३७ समीक्षेतील ऄितरणे, रा.ग. जाधि
३८ मराठीतील रूपवनष्ठ समीक्षा, डॉ. वसद्चाथर अगळे

मराठी विषयाचा पनु रर वचत ऄभ्यासक्रम, जनू २०२० पासनू

Page 10

चौथे सत्र
सावहत्य सांशोधन [CC -14]
अभ्यासक्रम :
१

सश
ां ोधनः सक
ां ल्पना ि स्िरूप :
१ संशोधन : संकपपना, स्िरूप, प्रेरणा, प्रयोजन, प्रकार अवण अिश्यकता
२ संशोधकांच्या ऄंगी ऄसणारे अिश्यक गणु

३ संशोधन प्रवक्रयेतील विविध िप्पे
४ सश
ं ोधनाची साधने : सदं भर ग्रथं , वनयतकावलके , िृत्तपिे, कोशिाङ्मय, सवू चिाङ्मय, हस्तवलवखते,
वशलालेख, ताम्रपि आ.
२ सावहत्य सांशोधनाची अभ्यासक्षेत्रे
१ सावहत्यकृ तीवनष्ठ संशोधन
२ सावहत्यप्रकारवनष्ठ संशोधन
३ लेखकाचा ऄभ्यास
४ कालखडं ाचा ऄभ्यास
५ विवशष्ट धमरसंप्रदायाचा ऄभ्यास
६ भावषक संशोधन
७ लोकसावहत्यविषयक संशोधन
८ तौलवनक सावहत्याभयास
९ िाङ्मयेवतहासासंबंधी संशोधन
१० संवहता संपादन ि विश्ले षण
३ आतां विरद्याशाखीय सांशोधन
१ सावहत्य अवण तत्त्िज्ञान
२ सावहत्य अवण समाजशास्त्र
३ सावहत्य अवण मानसशास्त्र
४ सावहत्य अवण संस्कृ ती
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 सश
ं ोधन विषयाची वनिड
२ सश
ु नात्मक,
ं ोधन पद्चती : विमशरक पद्चती, शास्त्रीय पद्चती, क्षेिीय, सिेक्षणात्मक, वनष्ट्कषारत्मक, तल
ऄिगामी, ईदगामी, ऐवतहावसक, समाजशास्त्रीय, विश्ले षणात्मक अदी पद्चती.
३ संशोधन प्रारूप, अराखडा स्िरूप
४ सदं भरसाधने, आिं रनेििरील साधने
सांदभर ग्रांथ :
१

भाषा ि सावहत्य सश
ं ोधन : खडं १,२,३- १९८९, सपं ा.िसतं स.जोशी, म.ना.ऄदितं , ग.ं ना.जोगळेकर ि
आतर संपादक, महाराष्ट्ट्र सावहत्य पररषद, पणु .े

२

शोध वनबंधाची लेखनपद्चती, स.ग.ं मालशे, लोकिाङ्मय गृह प्रकाशन मबंु इ.

३

मराठी सावहत्य सश
ु े.
ं ोधन : स्िरूप अवण वदशा, श.ं रा.राणे, का.स.िाणी म.प्र.ऄ.संस्था धळ

४

मराठी सावहत्य सश
ं ोधन : नव्या वदशा, सपं ादक- ऄविनाश अिलगािकर,प्रवतमा प्रकाशन, पणु .े

५

सावहत्याचा ऄभ्यास- डॉ.र.बा.मचं रकर सद्भाि ग्रंथ, च.ं वि.जोशी ि आतर, प्रवतमा प्रकाशन, पणु .े

६
७

संशोधनाची वक्षवतजे- वि.वभ.कोलते, गौरि ग्रंथ, भा.ल.भोळे संपादक, ऄमेय प्रकाशन, नागपरू .
प्राचीन मराठी हस्तवलवखतेः संशोधन अवण संपादन, श्री.रं.कुलकणी,का.स.िाणी ि.प्र.ऄ.संस्था, धळ
ु े.

८

मराठी प्रबंध सचू ी, ि.वि. कुलकणी, सावहत्य प्रसार कें ि, नागपरू .

९

मराठी सावहत्य संशोधन, म.पां.भािे, श्रीहरी वभडे, पद्माकर वशरिाडकर (संपादक ), महाराष्ट्ट्र सावहत्य
पररषद, ठाणे.

१० शोधविज्ञान कोश, द.ु का.संत, पणु े विद्यावथरगहृ प्रकाशन, पणु .े
११ मराठी संशोधनविद्या, डॉ.ईषा देशमख
ु , स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु .े
१२ सावहत्य शोधणी, डॉ.ईषा देशमख
ु , नीहारा प्रकाशन, पणु े .
१३ सावहत्यसमीक्षा अवण पाररभावषक संज्ञा, िसंत दाितर, म.रा.सा.स.ं मडं ळ, मबंु इ,
१४ संशोधन पद्चती : प्रवक्रया अवण ऄतं रंग, डॉ.द.ु का.संत, ऄनाथ विद्यावथरगहृ प्रकाशन, पणु े
१५ सश
ं ोधन : स्िरूपअवण पद्चती, सपं ादकः डॉ.स.ु रा.चनु ेकर, रंगनाथ पठारे , वश.प्र. सस्ं था, सगं मनेर.
१६ लोकसावहत्य शोध ि समीक्षा, रा.वच.ं ढेरे.
१७ सश
ं ोधन : वसद्चांत ि पद्चती,सदा कऱ्हाडे
१८ सावहत्य संशोधन : िािा अवण िळणे, डॉ.सधु ाकर शेलार,ऄक्षरिाङ्मय प्रकाशन,पणु .े
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१९ लोकसावहत्य मीमांसा, भाग १, २, डॉ.वििनाथ वशदं े
२० लोकसावहत्य स्िरूपि वििेचन, कालभतू
२१ िाङ्मयीन विद्रता, डॉ.द.ु का.सतं .
२२ लोकसावहत्याचे स्िरूप, डॉ. तारा भिाळकर
२३ लोकगीतांचे माझे स्मरण, डॉ.य.ग. वशदं े
२४ लोकमानसातील पारंपररक कोळीगीते, शेि्य,े जगदीश संसारे , रामचंि िरड
२५ लोकसावहत्य दशरन, (संपा.)डॉ.रमेश देिरे
२६ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यास वदशा, डॉ. तारा भिाळकर
२७ लोकसावहत्यातील कुिुंब वचिण, डॉ.लता महाजन
२८ लोकसावहत्यातील स्त्रीजीिन, डॉ.भारती रे िडकर
२९ सावहत्यसंशोधन : िािा अवण िळणे - डॉ.सधु ाकर शेलार.
३० सश
ं ोधनप्रदीप, डॉ.िेदश्री वथगळे
३१ ज्ञानेिरी ऄध्याय ९, डॉ. विद्यासागर पािंगणकर, डॉ. ऄशोक देशमाने
३२ सावहत्य : संशोधन ि समीक्षा, राजेंि सलालकर
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नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 11]
वतसरे सत्र
उविष्टे:
१

मध्ययगु ीन कालखडं ातील सावहत्यप्रकार, संकपपना ि स्िरूप लक्षात घेण.े

२

सावहत्यकृ तींची िैवशष्ट्ये जाणनू घेण.े

३

सावहत्यकृ तींतील िाङ्मयीनमपू ये अवण जीिनमपू ये जाणनू घेण.े

४ कालखडं अवण सावहत्यकृ तीच्या वनवमरतीचा ऄनबु ंध शोधणे.
अभ्यासक्रम :
नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृती
१ सतं ज्ञानदेिाचं े हररपाठाचे ऄभगं
२ स्मृवतस्थळ
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चौथे सत्र
नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 15]
अभ्यासक्रम :
नेमलेल्या मध्ययुगीन सावहत्यकृती
१ संत तक
ु ारामाचं े वनिडक ऄभंग
२ श्लोक के कािली, मोरोपतं

३ अज्ञापि, रामचंिपंत ऄमात्य

सतं तुकारामांचे वनिडक ऄभंग यामध्ये खालील ऄभगं ांचा समािेश करण्यात अला अहे.
अ.न. अभांग अांक
अभांग
अ.न. अभांग अांक
अभांग
१
२
संदु र तें ध्यान ईभें वििेिरी ।
१६
२००६
मावझये जातीचें मज भेिो कोणी ।
२
४६
विष्ट्णमु य जग िैष्ट्णिाच
१७
२११४
भाग्यितं म्हणों तयां ।
ं ा धमर ।
३
८७
कानडीनें के ला मऱ्हािा भ्रतार ।
१८
२३०६
हें वच दान देगा देिा ।
४
८८
सख
१९
२३८०
मंगु ीवचया घरा कोण जाय मळ
ु पाहता जिापाडें ।
ू ।
५
२६६
कन्या सासरु ावस जाये ।
२०
२४८१
िृक्षिपली अम्हां सोयरीं िनचरें ।
६
२८९
न लगे चंदना सांगािा पररमळ ।
२१
२६६९
अपल
ु ें मरण पावहलें म्यां डोळां ।
७
३२०
बरे देिा कुणबी के लों ।
२२
२८२१
भेिीलागीं जीिा लागलीसे अस ।
८
३४७
जें कां रंजलें गांजलें ।
२३
२८६४
जोडोवनयां धन ईत्तम िेव्हारें ।
९
९२३
कोणाच्या अधारें करूं मी विचार । २४
२८९२
मगंु ी होईवन साकर खािी ।
१०
९८७
मउ मेणाहून अम्ही विष्ट्णदु ास ।
२५
२९५०
अपवु लया बळें नाहीं मी बोलत ।
११
९९३
ऄणरु णीयां थोकडा ।
२६
३२५०
फोवडलें भांडारें ।
१२
१३२०
नामदेिें के लें स्िप्नामाजी जागें ।
२७
३२५१
अनंदाचे डोहीं अनदं तरंग ।
१३
१३३५
बरें जालें देिा वनघालें वदिाळे ।
२८
३३९६
अम्हां घरीं धन शब्दचीं च रत्नें ।
१४
१५९२
अपपु या माहेरा जाइन मी अतां ।
२९
४३३२
काय बा कररशी सोिळें ओिळें ।
१५
२०००
जेथें जातों तेथें तंू माझा सागं ाती । ३०
४४७१
अम्ही जातों अपपु या गािां ।
ऄभगं ऄंक हे श्री तक
ु ारामबािाच्ं या ऄभगं ाचं ी गाथा, महाराष्ट्ट्र राज्य सावहत्य अवण सस्ं कृ ती मडं ळ, मबंु इ, पनु मरिु ण २०११ नसु ार अहेत.

सांदभर ग्रांथ :
१
२
३
४
५
६
७
८

श्रीज्ञानेिरदशरन, संपा. न.ब.देशमख
ु
स्मृवतस्थळ, संपा.डॉ. रमेश अिलगािकर, चंिकला प्रकाशन,पणु े
स्मृवतस्थळ, संपा.डॉ. य.ू म.पठाण, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु .े
दमयंती स्ियंिर, संपा.डॉ.सतीश बडिे,वचन्मय प्रकाशन,औरंगाबाद
दमयतं ी स्ियिं र, सपं ा. शकंु तला पडंु े, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु .े
मोरोपंतांची श्लोकके कािली - संपा.सतीश बडिे, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपरू , ऄहमदनगर.
अज्ञापि,संपादक, विलास खोले, लोकिाड्मय गृह, मंबु इ
महाराष्ट्ट्र सारस्ित, वि.ल.भािे, श.ं गो.तळ
ु पळ
ु े
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९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०

मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, खडं १,२,३ महाराष्ट्ट्र सावहत्य पररषद, पणु े
प्राचीन मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, ऄ.ना.देशपाडं े
प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा अवण परंपरा, श्री.रं.कुलकणी
राजिाडेलेखसंग्रह, संपा. तकर तीथर लक्ष्मणशास्त्री जोशी
मराठी गद्याचे पिू रर ं ग, सपं ादक भीमराि कुलकणी
मराठी िाङ्मयाचा वििेचक आवतहास ऄिारचीन कालखंड, डॉ. प्र.न. जोशी
महाराष्ट्ट्र जीिन खडं १ ि २, ग.ं बा. सरदार
महाराष्ट्ट्राचा सांस्कृ वतक आवतहास, श.ं दा. पेंडसे
िाङ्मयेवतहासाची सक
ं पपना. द. वद. पडंु े
महानभु ाि संशोधन खंड-१. वि.वभ.कोलते
महानभु ािीय पंथ अवण त्याचे िाङ्मय, श.ं गो.तळ
ु पळ
ु े
यादिकालीन मराठी भाषा, श.ं गो.तळ
ु पळ
ु े
संत िाङ्मयाची सामावजक पािरभमू ी, ग.ं बा. सरदार
महानभु ाि संत, िसंत स.जोशी
चक्रधर चररि, वि.वभ.कोलते
मराठी भाषेचा ि िाङ्मयाचा आवतहास, बा.ऄ.वभडे
प्राचीन मराठी कविता खडं -१ ते ६, संपा. ज. शा.देशपांडे,कृ ष्ट्णदास महानभु ाि
महाराष्ट्ट्रीयांचे काव्यपरीक्षण, श्री.व्यं.के तकर
मराठी िाङ्मयाचा आवतहास खडं पवहला, ल.रा.पांगारकर
मराठी िाङ्मयावभरूचीचे विहगं ािलोकन, रा.श्री.जोग
महाराष्ट्ट्रातील पाच संप्रदाय, पं.रा.मोकाशी
पाच सतं किी, श.ं गो.तळ
ु पळ
ु े
िारकरी पंथ : ईदय ि विकास, भा.पं. बवहरि
ज्ञानदेि अवण नामदेि, श.ं दा. पेंडसे
मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, स.ग.ं मालशे
मराठी लािणी िाङ्मय, गगं ाधर मोरजे
पंवडती काव्य, के .ना.िाििे,कुसमु कुलकणी
पवं डत किी, के .ना.िाििे
मराठी अख्यान कविता: एक ऄभ्यास, ग.ं बा.ग्रामोपाध्ये
प्राचीन मराठी िाङ्मयाचे स्िरूप, ह.श्री.शेणोलीकर
मऱ्हािी लािणी, म.िा.धोंड
मराठी शावहरीची परंपरा, म.िा.धोंड
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४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१

मराठी शावहरी िाङ्मय, म.न.सहस्त्रबद्च
ु े
तिं किी तथा शाहीर, य.न.के ळकर
ऐवतहावसक पोिाडे खडं -१ ते ३, य.न.के ळकर
बखर िाङ्मय, र.वि. हेरिाडकर
महानभु ाि सावहत्य : शोधसंचार, डॉ. ऄविनाश अिलगािकर
संतसावहत्य अकलन अवण ऄध्यापन, िसंत अबाजी डहाके अवण आतर, महराष्ट्ट्र राज्य माध्य. ि ईच्च
माध्य. वशक्षण मडं ळ, पणु .े
तक
ु ा म्हणे, वदलीप वचिे
तक
ु ाराम, भालचिं नेमाडे
ियोदशी, सदानंद मोरे
चार भािडं े, सदानंद मोरे
तक
ु ारामदशरन, सदानदं मोरे
नाचू कीतरनाच्या रंगी, यशितं पाठक
तक
ु ा म्हणे भाग १, भाग २, डॉ. वदलीप धोंडगे
मध्ययगु ीन सावहत्याविषयी, डॉ.सतीश बडिे, मीरा बक्ु स पवब्लके शन,औरंगाबाद.
संत सावहत्य समीक्षेचे बीजप्रिाह, डॉ.सतीश बडिे, गरुु कुल प्रवतष्ठान,पणु .े
सावहत्याची सामावजकता, डॉ.सतीश बडिे,शब्दालय प्रकाशन,श्रीरामपरू ,ऄहमदनगर.
मराठी संत किवयिींचा आवतहास, डॉ. विद्यासागर पिांगणकर
िारकरी संप्रदाय : सावहत्य ि तत्त्िज्ञान, डॉ. विद्यासागर पिांगणकर
मध्ययगु ीन मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, डॉ. विद्यासागर पिांगणकर
संतसावहत्यातील सामावजकता, डॉ. तानाजी पािील
महानभु ाि अवण िारकरी सावहत्य, सग्रु ाम पपु ले
महानभु ाि अवण िारकरी सावहत्याचे ऄतं रंग, सग्रु ाम पपु ले
ज्ञानदेिांचा लोकतत्त्िीय ऄभ्यास, डॉ. प्रमोद पडिळ, स्नेहिधरन प्रकाशन, पणु .े
सतं सावहत्य मीमांसा, सपं ादक डॉ. ताहेर पठाण, डॉ. न.ब.कदम
दीप चैतन्याचा, डॉ. ऄशोक वलंबेकर
िारी एक अनंद सोहळा, दीपक वबचे
पसायदान, दीपक वबचे
संत सावहत्य : स्िरूप अवण शोध, डॉ. बाबरु ाि ईपाध्ये
संतांचे भक्ती अदं ोलन, डॉ. संदीप तापकीर
संत तक
ु ाराम गाथेतील लोकमानस, डॉ.दत्तािेय फलके , सप्रु भा प्रकाशन, नावशक.प्रथमािृत्ती २०१५.
https://www.youtube.com/watch?v=_PhGAp2QnwM
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नेमलेल्या अिारचीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 11]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१

ऄिारचीन कालखडं ातील सावहत्यप्रकार, संकपपना ि स्िरूप लक्षात घेण.े

२

सावहत्यकृ तींची िैवशष्ट्ये जाणनू घेण.े

३

सावहत्यकृ तींतील िाङ्मयीनमपू ये अवण जीिनमपू ये जाणनू घेण.े

४

ऄिारचीन सावहत्यप्रकारांची िैवशष्ट्ये जाणनू घेण.े

५

कालखडं अवण सावहत्यकृ तीच्या वनवमरतीचा ऄनबु ंध शोधणे.

अभ्यासक्रम :
१ स्त्रीपरू
ु ष तल
ु ना – ताराबाइ वशंदे
२ शेिजी प्रताप – मक
ु ंु दराि पािील
३ शोभा यािा – शफाऄत खान
चौथे सत्र
नेमलेल्या अिारचीन सावहत्यकृतींचा अभ्यास [CC- 15]
अभ्यासक्रम :
१ ऄमेररका - ऄवनल ऄिचि
२ वदिे गेलेले वदिस – रंगनाथ पठारे
३ िाि तडु िताना - ईत्तम कांबळे
सदां भर ग्रथ
ां :
१ ताराबाइ वशदं े-वलवखत स्त्री परुु ष तल
ु ना, संपा.विलास खोले
२ स्त्री-परुु ष तल
ु ना- संपा. नागनाथ कोत्तापले
३ शेिजी प्रताप, संपा. प्रा. जी.ए. ईगले, दीनवमिकार मक
ु ंु दराि पािील स्मारक सवमती, तरिडी, ता.
नेिासे वज. ऄ. नगर, वद्रतीय अिृत्ती, २००३.
४ सत्यशोधक मक
ु ंु दराि पािील, एरंडे ऄशोक, स्फूती प्रकाशन, ऄ. नगर, प्रथमािृत्ती,१९९६.
५ ऄिारचीन मराठीतील खडं काव्ये ( १८५०-१९५०), तोडमल ह. वक., कााँविनेंिल, पणु ,े अ. पवहली,
१९६३.
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६ सत्यशोधक सावहत्याचा आवतहास(खडं पवहला), श्रीराम गदंु क
े र, मक्त
ु रंग प्रकाशन, लातरू , प्रथमािृत्ती,
१ मे २०१०.
७ सत्यशोधक चळिळ : िािचाल अवण वचवकत्सा, संभाजी खराि, प्रवतमा प्रकाशन, पणु .े
८ सत्यशोधकीय वनयतकावलके , डॉ. ऄरुण वशदं े, कृ ष्ट्णा संशोधन ि विकास ऄकादमी, मगं ळिेढा,
सोलापरू , वद्रतीय अिृत्ती, २८नोव्हेंबर २०१९.
९ माझ्या वलखाणाची गोष्ट, ऄवनल ऄिचि, समकालीन प्रकाशन
१० समकालीन कादबं रीकार : भालचंि नेमाडे अवण रंगनाथ पठारे , राम िाघमारे , शब्दालय प्रकाशन
११ प्रत्यय अवण व्यत्यय एक संिाद, वदलीप परुु षोत्तम वचिे अवण रंगनाथ पठारे , शब्दालय प्रकाशन
१२ रंगनाथ पठारे यांच्या सावहत्यातील स्री-दशरन, राजेंि सलालकर, शब्दालय प्रकाशन
१३ वतरकसपणातील सरळता, संपा. राजन गिस, शब्दालय प्रकाशनअधवु नक मराठी िाङ्ममयाचा
आवतहास खंड १ ि २, डॉ. ऄ. ना. देशपांडे
१४ सावहत्य : अशय अवण अविष्ट्कार, सतीश कामत
१५ डॉ. रंगनाथ पठारे सावहत्य विशेषांक, सक्षम समीक्षा, संपा. डॉ. शैलेश विभिु न, ऑक्िो- नोव्हेंवडसेंबर २०१९.
१६ वनिडक ईत्तम कांबळे - संपा. प्रपहाद लल
ु ेकर, कै लाश पवब्लके शन, औरंगाबाद.
१७ सावहवत्यक ईत्तम कांबळे , डॉ.वसंधू जयितं अिळे , वनवमरती संिाद प्रकाशन, कोपहापरू .
१८ ईत्तम कांबळे यांची अत्मकथने, संपा.डॉ. शैलेश विभिु न, डायमडं पवब्लके शन,पणु .े
१९ ईत्तम कांबळे यांच्या गाजलेपया प्रस्तािना, संपा. वमवलंद कसबे, सगु ािा प्रकाशन, पणु े
२० ईत्तम कांबळे ऄव्यक्त माणसांच्या कथा, संपा. राजन गिस, मनोविकास प्रकाशन,पणु .े
२१ िाि तडु ितानाच्या शोधात, संपा. अशतु ोष पािील, शब्दालय प्रकाशन,
२२ मराठी िाङ्मयाचा आवतहास, खडं ४,५,६, महाराष्ट्ट्र सावहत्य पररषद, पणु े
२३ प्रदवक्षणा खडं १ ि २ (सा.िा.नावशक), कॉन्िीनेन्िल प्रकाशन, पणु े
२४ मराठी िाङ्मयाचा वििेचक आवतहास ऄिारचीन कालखडं , डॉ. प्र.न. जोशी
२५ ऄिारचीन मराठी गद्याची पिू पर ीवठका, ग.ं बा. सरदार
२६ मराठी गद्याचा आग्रं जी ऄितार, द. िा. पोतदार
२७ महाराष्ट्ट्र जीिन खंड १ ि २, ग.ं बा. सरदार
२८ सावहत्य समाज अवण संस्कृ ती, वदगबं र पाध्ये
२९ मराठी िाङ्मयाची सांस्कृ वतक पािरभमू ी, गो. म. कुलकणी
३० ऄिारचीन मराठी िाङ्मयाची सांस्कृ वतक पािरभमू ी, सदा कऱ्हाडे
मराठी विषयाचा पनु रर वचत ऄभ्यासक्रम, जनू २०२० पासनू

Page 19

३१ एकोवणसाव्या शतकातील महाराष्ट्ट्र, य. वद. फडके
३२ विसाव्या शतकातील महाराष्ट्ट्र, य. वद. फडके
३३ मराठी सावहत्य प्रेरणा अवण स्िरूप, गो. मा. पिार ि म. द. हातकणगं लेकर
३४ मराठी िाङ्मयाची सद्यवस्थती, सपं ादक डॉ.विद्यागौरी विळक, डॉ. द. वद. पडंु े
३५ मराठी कथा रूप अवण पररसर, म. द. हातकणगं लेकर
३६ मराठी कथा ईदगम अवण विकास, आदं मु ती शेिडे
३७ धार अवण काठ, नरहर कुरुंदकर
३८ िीकास्ियंिर, भालचंि नेमाडे
३९ खडक अवण पाणी, गगं ाधर गाडगीळ
४० अधवु नक मराठी कविता, रा. श्री. जोग
४१ कविता अवण प्रवतमा, सधु ीर रसाळ
४२ मराठी कविता, िा.ल. कुलकणी
४३ कवितेविषयी, िसतं अबाजी डहाके
४४ मराठी नािक अवण रंगभमू ी, वि. भा. देशपांडे
४५ नािक िाङ्मयप्रकार, दत्ता भगत, यशितं राि चव्हाण महाराष्ट्ट्र मक्त
ु विद्यापीठ, नावशक
४६ नािक : अशय अवण अकलन, ऄवनल सपकाळ
४७ मराठी रंगभमू ीच्या तीस रािी खडं १, २ ि ३, मकरंद साठे
४८ रंगविमशर, नरहर कुरुंदकर
४९ शोकनाि्याचे सावहत्यरूप, सदा कऱ्हाडे
५० मराठी नाि्यकला अवण नाि्यिाङ्मय, श्री.ना.बनहट्टी
५१ नािक एक वचतं न, िसतं कानेिकर
५२ दवलत रंगभमू ी, भालचिं फडके
५३ अधवु नक 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, देिानंद सोनिक्के
५८ मराठी कादबं रीचा आवतहास, चंिकांत बांवदिडेकर
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५९ मराठी कादबं री पवहले शतक, कुसमु ािती देशपांडे
६० कादबं री अवण मराठी कादबं री, ईषा हस्तक
६१ मराठी कादबं री प्रेरणा ि स्िरूप, कुसमु ािती देशपाडं े
६२ मराठी प्रादेवशक कादबं री, मदन कुलकणी
६३ कादबं री : स्िरूप ि समीक्षा, द. वभ. कुलकणी
६४ वनिडक मराठी समीक्षा, संपादक गो. मा. पिार
६५ कादबं री : एक सावहत्यप्रकार, हररश्चंि थोरात
६६ मराठी कादबं री : िेसष्ट ते तेरा, हररश्चंि थोरात
६७ सावहत्यकृ तीचा ऄभ्यास, हररश्चंि थोरात
६८ अत्मचररि मीमांसा, अनंद यादिचररि - अत्मचररि, ऄ. म. जोशी
६९ चररि - अत्मचररि, सदा कऱ्हाडे
७० दवलताचं ी अत्मकथने : सक
ु ािे
ं पपना ि स्िरूप, डॉ. िासदु िे मल
७१ दवलत अत्मचररिे : सावहत्य अवण समाज - डॉ. रमेश धोंडगे
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 कादबं री, वशरीष लांडगे
७८ मराठी कादबं री अशय अवण अविष्ट्कार, दत्ता घोलप
७९ महाराष्ट्ट्रातील विस्थावपत अवण मराठी कादबं री, सजं य नगरकर
८० एकोवणसािे शतक : सधु ारणािाद ि मराठी सावहत्य, सधु ाकर शेलार, स्िरूप प्रकाशन, औरंगाबाद
८१ मराठी सावहत्य : काही लेखनबंध, डॉ.सधु ाकर शेलार, स्िरूपप्रकाशन, औरंगाबाद
८२ मराठी कादबं री : परंपरा अवण वचवकत्सा, राजेंि सलालकर
८३ कामगार कवितेतील सामावजक जावणिा, डॉ. वदलीप पिार, सगु ािा प्रकाशन, पणु े
८४ मराठी ग्रामीण लेवखकांची कथा, जया कदम, शब्दिैभि प्रकाशन, पणु .े
८५ ग्रामीण लेवखकांचे सावहत्य: स्िरूप, विकास अवण वदशा, संपादक- डॉ. जया कदम, डॉ. प्रिीण
तािे देशमख
ु , प्रा. राणी शेंडकर, शब्दिैभि प्रकाशन, पणु .े
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८६ सावहत्यातील स्त्रीिाद, संपादक महादेि िाळंुज, प्रज्ञा लामतरु े
८७ ग्रामीण बोलीभाषेचे िैभि, प्रज्ञा लामतरु े
८८ अधवु नक मराठी कविता : िेदना अवण वििोह, महादेि काबं ळे
८९ मराठी सावहत्याचे समकालीन सदं भर, विनायक येिले
९० स्त्रीभान : वस्त्रयांच्या सावहत्याची समीक्षा, संपादक कविता घोंगडे
९१ कादबं रीवनवमरती विशेषांक, संपादक बाळासाहेब घोंगडे
९२ तीन नािके , नागनाथ बळते
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लोकसावहत्याची मूलतत्त्िे आवण मराठी लोकसावहत्य [CBOP - 12]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१ लोकसावहत्याच्या मल
ू ततत्त्िांची ओळख करून देण.े
२ मराठीतील लोकसावहत्याच्या संकलन, संशोधन ि मपू यनास चालना देण.े
३ लोकसावहत्याचे स्िरूप, व्यापकता ि सिरसमािेशकता लक्षात अणनू देण.े
४ लोकसावहत्यातील विविध प्रकार, स्िरूप ि विशेष समजािनू घेण.े
५ लोकसावहत्यातील सामावजक, धावमरक, सांस्कृ वतक जावणिा स्पष्ट करणे.
६ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासक्षेिाची व्याप्ती समजािनू घेण.े
७ लोकसावहत्याचे कलात्मक सौंदयर ि कलाविष्ट्काराचे स्िरूप जाणनू घेण.े
८ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासकांचे लोकसावहत्यातील योगदान ऄभ्यासणे.
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 ि सास्ं कृ वतक जीिनाशी ऄसलेले ऄनबु धं

६ लोकसावहत्याचे आवतहास, परु ातत्त्ि, मानिश
ं शास्त्र, भाषाशास्त्र, मानसशास्त्र, धमरशास्त्र, दैितकथाशास्त्र
आ. शास्त्रांशी ऄसलेले ऄनबु ंध.
२ लोकसावहत्याचा अभ्यास
१ लोकसावहत्याचे जागवतक ऄभ्यासक्षेि
२ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासाच्या विविध सप्रं दाय ि त्याच
ं े िेगळे पण
३ लोकसावहत्य ि लोकजीिन
१ लोकसावहत्य अवण लोकजीिनप्रिाह ऄनबु ंध
२ लोकसावहत्याचावनसगर, तत्त्िज्ञान, मानिी जीिन, शास्त्रे, समाज, संस्कृ ती, धमर, व्यिहार आ.
३ क्षेिांशी ऄसलेपया ऄनुबंधाचेस्िरूप
४ लोकसावहत्यातील पररितरन, पयारय अवण वचरंतनत्ि
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४ लोकसावहत्य ि ग्राांवथक सावहत्य सांबांध
१ लोकसावहत्य अवण महाकाव्य यांचा ऄनबु ंध
२ लोकसावहत्य ि सतं किीची कविता (ऄभगं , ओिी, पदे गौळणी, अरत्या भारूडे आ.)
३ लोकसावहत्य ि ऄिारचीन सावहत्य याच
ं ा ऄनबु धं
४ लोकसावहत्यातील लोकतत्त्ि, अवदबंध अवण लोकबंध
५ लोकसावहत्यातील लोकसमजतु ी, रूढी-परंपरा, विधी-विधाने, मिं -तंि, लोकभ्रम, लोककला,
सामावजक ि भावषक संकेत,िाक्प्रचार, म्हणी, कोडी, ईखाणे आ.
६ लोकसावहत्याचे प्रादेवशक, सामावजक अवण सास्ं कृ वतक विशेष
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चौथे सत्र
लोकसावहत्याची मूलतत्िे आवण मराठी लोकसावहत्य [CBOP -16]
अभ्यासक्रम :
१ मराठीतील लोकसावहत्याचे स्िरूप
१ मराठीतील लोकसावहत्याचा अशय, भाषा, रचना, प्रदेश यांचे विशेष
२ मराठी लोकगीतेः प्रेरणा ि स्िरूप ि विशेष : अ) १. स्त्रीगीते २. परुु षगीते 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 भेद इ) लोकगीते ि
अधवु नक गेय कविता (भािगीते, पदे ि आतर कविता, नाि्यगीते, वसनेगीते)
२ मराठी लोककथाः प्रेरणा,स्िरूप ि विशेष
१ लोककथांचे प्रकार : १) दैितकथा, ईत्पत्तीकथा, व्रतकथा आ. २) ऄद्भुत कथा, पररकथा ३) दतं कथास्थावनक ि भिकी दतं कथा ४) प्राणीकथा, बोधकथा ५) हस्तकथा ६) मालाकथा ७) लोककथा,
कपपनाबधं 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 लोकसंस्कृ ती ईपासकाचे अविष्ट्कारिासदु िे , वपंगळा, वचिकथी, भत्ु ये, गोंधळी,िाघे,मरीअइ, नंदीबैलिाले, माकडिाले, दरिेशी, कोपहािी,
मागं गारूडी आ.
२ मराठी लोकसावहत्याचे कलात्मक सौंदयर : १ मराठी लोकसावहत्याचे कलात्मक सौंदयर : स्िरूप ि
विशेष २ लोककला सादरीकरण: ऄवभजात, अधवु नक कला ि सावहत्याशी ऄनबु ंध ३
सावहत्यसमीक्षेचा लोकसावहत्य शास्त्रीय (लोकतत्त्िीय वकंिा लोकबधं ात्मक) दृवष्टकोन ४
लोकसावहत्याचे सादरीकरण, जावणिा अवण अस्िाद्यता
४ मराठी लोकसावहत्य अभ्यासकाांची परांपरा आवण विविध सांस्था
१ मराठी लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासकाचं ा पररचय
२ साने गरुु जी, सरोवजनी बाबर, दगु ार भागित, रा.वचं. ढेरे, प्रभाकर मांडे, ग.ं ना.मोरजे अदी.
३ लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासात साहाय्य करणाऱ्या सस्ं थाचं ा पररचय : अ) महाराष्ट्ट्र राज्य लोकसावहत्य
सवमती, पणु े आ) लोकसावहत्य संशोधन मडं ळ, औरंगाबाद
सांदभर ग्रांथ :
१

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

२

The Science of Folklore Alexander & Karappe

३

Introducting Folklore Kenneth & Mary Clarke
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४

लोकसावहत्याचे ऄतं ःप्रिाह, डॉ. प्रभाकर मांडे

५

लोकसावहत्याचे स्िरुप- डॉ. प्रभाकर मांडे

६

लोकसावहत्याचे लेणे- डॉ. मालती देशपाडं े

७

ऄपौरुषेय िाङ्मय- डॉ.कमलाबाइ देशपाडं े

८

सावहत्याचे मळ
ू धन- द.बा.कालेकर ि िा.कृ .चोरघडे

९

लोकसावहत्याची रूपरे षा - दगु ार भागित

१०

धमर अवण लवकसावहत्य - दगु ार भागित

११

मराठीतील स्त्रीधन-डॉ.सरोवजनी बाबर

१२

मराठी लोकगीते- डॉ.सरोवजनी बाबर

१३

मराठी लोककथा- डॉ. सरोवजनी बाबर

१४

महाराष्ट्ट्र राज्य लोकसावहत्यमाला पष्ट्ु प ११- संपादन - डॉ. सरोवजनी बाबर

१५

मराठी तमाशा- नामदेि व्हिकर

१६

मराठी लोकसस्ं कृ तीचे ईपासक- डॉ. रा.वच.ं ढेरे

१७

लोकसावहत्याचे स्ितंि ऄभ्यासक्षेि- डॉ. ग.ं ना. मोरजे

१८

लोकसावहत्य कलाविचार- डॉ.ग.ं ना. मोरजे

१९

लोकसावहत्य विचार- डॉ.ऄवनल सहस्रबद्च
ु े

२०

नाचू कीतरनाचे रंगी- डॉ. यशिंत पाठक

२१

भारतीय वमथयांचा मागोिा- वििनाथ खैरे

२२

लोकबंध- डॉ.ऄवनल सहस्रबुद्चे
अवदिासी कलाविि- गोविदं गारे

२३
२४
२५

लोकनाि्याची परंपरा- वि.कृ . जोशी
लोकसवं चत- डॉ.तारा भिाळकर

२६

लोकसावहत्य : ईद्गम ि विकास -डॉ. शरद व्यिहारे

२७

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

२८
२९

संतसावहत्य अवण लोकसावहत्य- डॉ.रा. वच.ं ढेरे
लोकधािी- द.ग.गोडसे

३०

मराठी लोककथा : स्िरूपमीमांसा- सौ. िैदहे ी कोळेकर

३१

लोकसावहत्य संशोधनपद्चती- डॉ.ऄवनल सहस्रबद्च
ु े
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३२

लोकसावहत्याची मीमांसा भाग-१ ि २- डॉ. वििनाथ वशदं े

३३

लोकसावहत्य : रंग अवण रे खा- डॉ.शरद व्यिहारे

३४

मराठी स्त्रीगीते- डॉ.शरद व्यिहारे

३५

वभपलाचं ी गाणी- डॉ.सदु ाम जाधि

३६

लोककथा अवण मीमांसा-डॉ.कुलकणी

३७

लोकसावहत्य अवण आवतहास-डॉ. ग. ना. मोरजे

३८

लोकसावहत्याचा क्षेिीय ऄभयास- डॉ. ग. ना. मोरजे

३९
४०

लोकनाि्य : ईद्गम अवण विकास- डॉ. परुु षोत्तम कालभतू
रंगबाजी- रुस्तमु ऄचलखांब

४१

लोकिाङ्मय स्िरुप- डॉ. शरद व्यिहारे

४२

महाराष्ट्ट्र राज्य लोकसावहत्य सवमतीची सिर प्रकाशने

४३
४४

कूिकथेची कूळकथा- डॉ. ग.ं ना. मोरजे
प्राणी लोककथा- डॉ. ग. ना. मोरजे

४५

वजप्सी लोककथा- डॉ. ग. ना. मोरजे

४६

लोकिाङ्मयशास्त्र- पद्मगधं ा प्रकाशन

४७

लोकसावहत्य अवण लोकसंस्कृ ती- डॉ. विद्या व्यिहारे

४८

लोकगीताची सामावजक पािरभमू ी- डॉ.विद्या व्यिहारे

४९
५०

लोकरंजनाची पांरपररक माध्यमे- डॉ. शरद व्यिहारे
मराठी लोककथागीत- डॉ.वदनकरराि कुलकणी

५१

लोकसावहत्याचे स्िरूप-डॉ.तारा भिाळकर

५२

स्त्रीधन- डॉ.ईषा रािसाहेब वशदं े

५३

लोकसावहत्य दशरन- (सपं ा.) डॉ.रमेश देिरे

५४

लोकसावहत्याच्या ऄभ्यासवदशा- डॉ. तारा भिाळकर

५५

लोकबंधात्मक वचवकत्सा- डॉ. ऄवनल सहस्त्रबद्च
ु े
लोककला - डॉ. ऄवनल सहस्त्रबद्च
ु े

५६
५७
५८

लोकसंस्कृ ती अवण लोकसावहत्य - डॉ.ऄवनल सहस्रबद्च
ु े
तमाशा एक रांगडी कला, संदश
े भडं ारी

५९

शावहरीचे लोकरंग, ऄबं ादास तािरे
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६०

तमाशा लोकरंगभमू ी, रुस्तमु ऄचलखांब

६१

मराठी लोककथा, सरोवजनी बाबर

६२
६३

रंगबाजी, रुस्तमु ऄचलखाबं
म्हणी : ऄनभु िाच्या खाणी - डॉ. बाळासाहेब गजंु ाळ

६४

ज्ञानेिरांचा लोकतत्त्िीय ऄभ्यास -डॉ.प्रमोद पडिळ

६५

शावहरांचे शाहीर : भाउ फक्कड – प्रा.पांडुरंग ऐिळे

६६

तमाशा : कला अवण जीिन - डॉ.सनु ील चंदनवशिे

६७

लोकसावहत्यातील स्त्रीजीिन -डॉ.भारती रे िडकर

६८

भलरी - डॉ. सभु ाष शेकडे

६९

अतमधे कीतरन - डॉ. सभु ाष शेकडे

७०

दळण दवळते दवळते - डॉ.सभु ाष शेकडे

७१

सख
ु दःु खाचे सगे सोयरे - डॉ.सभु ाष शेकडे

७२

विरंगळ्
ु याची गाणी- डॉ.सभु ाष शेकडे
सातारी बोलीचा सांस्कृ वतक अविष्ट्कार, डॉ. जया कदम

७३
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वकांिा
सौंदयरशास्त्र [CBOP - 12]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१ सौदयरशास्त्राचा पररचय करून घेणे.
२ सौदयरशास्त्र अवण विज्ञान, मनोविज्ञान, तत्त्िज्ञान आतर शास्त्रे यातील परस्पर संबंध समजािनू घेण.े
३ सौंदयरविषयक प्रमख
ु वसद्चांतांचा पररचय करून घेण.े
४ सौंदयारनभु ि ही संकपपना अवण त्यामागील घिक समजािनू घेण.े
५ सौंदयरिाचक विधानांचे स्िरूप अवण त्यामागील दृष्टीकोण समजािनू घेण.े
६ कलाकृ तीचे रूप ही संकपपना समजािनू घेण.े
७ सावहत्यविचार, समीक्षाविचार अवण सौंदयरशास्त्र यातील ऄनुबधं स्पष्ट करणे.
८ सौंदयरतत्त्िाचं ी अकलनक्षमता विकवसत करणे.
अभ्यासक्रम :
१

सौंदयरशास्त्राचे स्िरूप
१ सौंदयरशास्त्र ि विज्ञान, मनोविज्ञान अवण तत्त्िज्ञान संबंध
२ सौंदयरशास्त्र अवण समीक्षासंकपपना
३ वनसगारतील सौंदयर ि वनसगारबाहेरील सौंदयर

४ सौंदयरशास्त्र अवण निे 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 मपू यविधान
६ सौंदयरविधान अवण वद्रध्रिु ात्मकता
३ सौंदयरवसद्धाांत
१ अविष्ट्कारिाद
२ क्रीडावसद्चांत
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३ सख
ु िादाचा वसद्चांत
४ भािवनष्ठतेचा वसद्चांत

४

५ सह-ऄनभु तू ीचा वसद्चातं
६ लयवसद्चातं
सौंदयारनुभि
१ सौंदयारनभु ि अवण व्यािहाररक ऄनभु ि
२ सौंदयारनभु ि अवण तावकर क ऄनभु ि
३ सौंदयारनभु िाची विविधता ि स्िायत्तता
४ सौंदयारनभु िातील तिस्थता
५ सौंदयारनभु िाची भािना
६ सौंदयारनभु िातील ज्ञानशक्तीचे मक्त
ु मेलन
७ सौंदयारनभु िातील िैविकता
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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

२

४ सौंदयरभािनेचे कायर
कला आवण रूप
१ रूप (Significant Form)म्हणजे काय?
२ ऄॅररस्िॉिलची रूपविषयक कपपना
३ कलाकृ तीची सेंविय एकात्मता

३

४ कलाकृ तीचे ऄथरपणू र रूप
कलेचे पररणाम
१ कलेच्या पररणामाचे स्िरूप
२ भािनांचे विरे चन ऄथिा विशद्च
ु ीकरण
३ भािनात्मक समाधानता

४

४ पररणामकारक सदं श
े न
सौंदयरशास्त्र आवण समीक्षा
१ सौंदयरशास्त्र अवण समीक्षेचे स्िरूप
२ सौंदयरशास्त्र अवण सावहत्यविचार
३ सौंदयरशास्त्र अवण समीक्षाविचार

४ सौंदयरशास्त्राभ्यास अवण समीक्षकता
सांदभर ग्रांथ :
१

सौंदयरमीमांसा- रा.भा.पािणकर

२

कािं ची सौंदयरमीमासं ा- रा.भा. पािणकर

३

क्रोचेचे सौंदयरशारस्त्र- रा.भा.पािणकर

४

ऄॅररस्िॉिलचे काव्यशास्त्र- गो.वि.करंदीकर
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५

सौंदयरविरचार- मबंु इ मराठी सावहत्य संघ

६

सौंदयारनभु ि- प्रभाकर पाध्ये

७

सौंदयर अवण सावहत्य- बा. सी. मढेकर

८

मढेकराचं े सौंदयरशास्त्र : पनु विरचार- सपं ा.- कमलाकर दीवक्षत

९

सृष्टी, सौंदयर ि सावहत्यमपू य- शरच्चंि मवु क्तबोध

१० मढेकरांचे सौंदयरशास्त्रः पनु ःस्थापना-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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वकांिा
लेखनविद्या आवण वनबध
ां लेखन [CBOP - 12]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१ जीिनव्यिहारामध्ये लेखनविद्येचे स्िरुप, महत्त्ि, गरज ि िेगळेपण समजािनू घेणे.
२ संिादाची भाषा ि लेखनाची भाषा यातील साम्यभेद समजािनू घेणे.
३ सामावजक, सास्ं कृ वतक, शासकीय, न्यायालयीन, अवथरक अदी क्षेिात मराठी भाषेचे ईपयोजन समजािनू
घेण.े
४ अधवु नक प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन कौशपये समजािनू घेणे.
५ वनबंधलेखनाचे स्िरुप, विविधता, गरज समजािनू घेणे.
अभ्यासक्रम :
१

भाषा : स्िरूप ि कायर
१ जीनिव्यिहारातील भाषेचे महत्ि
२ भाषेचे प्रकार, स्िरुप
३ भावषकसंिाद : स्िरुप, ईवद्ङष्टे, गरज
४ भाषेचेकायर, भाषा एक सामावजक सस्ं था
२ लेखनाची गरज ि महत्ि
१ वलपीची गरज ि महत्ि
२ बोलीभाषा ि वलवखतभाषा
३ वलवखत भाषेचे महत्ि ि व्याप्ती
४ लेखन एकसिं ाद : व्यक्तीगत पातळीिरील, सामावजक पातळीिरील
३ लेखनाचे प्रकार लवलत ि लवलतेतर लेखन :
१ लवलत लेखन : कथा, कादबं री, नािक, चररि, अत्मचररि ि कविता यांचे लेखन
२ लवलत लेखनाची शैलीिैवशष्ट्ये
३ लवलतेतर लेखन : शास्त्रीय लेखन, कायारलयीन लेखन, िैचाररक लेखन
४ लवलतेतर लेखनाची शैलीिैवशष्ट्ये
४ वनबांधलेखन
१ वनबंधाचे स्िरुप, हेतू गरज
२ वनबधं ाचे प्रकार
३ वनबंधलेखनासाठी अिश्यक कौशपये
४ वनबधं ाची शैली ि भाषा
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लेखनविद्या आवण वनबांध लेखन [CBOP - 16]
चौथे सत्र
अभ्यासक्रम :
१

ित्त
ृ पत्रीय लेखनविद्या
१ बातमी : लेखनकौशपय ि भाषािैवशष्ट्ये
२ ऄग्रलेख, स्फुिलेख, िृत्तलेखाचे लेखनकौशपय
३ जावहरातलेखन
४ जावहरातीच्या भाषेची िैवशष्ट्ये
२ नभोिाणीसाठी सवां हतालेखन
१ नभोिाणीसाठी बातमीलेखन कौशपय
२ नभोिाणीिरील भाषणलेखन कौशपय
३ नभोिाणीसाठी जावहरातसंवहतालेखन कौशपय
४ नभोिाणीिरील विविध िावहण्याच्ं या भाषेतील िे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 प्रमाणभाषेचे स्िरूप, गरज ि महत्ि
२ पररभाषा ि कायारलयीन पररभाषा ,पाररभावषक संज्ञा
३ शासकीय पररपिके , पिे, आवतिृत्त, विप्पणी यासाठीचे लेखनकौशपय
४ वनिेदन यवु नकोड ि सगं णकाचा िापर : ऄजरमसदु ा वनवमरती ,मावहतीपिक ,
सांदभर ग्रांथ :
१

व्यािहाररक मराठी, पणु े विद्यापीठ प्रकाशन

२

व्यािहाररक मराठी, डॉ.काळे , डॉ. पंडु े

३

पररभाषाविषयक शासकीय पस्ु तके (शासनव्यिहारात मराठी, पदनामकोश, अकाशिाणी, पररभाषाकोश आ.)

४

भाषा, मातृभाषा ि पररभाषा, डॉ. रा. सो. सराफ

५

Marathi Structural Patten, डॉ.मॅवक्सन बनरसन, जाइ वनमकर

६

An Intenstive Course in Marathi, डॉ. विजया वचिणीस

७

Larning Marath, डॉ. कपयाण काळे
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८

िैखरी, डॉ.ऄशोक के ळकर

९

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

१० जनसपं कर :सक
ं पपना अवण वसद्चान्त, सरु े श परु ी
११ व्यािहाररक मराठी, ल. रा. नवसराबादकर
१२ दरू दशरन, अकाशानंद
१३ दरू दशरनसाठी लेखन, के शि के ळकर
१४ व्यािहाररक मराठी भाषा, य.च.म.मक्त
ु विद्यापीठ प्रकाशन
१५ संिादाची मल
ू तत्त्ि,े य.च.म.मक्त
ु विद्यापीठ प्रकाशन
१६ संिादशास्त्र, श्रीपाद जोशी, संभि प्रकाशन
१७ सावहत्याची भाषा, भालचंि नेमाडे
१८ लोकसबं ंधविज्ञान, 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.सयाजीराजे 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.सधु ाकर शेलार,ऄक्षरिाङ्मय प्रकाशन,पणु .े
२८ मराठी सावहत्य : काही लेखनबधं , डॉ.सधु ाकर शेलार, स्िरूपप्रकाशन, औरंगाबाद
२९ जावहरातविि, सपं ादक, नदं न दीवक्षत, शब्द मपहार प्रकाशन, प्रथम अिृत्ती, २०१९
३० ऄक्षरवनष्ठांची मांवदयाळी, (ग्रंथ-शोध अवण िाचन-बोध), ऄरुण विके कर, रोहन प्रकाशन, २०१२.
३१ विक्रत्यांचे ऄतं रंग, वक. मो. फडके , प्रथमािृत्ती, विदल प्रकाशन, १९९७
३२ मल
ु ाखतीचा मिं ि नोकरीची हमी, भाउसाहेब वनमवगरीकर, श्रीविद्या प्रकाशन, २०१३.
३३ मिु णपिर, दीपक घारे
३४ शब्दस्पशर, दीपािली, २०१५
३५ पस्ु तकांची मख
ु पृष्ठे अवण मांडणी, संपादक, ऄवस्मता मराठ
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३६ शब्दस्पशर, िावषरक विशेषांक २०१७
३७ पस्ु तकविक्रीच्या शिरमागे, संपादक, ऄवस्मता साठे
३८ मराठी ग्रथं प्रकाशनाची २०० िषे, शरद गोगिे, राजहसं प्रकाशन,२००८
३९ लेखनकला अवण लेखनव्यिसाय, िा. गो. अपिे, अनदं कायारलय, पणु ,े १९२६
४० बखर एका प्रकाशकाची, कुलकणी पं. ऄ. , मेनका प्रकाशन, पणु े १९९२
४१ प्रकाशक रा. ज. देशमख
ु , प्रकाशक, सदानंद भिकळ, संपा. सदानंद भिकळ, मक
ु ंु दराि वकलोस्कर अवण
जया दडकर
४२ जावहरातीचं जग, यशोदा भागित, मौज प्रकाशन, वतसरी अिृत्ती, २०१७
४३ दशवक्रयेची वचिकथा, सजं य कृ ष्ट्णाजी पािील, साके त प्रकाशन, पवहली अिृत्ती, २०१९
४४ ऄलका तू ऄसं वलही, सौ. मालती दांडेकर, िरदा बक्ु स, दसु री अिृत्ती, १९९५
४५ प्रकाशनातील भािे प्रयोग अवण पतंगाची दोरी, ह. ऄ. भािे, मदं ावकनी भािे, िरदा बक्ु स, पवहली अिृत्ती,
२०१४
४६ डॉ. अनदं ीबाइ जोशी, एका लघपु िाची रोजवनशी, ऄजं ली वकतरने,शब्द प्रकाशन, प्रथमािृत्ती मे २००१
४७ स्िातत्र्ं यिीर सािरकर वचिपिकथा ि संिाद, भाग पवहला, विश्राम बेडेकर, पॉप्यल
ु र प्रकाशन, पवहली
अिृत्ती, १९९१
४८ पिकाररतेची मल
ू तत्त्िे, प्रभाकर पाध्ये, ऄन.ु प्र. ना. पराजं पे, िसधु ा पराजं पे, मेहता पवब्लवशगं हाउस,
पनु मिरु ण, २०१४
४९ िृत्तपि व्यिसाय काल अवण अज, डॉ. सधु ाकर पिार, प्रकाशक, प्रमोद पिार, प्रथमािृत्ती, माचर १९८६
५० गाथा कनारिक वप्रंविग प्रेसची, सदानंद भिकळ, मळ
ू गथं ः द कनारिक प्रेस सागा, ऄन.ु ईषा िाकळकर,
पद्मगधं ा प्रकाशन, पवहली अिृत्ती, २०१०.
५१ ग्रंथालय संघिन, डॉ. रामेिर पिार, वदलीपराज प्रकाशन प्रा. वल, प्रथमािृत्ती २०१५.
५२ ग्रंथ महोत्सि, वदनकर पािील, संस्कृ ती प्रकाशन, प्रथमािृत्ती २०११.
५३ िाचन कौशपय, कृ ती, गती, अवण प्रगती, मेघमाला राजगरू
ु , ईन्मेष प्रकाश, तृतीय अिृत्ती, माचर २०१०.
५४ िािा अवण मक्ु काम (अशा बगे, भारत सासणे, सावनया, वमवलंद बोकील), मौज प्रकाशन, पवहली अिृत्ती
२००९.
५५ िाचनसमृद्चीचे संदभर, नीवलमा भािे, परम वमि पवब्लके शन्स, अिृत्ती पवहली जनू २०१९.
५६ एका ग्रंथपालाची प्रयोगशाळा, नरें ि लांजिे ार, साके त प्रकाशन, पवहली अिृत्ती, २०१२.
५७ िाचन का ि कसे? प्रा. िा. वश. अपिे, सररता प्रकाशन, चतरथु र अिृत्ती जाने. २००१.
५८ सावहत्यसचू ी, स्तंभलेखन विशेषांक, संपा. मोरे िर द. नादरु कर, १९९६.
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५९ जनसंिाद अवण जनमाध्यम : सैद्चांवतक संकपपन, श्रीपाद भालचंि जोशी, श्रीमगं श
े प्रकाशन, २०००.
६० राजहसं ग्रंथिेध, वनवमत्त विस्ताराचा रौप्यमहोत्सि, , संपा. विनया खडपेकर, जनू २०१८
६१ व्यवक्तमत्त्ि विकास अवण भाषा, डॉ. मधक
ु र मोकाशी
६२ व्यािहाररक अवण व्यािसावयक लेखन प्रणाली, डॉ. मधक
ु र मोकाशी
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वकांिा
मराठीतील िैचाररक सावहत्य [CBOP - 12]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१ िैचाररक सावहत्याचे स्िरुप, संकपपना समजािनू देण.े
२ िैचाररक सावहत्यामागील सामावजक, राजकीय, धावमरक, शैक्षवणक, सास्ं कृ वतक अदी पािरभमू ी समजािनू देण.े

३ अधवु नक मराठी सावहत्यातील िैचाररक सावहत्याची परंपरा समजािनू देण.े
अभ्यासक्रम :
१

िैचाररक सावहत्यः स्िरूप ि सक
ां ल्पना
१ सावहत्य : स्िरूप ि संकपपना
२ सावहत्य प्रकार : लवलत ि लवलतेतर सावहत्य
३ िैचाररक सावहत्य : स्िरुप ि प्रयोजन

२

४ िैचाररक सावहत्य : शैलीिैवशष्ट्ये
िैचाररक सावहत्यः आशय आवण अवभव्यक्ती
१ िैचाररक सावहत्य : विषय अवण व्याप्ती
२ िैचाररक सावहत्य : तत्त्िवचवकत्सा ि अशय प्रवतपादन
३ िैचाररक सावहत्य : ऄवभव्यक्ती िैवशष्ट्ये

३

४ िैचाररक सावहत्य : सजरनशीलता ि निवनवमरती
मराठी िैचाररक सावहत्य : पार्श्रभूमी ि परांपरा
१ मराठी िैचाररक सावहत्य : मध्ययगु ीन कालखंड
२ मराठी िैचाररक सावहत्य : गद्यलेखन परंपरा ि निता
३ मराठी िैचाररक सावहत्य : ऄिारचीन कालखडं

४ मराठी िैचाररक सावहत्य : वनयतकावलकाच
ं े 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
३ आ. स.१९२१ ते आ. स.१९४५
४ आ. स.१९४६ ते आ. स.१९६०
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चौथे सत्र
सावहत्याचा सामावजकदृष्टीने अभ्यास [CBOP - 16]
अभ्यासक्रम :
१

सावहत्य आवण समाज : सहसांबांध
१ सावहत्य अवण समाज : परस्परसंबंध
२ समाज, संस्कृ ती अवण सावहत्यपरंपरा
३ समाजाचे सावहत्यातील प्रवतवबंब

४ सामावजक िृत्ती-प्रिृत्ती, यगु धमर अवण सावहत्यातील अशय ि ऄवभव्यक्ती
२ सावहत्याच्या सामावजक अभ्यासाचे स्िरूप
१ सावहत्याच्या ऄभ्यासाचे स्िरूप : विविध दृवष्टकोन
२ सावहत्याच्या सामावजक ऄभ्यासाचे स्िरूप : समाजशास्त्रीय भवू मका
३ सावहत्याचा सामावजक ऄभ्यास : भवू मका ि व्याप्ती
४ सावहत्याचा सामावजक ऄभ्यास : जीिनमपू ये अवण कलामपू ये याच
ं े सबं धं
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 मातृभाषा अवण भावषक क्षमता
४ सावहत्य आवण िाचक
१ सावहत्यिाचन : मध्ययगु ीन परंपरा
२ सावहत्यिाचन : ऄिारचीन काळातील बदलती िाङ्मयीन ऄवभरूची
३ सामावजक िािचालीचे सावहत्यािरील पररणाम
४ सावहत्याचे समाजािरील पररणाम
सदां भर ग्रथ
ां
१

मराठी सावहत्यातील स्पंदने, गो.म.कुलकणी,सिु णर प्रकाशन,पणु े १९८५

२

सावहत्य अवण सामावजक संदभर, रा.ग.जाधि,कॉवन्िनेंिल प्रकाशन, पणु े १९७५

३

सावहत्य अवण सामावजक संदभर, ऄजं ली सोमण, प्रवतमा प्रकाशन, पणु े १०८९

४

सावहत्य अवण समाज, सनु ंदा गोसािी, विलास खोले, प्रा.गोखले, एज्यक
ु े शन सोसायिी, नावशक १९९१
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५

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

६

कथा सृजनाची, प्रभाकर ऄिे, सोमय्या पवब्लके शन, मबंु इ १९७०

७

मराठी सामावजक नािक अवण समस्या, कपपना पराजं पे

८

निसमीक्षा : काही विचारप्रिाह गो.म.कुलकणी, मेहता पवब्लवशगं हाईस,

९

मराठी सावहत्य, समाज ि संस्कृ ती, अनंद यादि, मेहता पवब्लवशगं हाईस, पणु े १९८५

१० समाज अवण सावहत्य, ऄविनाश सहस्रबद्च
ु े, लोकिाङ्मय गृह प्रा.वल.मबंु इ १९८०
११ समीक्षेतील ऄितरणे, रा.ग.जाधि
१२ सांस्कृ वतक मपू यिेध, रा.ग.जाधि
१३ मपू यवििेक, मोतीराम किारे
१४ सावहत्य संशोधन : िािा अवण िळणे, डॉ.सधु ाकर शेलार,ऄक्षरिाङ्मय प्रकाशन,पणु .े
१५ संतसावहत्यातील सामावजकता, डॉ. तानाजी पािील
१६ विष्ट्णश
ु ास्त्री वचपळूणकर कायर अवण कतृरत्त्ि, डॉ. प्रभाकर कुलकणी, सपं ा. डॉ. तानाजी पािील
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वकांिा
सावहत्य : सजरन ि उपयोजन [CBOP - 12]
वतसरे सत्र
उविष्टे :
१ सावहत्य सजरनाचे स्िरूप समजािनू देण.े
२ विविध सावहत्यप्रकारांचे साम्य भेद लक्षात घेउन त्यांची िैवशष्ट्ये समजािनू देण.े
३ सावहत्य सजरनामध्ये समाज, भाषा, पररवस्थती, प्रसार-माध्यमे, कालतत्त्ि अदींचे स्थान समजािनू देण.े
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 विचारितां ाांची लेखकाांची मते
१ सावहत्यवनवमरतीविषयक भारतीय मीमांसा
२ सावहत्यवनवमरतीविषयक पाश्चात्य मीमांसा
३ सावहत्यविषयक भारतीय वसद्चांत
४ सावहत्यविषयक पाश्चात्य वसद्चांत
३ सजरनप्रवक्रया ि समकालीन पररवस्थती
१ सजरनप्रवक्रया ि यगु धमर
२ सजरनप्रवक्रया ि ईपलब्ध सावहत्यप्रकार
३ सजरनप्रवक्रया ि समकालीन प्रसारमाध्यमांतील लेखनप्रकार
४ सजरनशीलता : एक ऄवजरत कौशपय
४ सावहत्यवनवमरती : आिश्यक कौशल्ये
१ सावहत्याच्या पिू पर रंपरे चे ज्ञान
२ समकालीन सावहत्याचे िाचन
३ संिदे नक्षमता ि समकालाचे सजग भान
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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 : मध्ययगु ीन, ऄिारचीन.
३ सावहत्यप्रकार : ऄवभव्यक्ती िैवशष्ट्ये
४ सावहत्यकृ ती अवण भाषा
३ सावहत्यसजरनाच्या प्रवक्रयेमधील प्रसार माध्यमे, कालतत्त्ि इ. चे स्थान
१ सावहत्यप्रसार : अधवु नक साधने
२ अधवु नक साधने अवण बदलते लेखन प्रकार ( विषय, अशय ि ऄवभव्यक्ती दृष्ट्या )
३ समाजाची बदलती ऄवभरुची
४ सावहत्याचे आतर कलांसाठी ईपयोजन
४ स्िाध्याय- प्रकल्प
१ विद्याथयांनी सैद्चांवतक वििेचन ऄथिा कोणत्याही सावहत्यप्रकारातील (सजरनशील) लवलत
सावहत्यकृ तीचे लेखन करून सादर करणे ऄपेवक्षत अहे.
सदां भर ग्रथ
ां :
१

सौंदयरमीमांसा, रा.भा. पािणकर

२

काव्यशास्त्रप्रदीप, स.रा.गाडगीळ

३

कविता फुलते ऄशी, िा.रा.ढिळे

४

एका वपढीचे अत्मकथन, िा.रा.ढिळे
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५

कथाकपप, प.ु भा.भािे

६
७

संिाद, विजया राजाध्यक्ष
मल
ु ाखती सावहवत्यकांच्या, नदं निार

८

गप्पा : सहा सावहवत्यकाश
ं ी, िीणा देि

९

कहाणीमागची कहाणी, िीणा देि

१० सावहत्याची वनवमरतीप्रवक्रया, अनंद यादि
११ मध्यमा : भाषा अवण भाषा व्यिहार, ऄशोक के ळकर
१२ िैखरीः भाषा अवण भाषा व्यिहार, ऄशोक के ळकर
१३ प्रवतभा साधन, ना.सी.फडके
१४ लघक
ु था : तंि अवण मिं , ना.सी.फडके
१५ ऄनष्टु ुभ २००२ वदिाळी २००४ वडसेंबर, जानेिारी २००५
१६ शैलसिं ाद, शैलेश विभिु न.
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