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Rayat Shikshan Sansthas, Satara 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Department of Marathi 

Title and Subject Code 
 M. A. II, Marathi  

Sr. 

No.  

Semester Name of the Course Subject code Discipline Specific 

Elective 

1 III  Samajbhashavidnyan MARC25 Marathi Course-9 

2 III Wangmayin Sanskruti MARO25 Marathi Course- 10 

3 III Samiksha Sidhant Ani Upyojan  MARC26 Marathi Course- 11 

4 III Toulanik Sahityabhyas MARO26 Marathi Course- 12 

5 III Sanskruti Abhyas MARO26-A Marathi Course – 12.1 

 

Sr. 

No.  

Semester Name of the Course Subject code Discipline Specific 

Elective 

1 IV  Samajbhashavidnyan MARC27 Marathi Course-13 

2 IV Wangmayin Sanskruti MARO27 Marathi Course- 14 

3 IV Marathi Samikshechi Watchal MARC28 Marathi Course- 15 

4 IV Toulanik Sahityabhyas MARO28 Marathi Course- 16 

5 IV Sanskruti Abhyas MARO28-A Marathi Course – 16.1 

 

Course Structure 

M. A. Part - II: Marathi 

SEMESTER - III 

Sr. 

No. 

Se

m 

Title of the 

Paper 

Discipline 

Specific 

Elective 

Distributio

n of Credit 

Workload 

Per week 

Total 

Credit 

Theory 

Marks 

Internal 

Evaluation 

1 III  

Samajbhashavi

dnyan 

Marathi 

Course- 9 

4 4 Lectures 

16 

60 40 

2 III Wangmayin 

Sanskruti 
Marathi 

Course- 10 

4 4 Lectures 60 40 

3 III Samiksha 

Sidhant Ani 

Upyojan  

Marathi 

Course- 11  

4 4 Lectures 60 40 



4 III Toulanik 

Sahityabhyas 
Marathi 

Course- 12 

4 4 Lectures 60 40 

5 III Sanskruti 

Abhyas 
Marathi 

Course -12.1 

4 4 Lectures  60 40 

 

Course Structure 

M. A. Part - II: Marathi 

SEMESTER - IV 

 

Sr. 

No. 

Se

m 

Title of the 

Paper 

Discipline 

Specific 

Elective 

Distributio

n of Credit 

Workload 

Per week 

Total 

Credit 

Theory 

Marks 

Internal 

Evaluation 

1 IV  

Samajbhashavi

dnyan 

Marathi 

Course- 13 

4 4 Lectures 

16 

60 40 

2 IV Wangmayin 

Sanskruti 
Marathi 

Course- 14 

4 4 Lectures 60 40 

3 IV Marathi 

Samikshechi 

Watchal 

Marathi 

Course- 15  

4 4 Lectures 60 40 

4 IV Toulanik 

Sahityabhyas 
Marathi 

Course- 16 

4 4 Lectures 60 40 

5 IV Sanskruti 

Abhyas 
Marathi 

Course-16.1 

4 4 Lectures  60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rayat Shikshan Sansthas, Satara 

Chhatrapati Shivaji College, Satara 

(Autonomous) 

Department of Marathi 
M. A. II Marathi 

EQUIVALENCE 

 

Sr. 

No. 
Class Semester Paper 

No. 

Title of the Paper Old Title of the Paper (New) 

1 M. A. II III 9  Samajbhashavidnyan  Samajbhashavidnyan 

2 M. A. II III 10 Wangmayin Sanskruti Wangmayin Sanskruti 

3 M. A. II III 11 Samiksha Sidhant Ani Upyojan  Samiksha Sidhant Ani Upyojan  

4 M. A. II III 12 Toulanik Sahityabhyas Toulanik Sahityabhyas 

5 M. A. II III 12.1 Sanskruti Abhyas Sanskruti Abhyas 

6 M. A. II IV 13  Samajbhashavidnyan  Samajbhashavidnyan 

7 M. A. II IV 14 Wangmayin Sanskruti Wangmayin Sanskruti 

8 M. A. II IV 15 Marathi Samikshechi Watchal Marathi Samikshechi Watchal 

9 M. A. II IV 16 Toulanik Sahityabhyas Toulanik Sahityabhyas 

10 M. A. II IV 16.1 Sanskruti Abhyas Sanskruti Abhyas 

 

Intake capacity / number of students (wherever applicable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M.A . Part II, Semester III, Marathi paper no.9  

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

समाजभाषा विज्ञान [MARC25] 

 

Preamble (प्रास्ताविक)मानिाला भाषा समजाच्या संदभाात विकािी लागते .समाज आवि संस्कृती यांचा जिळचा 

संबंध असतो .भाषा मानिी जीिनाला सतत पढेु नेण्य्साठी प्रयत्निील असते .समाजात होिारी पररिताने भाषेतून 

प्रकट होत असतात .आवि भावषक पररितान हे सामावजक संदभाातून होते ही दृष्टी ठेिून भाषेचा अभ्यास करिारी एक 

पद्धती म्हिून समाजभाषा विज्ञान पद्धती विकवसत झाली .भाषा विज्ञानाची एकिाखा समाज भाषा विज्ञान आहे 

सामावजक सांस्कृतीक व्यिहार आवि भाषा यांचा संबंध कसा असतो ,त्या दृष्टीने अभ्यास केल्यास भाषेतले संदभा 

अवधक कळायला लागतात .म्हिून पदव्युत्तर विभागातील मराठी च्या विद्यार्थयाांना ही अभ्यासपद्धती कळािी ि त्यांनी 

उपयोजन करािे  या हेतूने  सदर अभ्यासक्रम लािण्ययाचे वनवित केले आहे  

 

Course Outcomes:  

CO – 1. १ समाजभाषांविज्ञानाचे स्िरूप समजून घेईल  

             समाज भाषा विज्ञानातील विविध वसद्धांत ,संकल्पनांचा पररचय करून घेईल  

 CO-2       समाज –भाषा  संस्कृती –संबध तपासून घेईल     

           भाषा व्यिहाराची विविधता समजून घेता येईल . 

             भाषा संपकााचे स्िरूप अभ्यासता येईल . 

    CO -3   समाज भाषा विज्ञान परीके्षत्रे  कोिती ते समजून घेतले जाईल  

      CO-4 भावषक विविधता असिाऱ्या लघु के्षत्रीय बोलीचे सिेक्षि  

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

1. Reading skill 

2. Comprehension skill 

3. Writing skill   समाजभाषा विज्ञान पद्धतीच्या आधारे कलाकृतीचे आकलन करिून घेतले जाईल  

 

  Periods Cos 

Unit 1 समाजभाषाविज्ञानाचे स्िरूप आवि व्याप्ती  

समाजभाषाविज्ञान म्हिजे काय ? 

भाषेचा समाज सापेक्ष अभ्यास  

15 CO1  

& 

CO3 



समाजभाषाविज्ञान या स्ितंत्र अभ्यास िाखेचा उदय –पायाभूत संकल्पना 

 

 

Unit 2 
भाषा समाज आवि संस्कृती  

भाषा सामावजक संस्था ,भाषा आवि संस्कृती सह संबंधाचा विचार  

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 3 समाजभाषाविज्ञान परीके्षत्रे –भावषक भांडार ,लघुके्षत्र,भावषक प्रभािके्षत्र 

,द्वैभावषकता ,बहु भावषकता,भाषा वमश्रि ,भाषा बदल ,भाषा वनवषद्धता ,भाषा 

िदु्धी ,वलंग भाषा इत्यादी   

15 CO1 

& 

CO2 

Unit 4 
भावषक विविधता असिाऱ्या समाजगटांच्या लघुके्षत्रीय बोलींचे सिेक्षि करिे 

,ल्प लेखनप्रात्यवक्षक ि प्रक   

15 CO1 

& 

CO4 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project : 

1.  समाज गटाच्या लघु के्षत्रीय बोली सिेक्षि .... 

2. बोली संिोधन प्रकल्प तयार करिे  

 

(CO4) 

Reference Books: 

1. भाषा आवि संस्कृती –ना .गो .कालेलक र ,मौज प्रकािन गहृ ,मुंबई -१९६२  

2. भाषा इवतहास आवि भूगोल  ,ना.गो .कालेलकर ,मौज प्रकािन गहृ ,मुंबई -१९६४  

3. मराठी िब्द समीक्षा ,मू.श्री ,कानडे,सन पवब्लकेिन पुिे १९८९  

4.  वनिडक भाषा आवि जीिन कल्याि काळे आवि मिृावलनी िहा .संपा.मेहता पवब्लविंग पिेु १९९८  

5.  मराठी भाषेचा आवथाक संसार –अिोक केळकर ,मराठिाडा सावहत्य पररषद ,औरगंाबाद १९७०  

6.  मध्यमा भाषा आवि भाषा व्यिहार –आविक केळकर मेहता पवब्लविंग हाउस पुिे १९९६  

7.  िैखरी –भाषा आवि भाषा व्यिहार – अिोक केळकर ,माजेवस्तक प्रकािन मुंबई १९३८  

8.  मराठी भाषेचे मूळ –विश्वनाथखैर े ,संमत प्रकािन ,पिेु १९८९  

9.  द्रविड महाराष्ट्र –विश्वनाथ खर े ,साधना प्रकािन पुिे १९७६  

10.  भाषा व्यिहार ि भाषा विक्षि  – सरुेंद्र ग्रामोपाध्ये संपा .कासेगाि एजकेुश्ग्न सोसायटी कासेगाि २००६  

11.  अवभनि भाषा विज्ञान –ग .ना .जोगळेकर सवुिचार प्रकािन मंडळ पुिे १९८७  

12. मराठी भाषाच इवतहास –ग ,ना ,जोगळेकर .श्रीविद्या प्रकािन पिेु २०००५  

13.  सामावजक भाषाविज्ञान प्रभाकर जोिी आवि चारुता गोखले [स ंंपा ]वनराळी प्रकािन पिेु १९९९  

14. सामावजक भाषा विज्ञान –रमेि धोंगडे ,वदलीपराज प्रकािन पिेु २००६  

15. सावहत्याची भाषा – भालचंद्र नेमाडे साकेत प्रकािन औरगंाबाद १९८९  

16. सामावजक भाषा विदबब्ञान किा आवि अभ्यास ,जयश्री पाटिकर ,संदभा प्रकािन नाविक २००५  

17. ग्रांवथक मराठी भाषा आवि कोकिी बोली :अ.का .वप्रयोळकर ,पिेु विद्यापीठ पुिे १९६६  

18.  भयंकर सुंदर मराठी भाषा द .वद . पुंडे. माजेवस्तक प्रकािन ,मुंबई ,२००४  



19. आधवुनक भाषा विज्ञान वसद्धांत आवि उपयोजन –वमवलंद मालिे ,लोक िाडबमय गहृ ,मुंबई १९९८  

20.  भाषा विज्ञान ििानात्मक आवि ऐवतहावसक ;मालिे इना मदार ,सोमि [संप]संजय प्रकािन पुिे १९९८२  

21. िदृ्धी :भाषेचे आवि भाषा अभ्यासाचे विकसन वदनेि ड माहुलकर ,राज्य मराठी विकास संस्था ,मुंबई २०००  

22.  समाजभाषा विज्ञान आवि  मराठी  कादंबरी –नंदकुमार मोरे ,पद्मगंधा प्रकािन पुिे  

23.  भाषा - वििेक मंगेि विठ्ठल राज्याध्यक्ष ,श्री विद्या प्रकािन पिेु १९९७  

24. भाषा स्िरूप , ि सौंदयासामर्थया ,िामन केिि लेले .राजहंस प्रकािन २००५  

25. समाजभाषा विज्ञान प्रमखु संकल्पना –रंमेि िरखेडे ,िब्दालय प्रकािन श्रीरामपूर  

26.  संज्ञापन विद्या आवि लवलत कला ,रमेि नारा यि िरखेडे ,यििंतराि चव्हाि महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठ 

नाविक २००३  

27. आवदिासी लोककथा संकल्पना आवि स्िरूप ;दीपककुमार िळिी,स्िच्छंद प्रकािन कोल्हापूर २०१५  

28.  नागपरुी बोली भाषा िास्त्रीय अभ्यास ,िसंत कृष्ट्िा िराड पांडे ,इंवदरा प्रकािन नागपूर १९७२  

29. समाजिास्त्रातील मलुभूत संकल्पना ,सजेराि साळंुखे मेहता पवब्लकेिनपिेु १९९६  

30.  SOCIAL LINGGUISTICS CAMBRIDGE ,HADSAN –R,H ,KENBRIJ UNIVERSITY -1980  

31.  novelist  on the novel by miran llott-clara revieve ,Rutledge , & kegan poul London 

1975  

32.  the inphunce of English on Marathi –bhalchandr a nemade –re published –popular – 

33.  समाजभाषा विज्ञान की भूवमका –तेजपाल चैधारी ,पंचिील प्रकािन जयपूर १९९५  

34.  भाषा विज्ञान भोलानाथ वतिारी ,वकताब महाल – इलाहाबाद १९७५  

35. सामावजक भाषा विज्ञान –कविता रस्त्गी –सलुभ प्रकािन लखनौ ,२०००  

36. भाषा आवि जीिन –प्र .ना .परांजपे –[संपा ]महाराष्ट्र अभ्यास पररषद  

Research journals: 

  

Additional readings: 

 

Medium of Instruction – मराठी  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M. A. Part II, Semester III, Marathi Course - 10 

June 2020 Onwards 

िाडबमयीन संस्कृती , Subject code (MARO25) 

(Credit 04)  

 

Preamble (प्रास्ताविक) 

‘संस्कृती’ हा िब्द समाजाला आज निीन नाही. दैनंवदन व्यिहारात हा िब्द वनत्य िापरला जातो ‘कल्चर’ इंग्रजी 

िब्दाचा प्रवतिब्द म्हिून मराठीत रूढ झालेल्या या िब्दात ‘संस्कार’ हा  महत्िपूिा िब्द प्राचीन काळापासून 

आपिाकडे िापरात आहे .‘संस्कार’ आवि ‘संस्कृती’ हे दोन िब्द ‘सम’ आवि ‘कृ’ या एकाच धातूपासून बनलेले 

आहेतपि .त्याचा अथा सदु्धा व्याकरिदृष्टबया समान आहे . संस्कार हा िब्द धावमाक के्षत्रापरुताच मयाावदत रावहल्यामळेु 

तो संकुवचत झाला, तर ‘संस्कृती’ हा िब्द धमाासह जीिनाच्या उन्नत अिस्थेसाठी योजलेला असल्यामळेु या िब्दाची 

व्यापकता अवधक झाली.आज सामान्य व्यिहारात संस्कृती हा िब्द अनेक अथाांनी िापरलेला आपल्याला वदसून 

येतोएखादी व्यक्ती विनयिील ., नम्र, विष्टाचारी, ज्येष्ांबद्दल आदर बाळगिारी असेल तर त्या व्यक्तीची गिना 

‘ससंुस्कृत’ म्हिून केली जातेउलट एखाद्या व्यक्तीचे िागिे बेविस्तीचे ., उग्र, व्यवभचारी स्िरूपाचे असेल तर त्या 

व्यक्तीला ‘असंस्कृत’ म्हिून त्याची गिना केली जाते .‘विवक्षत’ लोकांना ‘सुसंस्कृत’ आवि ‘अविवक्षत’ लोकांना 

‘असंस्कृत’ ठरिले जातेसंस्कृतीच्या संदभाात अिाही स्ि .रूपाच्या धारिा समाजात आपल्याला पहायला वमळत 

असतातसमाजातील एखादी व्यक्ती ज्ञानी असेल ., संगीत, नतृ्य, नाटबय, लोकनाटबय अिा विविध कलांमध्ये वनपूि 

असेल तर ती व्यक्ती ससंुस्कृत ठरते, तर बऱ्याचदा एखाद्या समाजाला संस्कृतीच नाही असेही म्हिण्ययाची प्रथा 

पहायला वमळते. यासोबतच भारतीय युरोपीय -, पाविमात्य पौिाात्य -, वहंदू मवुस्लम -, महाराष्ट्रीयन गजुराती  -

 - प्राचीन .यासारख्या िब्दांमधून संस्कृतीची प्रादेविकता आखलेली असते वकंिा धमााचे सार प्रवतवबंवबत केलेले असते

मध्ययगुीन, ग्रामीि, नागरी या िब्दांना लागलेल्या वििेषिांमधून संस्कृतीला पृथकत्ि   प्राप्त झालेले असतेवकत्येकदा  .

भौवतक, अध्यावत्मक, िैज्ञावनक या संज्ञांमधून संस्कृतीतील वभन्नत्िच अधोरवेखत केलेले असतेमानिाची  .

जीिनपद्धती, िागण्ययाची सिासामान्य रीत, िहािपि, रूढी, ररतीररिाज यांनाही संस्कृतीच्या चौकटीत बांधण्ययाचा 

प्रयत्न होताना वदसतोएकंदरीत संस्कृती चा अथा वनवित ि नीटसा होत नसल्याने संस्कृती म्हिजे काय .? याचा 

नेमका उलगडा होत नाही, म्हिूनच समाजिास्त्रज्ञ, मानसिास्त्रज्ञ, मानििंििास्त्रज्ञ, इवतहासतज्ञ आवि संस्कृती 

अभ्यासक यांनी केलेल्या संस्कृतीच्या व्याख्यांचा विचार करिे महत्िाचे िाटतेकोित्याही भाषेतील सावहत्यसंपदा  .



त्या त्या समाजाच्या संस्कृतीतून वनमााि झालेली असते, म्हिूनच सावहत्याचा ि संस्कृतीचा अनुबंध समजािून घेिे 

अत्यंत महत्िाचे ठरते, प्रस्तुत अभ्यास पवत्रकेमध्ये हाच अनुबंध अभ्यासला जािार आहे. 

Course Outcomes:  

CO – 1 िाडबमयीन संस्कृती ही संकल्पना समजून घेिे 

CO – 2 समाज आवि संस्कृती यातील अनुबंध लक्षात घेिे  

 

CO – 3 मौवखक आवि वलवखत परंपरेत िाडबमयीन परपंरेला संघटीत करिाऱ्या घटकांचा विचार करिे  

CO – 4 िाडबमयीन संस्कृतीचे स्िरूपआवध्नक घटकांच्या अभ्यासातून तपासिे 

CO – 5 अहिाल लेखनाचे कौिल्य आत्मसात होईल. 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

4. Reading skills 

5. Comprehension skills 

6. Interpersonal communication 

  Periods Cos 

Unit 1 समाज, संस्कृती आवि िाङ्मय यांच्यातील अनबंुध  

• 1. िाङ्मयीन संस्कृतीची संकल्पना, 

• 2.  िाङ्मयीन संस्कृतीचे स्िरूप   

 

15 CO1  

& 

CO2 

 

Unit 2 • िाङ्मयीन संस्कृतीचे घटक ( पारपंररक) 

मौवखक परपंरा आवि हस्तवलवखते, कथन, पठि आवि श्रिि, सादरीकरि 

(तमािा, लळीत, भारुड इ.) पे्रक्षक, श्रोता, वनरुपि, कीतान, हरदासी परंपरा, 

िाङ्मयाला धमा-पंथ आवि राजाश्रय.    

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 3 • िाङ्मयीन संस्कृतीचे घटक ( आधवुनक ) 

• मदु्रियगु  ,वनयतकावलके ,िृत्तपत्रे ,पसु्तके ,लेखक ,प्रकािक ,िाचक ,

वितरि ,समीक्षा ,अवभरुची ,िाङ्मयीन संस्था ,महामंडळे ,संमेलने ,

परुस्कार ,िाळा –  महाविद्यालये - विद्यापीठे इ.  

15 CO1, 

CO3 

& 

CO4 

Unit 4 • के्षत्रभेट  अहिाल तयार करिे 

िाङ्मयीन संस्कृतीच्या दृष्टीने अभ्यासनीय असिाऱ्या स्थळांना प्रत्यक्ष भेट 

देिून के्षत्रभेट  अहिाल तयार करिे. 

15 CO1 

& 

CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project (CO5) 



1. Unit 4 is totally based on practical work 

Reference Books: 

१. सरदार गं. बा. - प्रबोधनाच्या पाऊलखिुा, संपा .वनमालकुमार फडकुले क ं वन्टनेंटल प्रकािन ,पुिे  

२. रसाळ सुधीर - िाडबमयीन संस्कृती, मौज प्रकािन गहृ, पिेु.  

३. जोग रा.श्री. - मराठी िाडबमयावभरुचीचे विहंगािलोकन, पिेु विद्यापीठ, कै. न. वचंं. केळकर स्मारक 

व्याख्यानमाला ऑक्टोबर १९५९  

४. कुलकिी गो. म. - अवभरुची ग्रामीि आवि नागर, प्रकािक, प्र .ल .करबं ळेकर १९७६  

५. पिार गो. मा. - सावहत्यमूल्य ि अवभरुची, साकेत प्रकािन औरगंाबाद १९९४  

६. कोत्तापल्ले नागनाथ (संपा)- सावहत्य आवि समाज - गो.मा पिार गौरि ग्रंथ, प्रवतमा प्रकािन पुिे 

७. डहाके िसंत - मराठी सावहत्य इवतहास आवि संस्कृती, पं प्यलुर प्रकािन मुंबई  

८. ठाले-पाटील कौवतकराि - सावहत्य संमेलनाच्या मांडिाखालून, िब्द पवब्लकेिन पिेु  

९. कांबळे उत्तम - एका स्िागताध्यक्षाची डायरी, लोकिाडबमय गहृ, मुंबई.  

१०. कांबळे उत्तम - एका संमेलनाध्यक्षाची डायरी, लोकिाडबमय गहृ, मुंबई.  

११. धोंगडे रमेि - ितकांची विचारिैली  खंड -१ ते ४ , वदलीपराज प्रकािन प्रा. वल. पिेु.  

१२.  ठाले-पाटील कौवतकराि - मराठी भावषक आवि िाडबमयीन संस्कृती, िब्द पवब्लकेिन पुिे 

१३.  काळसेकर सतीि - िाचिारयाची रोजवनिी, लोकिाडबमय गहृ, मुंबई.  

१४.  अ .भा .सावहत्य संमेलनाच्या स्मरविका –  

१५.  मेश्राम भजंुग - आवदिासी सावहत्य आवि संस्कृती, लोकिाङ्मय गहृ, मुंबई.  

१६.  डोळे जयदेि - झाडाझडती अथाात प्रसार माध्यमांची, लोकिाङ्मय गहृ, मुंबई.  

१७.  खरात महेि, अपीने गजानन (संपा) - लोकसावहत्य जीिन आवि संस्कृती –ड  .विश्वनाथ विंदे गौरि 

ग्रंथ, साय प्रकािन, पिेु.  

१८.  पाटील मोहन (संपा) मराठी सावहत्य अिकािातील संदभा –प्राचाया ड  .प्रकाि कंुभार गौरि ग्रंथ,  

प्रारूप पवब्लकेिन, कोल्हापूर.  

१९.  कें गार रघनुाथ, कांबळे दत्ता (संपा) -िाहीर यादिांचे पोिाडे, िाहीर आत्माराम यादि गौरि सवमती, 

कराड १९९७   

        

Research journals:  

 

1. १. अक्षर िैदभी : संपादक – सभुाष सािरकर, अमरािती   

२. आमची श्रीिािी : मराठी प्रगत अध्ययन संस्था, धळेु.  

2. ३. भाषा आवि जीिन : संपादक – आनंद काटीकर, मराठी अभ्यास पररषद, पुिे.  

3. ४. खेळ : संपादक – मंगेि नारायि काळे, पुिे. 

4. ५. कवितारती : संपा. ड . आितुोष पाटील, धळेु.                

5. ६. लवलत : संपा- अिोक केिि कोठािळे, मॅजेस्टीक प्रकािन, पिेु. 

6. ७. महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका : संपा. ड . परुुषोत्तम काळे, महाराष्ट्र सावहत्य पररषद, पिेु. 

7. ८. निभारत : संपा- श्री. मा. भािे, प्राज्ञ पाठिाळा, िाई. 



8. ९. नि-अनषुु्भ – संपा. वनतीन ररंढे  

9. १०. पंचधारा - आंध्र प्रदेि मराठी सावहत्य पररषद, त्रैमावसक, हैद्राबाद   

10. ११. परामिा - प्रकाशक : तत्त्िज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठ, पिेु. 

11. १२. प्रवतष्ान – संपा. आसाराम लोमटे, मराठिाडा सावहत्य पररषद, औरगंाबाद. 

12. १३. साधना – संपा. विनोद विरसाठ, साधना रस्ट, पिेु.   

13. १४. िारूळ : संपा. ड . सौ. कमल दिािे, कोल्हापूर.  

 

Additional readings: (पूरक वाचन) 
 

Medium of Instruction – Marathi/English  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M.A . Part II, Semester III, Marathi paper no.11  

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

समीक्षा वसद्धांत आवि उपयोजन[MARC26]  

 

Preamble (प्रास्ताविक)पदव्यतु्तर मराठी अभ्यासक्रमात समीक्षा पद्धती या विद्यार्थयाांना कळल्या पावहजे .समीके्षचे 

विविध वसद्धांत समजून त्याने घ्यािेत ,तसेच समाज िास्त्रीय ि आवदबंधात्मक समीक्षा म्हिजे काय त्यांचे उपयोजन 

कसे केले जाते हे कळण्ययासाठी ही  हा अभ्यासक्रम अत्यािश्गयक आहे .....सावहत्य िास्त्र नंतर समीक्षा प्रकार,वसद्धांत 

यांचा पररचय विद्यार्थयाांना व्हायला हिा ही भूवमका येथे आहे  

 

Course Outcomes:  

CO – 1 उपयोवजत समीके्षतील काही समीके्षचे स्िरूप मावहती करून घेिे 

CO – 2 समाजिास्त्रीय ि आवदबंधात्मक समीक्षा या समीक्षा प्रिाहाचा विचार करिे 

 CO – 3 प्रत्यक्ष उपयोवजत समीके्षचे उपयोजन म्हिून वनिडक सावहत्यकृतींचा विचार 

CO -4 – कलाकृती समीक्षा करिे  

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

7. Reading skill 

8. Comprehension skill 

9. Writing skill 

 

  Periods Cos 

Unit 1 उपयोवजत समीके्षचे स्िरूप ;सावहत्य समीके्षचे स्िरूप ,- आधवुनकता आवि 

समीक्षा प्रिाह , उपयोवजत समीके्षचे प्रकार मानस िास्त्रीय ,आवदबंधात्मक 

,समाज िास्त्रीय ,माक्सा िादी ,रूपिादी ,संवहतालक्षी ,  

 

15 CO1  

& 

CO2 

 

Unit 2 समाज िास्त्रीय समीक्षा १९ िे ितक ,वहप्पोलीन तेन ची सूत्रे ,मराठी 

समाजिास्त्रीय समीक्षा स्िरूप ,- उपयोवजत सावहत्यकृती –धूळ माती 

15 CO2 

& 



[कादंबरी कृष्ट्िात खोत ]  CO3 

Unit 3 आवदबंधात्मक समीक्षा ,मानसिास्त्र आवि आवदबंध =वसगम्न प्रोईड  

वस्म्न फ्रोइड  सी .जे .युंग समीक्षा ,उपयोवजत सावहत्य कृवत –

मातीचे पाय [काव्य संग्रह – रमेि इंगळे ] 

15 CO1 

& 

CO3 

Unit 4 
स्त्री िादी समीक्षा –स्त्री िादी समीके्षचे स्िरूप –विचार प्रिाह विसाव्या 

ितकातील स्त्री िादी समीक्षा  - ररटा िेलीनकर -  ‘िांता गोखले  

15 CO1 

& 

CO4 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

Project : 

कलाकृती समीक्षा करताना  समीक्षा पद्धती कोिती िापरली याचा िोध घेण्ययास प्रितृ्त 

करून अिा समीक्षि लेखांचे संकलन  

(CO4) 

Reference Books: 

आधवुनक समीक्षा वसद्धांत –वमवलंद मालिे अिोक जोिी ,मौज प्रकािन मुंबई  

           २ सावहत्य वसद्धांत –अनिुाद स .ग  मालिे , 

           ३ सावहत्यिास्त्र स्िरूप आवि समस्या िसंत पाटिकर ,पद्मगंध प्रकािन पुिे २०१५  

           ४ सावहत्यचे संदभा :हररिंद्र थोरात ,मौज मुंबई २००५  

           ५ सौंदया मीमांसा ,रा,भा.पाटिकर  पिेु  

           ६ कविता आवि प्रवतमा –सधुीर रसाळ मौज प्रकािन मुंबई  

           ७ िाडबमयीन िाद :संकल्पना ि स्िरूप – संपादक सीताराम रायकर ,ि इतर ,मेहता प्रकािन १९९०  

           ८ नि समीक्षा काही प्रिाह :गो.म .कुलकिी ,मेहता प्रकािन पिेु १९८२  

           ९ समीक्षा मीमांसा –गंगाधर गाडगीळ  

           १० सावहत्य आवि समाज ;गो मा.पिार गौरि ग्रंथ संपादक नागनाथ कोत्ताप्ले प्रवतमा प्रकािन पुिे  

           ११ सावहत्य समाज आवि संस्कृती –वदगंबर पाध्ये ,लोक िाडबमय गृह  

           १२ सावहत्याचा अन्ियाथा –नागनाथ कोत्तापल्ले ,मेहता प्रकािन पुिे –  

           १३ आवदबंधात्मक समीक्षा –म .सू .पाटील ,वनहारा प्रकािन  

           १४ साठोत्तरी मराठी कविता –म .सू .पाटील ,लोक िाडबमय गहृ प्रकािन मुंबई  

           १५ साठोत्तरी मराठी कविता –केिि सदर े [संपा]लोक िाडबमय गृह प्रकािन मुंबई  

           १६  ररटा िेलीनकर 

           १७  ररटा िेवलिकर  

          १८ समकालीन मराठी सावहत्य –स्िरूप आवि समीक्षा –दत्ता पाटील ,वनलेि िेळके [संपा]अक्षर दालन 

प्रकािन कोल्हापूर २०१८  

          १९ समीक्षा पद्धती वसद्धांत आवि उपयोजन –रिींद्र ठाकूर ि नंद कुमार मोर े ,पद्म प्रकािन पुिे  

          २० मराठी कादंबरीची उपयोवजत समीक्षा – गोम्तेश्वर पाटील दररया प्रकािन पुिे २०१४  

          २१ मराठी कादंबरी तत्ि आवि वसद्धांत –गोम्तेश्वर पाटील दररया प्रकािन पिेु  

 

Research journals: 



  

Additional readings: 

 

Medium of Instruction –MARATHI  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RayatShikshan Sanstha’s 
Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M.A . Part II, Semester III, Marathi paper no.१२ 

June 2020 Onwards 
(Credit 04) 

तौलननक साहित्याभ्यास [MARO26] 

 

 
Preamble (प्रास्ताविक) 
          .  

 तौलवनक सावहत्य अभ्यास करण्ययाची पद्धती ही विद्यार्थयाास कळािी ,या हेतूने या अभ्यास पद्धतीची मावहती 

विद्याथी घेईल .आज जगभरात विश्व सावहत्य संकल्पना मानली जाते .देि आवि विदेिात होिारे सावहत्यकृतींचे 

आदान –प्रदान होत असताना ,अनेक लेखक इतरांच्या कलाकृतीने प्रभावित होतात या प्रभािामळेु त्यांची 

सावहत्यकृती वनमााि होत असते .त्यामळेु ज्या कलाकृतीमळेु प्रभाि पडला ती ि वजच्यािर पडला ती या दोन 

कलाकृतींची तलुना करून वनष्ट्कषा नोंदिले जातात ,तेंव्हा तलुनात्मक अभ्यास पद्धती उपयकु्त पडते आज जगात 

या पद्धतीचा िापर मोठबया प्रमािात होत आहे .या पदबध्त्तीचे स्िरूप पूिातः कळािे हाच हेतू इथे ठेिलेला आहे या 

अभ्यासक्रमामध्ये तौलवनक सावहत्याभ्यास या आधवुनक अभ्यासपद्धतीचा विद्यार्थयाांना पररचय व्हािा हा हेतू आहे .

ही अभ्यासपद्धती आजच्या जागवतकीकरिाच्या अत्यंत महत्त्िपूिा ि उपयुक्त अभ्यासपद्धती आहे .या 

अभ्यासक्रमामळेु विद्यंार्थयाांची जीिनविषयक ि सावहत्यविषयक जािीि विकवसत होईल  .मानिाच्या िैवश्वक 

एकात्मतेची त्याला जािीि होईल .सावहत्यसंिोधनासाठी आिश्गयक असे अध्ययनकौिल्य त्याला प्राप्त होईल  

 

Course Outcomes:  

CO – 1 तौलवनक सावहत्य  अभ्यासाची संकल्पना ि स्िरूप समजािून घेिे 

CO –  2 विश्व सावहत्य ,राष्ट्रीय सावहत्य ि सिासाधारि सावहत्य या संकल्पनांचे परस्पर संबंध अभ्यासिे  

CO – 3 भारतीय सावहत्याबाबतचे विविध दृष्टीकोन अभ्यासिे 

CO – 4 सावहत्याचे िगीकरि ि सावहत्यातील िाद संप्रदाय यांचा अभ्यास करिे  ,भारतीय सावहत्यामध्ये 

आजपयांत झालेल्या तौलवनक सावहत्याभ्यासाचा आढािा घेिे 

CO – 5 सूची लेखन कौिल्य वनमााि होईल  

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s  ) 

1 Reading skilll 

2 Comprehension skill 

3 Comparative study skill 

 



  Periods CO`s 

Unit :1  

 

तौलवनक सावहत्य संकल्पना  ,स्िरूप ि महत्त्ि  15 CO1 

& 

CO 3 

Unit :2 तौलनिक सानित्याभ्यासाची वैनशष््टये   

 

१  (तलुना :सावहत्याभ्यासाचे साधन  

२  (िाङ्मय परंपरा – िाङ्मयाचा अभ्यास  

३  (अवभव्यक्ती सांस्कृवतक –  सामावजक आदान प्रदान  

15 CO1 

& 

CO2 

Unit :3 तौलनिक सानित्याभ्यासाचे मुलभूत आधार १  (राष्ट्रीय सावहत्य , 2 

विश्वसावहत्य आवि सिासाधारि सावहत्य संकल्पना  

 

15 CO1 

& 

CO4 

Unit: 4 तौलवनक सावहत्य अभ्यास सूची करिे  15  

CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

1. तौलवनक सावहत्य अभ्यास सूची तयार करिे  

CO5 

Reference Books:  

१ तौलवनक सावहत्याभ्यास– िसंत बापट  ,मौज प्रकािनगहृ ,मुंबई ,१९८१ .  

 २ तौलवनक सावहत्य  :निे वसद्धांत आवि उपयोजन- आनंद पाटील , साकेत प्रकािन  ,औरगंाबाद , १९९८. 

३ तौलवनक सावहत्याभ्यास  :तत्िे ि वदिा- संपा .चंद्रिेखर जहावगरदार  ,क वन्टनेन्टल प्रकािन , पुिे  ,१९९२  .  

४ सावहत्यवसद्धांत - रनेे िेलेक ,अनु .स.ग .मालिे  

५ विटीि ब म्बे आवि पोतुागीज गोव्यातील िाङ्मय - आनंद पाटील , ग्रंथाली प्रकािन, मुंबई, १९९९. 

६ भारतीय सावहत्याची संकल्पना )ड  .बांवदिडेकर गौरिग्रंथचंद्रकांत  (–  संपा  .द.वद .पुंडे , प्रथमा प्रकािन पुिे. 

७ Comparative Literature- Indian Dimensions, Swapan Mujumdar 

८ Comparative Literature- Theory and Practice, Amina Deo, Sisirkumar Das 

९ िाङ्मयीन िाद - संपा .सीताराम रायकर ,द .वद .पुंडे ,मेहता पवब्लकेिन , पुिे, १९९० 

१० समीके्षच्या नव्या संकल्पना – मनोहर जाधि )संपा ,( स्िरूप प्रकािन, औरगंाबाद  ,२००१  

११ भाषांतारमीमांसा - )संपा .(कल्याि काळे , अंजली सोमि, प्रवतमा प्रकािन  ,पुिे , १९९७. 

१२ भाषांतरविद्या - संपा .रमेि िरखेडे.  

१३ सावहत्यसेतू – श्रीधर रगंनाथ कुलकिी 

१४ सावहत्यातील संप्रदाय - रा.िं .िावळंबे  , क वन्टनेन्टल प्रकािन, पुिे  ,१९५०.  

१५ कम्पॅररवटव्ह वलटररी स्टवडज – एस .एस .प्रािर ,डकिथा)लंडन ,( १९७३ 

१६ तौलवनक सावहत्य आवि मध्ययगुीन िाङ्मय - र.बा .मंचरकर ,प्रवतमा प्रकािन ,पुिे , २००३. 

१७ तलुनात्मक अनुसंधान  :अथा , तत्ि, एिं  ,समस्याए- इ .मोहनदास , वहंदी सावहत्य भांडार, लखनौ) ,चतथुा भाग (

१९६८ 



 १८ िाङ्मयीन संज्ञा संकल्पान कोि - संपा .प्रभा गिोरकर ,िसंत आबाजी डहाके ,ग.रा .भटकल फौंडेिन ,मुंबई ,

२००१ .  

१९ भारतीय संदभाात तौलवनक सावहत्याभ्यास – गिेि देिी  ,सौरभ प्रकािन ,कोल्हापूर , १९९२ . 

२० तलुनात्मक सावहत्य - विश्वनाथ अ्यर ,विद्याविहार , निी वदल्ली, २००४. 

 

Suggested Research Journal  

 

Additional readings: 
  

Medium of Instruction – Marathi/English  

Special instructions, if any  

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

RayatShikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M.A . Part II, Semester III, Marathi paper no. 12.1 

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

संस्कृती अभ्यास  [MARO26-A] 

 

Preamble: (प्रास्ताविक) संस्कृती आवि सावहत्य यांचा जिळचा संबंध असतो .संस्कृतीच्या विविध घटकांचा 

पररिाम ,प्रभाि हा सावहत्यामध्ये वदसत असतो .म्हिून संस्कृती अभ्यास केला तर आंतरविद्या िाखीय दृष्टीकों 

समजायला लागतात .संस्कृती इवतहास ,संस्कृती आवि तत्िज्ञान ,संस्कृती आवि कला संस्कृती आवि धमा ,देि 

संस्कृती ,जग संस्कृती ,महाराष्ट्र संस्कृती .संस्कृती रचना इत्यादी समजून त्यातील बारकािे िोधिे आिश्गयक 

ठरते ,म्हिूनच जागवतक पातळीिर संस्कृती अभ्यास होत असताना त्यात वकती सूक्ष्म अभ्यास करता येतो याची 

जािीि यातून वनमााि होिे आिश्गयक आहे  

Course Outcomes: , 

CO   – 1 संस्कृती अभ्यास या ज्ञानिाखेची ओळख होईल. 

CO   – 2 संस्कृती म्हिजे काय ते समजेल ि त्याची संकल्पना समजून येईल. 



CO – 3 संस्कृती अभ्यासाचे महत्ि समजून येईल. 

CO – 4 समाज आवि संस्कृती यांचा अविभाज्य संबंध लक्षात येईल. 

CO – 5 सावहत्य आवि संस्कृती यांचं परस्पर संबंध समजून येईल. 

        CO – 6 संस्कृती आवि इवतहास यांचा अनुबंध समजून येईल. 

 

1 संस्कृती िाचन ,बोली संिोधन , संस्कृती ि सावहत्य संबंध आकलन , 

  Periods CO`s 

Unit :1  

 

संस्कृती अभ्यास संकल्पना आवि स्िरूप  

संस्कृती संकल्पना व्याप्ती ि संस्कृतीचे घटक  

संस्कृती, उपसंस्कृती : होगटा  ि ह ल. 

15 CO1 

& 

CO 3 

Unit :2 संस्कृती अभ्यास , समाज आवि इवतहास  

संस्कृती अभ्यास संकल्पनेचा मागोिा  

मराठी, भारतीय ि जागवतक संस्कृती आवि सावहत्य अंत:संबंध  

संस्कृती अभ्यासाचे महत्ि  

संस्कृती अभ्यास आंतरविद्यािाखीय दृष्टी, 

परुातत्ि, लोककला, कला आवि मानव्यविद्या    

15 CO1 

& 

CO4 

Unit :3 संस्कृती- समाज प्रभतु्िसंबंध,  

संस्कृती अभ्यासाच्या वदिा  

प्रभतु्ि संबंधसापेक्षता आवि संस्कृती 

महाराष्ट्रातील संस्कृतीप्रिाह, जातसमूह, वस्त्रया, दवलत, िंवचत, 

आवदिासी आवि सावहत्य      

15 CO1 

& 

CO5 

Unit: 4 संस्कृतीिी वनगडीत अन्य विषय  

धमा आवि संस्कृती, 

भाषा आवि संस्कृती, 

सांस्कृवतक वचन्हव्यिस्था आवि सावहत्यकृती  

सामावजक संरचना आवि सावहत्यकृती  

15  

CO6 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

1. संस्कृती –समाज ि सावहत्य हा अनबंुध कलाकृतीच्या सहा्याने  स्पष्ट करिार ेलेखन 

करण्ययास कलाकृती अभ्यास करिून घेिे  

CO6 

Reference Books:  

१. डहाके िसंत आबाजी : ‘मराठी सावहत्य, समाज आवि संस्कृती’, प प्युलर प्रकािन, मुंबई, २००६. 

२. किे इरािती : ‘मराठी लोकांची संस्कृती’, देिमखु आवि कंपनी, १९९५  

३. कुलकिी गो. म. : ‘आधवुनक मराठी िाडबमयाची सांस्कृवतक पाश्वाभूमी’, मेहता प्रकािन, पुिे. १९९४  

४. रसाळ सुधीर : ‘िाडबमयीन संस्कृती’, मौज प्रकािन, मुंबई, २०१२. 

५. कांबळे अमर : ‘मराठी आवदिासी सावहत्य’, वनवमाती प्रकािन, कोल्हापूर, २०१७. 



६. विरिाडकर के. रं. : ‘संस्कृती, समाज आवि सावहत्य’ 

७. देिी गिेि (अनु. म.सु. पाटील) : ‘स्मृतीभं्रिानंतर’, पद्मगंध प्रकािन, पिेु, २००९. 

८. मालिे वमवलंद, जोिी अिोक : ‘आधवुनक समीक्षा वसद्धांत’, मौज प्रकािन, मुंबई.              

Suggested Research Journal  

 

Additional readings: 

  

Medium of Instruction – Marathi/English  

Special instructions, if any  

Library and laboratory equipment`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayat Shikshan Sanstha’s 

Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M.A . Part II, Semester IV Marathi paper no.१३  

June 2020 Onwards 

(Credit 04) 

समाजभाषाविज्ञान[ MARC27 

Preamble (प्रास्ताविक)मानिाला भाषा समजाच्या संदभाात विकािी लागते .समाज आवि संस्कृती यांचा जिळचा 

संबंध असतो .भाषा मानिी जीिनाला सतत पढेु नेण्य्साठी प्रयत्निील असते .समाजात होिारी पररिताने भाषेतून 

प्रकट होत असतात .आवि भावषक पररितान हे सामावजक संदभाातून होते ही दृष्टी ठेिून भाषेचा अभ्यास करिारी एक 

पद्धती म्हिून समाजभाषा विज्ञान पद्धती विकवसत झाली .भाषा विज्ञानाची एकिाखा समाज भाषा विज्ञान आहे 



सामावजक सांस्कृतीक व्यिहार आवि भाषा यांचा संबंध कसा असतो ,त्या दृष्टीने अभ्यास केल्यास भाषेतले संदभा 

अवधक कळायला लागतात .म्हिून पदव्युत्तर विभागातील मराठी च्या विद्यार्थयाांना ही अभ्यासपद्धती कळािी ि त्यांनी 

उपयोजन करािे म्हिून सदर अभ्यासक्रम लािण्ययात आला आहे . 

 

Course Outcomes:  

CO – 1. १ समाजभाषांविज्ञानाचे स्िरूप समजून घेईल  

             समाज भाषा विज्ञानातील विविध वसद्धांत ,संकल्पनांचा पररचय करून घेईल  

 CO-2       समाज –भाषा  संस्कृती –संबध तपासून घेईल     

           भाषा व्यिहाराची विविधता समजून घेता येईल . 

             भाषा संपकााचे स्िरूप अभ्यासता येईल . 

    CO -3   भावषक वनयोजन म्हिजे काय ते समजून घेता येईल  

                भावषक देिातील भावषक प्रश्ांचा पररचय होईल  

                  

   CO -4   भाषा विक्षिाचे स्िरूप आवि भाषा विक्षिाच्या विविध बाजंूचा अभ्यास करता येईल  

            मराठीच्या विविध बोलीचा समाज भाषा िैज्ञावनक विचार करता येईल  

 

स्कील ;आकलन ,विश्लेषि ,िाचन इत्यादी  

  Periods Cos 

Unit 1 भाषा व्यिहार आवि भाषा संपका  –भावषक समाज ,समाजातील 

विविध सामावजक गट आवि भाषा व्यिहार –भाषा संपकााची 

विविधता –व्यक्ती बोली संपका  िेजार भाषा संपका –परकीय भाषा 

संपका   

15 CO1  

 

 

Unit 2 • भाषा वनयोजन आवि भाषा विक्षि ,बहुभावषकता .समाजाचे भावषक 

प्रश् ,भावषक सियी ,िब्द संग्रह ,भाषेचे सामावजक स्थान ,भाषा 

जतनत्ि – भावषक वनयोजनाच्या पायऱ्या –भाषा विकास –

भाषाअजान –भाषा विक्षिाचे माध्यम –स्ि भाषा विक्षि –आवदिासी 

आवि इतर मगास समाज गटांचे भाषा विक्षि 

15 CO2 & 

CO3 

Unit 3 • समाज भाषा विज्ञान आवि इतर अभ्यास िाखा –समाज भाषा 

विज्ञान आवि समाजिास्त्र ,समाजभाषां विज्ञान आवि मानि िंि 

िास्त्र – समाज भाषा विज्ञान आवि संस्कृती विज्ञान   

15  

CO2, 
CO3 

& 

CO4 

Unit 4 भावषक विविधता असिाऱ्यासमाज गटांच्या लघुके्षत्रीय बोलींचा ,अभ्यास 

करिे 

15 CO4 

प्रात्यवक्षक :भावषक विविधता असिाऱ्यासमाज गटांच्या लघुके्षत्रीय बोलींचा ,अभ्यास करिे हे काम 

विद्याथी करतील  

(CO4) 
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िाडबमयीन संस्कृती  Subject code (MARO27) 

(Credit 04) 

 

Preamble (प्रास्ताविक) 

प्रस्तुत अभ्यासपवत्रकेमध्ये आपि िाडबमयीन संस्कृती, अवभजन बहुजन संस्कृती संघषा -, भाषािुद्धी आवि 

िाडंबमयिुद्धी बद्दलच्या कल्पना, श्लीलअश्लीलतेसंबंधीचे िाद,(भाऊ पाध्ये आवि बा. सी. मढेकर,) अवभव्यक्ती 

स्िातंत्र्यािरील वनबांध ि त्या विरुद्धचा संघषा (‘घािीराम कोतिाल’ ि ‘गांधी मला भेटला’ या सावहत्यकृती िरुन 

झालेला िाद) हे घटक अभ्यासिार आहोत संस्कृती या अत्यंत व्यापक संकल्पनेत सामाविष्ट असिारा .िाडबमय हा 

एक महत्त्िाचा घटक आहे. प्रत्येक समाजामध्ये िाडबमयीन संस्कृतीचा इवतहास िेगिेगळा आहे, वततकेच वतचे रूप ही 

वभन्न आहेपरंत ु .वकत्येक अभ्यासकांनी संस्कृती ही संकल्पना स्पष्ट करिाऱ्या अनेक व्याख्या केलेल्या आहेत .

 तरीही या सिाांच्या व्याख्यांमध्ये संस्कृतीविषयक काही समान .यामध्ये मतवभन्नता वदसून येतेघटक आहेत. 

संस्कृतीमध्ये मािसाने संिादासाठी िोध लािलेल्या भाषेपासून ते िेती, अन्नधान्य वनवमाती, सिा उपयोगी िस्तू 

बनििे, घरबांधिी, विविध प्रकारच्या िस्तंूचा संचय, इत्यादी गोष्टी येतात. मानिी समाजातील विविध प्रकारचे सि-

उत्सि, धावमाक विधी, देि देितांची उपासना, विविध प्रकारच्या श्रद्धा, विविध खेळ, यांचाही समािेि होतो. लेखन 

कलेचा िोध लागण्ययापूिी विविध प्रकारचे ध्िनी, गीते, नतृबये ही मानिाच्या अवभव्यक्तीची साधने होती. नंतर 

अवभव्यक्ती वलवखत रूपाने होऊ लागली जी नंतर लेखन संस्कृती वकंिा िाडबमय संस्कृती म्हिून रूढ झाली ि 

विकवसत झाली .िाडबमयीन संस्कृतीच्या या जडिघडिीमध्ये सावहत्य िास्त्र कला वनपूि असा ‘अवभजन िगा’ वनमााि 

झाला तर दसुऱ् या बाजूला या प्रिाहाच्या बाहेर असिारा ‘बहुजन िगा’ वनमााि झाला या दोन िगाातील संस्कृती संघषा, 

या दोन्ही िगाांच्या बोलीच्या अनषंुगाने वनमााि झालेला भाषािदु्धीचा िाद, श्लीलअश्लीलतेसंबंधीचा िाद आवि 

लेखकाच्या अवभव्यवक्त स्िातंत्र्याचा परस्पर अनबंुध या गोष्टी या अभ्यास पवत्रकेमध्ये अभ्यासिार आहोत. 

 

Course Outcomes:  

CO – 1 िाडबमयीन अवभरुचीचा िाडबमयीन संस्कृतीिर कसा प्रभाि पडतो हे अभ्यासले जाईल. 

CO – 2 कोित्याही काळात समाज प्रबोधनासाठी िाडबमयीन संस्कृती किा प्रकारे  कारिीभूत ठरते ही गोष्ट स्पष्ट 

होईल. 

CO – 3 िाडबमयीन संस्कृतीचे स्िरूप तपासले जाईल.  

CO – 4 िाडबमयीन संस्कृती बदलामध्ये पररिाम करिाऱ्या िेगिेगळ्या घटकांचा विचार केला जाईल. 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१  आकलि ,वाचि  

२  लेखि  

३नवशे्लषण  

  Periods Cos 

Unit 1 • िाङ्मयीन अवभरुची  15 CO1  



रुवच- अवभरुची, नागर आवि ग्रामीि अवभरुची, विविध समूहांच्या, 

प्रदेिांच्या अवभरुची, लेखक ि िाचकांची अवभरुची यातील आदान-

प्रदान , अवभरुची संपका     

& 

CO2 

 

Unit 2 िाङ्मयीन संस्कृती संघषा  

अवभजन - बहुजन संस्कृती संघषा ,कल्पना भाषािदु्धी ि िाङ्मयिदु्धीबद्दलच्या ,

िाद ,श्लील अश्लीलतेसंबंधीचे िा  द ) , भाऊ पाध्ये ि बा  .सी .मढेकर (

अवभव्यक्ती स्िातंत्र्यािरील वनबांध ि त्याविरुद्धचा संघषा ).घािीराम कोतिाल 

ि गांधी मला भेटला या सावहत्यकृतीिरून झालेला िाद   (सावहत्य संस्थांच्या 

पातळीिरील सांस्कृवतक राजकारि      ,  

15 CO2 & 

CO3 

Unit 3 • सामावजक प्रबोधनासाठी िाङ्मयीन संस्कृतीचे योगदान  

सत्यिोधकीय सावहत्य जलसे,आंबेडकरी जलसे, मेळे, संयुक्त 

महाराष्ट्र चळिळीतील िाङ्मयीन आविष्ट्कार, पथनाटब ये, िैचाररक 

प्रबोधनात्मक वनबंध िाङ्मय ि वनयतकावलके  

15  

CO2, 

CO3 

& 

CO4 

Unit 4 मराठी िाङ्मयीन संस्कृतीची वस्थत्यंतर े 

मराठी सावहत्य संमेलनातील पररिताने  

िाङ्मयबाह्य घटकांची िाङ्मयीन संस्कृतीिरील आक्रमिे  ,मराठी ग्रंथ 

व्यिहाराचा प्रिास  ,िाङ्मयीन संस्कृतीतील लेखकाची प्रवतमा   

िाचानावभरुचीचा संिोधन प्रकल्प राबििे / )िाचनावभरुचीसाठी के्षत्रीय भाग 

िब्दकोडीवनिडून प्रश्सूची ि  ,वकंिा भावषक खेळांच्या माध्यमातून अवभरुची 

तपासता येईल (ग्रंथसंमेलनांना भेट देिून ग्रंथव्यिहार  अभ्यासिे     . 

15 CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

१. अवभरुची सव्हेक्षि करिे  

(CO5) 

Reference Books: 

१. सरदार गं. बा. - प्रबोधनाच्या पाऊलखिुा, संपा .वनमालकुमार फडकुले क ं वन्टनेंटल प्रकािन ,पुिे  

२. रसाळ सुधीर - िाडबमयीन संस्कृती, मौज प्रकािन गहृ, पिेु.  

३. जोग रा.श्री. - मराठी िाडबमयावभरुचीचे विहंगािलोकन, पिेु विद्यापीठ, कै. न. वचंं. केळकर स्मारक 

व्याख्यानमाला ऑक्टोबर १९५९  

४. कुलकिी गो. म. - अवभरुची ग्रामीि आवि नागर, प्रकािक, प्र .ल .करबं ळेकर १९७६  

५. पिार गो. मा. - सावहत्यमूल्य ि अवभरुची, साकेत प्रकािन औरगंाबाद १९९४  

६. कोत्तापल्ले नागनाथ (संपा)- सावहत्य आवि समाज - गो.मा पिार गौरि ग्रंथ, प्रवतमा प्रकािन पुिे 

७. डहाके िसंत - मराठी सावहत्य इवतहास आवि संस्कृती, पं प्यलुर प्रकािन मुंबई  

८. ठाले-पाटील कौवतकराि - सावहत्य संमेलनाच्या मांडिाखालून, िब्द पवब्लकेिन पिेु  

९. कांबळे उत्तम - एका स्िागताध्यक्षाची डायरी, लोकिाडबमय गहृ, मुंबई.  

१०. कांबळे उत्तम - एका संमेलनाध्यक्षाची डायरी, लोकिाडबमय गहृ, मुंबई.  



११. धोंगडे रमेि - ितकांची विचारिैली  खंड -१ ते ४ , वदलीपराज प्रकािन प्रा. वल. पिेु.  

१२.  ठाले-पाटील कौवतकराि - मराठी भावषक आवि िाडबमयीन संस्कृती, िब्द पवब्लकेिन पुिे 

१३.  काळसेकर सतीि - िाचिारयाची रोजवनिी, लोकिाडबमय गहृ, मुंबई.  

१४.  अ .भा .सावहत्य संमेलनाच्या स्मरविका –  

१५.  मेश्राम भजंुग - आवदिासी सावहत्य आवि संस्कृती, लोकिाङ्मय गहृ, मुंबई.  

१६.  डोळे जयदेि - झाडाझडती अथाात प्रसार माध्यमांची, लोकिाङ्मय गहृ, मुंबई.  

१७.  खरात महेि, अपीने गजानन (संपा) - लोकसावहत्य जीिन आवि संस्कृती –ड  .विश्वनाथ विंदे गौरि 

ग्रंथ, साय प्रकािन, पिेु.  

१८.  पाटील मोहन (संपा) मराठी सावहत्य अिकािातील संदभा –प्राचाया ड  .प्रकाि कंुभार गौरि ग्रंथ,  

प्रारूप पवब्लकेिन, कोल्हापूर.  

१९.  कें गार रघनुाथ, कांबळे दत्ता (संपा) -िाहीर यादिांचे पोिाडे, िाहीर आत्माराम यादि गौरि सवमती, 

कराड १९९७   

        

Research journals:  

14. १. अक्षर िैदभी : संपादक – सभुाष सािरकर, अमरािती   

२. आमची श्रीिािी : मराठी प्रगत अध्ययन संस्था, धळेु.  

15. ३. भाषा आवि जीिन : संपादक – आनंद काटीकर, मराठी अभ्यास पररषद, पुिे.  

16. ४. खेळ : संपादक – मंगेि नारायि काळे, पुिे. 

17. ५. कवितारती : संपा. ड . आितुोष पाटील, धळेु.                

18. ६. लवलत : संपा- अिोक केिि कोठािळे, मॅजेस्टीक प्रकािन, पिेु. 

19. ७. महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका : संपा. ड . परुुषोत्तम काळे, महाराष्ट्र सावहत्य पररषद, पिेु. 

20. ८. निभारत : संपा- श्री. मा. भािे, प्राज्ञ पाठिाळा, िाई. 

21. ९. नि-अनषुु्भ – संपा. वनतीन ररंढे  

22. १०. पंचधारा - आंध्र प्रदेि मराठी सावहत्य पररषद, त्रैमावसक, हैद्राबाद   

23. ११. परामिा - प्रकाशक : तत्त्िज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठ, पिेु. 

24. १२. प्रवतष्ान – संपा. आसाराम लोमटे, मराठिाडा सावहत्य पररषद, औरगंाबाद. 

25. १३. साधना – संपा. विनोद विरसाठ, साधना रस्ट, पिेु.   

26. १४. िारूळ : संपा. ड . सौ. कमल दिािे, कोल्हापूर.  

Additional readings: (पूरक िाचन) 

1.  

Medium of Instruction – Marathi/English  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 
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मराठी समीके्षची िाटचाल[MARC28]  

 

Preamble मराठी सावहत्य वनवमाती जिी झाली तिी मराठी सावहत्यची समीक्षा देखील कधी पासून सुरु झाली 

त्याचा िोध पदव्यतु्तर मराठी विद्यर्थयाांनी घेतला पावहजे ,ही भूवमका ठेिून १९ व्या ितकापासून सुरु झालेल्या मराठी 

समीक्षा विचार ि परंपरा याचा िोध घेतला जाईल .पूिा सूत्र म्हिून मराठीत प्राचीन सावहत्याची समीक्षा करण्ययाचे 

प्रयत्न कसे झाले याची मावहती घेतली जाईल .वनयत कावलकत आलेली समीक्षा –आजिर मराठीत झालेल्या 

समीके्षचा आलेख समजून दृष्टीकोन विविधता समजून घेतली जाईल .मराठी ,समाज सावहत्य आवि समीक्षा यांचे 

स्िरूप समजािून घेण्ययाची भूवमका इथे आहे .विद्यर्थयााना  कलाकृतीची समीक्षा किी केली जाते हे दाखिून त्यांच्यात 

समीक्षा करण्ययाची क्षमता वनमााि करिे हा उदे्दि इथे आहे . 

Course Outcomes:  

CO – 1 मराठी समीक्षा विचारांचे स्िरूप ि परंपरा जािून घेिे 

CO – 2 मराठीतील सैद्धांवतक ि उपयोवजत समीके्षचे स्िरूप ि मावहती करून घेिे 

CO – 3 मराठी समीक्षा िाटचालीतील प्रमखु विचारांचा पररचय करून घेिे 

CO – 4 कलाकृतीची समीक्षा करण्ययाची क्षमता वनमााि केली जाईल ि समीक्षक सूची तयार करून घेिे  

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

१ आकलि  

२ काळ  आनण समीक्षा  आकलि  

३समीक्षा नवचार वाचि ,समीक्षा उपयोजि  



  Periods Cos 

Unit 1 १९ व्या ितकातील समीक्षा विचार ,सावहत्य आवि समीक्षा अनबंुध ,मराठी  

मराठी समाज -१९ व्या ितकाची पाश्वाभूमी बदल,मदु्रि ,प्राचीन मराठी 

समीक्षा ,काही पूिा सूत्र –ज्ञानेश्वर ते िावहरी िाडबमय ,वनयतकावलकातील 

समीक्षा ,भाषांतर यगु ,लवलत लेखनातून व्यक्त झालेला विचार ,वि.का 

.राजिाडे ,का.बा.मराठे  

 

15 CO1  

& 

CO2 

 

Unit 2 • ,स्िातंत्र्यपूिा कालखंडातील समस्या – श्री .कृ.कोल्हटकर 

.न.वच.केळकर .िा.ब पटिधान ,लालजी पेंडसे ,श्री व्य.केतकर ,िा.म 

.जोिी .ना.सी .फडके   

15 CO2 & 

CO3 

Unit 3 • स्िातंत्र्योत्तर  काळातील समीक्षा बदलते पयाािरि आवि 

समीके्षतील निे दृष्टीकोन –बा.सी .मढेकर ,वद.के .बेडेकर 

,कुसुमािती देिपांडे ,प.ुवि.रगेे ,िा.ल.कुलकिी ,िरदचंद्र मवुक्तबोध 

,द.ग .गोडसे ,रा.भा.पाटिकर ,भालचंद्र नेमाडे ,म.सू ,पाटील 

,आचाया जािडेकर ,गंगाधर गाडगीळ ,िरद पाटील ,वद.प.ुवचत्रे 

,म.िा.धोंड ,विलास सारगं ,गो.मा .पिार  

15  

CO2, 

CO3 

& 

CO4 

Unit 4 मराठी समीक्षा विहंगम अिलोकन ि समालोचन ,मराठी समाज सावहत्य 

आवि समीक्षा स्िरूप प्रमखु टप्पे ,..उपयोवजत ि तावत्िक समीक्षा  

प्रात्यवक्षक ि वििेष उपक्रम 

15  

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

१. मराठी समीक्षकांची सूची तयार करिे  

२. कोित्याही एका समीक्षकाच्य दृवष्टकोनाचा अभ्यास करून घेतला जाईल  

 

 

Reference Books: 

१  मराठी समीके्षची िाटचाल –गो .म कुलकिी  

              २  विसाव्या ितकातील मराठी समीक्षा –संपा .विलासकोल्हे  

              ३ मराठी सावहत्य पे्ररिा ि स्िरूप १९५० ते ७५ संपा .गो .मा .पिार .म.द.हात क्नंगले कर  

              ४  टीका स्ियंिर –भालचंद्र नेमाडे  

              ५  वनिडक समीक्षा –गो .मा.पिार म. द .हातकंगालेकर  

              ६ पोत - द.ग .गोडसे  

              ७ िक्ती सौष्ि –ड .ग .गोडसे  

              ८ मराठीचे सावहत्यिास्त्र –मा .गो.देिमखु .  

              ९ िाडबमयीन संस्कृती –सधुीर रसाळ  

              १० ज्ञानेश्वरीचा तृश्ाबंध – म .सू .पाटील  

              ११ सावहत्य आवि अवस्तत्ि िोध –वदलीप वचत्रे  



              १२ मेन होल मधला मािूस – विलास सारगं  

               १३  सषृ्टी सौंदया आवि सावहत्य –िरद चंद्र मुक्ती बोध  

              १४ काव्य आवि काव्योदय –िा .ब ,पटिधान  

              १५ अिलोकन –वदगंबर पाध्ये  

              १६ वनिडक रा ,ग .जाधि .-संपादक म .द .हात किगले कर  

              १७ रुजिात अिोक केळकर  

              १८ िाडबमयीन संज्ञा :संलक्ल्प्ना कोि – संपादक ज्या दडकर ि इतर  

              १९ टीकाहरि -श्रीधर वतळिे  

              २० मराठी टीका –संपादक िसंत दाितर  

              २१ भारतीय सावहत्य िास्त्र –ग त्र्य देिपांडे  

              २२ अ िाह्मिी सौंदयााचे सावहत्य िास्त्र –िरद पाटील  

               २३ समीक्षा पद्धती वसद्धांत आवि उपयोजन –रिींद्र ठाकूर ि नंदकुमार मोरे  

        

Research journals:  
 

Additional readings: (पूरक वाचन) 
 

Medium of Instruction – Marathi/English  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 
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(Credit 04) 

तौलवनक सावहत्याभ्यास[MARO28] 

 

Preamble  

मागील सत्रामध्ये तौलवनक सावहत्याभ्यास पद्धतीचा स्थूल पररचय करून वदल्यानंतर या सत्रात विद्यार्थयाांचा या 

पद्धतीचा सखोल व्हािा, हा या अभ्यासक्रमाच्या आयोजनामागे हेतू आहे. या अभ्यासक्रमात जागवतक पातळीिर 

विविध देिांमध्ये झालेला या पद्धतीचा विकास अभ्यासाियाचा आहे. त्याआधारे विविध देिांमधील आंतरसंबंध ि 

मानिी जीिनाची जागवतक एकात्मता विद्यार्थयाांच्या लक्षात येईल.  तौलवनक सावहत्याभ्यासातील प्रभि आवि प्रभाि 

या दोन प्रवक्रयांचा तपिीलिार अभ्यास व्हािा, असाही प्रयत्न या वठकािी केलेला आहे. तसेच असा तौलवनक 

सावहत्याभ्यास करण्ययाचे कौिल्य विद्यार्थयाांना प्राप्त व्हािे, या दृवष्टकोनातून या अभ्यासक्रमाची रचना करण्ययात आली 

आहे.तौलवनक सावहत्य अभ्यासातील विविध संप्रदायांची मावहती कळल्यामळेु त्याची अभ्यास पद्धतीतील विविधतेची 

समज िाढेल ,आवि  दोन कलाकृतींची तुलना करण्ययाचा अभ्यास त्याच्याकडून करून घेतला जाईल .. 

Course Outcomes:  

CO – 1 तौलवनक सावहत्य अभ्यासाची संकल्पना ि स्िरूप समजािून घेिे 

CO – 2 विश्वसावहत्य  ,राष्ट्रीय सावहत्य ि सिासाधारि सावहत्य या संकल्पनांचे परस्पर संबंध अभ्यासिे  

CO – 3 भारतीय सावहत्या बाबतचे विविध दृष्टीकोन अभ्यासिे 

CO – 4 सावहत्याचे िगीकरि ि सावहत्यातील िाद संप्रदाय यांचा अभ्यास करिे 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s ) 

1 Reading skilll 

2 Comprehension skill 

3 Comparative study skill 

  Periods Cos 

Unit 1 तौलवनक सावहत्याभ्यासातील विविध संप्रदाय 

फ्रें च संप्रदाय ,अमेररकन संप्रदाय ,जमान संप्रदाय ,पूिा युरोपीय 

[रवियन संप्रदाय ,भारतीय संप्रदाय   

15 CO1  

& 

CO2 

 

Unit 2 िाङ्मयीन प्रभाि 

स्िरूप  ,प्रभािांचे प्रकार , संबंध  ,संपे्रषि ,स्िागत ,मध्यस्थ  िाङ्मयीन प्रभि 

)उदगम(  

• प्रक्कथा  ,लोकविद्या ,मानसिास्त्रीय ,आवदबंध ,अनकुरि ,परपंरा ि 

नतुनीकरि 

15 CO2 & 

CO3 

Unit 3 तौलवनक सावहत्याभ्यासाचे महत्त्ि 

जागवतकीकरि आवि देिीिाद 

• संस्कृती अभ्यास यांच्या संदभाात तौलवनक सावहत्याभ्यासाचे 

15  

CO2, 

CO3 



स्िरूप ि महत्त्ि & 

CO4 

Unit 4 दोन कलाकृतींचा तौलवनक अभ्यास 15 CO5 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

३. दोन कलाकृतींचा तौलवनक अभ्यास करून घेिे  

४. तौलवनक सावहत्य संिोधन ग्रंथ िोधून अभ्यास कसा करािा समजून घेिे .िगाात संिोधन 

कसे केले ते समजािून सांगिे  

 

(CO5) 

Reference Books: 

१  १  तौलवनक सावहत्याभ्यास – िसंत बापट  ,मौज प्रकािनगहृ ,मुंबई ,१९८१ .  

           २ तौलवनक सावहत्य  :उपयोजननिे वसद्धांत आवि - आनंद पाटील , साकेत प्रकािन  ,औरगंाबाद , १९९८. 

           ३ तौलवनक सावहत्याभ्यास  :तत्िे ि वदिा- संपा .चंद्रिेखर जहावगरदार ,क वन्टनेन्टल प्रकािन , पुिे  ,१९९२ .

  

           ४ सावहत्यवसद्धांत - रेने िेलेक ,अनु .स.ग .मालिे.  

           ५ विटीि ब म्बे आवि पोतुागीज गोव्यातील िाङ्मय - आनंद पाटील , ग्रंथाली प्रकािन, मुंबई, १९९९. 

           ६ भारतीय सावहत्याची संकल्पना )ड  .चंद्रकांत बांवदिडेकर गौरिग्रंथ (–  संपा  .द.वद .पुंड ं,े प्रथमा प्रकािन 

पिेु. 

           ७  Comparative Literature- Indian Dimensions, Swapan Mujumdar 

                  ८ Comparative Literature- Theory and Practice, Amina Deo, Sisirkumar Das 

                  ९ िाङ्मयीन िाद - संपा .सीताराम रायकर ,द .वद .पुंडे , मेहता पवब्लकेिन, पुिे, १९९० 

           १० समीके्षच्या नव्या संकल्पना – मनोहर जाधि )संपा ,( स्िरूप प्रकािन, औरगंाबाद  ,२००१  

           ११ भाषांतारमीमांसा - )संपा .(कल्याि काळे , अंजली सोमि, प्रवतमा प्रकािन  ,पिेु , १९९७. 

           १२ भाषांतरविद्या - संपा .रमेि िरखेडे.  

           १३ सावहत्यसेतू – श्रीधर रगंनाथ कुलकिी 

           १४ सावहत्यातील संप्रदाय - रा.िं .िावळंबे  , क वन्टनेन्टल प्रकािन, पुिे  ,१९५०.  

 

        

Research journals:  
 

Additional readings: (पूरक वाचन) 
 

Medium of Instruction – Marathi/English  

 

Special instructions, if any 

 

Library and laboratory equipment`s 

 



 

 

 

 

 
 

RayatShikshan Sanstha’s 
Chhatrapati Shivaji College, Satara (Autonomous) 

Choiced Based Credit System 

M.A . Part II, Semester IV, Marathi paper no. 16.1 
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(Credit 04) 

संस्कृती अभ्यास  [MARO28-A] 

 
Preamble: (प्रास्ताविक) संस्कृती आवि सावहत्य यांचा जिळचा संबंध असतो .संस्कृतीच्या विविध घटकांचा 

पररिाम ,प्रभाि हा सावहत्यामध्ये वदसत असतो .म्हिून संस्कृती अभ्यास केला तर आंतरविद्या िाखीय दृष्टीकों 

समजायला लागतात .संस्कृती इवतहास ,संस्कृती आवि तत्िज्ञान ,संस्कृती आवि कला संस्कृती आवि धमा ,देि 

संस्कृती ,जग संस्कृती ,महाराष्ट्र संस्कृती .संस्कृती रचना इत्यादी समजून त्यातील बारकािे िोधिे आिश्गयक 

ठरते ,म्हिूनच जागवतक पातळीिर संस्कृती अभ्यास होत असताना त्यात वकती सूक्ष्म अभ्यास करता येतो याची 

जािीि यातून वनमााि होिे आिश्गयक आहे  

Course Outcomes: , 

CO   – 1 संस्कृती अभ्यास या ज्ञानिाखेची ओळख होईल. 

CO   – 2 समाज भाषा मलु्ये आवि संस्कृती सहसंबध समजतील  

CO – 3 लोकवप्रय सावहत्य आवि संस्कृती संबध समजून घेता येतील  

CO – 4 अवभव्यक्ती , संस्कृती,कला यांचे संबंधाचे आकलन होईल  

CO – 5 सावहत्य आवि संस्कृती यांचं परस्पर संबंध समजून येईल. 

        CO – 6 संस्कृती आवि  सावहत्य प्रिाह यांचे संबंध समजतील  

 

Expected Skills impartation (Through theory and practical`s  ) 

Reading skills 

Comprehension skills 

Analytical Skills  

  Periods CO`s 

Unit :1  

 

संस्कृती अभ्यास: सावहत्यासंदभाात भारतीय ि महाराष्ट्रीय सावहत्याचा 

सांस्कृवतक अभ्यास, साम्यभेद, 

आंतरभारतीय दृष्टी, राष्ट्रराज्य कल्पनाविविधता,, भाषा, समाज, मूल्ये, 

15 CO1 

& 

CO 3 



दृवष्टकोन, एकता. 

Unit :2 लोकवप्रय सावहत्य आवि संस्कृती अभ्यास  

संस्कृतीरवचत कलाव्यिहार माध्यमे, 

िाचक, श्रोतिृगा, समूहवप्रयता आवि संस्कृती 

अल्पजन आवि बहुजन यातील लोकवप्रय तंत्रे  

िाडबमयप्रकार लोकवप्रयता आवि कलासंस्कृती        

15 CO1 

& 

CO4 

Unit :3 अवभव्यक्तीची विविध रूपे आवि संस्कृती अभ्यास  

कलाप्रकार आवि संस्कृतीविविष्टता  

संस्कृती, काळवस्थत्यंतर ेआवि अवभव्यक्ती रूपे  

मराठी िाडबमयीन आविष्ट्काररुपांचा संस्कृतीसंदभाात विचार.       

15 CO1 

& 

CO5 

Unit: 4 सावहत्यातील विविध प्रिाह ि संस्कृती – परस्पर संबंध  

ग्रामीि सावहत्य ि संस्कृती,  

दवलत सावहत्य ि संस्कृती  

आवदिासी सावहत्य ि संस्कृती  

स्त्रीिादी सावहत्य ि संस्कृती  

15  

CO6 

Practical work: Case Study / Field Survey / Field Visits / Project 

2. दवलत,आवदिासी ,वकंिा स्त्रीिादी ..सावहत्यकृती आवि संस्कृती संबंध याचा अभ्यास 

विद्याथी प्रत्यक्ष करतील  

CO6 
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२. किे इरािती : ‘मराठी लोकांची संस्कृती’, देिमखु आवि कंपनी, १९९५  
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९. यादि आनंद : ग्रामसंस्कृती  
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