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संत गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती 
पसंतीवर आधाररत शे्रयांक पद्धती (CBCS)  अभ्यासक्रम २०२२-२०२३ 

ववद्याशाखा : मानव ववज्ञान (Faculty – Humanities) 

अभ्यासक्रम : वाङ्मय पारंगत (मराठी) / एम. ए. (मराठी)  (Programme - M.A. Marathi) 

 

ववभाग अ (Part – A) 

 

POs (अभ्यासक्रमाची ननष्पत्ती) : 
१. जीवन व्यवहाराच्या ववववध क्षेत्ाांतील आांतरसांबांधाांच ेज्ञान प्राप्त होईल. तसेच त्यातील ग ांताग ांत समजून 

घेऊन वैश्ववक मानवतेच्या व्यापक पटावर जीवनाच ेआकलन करून घेण्याची दृष्टी प्राप्त होईल.  
२. व्यश्ततगत आणि साववजननक जीवनातील बदलत्या पररश्थितीच ेआकलन करून त्यात वववेकपूिव ववचार 

आणि व्यवहार करण्यासाठीची ववचारप्रविता आणि कृनतशीलता ननमावि होईल.  
३. प्रनतष्ठापूिव आणि आत्मसन्मानाने थवावलांबी जीवन जगण्याची व इतराांनाही त्या दृष्टीने सहकायव 

करण्याची इच्छाशतती अांगी बािवता येईल.  
४. सांशोधक वतृ्ती, श्जज्ञासूपिा आणि ज्ञानलालसा वाढीस लागून ज्ञानाच े व्यावहाररक उपयोजन करता 

येईल.  
५. चचककत्सक आणि त लनात्मक अभ्यास दृष्टीचा ववकास होईल. त्याम ळे जीवनातील सैदधाांनतक आणि 

प्रायोचगक पातळीवरील समथयाांच े कालसापेक्ष भान ननमावि होऊन सजवनशील पयावय देण्याची प्रकिया 
ववकससत होईल.  

६. भाषाभान जागतृ होऊन मानवी सभ्येततेील भाषेच ेप्रयोजन आणि बदलत्या काळातील त्याच ेउपयोजन 
करता येईल. सशवाय बह भावषक आणि बह साांथकृनतक लौककक प्राप्त करून घेता येईल.  

७. ववचार आणि भावपोषि योग्य पदधतीने झाल्याम ळे आत्मववववासाने जीवन जगता येईल.  
८. माहहती व तांत्ज्ञानाची कौशल्ये ववकससत करून रोजगार सक्षम होता येईल. 

 

PSOs (अभ्यासक्रमाची ववशशष्ट ननष्पत्ती) : 
१. सांत गाडगे बाबा अमरावती ववदयापीठाच्या मानव ववज्ञान शाखेतील एम.ए. मराठी अभ्यासिमाच्या 

अध्यायनाम ळे ववदयार्थयाांची साहहत्य ही सांकल्पना स थपष्ट होऊन त्याची असभरुची वदृचधांगत होईल.  
२. समकालीन बदलत्या सांदभावत मराठी समाज, भाषा, इनतहास, साहहत्य आणि सांथकृतीच े चचककत्सक 

आकलन होईल.  
३. भाषा आणि साहहत्याचा सामाश्जक तसेच कलात्मक पातळीवर अभ्यास केल्याने वववेकपूिव तकव सांगतता 

आणि कारुण्यपूिव सांवेदनशीलता ननमावि होऊन साहहत्याच ेव्यावहाररक उपयोजन करता येईल. 
४. चचककत्सा, त लना आणि समीक्षा करण्याची दृष्टी ववकससत झाल्याम ळे ववववध साहहत्य प्रकाराांतील 

लेखनाच ेयोग्य अध्ययन, सांशोधन आणि सजवनशील ननसमवती करता येईल.  
५. भाषेच्या ताश्ववक अभ्यासासह प्रनतष्ठापूिव रोजगार प्राप्तीसाठीच ेभावषक कौशल्य प्राप्त होतील.  
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Employability Potential of the Programme (अभ्यासक्रमाची रोजगारववषयक क्षमता) : 

मराठी ववषयात एम. ए. हा अभ्यासिम पूिव केल्यानांतर रोजगाराच्या ववववध सांधी प्राप्त होतील. त्यातील काही 
महववाच्या सांधीांची यादी खाली हदली आहे : 

१. सशक्षक या पदाांच्या नोकरीसाठी ववदयािी पात् ठरेल. 
२. प्राध्यापक होण्याची पूववअट तो पूिव करू शकेल. 
३. राज्य व कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाांची तयारी करण्यासाठी सदर अभ्यासिम उपय तत ठरेल. 
४. ववववध सरकारी कायावलये, एल.आय.सी., बँक, सरकारी सेवा आदी कायवक्षेत्ाांत रोजगार उपलब्ध 

होतील. 
५. पत्काररता, दरूचचत्वािी, आकाशवािी आदी क्षेत्ाांत लेखन आणि ननवेदन असे क्षेत् ननवडता येईल. 
६. भाषाांतर / अन वाद क्षेत्ात मोठी सांधी समळेल. 
७. भाषाववज्ञान, ग्रांिालयशाथत्, सजवनशील लेखन, नाट्यक्षेत् इत्यादी क्षेत्ाांमध्ये काम करता येईल. 
८. म हद्रत शोधन, सांपादकीय व प्रकाशन व्यवसाय आदी क्षेत्ाांत रोजगार समळू शकेल. 
९. प्रवतता, ननवेदक, भाष्यकार, सूत्सांचालक, व्याख्याता म्हिून ओळख ननमावि करता येईल. 
१०. दाखले, उदाहरिे, कोट्या, ववनोद, म्हिी, वातप्रचार, कववता, गझल याांचा प्रभावीपिे वापर करून 

उत्तम वतता होता येईल. 
११. भावषक कौशल्ये व सजवनशीलतचेा ववकास होऊन लेखक म्हिून प्रथिावपत होता येईल. 
१२. सांशोधक, वववलेषक, त लनाकार, टीकाकार, भाष्यकार म्हिून कायव करता येईल. 
१३. कां टेंट रायटर, सांपादक, वतृ्त ननवेदक, सोशल समडडया मॅनेजर इत्यादी क्षेत्ाांत रोजगार समळव ूशकेल. 
१४. ऑनलाईन टयूटर प्रसशक्षक, थपधावपरीक्षा मागवदशवक, य ट्यूबवरून व्याकरिाच्या अध्यापनाच े श्व्हडडओ 

प्रसाररत करून रोजगार समळवता येईल. 
१५. चचत्पट व मासलका पटकिालेखन, माहहतीपत्ाच े लेखन, ब्लॉग रायटर, गीतकार म्हिून लौककक व 

रोजगार प्राप्त करता येईल. 
१६. माहहतीपर लेखन, अहवाल लेखन, वतृाांत व इनतवतृ्त लेखन, माहहती प श्थतका, माहहती पत्क, 

थमरणिका, गौरववका, मानपत्, पत्, पत्रत्का आदीांच ेलेखन करता येईल. 
१७. ववववध समाजमाध्यमाांतील जाहहरात लेखनाची कौशल्ये ववकससत होतील.  
१८. सांकेतथिळाांना हाताळण्याची व माहहतीच्या ववववासाहवतेची शहाननशा करता येईल. 
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ववभाग ब (Part – B) 

 

वाङ्मय पारंगत (मराठी) / एम. ए. (मराठी) अभ्यासक्रम 

एम. ए. (मराठी) : सत्र पहिले 

 

अि. 
अभ्यासपत्रत्का 
प्रकार 

अभ्यासपत्रत्का 
सांकेताांक 

अभ्यासपत्रत्का शीषवक तास शे्रयाांक 

१ DSC - 1 MS11 
मराठी साहहत्याची साांथकृनतक व 

सामाश्जक पावववभमूी ंआरांभ त े१८१८) 
६० ४ 

२ DSC –2 MS12 साहहत्यववचार ६० ४ 

३ 

DSE- 3 A MS13 सांतसाहहत्य  
६० 

 
४ DSE- 3 B  MS14 लोकसाहहत्य 

DSE – 3 C MS15 साहहत्यकृतीांचा अभ्यास 

४ 

DSE -  4 A  MS16 ववशषे वाङ्मयप्रकार किा 

६० ४ 
DSE -  4 B  MS17 ववशषे वाङ्यप्रकार कववता 
DSE -  4 C  MS18 ववशषे वाङ्मयप्रकार लसलत गदय 

DSE -  4 D MS19 
ववशषे वाङ्यप्रकार चररत्-आत्मचररत्-

आत्मकिन 

 

 सूचना : 
१) DSC अभ्यासपत्रत्का अननवायव राहील. 

२) DSE अभ्यासपत्रत्का ऐश्च्छक थवरूपाची असनू गट ३ मधील कोितीही एक 
अभ्यासपत्रत्का आणि गट ४ मधील कोितीही एक अभ्यासपत्रत्का ननवडावी लागेल. 
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१) अभ्यासपत्रत्रका (MS11) 

मराठी साहित्याची सांस्कृनतक व सामाजजक पार्शववभमूी (आरंभ त े१८१८) 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. साहहत्याच्या सामाश्जक व साांथकृनतक पावववभमूीचा ववदयार्थयाांचा पाया पतका होईल. 
२. साहहत्याववषयीची आकलनक्षमता वाढेल. 
३. य पीएससी, एमपीएससी, नेट-सेट व इतर थपधावत्मक परीक्षाांची तयारी होईल. 
४. वतृ्तपत्ीय लेखन-सांपादन करण्यासाठी अभ्यासाचा उपयोग होईल. 
५. अध्यापनाच्या व्यवसायात पदापवि करायचे असल्यास ज्ञानाच्या कक्षा अचधक रुां दावतील. 

 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ अ) साहहत्य आणि समाज : अन्योन्यसांबांध 

ब) यादवकालीन सामाश्जक, साांथकृनतक, धासमवक व राजकीय 
श्थितीच्या पावववभमूीवर महान भाव सांप्रदायाचा उदगम, ववकास व 
तववज्ञान. महान भाव सांप्रदाय बांहदथत होण्याची कारिे. 

१५ तास 

२ अ) वारकरी सांप्रदायाच्या उदयकालाची महाराष्रातील सामाश्जक, 
धासमवक आणि साांथकृनतक श्थिती आणि वारकरी सांप्रदायाच्या 
उदयाची कारिे. 

ब) सांत नामदेव-सांत ज्ञानदेव आणि सांताांची माांहदयाांळी, सांताांच े
सामाश्जक कायव. त्याला परूक साहहत्यननसमवती. 

१५ तास 

३ अ) ज्ञानाचा एका : नािकालीन समाज आणि सांत एकनािाांची 
साहहत्यननसमवती 

ब) सशवकाल : सांत त काराम आणि सांत रामदास याांच ेकायव 
१५ तास 

४ अ) सशवकाल व पेशवेकालीन सामाश्जक व राजकीय श्थिती. शाहहरी 
वाङ्मयाची प्रेरिा व थवरूप. 

ब) उत्तर पेशवाई : लाविी वाङ्मयाचा ऱ्हासकाल 
१५ तास 

टीप – 
 

या अभ्यासपत्रत्केत मराठी साहहत्याच्या साांथकृनतक व सामाश्जक पावववभूमीचा अभ्यास करण्यात 
येईल. नेमलेल्या कालखांडातील कोित्याही ववसशष्ट कलाकृतीचा व लेखकाचा अभ्यास आणि त्यावर 
प्रवन अपेक्षक्षत नसून, त्या त्या कालखांडातील साांथकृनतक व सामाश्जक घडामोडी आणि त्याांचा 
तत्कालीन वाङ्मयीन ववववावर झालेला पररिाम याचा अभ्यास अपेक्षक्षत आहे.  

 
सांदभवग्रांि : 

१) मराठी सांताांचे सामाश्जक कायव, वव. सभ. कोलत,े लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई 

२) मराठी लाविी ंप्रथतावना), म. वा. धोंड, मौज प्रकाशन, म ांबई. 
३) सांत वाङ्मयाची सामाश्जक फलश्र ती, गां. बा. सरदार. 
४) महाराष्रीय सन्त मांडळाच े ऐनतहाससक कायव, बा. रां. स ांठिकर, अश्जत एजन्सी, बेळगाव, 

१९४८. 
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२) अभ्यासपत्रत्रका (MS12) 

साहित्यववचार 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. लसलत साहहत्य व इतर लखेन ंवचैाररक साहहत्य, इनतहास, तववज्ञान) याांमधील साम्यभेदाांचे 
सखोल आकलन होईल. 

२. साहहत्यकृतीला प्रनतसाद देण्याची क्षमता ववकससत होऊन साहहत्यववषयक सांवेदनशीलता अचधक 
सकू्ष्म आणि व्यापक होईल. 

३. साहहत्यकृतीकड ेअचधक चचककत्सक दृष्टीने पाहता येऊन आपला प्रनतसाद तकव श दध रीतीने 
माांडण्याची क्षमता ननमावि होईल. 

४. साहहत्यकृतीचे विवन, वववलेषि व मलू्यमापन करता येईल. 
५. साहहत्यकृतीवर रसग्रहिात्मक लेख सलहहता येईल. 
६. साहहत्य व जीवन याांच्या परथपर सांबांधाांची चचककत्सा करता येईल. 

 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ साहहत्यववचार : सांकल्पना, थवरूप, वसैशष्ट्ये आणि परांपरा १५ तास 
२ भारतीय साहहत्यववचार : शब्दशतती, ध्वननववचार, रसववचार.  १५ तास 
३ पावचावय साहहत्यववचार : अन कृतीचा ससदधाांत, शोकाांनतकेचे घटक, 

ववरेचनाचा ससदधाांत.  
१५ तास 

४ मढेकर-म श्ततबोधाांचा साहहत्यववचार : सौंदयववाचक ववधान, 
सौंदयवभावना, काव्यातील नवीनता, लयतवव, वाङ्मयीन महात्मता, 
रस आणि लयतववाला नकार, मान षता. 

१५ तास 

आधारग्रांि : 
१) भारतीय साहहत्यशाथत्, ग. त्र्यां. देशपाांड,े पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. 
२) काव्यशाथत्प्रदीप, स. रा. गाडगीळ, व्हीनस प्रकाशन, प िे. 
३) सौंदयव आणि साहहत्य, बा. सी. मढेकर, मौज प्रकाशन, म ांबई. 
४) सषृ्टी, ‘सौंदयव’ आणि साहहत्यमलू्य, शरच्चांद्र म श्ततबोध, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
५) अॅररथटॉटलचे काव्यशाथत्, गो. वव. करांदीकर, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. 
६) साहहत्यववचार, अरवव ांद वामन क लकिी, प्रनतमा प्रकाशन, प िे. 

परूक ग्रांि : 
१) प्राचीन काव्यशाथत्, र. पां. कां गले, मौज प्रकाशन म ांबई. 
२) भारतीय साहहत्यववचार, लीला गोववलकर, थनेहवधवन प्रकाशन, प िे. 
३) साहहत्यववचार, सांपादक दत्तात्य प ांड,े थनेहल तावरे, थनहेवधवन प्रकाशन, प िे. 
४) साहहत्यशाथत् : थवरूप आणि समथया, वसांत पाटिकर, पदमगांधा प्रकाशन, प िे. 
५) साहहत्याचे तववज्ञान, वव. ना. ढवळे, कॉ ांहटनेन्टल प्रकाशन, प िे. 
६) पावचावय साहहत्यववचार, ब. ल . सोनार, प्रज्ञा प्रकाशन, अमळनेर. 
७) साहहत्यववचार आणि सौंदयवशाथत्, रा. भा. पाटिकर, मराठी ववभाग, म ांबई  

ववदयापीठ आणि मौज प्रकाशन, म ांबई. 
८) कला आणि मानव, बा. सी. मढेकर ंअन वाद रा. भी. जोशी), मौज प्रकाशन, म ांबई. 
९) मढेकराांचे सौंदयवशाथत् : एक प न:थिापना, द. सभ. क लकिी, अमेय प्रकाशन, नागपरू. 
१०) मातसववादी साहहत्यववचार, के. रां. सशरवाडकर. 
११) अवावचीन कवीांचा काव्यववचार, डॉ. हेमांत खडके, पदमगांधा प्रकाशन, प िे. 
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३) अभ्यासपत्रत्रका (MS13) 
सतंसाहित्य 

 
अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. मध्यय गीन काळातील मराठी साहहत्यातील समदृध अशा वाङ्मयीन परांपरेची ववदयार्थयाांना 
ओळख होईल. 

२. सांत ज्ञानेववर, सांत नामदेव, सांत एकनाि, सांत त काराम, सांत रामदास याांच्या वाङ्मयीन 
आणि साांथकृनतक कायावचा ववदयार्थयाांना पररचय होईल.  

३. मध्यय गीन कालखांडातील सामाश्जक, साांथकृनतक, धासमवक पररश्थितीचे ववदयार्थयाांना आकलन 
होईल. 

४. सांत वाङ्मयातील मानवतचेी सशकवि, नीनतमलू्ये याांचा ववदयार्थयाांच्या मनावर सांथकार होईल 
व त्यातनू त्याांना जीवन जगण्यासाठी हदशा समळेल. 

५. सांताांच्या लेखनशलैीचा अभ्यास झाल्याने ववदयािी उत्तम साहहत्यननसमवती करू शकतील. 
 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ सांताांचे साहहत्य : प्रेरिा, थवरूप व ववशषे  

मध्यय गीन सांत साहहत्याची सामाश्जक, साांथकृनतक, धासमवक 
पावववभमूी आणि मराठी सांताांची कामचगरी 

१५ तास 

२ सांत ज्ञानदेव 
श्रीज्ञानेववरी, महाराष्र राज्य साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, 
म ांबई, या ग्रांिातील अध्याय दसुरा.  

१५ तास 

३ सांत नामदेव 
नामदेवगािा, ह. श्री. शिेोलीकर, साहहत्य अकादेमी, नवी 
हदल्ली, यमधील प्रकरण ६ त े१०. 

१५ तास 

४ सांत सेना न्हावी  
श्रीसकलसांतगािा, सांपादक प्रा. र. रा. गोसावी, सारिी 
प्रकाशन, प िे, दववतीय आवतृ्ती २०१६, यामधील      
अभगं क्र. १ त े१११ ंपान ९२९ त े९४०). 

१५ तास 

 

सांदभवग्रांि : 
१) पाच सांतकवी, शां. गो. त ळप ळे 
२) महाराष्रीयाांचे काव्यपरीक्षि, श्री. व्यां. केतकर 
३) मराठी सांताांचे सामाश्जक कायव, डॉ. ववष्िू सभकाजी कोलत ेंअन वाद स मती रमाकाांत कोलत)े, 

लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई, २०१४. 
४) प्राचीन मराठी साहहत्य सांशोधन, वव. सभ. कोलत,े श्री लेखन वाचन भाांडार, प िे, १९६८ 
५) साक्षात्कारी सांत त काराम, शां. दा. पेंडसे 
६) एकनािदशवन, गां बा. सरदार 
७) श्री रामदास थवामीांचे प्रपांचववज्ञान, श्री. म. माटे, कॉ ांहटनेन्टल प्रकाशन, प िे. 
८) प्राचीन मराठी कववपांचक, द. सी. पांग ू
९) ज्ञानदेव आणि नामदेव : शां. दा. पेंडसे 
१०) ज्ञानेववराांची साहहत्यदृष्टी आणि सषृ्टी, गो. म. क लकिी 
११) सांत नामदेव : समाजशाथत्ीय अभ्यास, डॉ. वयामस ांदर समरजकर, नाग-नालांदा प्रकाशन, 

ववशालनगर, श्ज. साांगली.  
१२) एकनाि : वाङ्मय आणि कायव, न. र. फाटक 
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१३) त काराम, भालचांद्र नेमाड ेंभाषाांतर चांद्रकाांत पाटील), साकेत प्रकाशन, दववतीयावतृ्ती १९९७. 
१४) मराठी साहहत्याचे आहदबांध, उषा माधव देशम ख 
१५) सांतसाहहत्य समीक्षेचे बीजप्रवाह, डॉ. सतीश बडवे, ग रुक ल प्रनतष्ठान, प िे. 
१६) सांत कवी आणि कवनयत्ी : एक अन बांध, डॉ. स हाससनी इलेकर, थनेहवधवन प्रकाशन, प िे. 
१७) महाराष्रातील सांताांचे ववचारधन, डॉ. प्रमोद गारोड,े अनघा पश्ब्लकेशन, परतवाडा. 
१८) उपेक्षक्षत सांताांचा ववद्रोह, डॉ. प्रमोद गारोड,े देवयानी प्रकाशन, ऐरोली, नवी म ांबई. 

 

 

४) अभ्यासपत्रत्रका (MS14) 

लोकसाहित्य 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१)  लोकसाहहत्य म्हिज ेकाय, त ेसाांगता येईल. 
२)  लोकसाहहत्यातील घटकाांचा वथत ननष्ठ अभ्यास करता येईल. 
३)  लोकव्यवहाराला प्रभाववत करिारे घटक साांगता येतील. 
४)  लोकसाहहत्यातील घटकाांचे मलू्यमापन करता येईल. 
५)  समाजहहतकारक लोकतववे लोकाांपयांत पोचवता येतील. 
६)  कालबाह्य प्रिा-परांपराांची लोकाांना जािीव करून देता येईल. 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ लोकसाहहत्य - सांकल्पना, थवरूप व व्याप्ती १५ तास 
२ लोकसाहहत्य – अभ्यासपदधती 

२.१. मानववांशशाथत्ीय अभ्यासपदधती 
२.२. मानसशाथत्ीय अभ्यासपदधती   

१५ तास 

३ समिक व लोकतववे - सांकल्पना व थवरूप १५ तास 
४ लोकरांगभमूी आणि आध ननक रांगभमूी - परांपरा आणि वेगळेपि १५ तास 

 
सांदभवग्रांि : 

१) लोकसाहहत्याची रूपरेखा, द गाव भागवत, वरदा ब तस, प िे. 
२) लोकसाहहत्याचे थवरूप, डॉ. प्रभाकर माांड.े 
३) लोकसाहहत्याचे अांत:प्रवाह, डॉ. प्रभाकर माांड.े 
४) लोकरांगभमूी, डॉ. प्रभाकर माांड.े 
५) मराठी लोककिा, सांपा. डॉ. मध कर वाकोड,े साहहत्य अकादेमी, नवी हदल्ली. 
६) प रािकिा आणि वाथतवता, दामोदर धमावनांद कोसांबींअन वाद वसांत त ळप ळे),  

लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई, सहावी आवतृ्ती २०१७. 
७) लोकसांथकृतीचे उपासक, डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
८) लोकसांथकृतीची क्षक्षनतज,े डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
९) सांतसाहहत्य आणि लोकसाहहत्य, डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
१०) लोकप्रनतभा आणि लोकतवव,े डॉ. मध कर वाकोड.े 
११) वदैभीय लोकसाहहत्य, डॉ. भाऊ माांडवकर, सेवा प्रकाशन, अमरावती. 
१२) वऱ्हाडी लोकगीत,े पाांड रांग श्रावि गोरे, सेवा प्रकाशन, अमरावती. 
१३) आहदवासी लोकसाहहत्य : शोध आणि बोध सांपा. डॉ. सांजय लोहकरे 
१४) लोकसाहहत्याची सांशोधनपदधती, डॉ. अननल सहस्रब दधे. 
१५) सांत, लोक आणि असभजन, डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
१६) लोकसाहहत्य : आकलन आणि आथवाद, डॉ. शांकर राऊत. 
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१७) शोधयात्ा रांगभमूीची, ववववनाि सशांदे. 
१८) लोकसाहहत्याचे थवतांत् अभ्यासक्षेत्, डॉ. गांगाधर मोरजे. 
१९) लोकसाहहत्य मीमाांसा, ववववनाि सशांदे. 
२०) लोकसांथकृती : थवरूप आणि ववशषे, डॉ. द. ता. भोसले, पदमगांधा प्रकाशन, प िे. 
२१) लोकजीवन आणि लोकसांथकृती, सांपा. द. ता. भोसले, महाराष्र राज्य साहहत्य आणि 

सांथकृती मांडळ, म ांबई. 
२२) लोकसाहहत्य शोध आणि समीक्षा, रा. चचां. ढेरे, पदमगांधा प्रकाशन, प िे. 
२३) लोकसाहहत्य : उदगम आणि ववकास, शरद व्यवहारे, ववववभारती प्रकाशन, नागपरू. 
२४) लोकसाहहत्य चचाव आणि चचांतन, सांपा. राजेंद्र हावरे, आधार पश्ब्लकेशन्स, अमरावती, २०१५. 

 
 

५) अभ्यासपत्रत्रका (MS15) 

साहित्यकृतींचा अभ्यास 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. साहहत्यकृतीांचे थवरूप आणि सांकल्पना समजून घेता येईल. 
२. नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचे प्रयोजन उलगडून दाखवता येईल. 
३. साहहत्यकृतीांच्या घटकतववाांचे चचककत्सक वववेचन करता येईल .  
४. साहहत्यकृतीांमधील साहहश्त्यक मलू्याांचे वववलेषि करता येऊन साहहत्यववषयक असभरुची 

वदृचधांगत होईल. 
५. साहहत्यकृतीांवर पडलेल्या सामाश्जक, साांथकृनतक, राजकीय आणि आचिवक घटकाांच्या प्रभावाांची 

चचाव करता येईल. 
६. समकालीन इतर साहहत्यकृतीांशी त लना करून नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचे वेगळेपि अधोरेणखत 

करता येईल. 
अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ ववसशष्ट साहहत्यकृतीचा अभ्यास  : सांकल्पना व थवरूप  

नेमलेल्या साहहत्यकृतीचा अभ्यास  :    

आज्ञापत्, सांपा. ववलास खोल,े साहहत्य प्रसार कें द्र, नागपरू, 
दववतीय आवतृ्ती, २००६. 

१५ तास 

२ थमनृतचचत्,े लक्ष्मीबाई हटळक, वरदा प्रकाशन, प िे, पाचवी आवतृ्ती 
२००८. १५ तास 

३ सभजकी वही, अरुि कोलटकर, प्रास प्रकाशन, दववतीय आवतृ्ती 
२००६. १५ तास 

४ वरनभातलोन्चा नन कोन नाय कोन्चा, जयांत पवार, लोकवाङ्मय 
गहृ, म ांबई. 

१५ तास 

 
सांदभवग्रांि : 

१) प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इनतहास, ल. रा. नससराबादकर, फडके प्रकाशन, कोल्हापरू, नववी 
आवतृ्ती २००९. 

२) आज्ञापत् ंअमात्यकृत), सांपादक प्र. न. जोशी, व्हीनस प्रकाशन, प िे, चौिी आवतृ्ती, १९९७.   
३) लक्ष्मीबाई हटळक, अन पमा उजगरे, महाराष्र राज्य साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, 

२०१६. 
४) अरुि कोलटकराांची कववता : काही दृश्ष्टक्षेप, सांपादक वसांत पाटिकर, मराठी ववभाग, म ांबई 

ववदयापीठ, म ांबई आणि लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
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५) वसा हदवाळी अांक २०२१, जयांत पवार ववशषेाांक, सांपादक सांध्या नरे-पवार, कबीर प्रकाशन, 
म ांबई. 

६) य गवािी - अरुि कोलटकर ववशषेाांक, ववदभव साहहत्य सांघाचे म खपत्, सांपादक प्रफ ल्ल 
सशलेदार. 

७) अरुि कोलटकर ह्याांची थत्ी द :खाची कववता : चच ांतन आणि समीक्षा, डॉ. स रेश वधे, देवयानी 
प्रकाशन, म ांबई.   

 

 

६) अभ्यासपत्रत्रका (MS16) 

ववशषे वाङ्मयप्रकार कथा 
 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. किेचे थवरूप , सांकल्पना,घटक व प्रकार थपष्टपिे समजून घेता येतील. 
२. किेचे वगीकरि करून वववलेषि व टीकात्मक माांडिी करता येईल. 
३. किेचा रूपवादी व कलावादी दृश्ष्टकोन ं formal approch) ( किेचा घाट आणि आशय 

सौंदयव) उलगडून दाखवविे शतय होईल. 
४. 'किा' या वाड्.मयप्रकारातील पररवतवनाचा मागोवा घेऊन  हदवाकर कृष्ि याांच्या .... 

किासांग्रहादवारे नव्या शतयताांचा वेध घेता येईल. 
५. किालेखकाांच्या प्रेरिाांचा शोध घेऊन किासमीक्षा करण्याची हदशा समळेल. 
६. नेमलेल्या साहहत्यकृतीांच्या आधारे किाघटकाांच ेसमग्र आकलन होऊन  किालेखनाची पे्ररिा 

समळेल. 
 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ किा : सांकल्पना, थवरूप आणि वसैशष्ट्ये  १५ तास 
२ नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचा अभ्यास –  

समाधी आणि इतर सहा किा, हदवाकर कृष्ि, देशम ख अॅंड कां पनी, 
चौिी आवतृ्ती १९९४ 

१५ तास 

३ सशळान आणि आठ किा, उदधव शळेके, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई १५ तास 
४ जावे नतच्या वांशा, वप्रया तेंड लकर, राजहांस प्रकाशन, नतसरी आवतृ्ती 

फेब्र वारी २००४ 
१५ तास 

सांदभवग्रांि : 
१) वाड्.मयीन सांज्ञा - सांकल्पना कोश, सांपा. प्रभा गिोरकर व इतर, ग. रा. भटकळ फाउण्डशेन, 

म ांबई, २००१. 
२)  मराठी वाड्.मयकोश, खांड चौिा समीक्षा सांज्ञा, समन्वयक सांपादक ववजया राजाध्यक्ष,    म. 

रा. साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, २००२. 
३) मराठी किा : उदगम आणि ववकास, इांद मती शवेड,े सोमय्या पश्ब्लकेशन्स प्रा. सल. म ांबई. 
४) किा : सांकल्पना आणि समीक्षा, स धा जोशी, मौज प्रकाशन गहृ, म ांबई. 
५)  मराठी किेची श्थिनतगती, डॉ अांजली सोमि, कॉश्न्टनने्टल प्रकाशन, नोव्हेंबर,२०२१ 
६) मराठी किा : प्रवतृ्ती आणि प्रवाह, डॉ. रा. गो. चवरे, स यश प्रकाशन, प िे, द सरी आवतृ्ती 

२००३. 
७) मराठीतील किनरूपे, वसांत आबाजी डहाके, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. 
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७) अभ्यासपत्रत्रका (MS17) 
ववशषे वाङ्मयप्रकार कववता 

 
अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. काव्यववषयक जािीव, आथवादक्षमता समदृध होईल. 
२. थपधाव परीक्षा अभ्यासिमातील कववता या वाङ्मयप्रकाराच्या अभ्यासाकररता उपय तत ठरेल. 
३. व्यावसानयकररत्या सांपादक म्हिून काम करायचे असेल तर कववतचेी समज समदृध होईल. 
४. अध्यापनाचा व्यवसाय थवीकारायचा असेल तर कववतचेा अभ्यास उपयोगी ठरेल. 
५. कववतालेखन करायचे असेल तर काव्यववषयक जाणिवा समदृध होतील. 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ कववता : सांकल्पना, थवरूप आणि वसैशष्ट्ये  १५ तास 
२ नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचा अभ्यास –  

ननवड़क नारायि स वे, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
१५ तास 

३ वप ांडपात, स खदेव ढािके, काव्याग्रह प्रकाशन, वासशम. १५ तास 
४ तत्पवूी, दास ूवदैय, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. 

ंपान ि. १ त े५० पयांतच्या कववता) १५ तास 

 

सांदभवग्रांि : 
१) वाङ्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश, सांपा. प्रभा गिोरकर व इतर, ग. रा. भटकळ फाउण्डशेन, 

म ांबई, २००१. 
२) मराठी वाङ्मयकोश खांड चौिा समीक्षा-सांज्ञा, समन्वयक सांपादक ववजया राजाध्यक्ष, म. रा. 

साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, २००२. 
३) मराठी कववता : थवरूप आणि वववेचन, प्रा. ननसशकाांत ठकार, थवाध्याय महाववदयालय 

प्रकाशन, प िे.  
४) कववता आणि प्रनतमा, स धीर रसाळ 
५) आध ननक मराठी काव्याचे अांत:प्रवाह, वा. भा. पाठक, श्री लेखन वाचन भाांडार, प िे. 
६) तीन मातसववादी कवी, स. त्र्यां. क ल्ली, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
७) नारायि स वे याांची कववता, मनोज तायड,े स गावा प्रकाशन, प िे. 
८) अवावचीन कवीांचा काव्यववचार, डॉ. हेमांत खडके, पदमगांधा प्रकाशन, प िे. 
९) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास ंखांड ७, भाग २), सांपा. प्रा. रा. ग. जाधव, महाराष्र राज्य 

साहहत्य पररषद, प िे. 
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८) अभ्यासपत्रत्रका (MS18) 
ववशषे वाङ्मयप्रकार लशलत गद्य 

 
अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. लसलत गदय वाङ्मयप्रकाराच्या सांकल्पनेचे ज्ञान होऊन या वाङ्मयप्रकाराच्या वेगळेपिाची 
जािीव होईल. 

२. लसलत गदयकृतीांच्या वाचनातनू आनांद, बोध, ज्ञान इत्यादीांची प्राप्ती होऊन जीवनववषयक 
जािीव समदृध होईल. 

३. काव्यात्मता, वचैाररकता, ताश्ववकता, भावनात्मकता, सामान्य गोष्टीांतील असामान्यत्वाचे 
दशवन इत्यादी लसलत गदयाची वसैशष्ट ववदयार्थयाांचा दृश्ष्टकोन सांपन्न करेल. 

४. लसलत गदय साहहत्यकृतीांच्या अभ्यासाने ववदयािी भाषाकौशल्ये आत्मसात करू शकतील. 
५. लसलत गदयाच्या अभ्यासातनू ववदयार्थयाांना वाङ्मयननसमवतीसाठी प्रेरिा समळेल तसचे लेखक 

होण्यासाठी लसलत गदयलखेन करिे ववदयार्थयाांना उपयोगी ठरेल. 
 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ लसलत गदय : सांकल्पना, थवरूप आणि वसैशष्ट्ये  

नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचा अभ्यास -  
प्रानतननचधक लघ ननबांध सांग्रह, सांपा. के. ज. प रोहहत, साहहत्य 
अकादेमी, नवी हदल्ली. 

१५ तास 

२ रांगरेषा, शाांता शळेके, मेहता पश्ब्लसशांग हाऊस, प िे. १५ तास 
३ अशानां आसां व्हतां, अशोक कौनतक कोळी, साधना प्रकाशन, प िे, 

२०१८. १५ तास 

४ ऋत ूबरवा, ववववास वसेकर, साधना प्रकाशन, प िे, २०२०.  १५ तास 
सांदभवग्रांि : 

१) मराठी ववववकोश, खांड १५वा. 
२) वाङ्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश, सांपा. प्रभा गिोरकर व इतर, ग. रा. भटकळ फाउण्डशेन, 

म ांबई, २००१. 
३) मराठी वाङ्मयकोश खांड चौिा समीक्षा-सांज्ञा, समन्वयक सांपादक ववजया राजाध्यक्ष, म. रा. 

साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, २००२. 
४) मराठी लघ ननबांधाचा इनतहास, डॉ. आनांद यादव, मेहता पश्ब्लसशांग हाऊस, प िे. 
५) मराठी गदय : पवूवपीहठका आणि ननबांध, डॉ. हररवचांद्र िोरात, थवरूप प्रकाशन, औरांगाबाद. 
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९) अभ्यासपत्रत्रका (MS19) 

ववशषे वाङ्मयप्रकार चररत्र-आत्मचररत्र-आत्मकथन 
 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. चररत्र्यववषय असलेल्या िोर व्यततीांच्या जीवनकायावतनू ववदयार्थयाांना पे्ररिा समळेल. 
२. सांकटावर मात करूनही जीवनात यशथवी होता येत,े हा ववचार दृढ होईल. 
३. व्यावसानयक चररत्लखेक होण्यासाठी अभ्यास उपयोगी ठरेल. 
४. व्यावसानयक सांपादक होण्यासाठी या अभ्यासाचा उपयोग होईल. 
५. थवत:च ेजीवन व भोवतालचे समाजवववव लेखनातनू माांडता येईल. 

 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ चररत्-आत्मचररत्-आत्मकिन : सांकल्पना, थवरूप आणि वसैशष्ट्ये  १५ तास 
२ नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचा अभ्यास –  

कमववीर भाऊराव पाटील, रमेश जाधव, गांधवववेद प्रकाशन, प िे. 
१५ तास 

३ रामनगरी, राम नगरकर, मॅजेश्थटक प्रकाशन, म ांबई. १५ तास 
४ भ रा, शरद बाववथकर, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. १५ तास 

 
सांदभवग्रांि : 

१) वाङ्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश, सांपा. प्रभा गिोरकर व इतर, ग. रा. भटकळ फाउण्डशेन, 
म ांबई, २००१. 

२) मराठी वाङ्मयकोश खांड चौिा समीक्षा-सांज्ञा, समन्वयक सांपादक ववजया राजाध्यक्ष, म. रा. 
साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, २००२. 

३) आत्मचररत् मीमाांसा, आनांद यादव, मेहता पश्ब्लसशांग हाऊस, प िे. 
४) मराठी वाङ्मयाचा इनतहास ंखांड ७, भाग ४), सांपा. प्रा. रा. ग. जाधव, महाराष्र साहहत्य 

पररषद, प िे. 
५) आध ननक मराठी वाङ्मयातील श्थत्याांची आत्मचररत् े : एक अभ्यास, डॉ. ववमल भालेराव, 

साहहत्य प्रसार कें द्र, नागपरू, १९८६. 
६) नवे साहहत्य नवे आकलन, डॉ. वास देव म लाटे, थवरूप प्रकाशन, औरांगाबाद. 
७) श्थत्याांच्या आत्मचररत्ातील सामाश्जक सांदभव, डॉ. नीला कोंडोलीकर, नभ प्रकाशन, अमरावती, 

२०१२. 
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एम. ए. (मराठी) : सत्र दसुरे 

अभ्यासक्रम 

 

अि. 
अभ्यासपत्रत्का 
प्रकार 

अभ्यासपत्रत्का 
सांकेताांक 

अभ्यासपत्रत्का ताससका शे्रयाांक 

१ DSC - 1 MS21 
मराठी साहहत्याची साांथकृनतक व 

सामाश्जक पावववभमूी ं१८१८ त े१९६०) 
६० ४ 

२ DSC –2 MS22 समीक्षाववचार ६० ४ 

३ 

DSE- 3 A  MS23 महान भाव साहहत्य 

६० ४ DSE- 3 B   MS24 लोकसाहहत्य 
DSE – 3 C MS25 कोशवाङ्मय आणि सचूीवाङ्मय 

४ 

DSE -  4 A  MS26 ववशषे वाङ्मयप्रकार कादांबरी 

६० ४ 
DSE -  4 B  MS27 ववशषे वाङ्मयप्रकार नाटक 
DSE -  4 C  MS28 ववशषे वाङ्मयप्रकार प्रवासविवन 

DSE -  4 D MS29 वाचनसांथकृती आणि ज्ञानववथतार 

 

सूचना : 
१) DSC अभ्यासपत्रत्का अननवायव राहील. 

२) DSE अभ्यासपत्रत्का ऐश्च्छक थवरूपाची असनू गट ३ मधील कोितीही एक पत्रत्का आणि गट 
४ मधील कोितीही एक पत्रत्का ननवडावी लागेल. 
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१) अभ्यासपत्रत्रका (MS21) 
मराठी साहित्याची सांस्कृनतक व सामाजजक पार्शववभमूी (१८१८ त े१९६०) 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. साहहत्याच्या सामाश्जक व साांथकृनतक पावववभमूीचा ववदयार्थयाांचा पाया पतका होईल. 
२. साहहत्याववषयीची आकलनक्षमता वाढेल. 
३. य पीएससी, एमपीएससी, नेट-सेट व इतर थपधावत्मक परीक्षाांची तयारी होईल. 
४. वतृ्तपत्ीय लेखन-सांपादन करण्यासाठी अभ्यासाचा उपयोग होईल. 
५. अध्यापनाच्या व्यवसायात पदापवि करायचे असल्यास ज्ञानाच्या कक्षा अचधक रुां दावतील. 

 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ अ) पेशवाईचे पतन आणि इांग्रजाांचे राज्य. साांथकृनतक, सामाश्जक व 

राजकीय घ सळि.  
ब) त्रब्रहटशाांनी आखलेल े शकै्षणिक धोरि, त्याचा महाराष्रीय 

धोरिावर झालेला पररिाम.  

१५ तास 

२ अ) महादेव गोवव ांद रानड े ंसमन्वयवाद), ववष्िूशाथत्ी चचपळूिकर 
ंपरांपरावाद), महात्मा ज्योनतबा फ ले ंस धारिावाद), गोपाळ 
गिेश आगरकर ंब दचधप्रामाण्यवाद) आणि लोकमान्य हटळक 
ंराष्रवाद) या सवाांनी केलेली महाराष्राची वचैाररक जडिघडि. 

ब) वेदोतत प्रकरि व त्यातनू झालेली सामाश्जक घ सळि व  
   स धारिा. 

१५ तास 

३. अ) गाांधीय गाचा प्रारांभ व मराठी साहहत्यावर पडलेला प्रभाव 
ब) डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या चळवळीचा मराठी साहहत्यावरील 

पररिाम. चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, मन थमनृतदहन, काळाराम 
मांहदर आांदोलन, अांबादेवी मांहदर आांदोलन याांचा प्रभाव. 

१५ तास 

४. अ) थवातांत्र्य आांदोलनाचा मराठी साहहत्यावरील पररिाम. 
ब) थवातांत्र्य व थवातांत्र्योत्तर रततपात, दांगली याांचा मराठी 

साहहत्यननसमवतीवर झालेला पररिाम. 
१५ तास 

 टीप – 
या अभ्यासपत्रत्केत मराठी साहहत्याच्या साांथकृनतक व सामाश्जक पा पावववभमूीचा अभ्यास 
करण्यात येईल. नेमलेल्या कालखांडातील कोित्याही ववसशष्ट कलाकृतीचा व लेखकाचा 
अभ्यास आणि त्यावर प्रवन अपेक्षक्षत नसनू, त्या त्या कालखांडातील साांथकृनतक व सामाश्जक 
घडामोडी आणि त्याचा तत्कालीन वाङ्मयीन ववववावर झालेला पररिाम याचा अभ्यास 
अपेक्षक्षत आहे.  

सांदभवग्रांि : 
१) मराठी साहहत्य, इनतहास आणि सांथकृती, वसांत आबाजी डहाके, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. 
२) आध ननक मराठी वाङ्मयाची साांथकृनतक पावववभमूी, गो. म. क लकिी, मेहता पश्ब्लसशांग हाऊस, 

प िे, १९९४. 
३) अवावचीन मराठी साहहत्याची साांथकृनतक पावववभमूी, सदा कऱ्हाड,े लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
४) जोनतपवव, नागनाि कोत्तापल्ले, सायन पश्ब्लकेशन्स प्रा. सल., प िे. 
५) आगरकराांचे साांथकृनतक आणि साहहत्यववषयक ववचार, प्रा. तानाजी ठोंबरे, लोकवाङ्मय गहृ, 

म ांबई. 
६) राजषी शाहू महाराज : वसा आणि वारसा, अॅड. गोवव ांद पानसरे, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
७) डॉ. आांबेडकराांच्या सामाश्जक व राजकीय चळवळी, कृष्िा मेिसे, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
८) मोहरा महाराष्राचा, सांपादक डॉ. रमेश अांधारे, ग्रांिाली प्रकाशन, म ांबई, २०२२. 
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२) अभ्यासपत्रत्रका (MS22) 

समीक्षाववचार 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. समीक्षा ही सांकल्पना थपष्ट होऊन नतची उदहदष्टे, महवव आणि अपररहायवता याांच ेआकलन 
वाढेल. 

२. समीक्षाप्रकियेतील पायऱ्याांच ेपिृ:करि करता येईल. 
३. ववववध वाङ्मयीन वादाांमधील साम्यभेदाांची त लना करता येईल व त्याांच्या ऐनतहाससक कायावचे 

मलू्यमापन करता येईल. 
४. साहहत्याचे आकलन, विवन, आथवादन, वववलेषि आणि मलू्यमापन करण्याची क्षमता वाढून 

ववदयार्थयावची असभरुची ववकससत होईल. 
५. गाांधीवाद, आांबेडकरवाद आणि देशीवाद याांच्या म ळाशी असलेल्या मलू्यव्यवथिचेा शोध घेऊन 

त्यावर हटपि सलहहता येईल. 
६. एखादया वाङ्मयकृतीवर समीक्षिात्मक लेख सलहहता येईल. 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ समीक्षा : सांकल्पना, थवरूप, उदहदष्टे, महवव, समीक्षकाच े कायव व क्षमता, 

समीक्षेची अपररहायवता, समीक्षाप्रकिया. १५ तास 

२ समीक्षेचे दृश्ष्टकोन : आथवादक समीक्षा, समाजशाथत्ीय समीक्षा, चररत्ात्मक 
समीक्षा. १५ तास 

३ वाङ्मयीन वाद : सांकल्पना, थवरूप, वसैशष्ट्ये, महवव, असभजातवाद, सौंदयववाद, 
वाथतववाद. १५ तास 

४ मराठी समीक्षेची वाटचाल: गाांधीवाद, आांबेडकरवाद आणि देशीवादाच्या सांदभावत. १५ तास 
सांदभवग्रांि : 

१) साहहत्यसमीक्षा : थवरूप आणि ववकास, ना. वा. गोडबोले गां. ना. जोगळेकर, व्हीनस 
प्रकाशन, प िे 

२) टीकावववेक, श्री. के. क्षीरसागर, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. 
३) नवसमीक्षा : काही ववचारप्रवाह, सांपा. गो. म. क लकिी, मेहता पश्ब्लसशांग हाऊस, प िे. 
४) साहहत्याचे तववज्ञान, वव. ना. ढवळे, कॉश्न्टनेन्टल प्रकाशन, प िे. 
५) पावचावय साहहत्यववचार, ब. ल . सोनार, प्रज्ञा प्रकाशन, अमळनेर. 
६) आध ननक समीक्षा-ससदधाांत, समसल ांद मालश,े अशोक जोशी, मौज प्रकाशन, म ांबई, २०१३. 
७) समीक्षापदधती : ससदधाांत आणि उपयोजन, सांपा. रवीांद्र ठाकूर, नांदक मार मोरे, पदमगांधा 

प्रकाशन, प िे. 
८) मराठी टीका, सांपा. वसांत दावतर, मेहता पश्ब्लसशांग हाऊस, प िे, १९६६. 
९) उपयोश्जत समीक्षा : लक्षिे आणि पडताळिी, डॉ. अ. वा. क लकिी, मेहता पश्ब्लसशांग 

हाऊस, प िे, २००३. 
१०) साहहत्यशाथत् : थवरूप आणि समथया, वसांत पाटिकर, पदमगांधा प्रकाशन, प िे.  
११) समीक्षेतील नव्या सांकल्पना, सांपा. मनोहर जाधव, थवरूप प्रकाशन, औरांगाबाद. 
१२) आहदबांधात्मक समीक्षा, डॉ. म. स . पाटील, नीहारा प्रकाशन, प िे. 
१३) मानसशाथत्ीय समीक्षा, अ. वा. क लकिी. 
१४) मराठी समीक्षेची वाटचाल, गो. म. क लकिी, थनेहवधवन प्रकाशन, प िे. 
१५) साहहत्यववचार, हद. के. बेडकेर, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई. 
१६) गाांधीवाद आणि आध ननक मराठी साहहत्य, सांपादक द. हद. प ांड,े प्रनतमा प्रकाशन, प िे, 

१९९५.  
१७) देशीवाद, अशोक बाबर, साकेत प्रकाशन, औरांगाबाद. 
१८) आांबेडकरी ववचार आणि साहहत्य, अववनाश डोळस, साकेत प्रकाशन, औरांगाबाद, २००९. 
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३) अभ्यासपत्रत्रका (MS23) 

मिानभुाव साहित्य 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. मराठी साहहत्यातील समदृध अशा वाङ्मयीन परांपरेची ववदयार्थयाांना ओळख होईल. 
२. मध्यय गीन कालखांडातील सामाश्जक, साांथकृनतक, धासमवक पररश्थितीचे ववदयार्थयाांना ज्ञान 

होईल. 
३. श्री चिधर, श्री गोवव ांदप्रभ ूयाांच्या िाांनतकायावचा ववदयार्थयाांना पररचय होईल.  

४. महान भावीय गदयवाङ्मयातनू सत्य, अहहांसा, समता, बांध ता, दयाभाव इत्यादी नीनतमलू्याांची 
सशकवि ववदयार्थयाांना समळेल आणि त्याचा उपयोग जीवन उत्तम ररतीने जगण्यासाठी होईल.  

५. महान भावीय साहहत्याच्या अभ्यासाने ववदयािी उत्तम साहहत्यननसमवती करू शकतील. 
 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ महान भाव साहहत्य : प्रेरिा, थवरूप व ववशषे  

मध्यय गीन सांत साहहत्य सामाश्जक, साांथकृनतक धासमवक पावववभमूी  
१५ तास 

२ लीळाचररत् दशवन, डॉ. सशवशांकर उपासे, डॉ. जयससांग कळके, राहूल 
प्रकाशन, कोल्हापरू. १५ तास 

३ श्री गोवव ांदप्रभ ूचररत्, डॉ. ववष्िू सभकाजी कोलत े , अरुि प्रकाशन, 
मलकापरू, श्ज. ब लडािा, स धाररत आवतृ्ती १९८२. १५ तास 

४ महदांबेचे धवळे, डॉ. स हाससनी इलेकर, थनेहवधवन पश्ब्लसशांग हाऊस, 
प िे, ततृीय आवतृ्ती १९९९. १५ तास 

 
सांदभवग्रांि : 

१) महान भाव पांि आणि त्याांच ेवाङ्मय, शां. गो. त ळप ळे, व्हीनस प्रकाशन, प िे. 
२) महान भाव तववज्ञान, वव. सभ. कोलत.े 
३) श्रीचिधरदशवन, सांपा. डॉ. वव. सभ. कोलत,े सशक्षि व सेवा योजना ववभाग, महाराष्र शासन, 

१९८२. 
४) महान भावाांचे चररत्ग्रांि, य. ख . देशपाांड.े 
५) लीळाचररत् : एक अध्ययन, व. हद. क लकिी. 
६) महान भाव आणि वारकरी साहहत्य, प्रा. स ग्राम प ल्ले, सयूवम द्रा प्रकाशन, नाांदेड, २०१६. 
७) सािव लीळाचररत्, सांपा. प्रा. प रुषोत्तम नागप रे, लीळाचररत् गौरव ननधी ससमती, नागपरू. 
८) लीळाचररत्ातील लोकजीवन, डॉ. ममता महल्ले-इांगोले, देवयानी प्रकाशन, ऐरोली, नवी म ांबई. 
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४) अभ्यासपत्रत्रका (MS24) 
लोकसाहित्य 

 
अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. लोकवाङ्मय म्हिजे काय, त ेसाांगता येईल. 
२. लोकवाङ्मयाच्या मौणखक परांपरेचा वथत ननष्ठ अभ्यास करता येईल. 
३. लोकव्यवहाराला प्रभाववत करिाऱ्या परांपरा साांगता येतील. 
४. लोकवाङ्मयाच ेव लोककलाांचे मलू्यमापन करता येईल. 
५. लोककलाांच्या माध्यमातनू लोकप्रबोधन करता येईल.  

 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ लोककिा - व्याख्या व थवरूप 

ववशषे अभ्यास- १) दैवतकिा  २) हाथयकिा  १५ तास 

२ लोकगीत े- व्याख्या व थवरूप 
ववशषे अभ्यास - १) थत्ी-गीत े२) श्रम-गीत े १५ तास 

३ लोकदैवत े- परांपरा व थवरूप  
ववचधनाट्य - सांकल्पना व थवरूप  
ववशषे अभ्यास - १) जागरि     

१५ तास 

४ लोककला - व्याख्या व थवरूप 
ववशषे अभ्यास - १) कीतवन १५ तास 

सांदभवग्रांि : 
१) लोकसाहहत्याची रूपरेखा, द गाव भागवत. 
२) लोकसाहहत्याचे थवरूप, ड़ॉ. प्रभाकर माांड.े 
३) लोकसाहहत्याचे अांत:प्रवाह, डॉ. प्रभाकर माांड.े 
४) लोकरांगभमूी, डॉ. प्रभाकर माांड.े 
५) मराठी लोककिा, सांपा. डॉ. मध कर वाकोड,े साहहत्य अकादेमी, नवी हदल्ली. 
६) प रािकिा आणि वाथतवता, दामोदर धमावनांद कोसांबींअन वाद वसांत त ळप ळे), लोकवाङ्मय 

गहृ, म ांबई, सहावी आवतृ्ती २०१७ 
७) लोकसांथकृतीचे उपासक, डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
८) लोकसांथकृतीची क्षक्षनतज,े डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
९) सांतसाहहत्य आणि लोकसाहहत्य, डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
१०) लोकप्रनतभा आणि लोकतवव,े डॉ. मध कर वाकोड.े 
११) आहदवासी लोकसाहहत्य : शोध आणि बोध सांपा. डॉ. सांजय लोहकरे. 
१२) लोकसाहहत्याची सांशोधनपदधती, डॉ. अननल सहस्रब दधे. 
१३) सांत, लोक आणि असभजन, डॉ. रा. चच ां. ढेरे. 
१४) लोकसाहहत्य : आकलन आणि आथवाद, डॉ. शांकर राऊत. 
१५) शोधयात्ा रांगभमूीची, ववववनाि सशांदे. 
१६) लोकसाहहत्याचे थवतांत् अभ्यासक्षेत्, डॉ. गांगाधर मोरजे. 
१७) लोकसाहहत्य मीमाांसा, ववववनाि सशांदे. 
१८) मराठी व्रतकिा : सांकलन व समीक्षा, डॉ. सांतोष चत र, प्रशाांत पश्ब्लकेशन, जळगाव. 
१९) भ लाबाईच्या गाण्यातील थत्ीजीवन, डॉ. ममता महल्ले ंइांगोले), वप ांपळाप रे ब क डडश्थरब्य टसव, 

नागपरू. 
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५) अभ्यासपत्रत्रका (MS25) 
कोशवाङ्मय आणण सचूीवाङ्मय 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. कोशवाङ्मय आणि सचूीवाङ्मय या माहहतीस्रोताांचा ववदयार्थयाांना पररचय होईल.  

२. कोशवाङ्मय आणि सचूीवाङ्मयाचे सांशोधनक्षेत्ातील महवव ववदयार्थयाांना लक्षात येईल. 
३. कोशवाङ्मय आणि सचूीवाङ्मयाचा उपयोग करिे ववदयािी सशकतील. 
४. कोशाांसाठी ववववध प्रकारच्या हटपा सलहहण्याचे कौशल्य ववदयािी आत्मसात करू शकतील. 
५. सचूीननसमवतीचे कौशल्य ववदयािी आत्मसात करू शकतील. 

 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ कोश  : सांकल्पना व थवरूप  

सचूी  : सांकल्पना व थवरूप  
कोशवाङ्मयाची उपय ततता, सचूीवाङ्मयाची उपय ततता. 

१५ तास 

२ मराठीतील कोशवाङ्मय : ज्ञानकोश 

मराठी ववववकोश, महाराष्रीय ज्ञानकोश, भारतीय सांथकृती कोश, 
मराठी समाजववज्ञान कोश 

१५ तास 

३ मराठीतील कोशवाङ्मय : वाङ्मयववषयक कोश 
वाङ्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश, मराठी समीक्षा कोश, सांतवाङ्मय 
सांज्ञाकोश. 

१५ तास 

४ मराठीतील सचूी वाङ्मय 

ग्रांिसचूी, प्रबांध सचूी, ननयतकासलकाांची सचूी, लेखकननहाय सचूी, 
उल्लेखसचूी. 

१५ तास 

सांदभवग्रांि : 
१) कोश व सचूी वाङ्मय : थवरूप व साध्य, सांपादन सरोश्जनी वदैय व इतर, राज्य मराठी 

ववकास सांथिा, म ांबई, १९९७. 
२) मराठी ववववकोश खांड ४ मधील कोशवाङ्मय ही टीप, स . रा. च नेकर, म. रा. साहहत्य आणि 

सांथकृती मांडळ, म ांबई. 
३) सचूीांची सचूी, स . रा. च नेकर, म ांबई ववदयापीठ मराठी ववभाग आणि प्रनतमा प्रकाशन, १९९५. 
४) गो. वव. ंवव ांदा) करांदीकर सचूी ंविवनात्मक चररत्ात्मक), पॉप्य लर प्रकाशन आणि म ांबई 

ववदयापीठ मराठी ववभाग, १९९२. 
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६) अभ्यासपत्रत्रका (MS26) 
ववशषे वाङ्मयप्रकार कादंबरी 

 
अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. कादांबरीच ेथवरूप, सांकल्पना, घटक व प्रकार समजून घेता येतील. 
२. अभ्यासिमात असलेल्या कादांब-याांचे वगीकरि करून त्यातील आशयसतू्ाांचे घटकननहाय 

वववलेषि करता येईल. 
३. नेमलेल्या काांदब-याांमधील पात्ाांच्या नात्याांची ग ांताग ांत आणि भावननक दवांदवाांचा शोध घेता 

येईल. 
४. अभ्यासिमातील कादांबरीकाराांच्या प्रेरिाांचा आणि दृश्ष्टकोनाांचा वधे घेता येईल. 
५. ववववध समीक्षापदधतीांचे उपयोजन करून नेमलेल्या कादांब-याांची समीक्षा करता येईल. 
६. कादांबरीच ेथवरूप व घटक समजून घेतल्याम ळे जीवनव्यवहाराच्या कें द्रथिानी असिा-या 

मन ष्य व इतर घटकाांवर आधाररत कादांबरी लेखनाचा प्रयत्न करता येईल.  
 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ कादांबरी : सांकल्पना, थवरूप,घटक आणि प्रकार. १५ तास 
२ नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचा अभ्यास –  

ब्राह्मिकन्या, डॉ. श्रीधर व्यांकटेश केतकर, व्हीनस प्रकाशन, प िे, 
१९३०, प नम वद्रि २००५. 

१५ तास 

३ बनगरवाडी, व्यांकटेश माडगळूकर, मौज प्रकाशन गहृ, म ांबई, १९५५. १५ तास 
४ साववत्ी, प . सश. रेगे, मौज प्रकाशन, म ांबई, चत िव आवतृ्ती १९९९. १५ तास 

 
सांदभवग्रांि 

१) वाड्.मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश, सांपा. प्रभा गिोरकर व इतर, ग. रा. भटकळ फाउण्डशेन, 
म ांबई, २००१. 

२)  मराठी वाड्.मयकोश खांड चौिा समीक्षा सांज्ञा, समन्वयक सांपादक ववजया राजाध्यक्ष, म. रा. 
साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, २००२. 

३)  मराठी कादांबरी तवव आणि ससदधाांत, गोमटेववर पाटील, दयाव प्रकाशन, प िे. 
४)  मराठी वाड्.मयाचा इनतहास :  खांड सातवा, भाग : ३, सांपा. रा .ग .जाधव, महाराष्र साहहत्य 

पररषद, प िे, आवतृ्ती द सरी २०१०. 
५)  मराठी साहहत्य: प्रेरिा व थवरूप, सांपा. गो. मा. पवार, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. 
६)  थवातांत्र्योत्तर मराठी कादांबरीची वाटचाल (१९५० त े२०००), डॉ. शांकर ववभ त,े थवरूप प्रकाशन, 

औरांगाबाद, २०१० . 
७)  मराठी कादांबरी : समाजशाथत्ीय समीक्षा, डॉ रवीांद्र ठाकूर, हदलीपराज प्रकाशन, २००७. 
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७) अभ्यासपत्रत्रका (MS27) 
ववशषे वाङ्मयप्रकार - नाटक 

 
अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. नाटक या वाङ्मयप्रकाराची सांकल्पना ववदयार्थयाांना थपष्ट होईल. 
२. या अभ्यासपत्रत्केच्या अभ्यासाने नाटकाचे आकलन, आथवाद आणि मलू्यमापन करण्याची 

क्षमता ववकससत होईल. 
३. नाटकादवारे ववववध मानवी प्रवतृ्तीांचे दशवन घडून मानवी जीवनाववषयीची समदृध जािीव 

ववदयार्थयाांमध्ये ननमावि होईल. 
४. नाटकननसमवतीच्या घटकाांचा अभ्यास झाल्याने नाटकननसमवती करण्यास ववदयार्थयाांना प्रेरिा 

समळेल. 
५. नाट्यक्षेत्ात कारकीदव करू इश्च्छिाऱ्या ववदयार्थयाांना ही अभ्यासपत्रत्का उपयोगी ठरू शकेल. 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ नाटक : सांकल्पना, थवरूप, घटक आणि प्रकार  १५ तास 
२ नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचा अभ्यास –  

चगधाड,े ववजय तेंड लकर, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई.   
१५ तास 

३ नटसम्राट, वव. वा. सशरवाडकर, पॉप्य लर प्रकाशन, म ांबई. १५ तास 
४ ती फ लरािी, रुपाांतर प . ल. देशपाांड,े मौज प्रकाशन, म ांबई. १५ तास 

 

सांदभवग्रांि : 
१) वाङ्मयीन सांज्ञा-सांकल्पना कोश, सांपा. प्रभा गिोरकर व इतर, ग. रा. भटकळ फाउण्डशेन, 

म ांबई, २००१. 
२) मराठी वाङ्मयकोश खांड चौिा समीक्षा-सांज्ञा, समन्वयक सांपादक ववजया राजाध्यक्ष, म. रा. 

साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, २००२. 
३) नाटक : रांगाववष्कार आणि रांगाथवाद, डॉ. व. हद. क लकिी, पदमगांधा प्रकाशन, प िे, २००१. 
४) नाटक : थवरूप आणि समीक्षा, डॉ. द. सभ. क लकिी, पदमगांधा प्रकाशन, प िे, २०१०. 
५) ना नाटकातला, राजीव नाईक, पदमगांधा प्रकाशन, प िे, २०१२. 
६) भारतीय प्रयोगकलाांचा पररचय व इनतहास : नाट्य, सांपा. डॉ. राजीव नाईक, लसलत कला कें द्र 

प िे ववदयापीठ व लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई, २०१०. 
७) नाटक कालचां आणि आजचां, सांपा. डॉ. प ष्पलता राजाप रे-तापस, सायन पश्ब्लकेशन्स प्रा. सल., 

प िे, २०१२. 
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८) अभ्यासपत्रत्रका (MS28) 
ववशषे वाङ्मयप्रकार प्रवासवणवन 

 
अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. प्रवासविवन या वाङ्मयप्रकाराची सांकल्पना थपष्ट होऊन त्याचे वतवमानकालीन महवव कळेल. 
२. मराठी प्रवासविवनपर लखेनाच्या वाचनातनू ववदयार्थयाांना ववववध सांथकृती, प्रदेश आणि तिेील 

जनजीवन, परांपरा इत्यादीांची माहहती होऊन ज्ञानात भर पडले. 
३. या अभ्यासपत्रत्केम ळे प्रत्यक्ष प्रवासाकड ेबघण्याची थवतांत् दृष्टी प्राप्त होऊन, जीवन समजून 

घेण्यासाठी ववदयािी प्रवासास उदय तत होतील. 
४. प्रवासाशी सांबांचधत उदयोग जगत आणि त्यातील सांधीांची माहहती समळाल्याने त्या दृष्टीने 

आववयक थवत:चा कौशल्यववकास करता येईल. 
५. या पत्रत्केम ळे ववदयािी प्रवास, पयवटन या ववषयीचे थवतांत् लेखन करून रोजगारक्षम बन ू

शकतील. 
 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ प्रवासविवन : सांकल्पना, थवरूप आणि वसैशष्ट्ये  १५ तास 
२ नेमलेल्या साहहत्यकृतीांचा अभ्यास –  

यात्ा-अांतयावत्ा, वसांत आबाजी डहाके, लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई, 
द सरी आवतृ्ती २०११. 

१५ तास 

३ कॅनडा, अ. पाां. देशपाांड,े मनोववकास प्रकाशन, प िे, २०११. १५ तास 
४ ना पवूव ना पश्वचम, डॉ. बाळ फोंडके, ग्रांिाली प्रकाशन, म ांबई, २०१६ १५ तास 

 
सांदभवग्रांि : 

१) मराठी वाङ्मयकोश, खांड ४, समीक्षा-सांज्ञा, समन्वयक सांपादक ववजया राज्याध्यक्ष, म. रा. 
साहहत्य आणि सांथकृती मांडळ, म ांबई, २००२. 

२) प्रवासविवन : एक वाङ्मयप्रकार.  
३) प्रवासविवनाांचा प्रवास, म क ां द वझे, देशम ख आणि कां पनी, प िे, २०१६. 
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९) अभ्यासपत्रत्रका (MS29) 

वाचनससं्कृती आणण ज्ञानववस्तार 

 

अभ्यासपत्रत्रकेची ननष्पत्ती (COs) 

१. वाचनसांथकृतीचे महवव अधोरेणखत होईल. 
२. वाचन आणि ज्ञानववथतार याांच्याववषयीची जािीव वदृचधांगत होईल. 
३. ववववध ज्ञानक्षेत्ीय वाचनाचा समदृध अन भव ववदयार्थयाांना समळेल. 
४. वाचनप्रकियेतनू वववलेषिवतृ्ती ववकससत करण्यावर होईल. 
५. वाचनकें द्री ववदयािी घडले. 

 

अि. अभ्यासपत्रत्केचे घटक नेमलेले तास 
१ वाचनसांथकृती : सांकल्पना आणि थवरूप 

वाचनसांथकृती आणि असभरुची 
वाचनप्रकिया : आकलन, आथवाद आणि ज्ञानववथतार 
 
वाचनकें द्री लखेन 
ननवडक ग्रांिाांचा अभ्यास –  

- वाचिाऱ्याची रोजननशी ंसतीश काळसेकर), लोकवाङ्मय 
गहृ, म ांबई, २०१०.  

१५ तास 

२ लीळा प थतकाांच्या ंनीतीन ररांढे), लोकवाङ्मय गहृ, म ांबई.  १५ तास 
३ वाचता वाचता ंगोवव ांद तळवलकर), साधना प्रकाशन, प िे, द सरी 

आवतृ्ती २०१८.  
     ंलखे ि. २७ त े३७ आणि ६९ त े८८) 

१५ तास 

४ जग बदलिारे ग्रांि ंदीपा देशम ख), मनोववकास प्रकाशन, प िे, 
द सरी आवतृ्ती २०२२. 

ंलेख ि. १, २, ५, ६, १९, २०, २२, २३, २५, ३३, ३४, ४३, 
४५, ४६, ४९) 

१५ तास 

 

सांदभवग्रांि : 
१) वाङ्मयीन सांथकृती, डॉ. स धीर रसाळ, मौज प्रकाशन गहृ, म ांबई, २०१०. 
२) अक्षरननष्ठाांची माांहदयाळी : ग्रांि शोध आणि वाचन बोध, अरुि हटकेकर, रोहन प्रकाशन, प िे. 
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लेखी परीक्षा - 
प्रर्शनपत्रत्रकेचे स्वरूप 

आणण  

अतंगवत परीक्षचेे 
स्वरूप 

ंसत् १ आणि सत् २) 

 प्रत्येक अभ्यासपत्रत्का १०० ग िाांसाठी असेल. 
 अभ्यासपत्रत्केच्या १०० ग िाांचे ववभाजन प ढीलप्रमािे राहील  

अ) ८० ग िाांसाठी लखेी परीक्षा  

ब) २० ग िाांसाठी अांतगवत परीक्षा  

 

 लेखी परीक्षेचे थवरूप - प्रवनपत्रत्का एकूि ८० ग ि 

अ) दीघोत्तरी प्रवन - ६४ ग ि 

ं१६ ग िाांचा एक याप्रमािे ४ दीघोत्तरी प्रवन ंपयावयासह) राहतील.) 
ब) वथत ननष्ठ प्रवन – १६ ग ि  

   ं२ ग िाांचा एक याप्रमािे ८ वथत ननष्ठ प्रवन) 

 

 अांतगवत परीक्षा - 

अांतगवत परीक्षेसाठी ववषयान रूप शोधननबांध / लघ शोधप्रकल्प / 
अहवाललेखन / साहहत्यननसमवती /कोशनोंद-लेखन ककां वा 
ववककवपडडयासाठी लेखन / सचूीननसमवती / ब्लॉगननसमवती / म लाखत / 
सवेक्षि / माहहती सांकलन इत्यादी प्रकारचे कायव सत्कालावधीत 
पिूव करिे अपेक्षक्षत राहील.) 

 

 
   

 


