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एम.ए मराठी (M54) 
पसु्तक१.साहित्याची संकल्पना व स्वरूप 
साहित्याची लक्षणे, साहित्याचे प्रयोजन,  
हित्यहनर्मितीची जनक करणे , शब्दशक्ती व 
अर्थहवचार , रसप्रहिया , काव्यनंद िीिांसा  
पसु्तक२. साहित्याची हनर्ममतीप्रहिया आहि 
आस्वाद  
, हनर्मिती प्रहियेचे स्वरूप , हनर्मिती प्रहियेचे घटक  
, हनर्मिती प्रहियेहवषयीचे हसद्ांत , आस्वादप्रहिया  
, आस्वाद आहण आनंद , अहिरुची  
पसु्तक३.साहित्य: समाज आहि संस्कृती  
, साहित्य, सिाज आहण संस्कृती यांचा अनबंुध  
, लेखकाचे व्यक्क्तित्व , जीवनिलू्ये आहण 
साहित्यिलु्ये , साहित्य आहण संस्कृती व्यविार  
, साहित्य आहण सािाहजक बांधीलकी , सािाहजक-
सांस्कृहतक पहरवतथन आहण साहित्य  
पसु्तक४. साहित्याची भाषा  
, व्यविारिाषा, शास्रिाषा आहण साहित्यिाषा  
, साहित्यिाषेचे स्वरूप , साहित्यप्रकार आहण िाषा  
, शब्दशक्ती हवचार , साहित्य िाषेची वैहशष्टे  
,साहित्याची शैली  

अभ्यासिम २ साहित्याभ्यास पद्धती 
पसु्तक१. कालखंडानसुार साहित्याभाय्स  
कालखंडाचा अभ्यास : संकल्पना व स्वरूप , 
लखंडाच्या हविाजनाबाबतची सतेू्र , यगुधिथ आहण 
कालखंडाच्या पे्ररणा: सोदािरण चचा , 
कालखंडाचा अभ्यास व वाड्िय इहतिास-अनबंुध , 
िराठी साहित्याच्या कालखंडानसुार अभ्यासाची 
साधने , कालखंडाची स्र्लू ओळख  

पसु्तक२.लेखकाभ्यास  
 लेखकाभ्यास : संकल्पना व स्वरूप , लेखकाचे 
व्यक्क्तित्त्व आहण  सिकाल , लेखकाचे 
व्यक्क्तित्त्व : वाड्िय प्रकारची हनवड , लेखक 
आहण वतथिान , लेखन प्रवास , लेखकाची शैली  
पसु्तक३. साहित्यप्रकारानसुार अभ्यास  
 साहित्यप्रकार संकल्पना व स्वरूप, 
हित्यप्रकाराहवषयीचे हवहवध हसद्ांत , 
साहित्यप्रकारावर पहरणाि करणारे घटक  
, िराठीतील प्रिखु साहित्य प्रकार , साहित्य 
प्रकाराचे साहित्य व्यविारातील स्र्ान , साहित्य 
प्रकारातील अनबंुध  
पसु्तक४.साहित्याचा संस्कृतीलक्ष्यी अभ्यास   
, संस्कृती : अर्थ व स्वरूप , साहित्याचा 
संस्कृतीलक्ष्यी अभ्यास : संकल्पना स्वरूप, 
संस्कृती आहण साहित्याचा अनबंुध, संस्कृती आहण 
िाषा , संस्कृतीप्रिाहवत वाड्ियीन घटक , संस्कृती 
आहण साहित्य िलू्यिापन व्यवस्र्ा  
अभ्यासिम ३ मध्ययगुीन वाड्मयाचा इहतिास 

(प्रारंभ ते १८१८) 
पसु्तक१.वाड्मयेहतिास : संकल्पना व स्वरूप  
, वाड्ियेहतिास लेखनाची संकल्पना , िराठी 
वाड्ियेहतिास परंपरा आहण स्वरूप, 
ड्ियेहतिासतील सिस्या , वाड्ियेहतिास 
लेखनातील नवे दृष्टीकोन , वाड्ियेहतिास 
पनुलेखनाची गरज , प्रिखु िराठी 
वाड्ियेहतिासकार  
 



पसु्तक२ मह्नभुाव, वारकरी व इतर संप्रदायाचे 
साहित्य. 
ििानिुाव पंर्ाचे तत्वज्ञान , ििानिुाव पंर्ाचे गद्य 
वाड्िय , ििानिुाव पंर्ाचे पद्य वाड्िय,, वारकरी 
संप्रदायाचे तत्वज्ञान, संत साहित्य, इतर संप्रदायाचे 
साहित्य  
पसु्तक३ .पंहडती आहि शाहिरी साहित्य  
पंहडती व शाहिरी साहित्याची पार्शवथििूी,, प्रिखु 
पंहडत कवी, पंहडतकवींची आख्यानक कहवता , 
पंहडत कवींची स्फुट काव्य, पोवाडा, लावणी  
 
पसु्तक४ .बखर वाड्मय  
बखर वाड्ियाची पार्शवथििूी , बखर वाड्ियाचे 
स्वरूप , बखर वाड्ियाचे प्रकार , प्रिखु बखरींचा 
पहरचय , बखर आहण इहतिास, बखरीचे वाड्ियीन 
िलू्यिापन  

अभ्यासिम ४ व्यावसाहयक लेखन 
पसु्तक१. माहितीपर लेखन  
, िाहितीपर लेखनाचे स्वरूप , िाषणलेखन : तंत्र 
व कला , अिवाल लेखन , वतृ्ांत लेखन आहण 
इहतवतृ् लेखन , िाहिती पकु्स्तका आहण िाहिती 
पत्रक  
, स्िरहणका/गौरहवका आहण िानपत्र  
पसु्तक२.पटकथा लेखन  
हचत्रपट िाध्यिाचे स्वरूप , पटकरे्ची संरचना 
पटकरे्चे घटक , िाहितीपटाचे पटकर्ालेखन  
, िाहलकेचे पटकर्ालेखन , पटकर्ा लेखनहवषयक 
संधी  
पसु्तक३.गीतलेखन  
, गीतलेखनाची संकल्पना , गीतलेखनाची परंपरा  
, गीत आहण कहवता , गीतलेखनाची तंते्र , 
तलेखनाचे प्रकार , गीत आहण संगीत  
पसु्तक४.जाहिरातलेखन  
 जाहिरातीची संकल्पना , जाहिरातीचे प्रकार  
, जाहिरातीचे तंत्र , िहुित जाहिरात , श्राव्य जाहिरात 

, दृकश्राव्य जाहिरात  
 
अभ्यासिम ५ साहित्यहवचार 
पसु्तक१. समीक्षा: सैद्धांहतक आहि उपयोहजत  
सिीक्षेचे स्वरूप, सिीक्षाहवषयक हसद्ांत, 
सैद्ांहतक सिीक्षा िारतीय, सैद्ांहतक सिीक्षा 
पार्शच्यात्य , उपयोहजत सिीक्षा , संकीणथ सिीक्षा  
पसु्तक२. वाड्मयीन वाद  
 वाड्ियीनवाद : व्याख्या व स्वरूप, अहिजातवाद  
, रोिहटहसझि , वास्तववाद , अहतवास्तववाद, 
अक्स्तत्ववाद  
पसु्तक३.समीक्षा पद्धती: संहितालक्ष्यी  
संहितालक्ष्यी सिीक्षेचे स्वरूप , रुपवाद  
, संरचनावाद , उत्रसंरचनावाद, शैलीवैज्ञाहनक 
सिीक्षा , संहितालक्ष्यी सिीक्षा : सािर्थयथ आहण 
ियादा  
पसु्तक४. समीक्षा पद्धती : संदभभलक्ष्यी 
संदिथलक्ष्यी सिीक्षेचे स्वरूप , सिाजशास्त्रीय 
सिीक्षा , िाक्सथवादी सिीक्षा ,िानसशास्रीय 
सिीक्षा, आहदबंधात्िक सिीक्षा ,चहरत्रात्िक 
सिीक्षा, स्त्रीवादी  सिीक्षा ,िराठीतील  संदिथलक्ष्यी 
सिीक्षा  
 
अभ्यासिम-६ वाड्मयप्रकार 
पसु्तक१.वाड्मयप्रकाराची संकल्पना  
वाड्ियप्रकाराचे स्वरूप , वाड्ियप्रकारहवषयक 
दृष्टीकोन , वाड्ियप्रकारहवषयकहसद्ांत, 
वाड्ियप्रकारिीिांसा , वाड्ियप्रकारातील 
परस्परसंबंध, िराठीतील हवहवध वाड्ियप्रकार  
पसु्तक२. कथात्म साहित्य  
कर्ात्ि साहित्याचे स्वरूप , कर्ात्ि साहित्याचे 
घटक, ििाकाव्य ,कर्ा ,कादंबरी,कर्ात्ि 
साहित्याचे बदलते स्वरूप  
पसु्तक३. कहवता  
कहवतेचे स्वरूप , कहवतेचे घटक, कहवतेचे प्रकार 



, कहवतेची िाषा ,कहवतेची सौंदयथतत्त्वे ,िराठी 
कहवतेचे बदलते स्वरूप  
पसु्तक४. नाटक  
नाटक:साहित्यप्रकार , नाटकाचे संहवधान , 
नाटकातील व्यक्क्तरेखा ,नाटकातील संवाद  
,नाटकाचे तंत्र ,नाटकाचे सादरीकरण  
 
अभ्यासिम:७ आधहुनक वाड्मयाचा इहतिास 

(१८१८ ते २०००) 
पसु्तक१. आधहुनक वाड्मयाचा इहतिास:१८१८ 
ते १८७४  
कालखंडाची पार्शवथििूी , साहित्यहनर्मितीच्या पे्ररणा  
, िाषांतरीत शालोपयोगी साहित्य,िाहषक वाड्िय  
,लहलत वाड्िय ,हनयतकाहलकांचे कायथ व 
वैचाहरक साहित्य  
पसु्तक२. आधहुनक वाड्मयाचा 
इहतिास:१८७४ ते १९२०  
कालखंडाची पार्शवथििूी, हनबंधवाड्िय  
, चहरत्र-आत्िचहरत्र १८७४-१९२० 
कर्ात्ि वाड्िय ,कहवता १८७४-१९२० 
नाट्यवाड्िय १८७४-१९२० 
पसु्तक३. आधहुनक वाड्मयाचा 
इहतिास:१९२०ते १९६०  
कालखंडाची पार्शवथििूी , हनबंधवाड्िय 
चहरत्र-आत्िचहरत्र,कर्ा, कादंबरी ,कहवता ,नाटक  
पसु्तक४. आधहुनक वाड्मयाचा 
इहतिास:१९६० ते २००० 
१९६०ते २००० कालखंडाची पार्शवथििूी , साठोतत्र 
काळातील वाडियीन चळवळ , १९६०ते २००० या 
काळातील कर्ा , १९६०ते २००० या काळातील 
कादंबरी , १९६०ते २००० या काळातील कहवता , 
१९६०ते २००० या काळातील नाटक  
, १९६०ते २००० या काळातील आत्िचहरत्र, 
आत्िकर्ने, आहण चहरत्र  

अभ्यासिम-८ संहिता संपादन आहि 
गं्रथहनर्ममती 
 
पसु्तक१.पसु्तक व्यविार  
पसु्तक व्यविार आहण ििुणकलेचा पहरचय  
, पसु्तकांची हनर्मितीप्रहिया , पसु्तकहनर्मितीशी 
संबंहधत घटक ,पसु्तकांचे प्रकार ,पसु्तकांचा प्रचार, 
प्रसार आहण हविी , वाचन सिाज आहण 
वाचनसंस्कृती  
पसु्तक२.मदु्रिप्रत आहि संपादकीय संस्कार  
, संपादनाची संकल्पना , संपादनहवचार:िाहषक 
संपादन , संपादनहवचार:आशय संपादन 
, उपयोजन : िाहषक संपादन व आशय संपादन 
, ििुणप्रत आहण संपादन , संपादनाची काये आहण 
िहूिका  
पसु्तक३. महुद्रतशोधन  
, िाषा,हलपी,आहण व्याकरण , िहुितशोधनाची 
संकल्पना , िहुितशोधनाची क्षेते्र ,िहुितशोधनाची 
हचन्िव्यवस्र्ा ,लेखनहवषयक हनयि 
,िहुितशोधनाची गणुवैहशष्ट्ये  
 
पसु्तक४.पसु्तक रचना  
पसु्तक रचना, िखुपषृ्ठ व िलपषृ्ठ, िांडणी  
, अक्षरजळुणी ,पहरहशष्टे, सचूी आहण संक्षेप  
,पसु्तक बांधणी ,पसु्तकाचे बदलते स्वरूप  
हतसरे  अभ्यासिम ९ : भाषाहवज्ञान 
पसु्तक१.विभनात्मक भाषाहवज्ञान:१ 
िाषा:स्वरूप, कायथ व अभ्यास , िाषाभ्यासाची 
परंपरा: व्याकरण ते िाषाहवज्ञान , सोस्यरु, 
ब्लिूहफल्ड यांचे िाषाहवषयक हसद्ांत घटक-
४याकोबसन,चॉिस्की यांचे िाषाहवषयक हसद्ांत 
,िाषावैज्ञाहनक अभ्यासाचे प्रकार: ऐहतिाहसक 
आहण वणथनात्िक  , िाषावैज्ञाहनक अभ्यासाचे 
प्रकार:िनोिाषाहवज्ञान आहण गहणती िाषाहवज्ञान  
पसु्तक२ .विभनात्मक भाषाहवज्ञान:२ 



वणथनात्िक िाषाहवज्ञान:स्वरुप व व्याप्ती , नहवचार 
, स्वनीिहवचार ,रूपहवचार ,वाक्यहवचार, 
अर्थहवचार  
पसु्तक३.समाजभाषाहवज्ञान:१  
,सिाजिाषाहवज्ञान: स्वरूप व व्याप्ती  , िाहषक 
सापेक्षतावादाचा हसद्ांत , िाहषक िांडार,लघकु्षेते्र 
आहण िाषाव्यविार ,िाषासंपकाचे स्वरूप 
िाषाहनयोजन ,िाषाहशक्षण  
 
पसु्तक४. समाजभाषाहवज्ञान:२ 
बोलीिाषा आहण प्रिाणिाषा , बोली िगूोल,   
िराठीच्या प्रिखु बोलींचा सिाजिाषावैज्ञाहनक 
हवचार ,सिाजिाषाहवज्ञान व सिाजशास्र 
,सिाजिाषाहवज्ञान व िानववंशशास्त्र  
,सिाजिाषाहवज्ञान व िाषेची नवी रूपे  

अभ्यासिम १० तौलहनक साहित्याभ्यास 
पसु्तक१. तौलहनक साहित्याभ्यास: संकल्पना व 
स्वरूप  
 तौलहनक साहित्याभ्यास संकल्पना साहित्याची 
िाषाहवहशष्टता व संस्कृतीहवहशष्टता, 
तौलहनक साहित्याभ्यासचे िित्व तौलहनक 
,साहित्याभ्यासची प्रयोजने तौलहनक हित्याभ्यासचा 
सिीक्षा व वाड्ियेहतिासाशी अनबंुध िराठीतील 
तौलहनक साहित्याभ्यासाचा िागोवा  
पसु्तक२. वाड्मयीन प्रभव आहि प्रभाव  
अनकुरण व प्रिाव: संकल्पना , प्रिावाची 
कारणिीिांसा , प्रिावाचे स्वरूप , िध्ययगुीन 
िराठी वाड्ियावरील प्रिाव , वसाितकालीन 
िराठी साहित्यावरील प्रिाव ,स्वातंत्र्योत्र िराठी 
साहित्यावरील प्रिाव  
पसु्तक३. राष्ट्रीय साहित्य आहि हवश्व साहित्य  
पसु्तक४.भाषांतर हवद्या 
िाषांतराचे स्वरूप व व्याप्ती , िाषांतराच्या पद्ती 
आहण प्रकार , साहित्याचे िाषांतर: कहवता, 
नाटक,आहण कादंबरी ,तौलहनक हित्याभ्यासातील 

िाषांतराचे स्वरूप व िित्व ,िाषांतराचे 
िाषाशास्रीय अंग , िाषांतराचे सांस्कृहतक अंग 
अभ्यासिम ११ :  लोकसाहित्य 
पसु्तक१.लोकसाहित्य संकल्पना व स्वरूप  
लोकसाहित्याचे स्वरूप,लोकसाहित्याची संकल्पना,  
लोकसाहित्य अभ्यासाचे संप्रदाय,िराठी 
लोकसाहित्य अभ्यासाची परंपरा,लोसािीत्य आहण 
इतर ज्ञानशाखा लोकसाहित्य व हलखीत साहित्य 
यांचा परस्परसंबंध. 
  
पसु्तक२.लोकसाहित्य अभ्यासपद्धती  
लोकसाहित्य अभ्यासपद्तीचे स्वरूप क्षेत्रीय 
हिर्क, हवर्शवलोककर्ा ऐहतिाहसक, तौलहनक, 
स्पष्टीकरणवादी सिाजशास्त्रीय, िानसशास्त्रीय 
अभ्यासपद्ती रचनानसुारी अभ्यासपद्ती  
 
पसु्तक३.लोकसाहित्य सामाहजक व सांस्कृहतक 
अनबंुध  
लोकरूढी लोकपरंपरा हवधीकल्पना लोकतत्त्वे 
सांस्कृहतक आहण सािाहजक संकेतव्यवस्र्ा 
लोकतत्त्वे आहण आधहुनक साहित्य 
 
पसु्तक४.लोकसाहित्याचे प्रकार  
लोकसाहित्याच्या वगीकरणाच्या पद्ती  
लोकगीते,,लोककर्ा ,लोकनाट्य ,लोककला  
,लोकनतृ्ये  
अभ्यासिम १२ : मराठी रंगभमूी 
पसु्तक१.लोकरंगभमूी  
लोकरंगििूी :संकल्पना व स्वरूप  
, लोकरंगििूीची परंपरा , लोकरंगििूीचे हवहवधांगी 
प्रकार , लोकरंगििूी आहण प्रबोधन , लोकरंगििूी 
नागर रंगििूी , लोकरंगििूीची सद्यःक्स्र्ती 
पसु्तक२.संगीत रंगभमूी  
 संगीत रंगििूी :संकल्पना व स्वरूप , संगीत 
रंगििूी परंपरा , संगीत रंगििूीची प्रयोगशरणता 



, संगीत रंगििूीचा आस्वाद , पदरचना व संगीत 
प्रधानता , संगीत रंगििूीवरील हनवडक नाट्यकृती  
पसु्तक३.प्रायोहगक व व्यावसाहयक रंगभमूी  
, प्रायोहगक व व्यावसाहयक संकल्पना व स्वरूप  
, प्रयोगशीलता: प्रयोगकें िी व आशयकें िी , 
प्रयोगशीलता आहण िराठी नाटक , व्यावसाहयक 
नाटकाची परंपरा ,व्यावसाहयकतेचे 
नाट्यलेखनावरील पहरणाि ,रंगििूी, पे्रक्षक व 
अहिरुची  
पसु्तक४.दहलत रंगभमूी  
 दहलत रंगििूी :संकल्पना व स्वरूप , दहलत 
रंगििूीची पार्शवथििूी , दहलत रंगििूी, दहलत 
रंगििूीची प्रयोगशीलता , दहलत रंगििूीची 
वैचाहरकता , दहलत रंगििूीवरील हनवडक 
नाट्यकृती  
 अभ्यासिम १३ : भाषेचा उपयोजनलक्ष्यी 
अभ्यास 
पसु्तक१. मराठी भाषेचा हवहवध के्षत्रीय वापर  
 िाषेच्या उपयोजनाची हवहवध क्षेते्र, िाहषक संदेशन 
–याकोब्सनचे प्रारूप , िाषा व्यविार व सािाहजक 
व्यविार ,क्षेत्रानसुार बदलणारी उहिष्टे व 
संदेशनावरील पहरणाि ,संबंहधत क्षेत्रातील 
संकेतव्यवस्र्ा  क्षेत्रानसुार पहरिाषेचा वापर  
पसु्तक२.मराठी भाषेचा सजभनशील वापर  
, सजथनशील साहित्य:संकल्पना व स्वरूप , 
सजथनशील लेखनाची क्षेते्र , सजथनशील लेखनावर 
पहरणाि करणारे घटक ,सजथनशील साहित्याचे 
घटक ,सजथनशील साहित्याचे प्रकार ,सजथनशील 
लेखन, प्रहतिा व कल्पनाशक्ती, कल्पना िंर्न  
 
पसु्तक३.मराठी भाषेचा अध्यापनातील वापर  
, अध्यापन-अध्ययनप्रहिया व िाषा, िराठी िाषा व 
अध्ययन-अध्यापन परंपरा , िाषेचे अध्यापन व 
िाषा िे िाध्यि ,अध्यापनिाषेचा वयोगटानसुारी 

वापर ,अध्यापनिाषेचा हवषयानसुारी वापर ,िराठी 
िाषेच्या वापारासंबंधी हवहवध प्रर्शन   
 
पसु्तक४. मराठी भाषा आहि माहिती तंत्रज्ञान  
 तंत्रज्ञान व िाहिती तंत्रज्ञान आहण संदेशाची हवहवध 
िाध्यिे , तंत्रज्ञानाने प्रिाहवत िोणारे संदेशाचे घटक 
, िराठी िाषा व तंत्रज्ञान आढावा  
,िराठी िाषा व तंत्रज्ञान वतथिानातील आव्िाने  
,तंत्रज्ञान प्रिाहवत हवहवध क्षेते्र ,नविाषा हनर्मिती  
 

अभ्यासिम १४ : साहित्यातील प्रवाि-१ 
पसु्तक१.नवसाहित्य  
नवसाहित्याची पार्शवथििूी   नवसाहित्याची िहूिका  
१९४५-१९६० या कालखंडातील नवसाहित्य: 
कहवता ४१९४५-१९६० या कालखंडातील 
नवसाहित्य:कर्ा ५१९४५-१९६० या 
कालखंडातील नवसाहित्य:कादंबरी  
नवकादंबरी आहण नवनाट्य  
पसु्तक२.ग्रामीि साहित्यप्रवाि  
ग्रािीणता आहण ग्रािीण साहित्य:संकल्पना,  
ग्रािीण साहित्य:िहूिका, पे्ररणा आहण स्वरूप, 
चळवळी आहण ग्रािीण साहित्य हनर्मिती,  
ग्रािीण साहित्य परंपरा आहण बदलते स्वरूप,  
,ग्रािीण साहित्य िाषा आहण संस्कृती  
,स्वातंत्र्योत्र ग्रािीण साहित्य आहण ग्रािीण 
जीवानावास्तव  
पसु्तक३.दहलत साहित्य  
स्वातंत्र्यपवूथ व स्वातंत्र्योत्र सािाहजक चळवळी 
आहण दहलत साहित्य , दहलत साहित्य:संकल्पना व 
स्वरूप , दहलत जाहणवेचे स्वरूप ,दहलत साहित्य 
परंपरा आहण आहवष्काराचे बदलते स्वरूप   
,जागहतकीकरण आहण दहलत साहित्य ,िारतीय 
दहलत साहित्य आहण िराठी दहलत साहित्य  
 
पसु्तक४.स्त्रीवादी साहित्य  



क्स्त्रयांच्या सािाहजक क्स्र्तीची पार्शवथििूी,  
स्त्रीिकु्तीच्या चळवळी: िरतोय आहण पाक्र्शचिात्य,  
,स्त्रीवादी साहित्य संकल्पना व स्वरूप, िराठीतील 
हस्रयांचे लेखन आहण स्त्रीवादी लेखन िराठीतील 
स्त्रीवादी साहित्याचा परीघ, स्त्रीवादी िहूिकेचे 
हवहवध तापणूथ आहवष्कार.   
अभ्यासिम १५ : साहित्यातील प्रवाि-२ 
पसु्तक१. वैचाहरक साहित्य  
िराठीतील वैचाहरक साहित्याची पार्शवथििूी, 
वैचाहरक साहित्याची संकल्पना व स्वरूप , 
वैचाहरक साहित्यातील सािाहजक िलु्ये,स्वातंत्र्यपवूथ 
काळातील वैचाहरक साहित्य ,स्वातंत्र्योत्र  
काळातील वैचाहरक साहित्य, िराठी वैचाहरक 
साहित्याची क्स्र्ती गती  
पसु्तक२. हवज्ञान साहित्य  
हवज्ञान साहित्याची संकल्पना,, हवज्ञान 
साहित्यातील वैज्ञाहनक दृष्टी , हवज्ञान कादंबरी 
,हवज्ञान कर्ा वैज्ञाहनक अनिुव कर्न 
हवज्ञानहवषयक साहित्य  
 पसु्तक३. बालसाहित्य  
 बालसाहित्य संकल्पना व स्वरूप, बालिानस व 
बालसाहित्याची परंपरा , बालकहवता आहण 
बालगीते ,बालकर्ा –कादंबरीका ,बालरंगििूी 
,बदलते बालसाहित्य  
पसु्तक४. लोकहप्रय साहित्य  
लोकहप्रय साहित्य संकल्पना व स्वरूप , 
लोकहप्रयतेशी संबंहधत घटक , लोकहप्रयतेची 
कारणे 
अभ्यासिम १६ : संशोधनशास्त्र 
पसु्तक१.संशोधन संकल्पना:स्वरूप  
संशोधन संकल्पना,स्वरूप आहण शास्र , संशोधन 
साहित्याभ्यास व अन्य अभ्यासशाखा , संशोधनाची 
प्रयोजने व आराखडा ,संशोधन प्रहिया ,संशोधनाचे 
गणुहवशेष व त्याची जवाबदारी , संशोधनाचे 
उपयोग  

पसु्तक२.संशोधन पद्धती  
संशोधन पद्तीचे स्वरूप , हवगिनात्िक आहण 
हनगिानात्िक संशोधन पद्ती ,ऐहतिाहसक 
संशोधन पद्ती ,वणथनपर संशोधन पद्ती  
,निनुा पािणीपर, क्षेत्रीय सवेक्षणपर संशोधन पद्ती   
,तौलहनक संशोधन पद्ती  
पसु्तक३.संशोधनाची हवहवध के्षते्र   
 वाड्ियीन इहतिास क्षेत्र , साहित्य शास्त्रीय क्षेत्र  
, िाहषक क्षेत्र ,तौलहनक क्षेत्र ,अंतरहवद्या शाखीय 
क्षेत्र ,पाठ हचहकत्सा व संहिता संपादन  
पसु्तक४.प्रबंध लेखन  
प्रबंधलेखनाची पवूथतयारी , शोधहनबंध लेखनाची 
अंतः क्स्र्ती , शोधहनबंधातील लेखनप्रहियेचे टप्पे  
,शोधप्रबंधातील सचूी ,शोधप्रबंधाची िांडणी ,प्रबंध 
लेखनाची िाषा व शैली  
 


