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अभ्यासपवत्रकाांची नािे  

 

परीक्षा 

 
* अतंगगत मलू्यमापनातील घटक क्र.१ ते ४ याचे मलू्यमापन विद्यार्थयागच्या मागगदर्गकाने कराियाचे आह.े 

 

 

 

क्रमाांक अभ्यासपवत्रकेचे नाि 
अध्यापन 

तावसका 

अध्ययनाच्या 

तावसका 

शे्रयाांक 

(Credit) 
गुण 

१ संर्ोधन : स्िरूप आवण पद्धती ३६ २४ ४ १०० 

२ संर्ोधनपर उपक्रम ३६ २४ ४ १०० 

३ 

अ) मराठी भाषा आवण सावहत्य : विविध 

अभ्यासक्षेत्रे 
३६ २४ ४ १०० 

ब) अभ्यास कायग ३६ २४ ४ १०० 

िळे  :३ तास  परीक्षा गणु  :१००  

अभ्यासपवत्रका १, २, ३ (अ)  साठी प्रश्नपवत्रका स्िरूप  

१  बहुपयागयी प्रश्न : बारापैकी पैकी दहा प्रश्न सोडविण.े २०  

२  लघतु्तरी प्रश्न : चार पैकी दोन प्रश्न सोडविण.े ३० 

३  दीघोत्तरी प्रश्न : चार पैकी दोन  प्रश्न सोडविण.े ५० 

                          एकूण  १००  

अांतगात मूल्यमापन ( अभ्यासपवत्रका १, २, ३ (अ)  साठी) 

३ (ब)   अभ्यास काया  

१  संर्ोधनविषयार्ी वनगवडत दोन दीघग र्ोधवनबंधांचे लेखन * ४० 

२  प्रबंध परीक्षण लेखन * १०  

३  पसु्तक परीक्षण लेखन * १०  

४  क्षेत्रभटे अहिाललेखन * १०  

५  संर्ोधनविषयाचे सादरीकरण ि मौवखकी  २०  

६  संर्ोधन प्रस्ताि लेखन  १०  

एकूण १००  

अतंगगत मलू्यमापनासाठी िरील सिग पयागय वनिडाि.े 
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 पीएच. डी. पाठ्यक्रम-कायााभ्यास  (Ph.D. Course Work Syllabus): मागादर्ाक तत्त्िे  

 

१ मान्यताप्राप्त संर्ोधन कें द्ांनी स्ितंत्र वकंिा एकवत्रतपण,े सा.फु.प.ुविद्यापीठाच्या वनयमांच्या अधीन राहून 

पाठ्यक्रम-कायागभ्यासाचे आयोजन कराि.े 

२ पीएच. डी. पाठ्यक्रम-कायागभ्यास (Ph.D. Course Work) हा एका सत्रामध्ये अवधकतम सहा 

मवहन्यांमध्य ेघ्याियाचा आह.े    

३ त्यामध्ये अध्यापनासाठी १०८  तावसका (तीन आठिडे) असतील. 

४ परीक्षा आवण अतंगगत मलू्यमापनासाठी ३६  तावसका असतील. 

५ उिगररत तावसका अध्ययन-तावसका अभ्यासकायागसाठी असतील.    

६ पाठ्यक्रम-कायागभ्यासामधील अध्ययन प्रणालीचा कालािधी सहा मवहन्यांचा असेल. त्यामध्ये 

अध्यापनकायग कालािधी २१ वदिसांचा  (रोज वकमान ६ तास); उिगररत काळात अभ्यासकायग, 

स्ियंअध्ययन आवण अंतगगत मलू्यमापन, परीक्षा असेल. 

७ संर्ोधक विद्यार्थयागने स्ित:चे अभ्यासकायग आवण स्ियंअध्ययन ह े संर्ोधन कें द्समन्ियक ि आपल्या 

मागगदर्गकांच्या  मागगदर्गनात  वनधागररत िळेेत पणूग कराियाचे आह.े 

८ संर्ोधकाचे पाठ्यक्रम-कायागभ्यासातील अध्यापनकायग संपल्यानंतर साडेतीन मवहन्यात सिग प्रकारचे 

अभ्यासकायग ह े (यवुनकोड  फॉन्टसाईज १६, पाठपोट टंकवलवखत) सवपगल बांधणी (Spiral Binding) 

या प्रकारात मागगदर्गकांकडे जमा करणे अवनिायग असेल.  

९ मागगदर्गकांनी प्राप्त अभ्यासकायग (र्ोधवनबंध) तपासनू ि गणुांकन करून पढुील एक मवहन्याच्या आत 

कें द् समन्िकांकडे जमा कराि.े 

१० अवंतम मवहन्यात कें द् समन्ियकांनी परीक्षेचे गणु ि अभ्यासकायग गणु एकवत्रत करून अवंतम गणुपत्रक 

तयार करून  पाठ्यक्रम-कायागभ्यासाचे  प्रमाणपत्र (Course Work Certificate) तयार कराि.े 
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अभ्यासक्रमाची उविषे्ट : 

१ संर्ोधन संकल्पना, स्िरुप, आिश्यकता आवण मराठीतील संर्ोधन प्रवक्रयेचा पररचय करून  दणे.े 

२ संर्ोधनविषयक तावविक मीमांसेचा पररचय करून दणे.े 

३ विविध संर्ोधनपद्धतींचा  ि सावहत्य संर्ोधनपद्धतींचा पररचय करून दणे.े 

४ सावहत्य आवण विविधज्ञानर्ाखा याचं्या सहसंबंधांचा, साम्यभदेांचा पररचय करून दणे.े 

५ संर्ोधनासाठी अथगसाहाय्य करणार् या संस्थांचा पररचय करून दणे.े 

६ मराठी सावहत्यातील विविध के्षते्र आवण संर्ोधनविषयक संधींचा पररचय करून दणे.े 

७ सावहत्य संर्ोधनासाठी आिश्यक तंत्र आवण कौर्ल्यांचा पररचय करून दणे.े 

८ प्रबंधलेखनरीतीचा  ि  लेखनसंकेतांचा पररचय करून दणे.े 

९ पीएच.डी.पदिी प्रवक्रयेतील कायगप्रणालीचा पररचय करून दणे.े 

१० सावहत्य संर्ोधन आवण जीिनमलू्ये यांच्या परस्परप्रभािाचा पररचय करून दणे.े 

११ संर्ोधनव्यिहारातील नीवतर्ास्त्राची ओळख आवण त्याचे संर्ोधनव्यिहारातील महवि स्पष्ट करण.े 

१२ संर्ोधन आवण संर्ोधनविषयक लेखनाला उद्यकु्त करण.े  

१३ ग्रंथ आवण र्ोधप्रबंध मलू्यमापनविषयक कौर्ल्यविकास करण.े 

१४ संर्ोधनासाठी आिश्यक संगणकीय कौर्ल्ये आवण आतंरजालािरील संदभगसाधनांचा र्ोध विषयक 

कौर्ल्यविकास करण.े  

 

अभ्यासपवत्रका क्र.१  

सांर्ोधन : स्िरूप आवण पद्धती   

गुण : १००  शे्रयाांक : ४ (अध्यापन तास ३६) 

 

 

१ संर्ोधन : स्िरूप, संकल्पना आवण पद्धती 

 संर्ोधनस्िरूप आवण संकल्पना, प्रेरणा, आिश्यकता आवण फवलत, संर्ोधकाचे गणुविर्षे आवण 

पाळाियाची पर्थये, विज्ञान, सामावजकर्ास्त्रे, सावहत्य संर्ोधन यातील साम्य-भदे. 

 संर्ोधन पद्धती :  विगनात्मक, वनगमनात्मक, प्रयोगवनष्ठ, िणगनात्मक, ऐवतहावसक, तौलवनक, क्षेत्रीय 

पाहणी, भाषा सिेक्षण, नमनुा पाहणी पद्धती, समाकलन, विमर्गक, र्ास्त्रीय इ. 

 संर्ोधन आवण पद्धतीर्ास्त्र 

 संर्ोधन आवण अथगवनणगयनर्ास्त्र   

 

२ संर्ोधनाची साधने आवण तंत्र :  

 संर्ोधन ग्रंथालये : िवैर्ष््टये, सेिा आवण गरजा  

 अवभलेखागारे : स्िरूप, महवि, कागदपत्रे जतन करण्याच्या पद्धती, महाराष्ट्र ि भारतातील 

अवभलेखागारे 
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 ग्रंथालयीन संदभगसाहाय्य, मलूस्रोतांचा र्ोध, साधनांची प्रतिारी, आितृ्तीची ग्रह्याग्राह्यता 

 सचूी र्ास्त्र ि उपयोग  

 

३ संर्ोधन प्रवक्रया 

 संर्ोधन विषयाची वनिड, िाचनाचे संयोजन, संदभग र्ोध ( ग्रंथालय, आतंरजाल ) 

 संर्ोधनपर लेखन : संर्ोधन प्रस्ताि तयार करण.े 

 संर्ोधन विषयक पिूगसंर्ोधनाचा मागोिा ि नािीन्य र्ोध ( ग्रंथालय, र्ोधगगंािरील पीएच.डी. 

प्रबंधांचे परीवनरीक्षण )     

 ग्रंथ मलू्यमापन, र्ोधप्रबंध परीवनरीक्षण, संर्ोधनपर लेखनपद्धती.... 

 संर्ोधनाची मांडणी (मखुपषृ्ठ, विषयानुक्रमावणका, प्रास्ताविक, उविष्ट,े गहृीतके,  प्रकरण मांडणी, 

प्रकरण आवण प्रबंध रचना, उपसंहार, वनरीक्षण े ि वनष्ट्कषग नोंद : तंत्र आवण पद्धती, संदभगप्रवक्रया, 

संदभगक्रम, पररवर्ष्ट,े संदभग सचूी, वनदरे् सचूी इ.) 

 प्रबंधलेखनाची भाषार्लैी, संर्ोधनलेखनपद्धती, लेखनसंकेत. 

 विद्यापीठीय वनयम (प्रगती अहिाल लेखन ि सादरीकरण, प्रबंध अहिाल लेखन, प्रबंधाची 

सारांर्पवत्रका, प्रबंध सारांर् पवत्रकेचे सादरीकरण, अवंतम तोंडी परीक्षा (Viva – voce)) 

 

४ संगणकाचा िापर : संगणकीय र्ोध, विविध संकेतस्थळे (ग्रंथालय, र्ोध वनयतकावलके इ.), MS-

Word, Excel, Power point, PDF, e mail इ. चा िापर, विविध अपॅ्स ( गगुल  स्कॉलर,  भाषांतर 

आदी ) , यवुनकोडचा िापर, संगणकीय अक्षरजळुणी, मदु्णसंस्कार, आतंरजाल, Shodhganga, 

Swayam आदींचा िापर. 

 

 

 

२. अभ्यासपवत्रका 

सांर्ोधनपर उपक्रम  

गुण : १०० शे्रयाांक : ४ (अध्यापन तास ३६) 

 

 

 

१ संर्ोधनपर उपक्रम :  

१ र्ोधप्रकल्प  

लघरु्ोधप्रकल्प, बहृद र्ोधप्रकल्प, आविष्ट्कार (प्रकल्प आराखडा, लेखन, सादरीकरण) 

२ कायगर्ाळा, चचागसत्र (र्ोधवनबंध लेखन आवण सादरीकरण) 

३ संर्ोधनविषयाचे सादरीकरण ि मौवखकी  

४ पाठ्य / र्ोधितृ्ती  



6 
 

५ क्षेत्रभटे (मलुाखत, क्षेत्रीय पाहणी,  प्रश्नािली, संख्यार्ास्त्रीय आढाि)े 

६ संर्ोधनपर वनयतकावलकांतील लेखन...  

२ संर्ोधन आवण ग्रंथालये (ग्रंथालयांचा पररचय,  प्रकार,  त्याचंी नाि,े  कामकाज) 

३ संर्ोधनपरूक आतंरजालािरील सवुिधा ( भाषांतर, संदभग ग्रंथ इ. ) 

४ संर्ोधनासाठी अथगसाहाय्य करणार् या संस्थांचा पररचय (र्ासकीय, वनमर्ासकीय आवण खासगी संस्था) 

 

 

अभ्यासपवत्रका क्र.३  

अ) मराठी भाषा आवण सावहत्य : विविध अभ्यासके्षते्र 

गुण : १००  शे्रयाांक : ४  (अध्यापन तास ३६) 

 

१ मराठी भाषा आवण सावहत्य संर्ोधनाची िाटचाल  

१ मराठीतील संर्ोधनाचा आढािा 

२ मराठीतील संर्ोधकांचा पररचय.... 

 

२ आधवुनक समीक्षा वसद्धांत  

१ आधवुनकतािाद 

२ उत्तर-आधवुनकतािाद 

३ रूपिाद 

४ संरचनािाद 

५ उत्तर-संरचनािाद 

६ वि-रचनािाद 

७ नि-इवतहासिाद 

८ उत्तर-िसाहतिाद  

९ सांस्कृवतक समीक्षा 

 

३ सावहत्य आवण इतर सामावजक र्ास्त्रे : अनबंुधात्मक अभ्यास  

१ सावहत्य आवण विज्ञान 

२ सावहत्य आवण समाजर्ास्त्र 

३ सावहत्य आवण मानसर्ास्त्र 

४ सावहत्य आवण अथगर्ास्त्र 

५ सावहत्य आवण इवतहास 

६ सावहत्य आवण तविज्ञान  

 

४ मध्ययगुीन मराठी िाङ्मयाचे संर्ोधन 

१ िाङ्मयप्रकारवनष्ठ संर्ोधन 

२ संप्रदायवनष्ठ संर्ोधन 
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३ संवहता संपादन आवण पाठवचवकत्सा  

४ ऐवतहावसक कागदपते्र संर्ोधन आवण संपादन  

५ मध्ययगुीन िाङ्मयाचा भावषक, सांस्कृवतक अभ्यास 

 

५ अिागचीन मराठी सावहत्याचे संर्ोधन  

१ कालखडंाचा अभ्यास 

२ लेखकाचा अभ्यास 

३ सावहत्यकृतीचेसंर्ोधन 

४ सावहत्यप्रकारवनष्ठ संर्ोधन 

५ समीक्षा (सैद्धांवतक, उपयोवजत, ऐवतहावसक, सामावजक, विविध प्रिाह, सावहत्यप्रकार) 

 

६ भाषािैज्ञावनक संर्ोधन  

१ संर्ोधनपद्धती ि त्यामागील तवि े 

२ भाषा आवण सावहत्यसमीक्षा  

३ भाषा आवण समाजविज्ञान  

४ भाषा आवण मनोविज्ञान  

५ र्लैीवनष्ठ अभ्यास 

  

७ बोली भाषाविषयक संर्ोधन  

१ बोलीर्ास्त्र  

२ बोलींच्या अभ्यासाचे प्रकार  

३ भाषारूपांच्या  संकलनातील विधीवनषधे  

४ वनष्ट्कणागच्या पद्धती आवण तंते्र  

५ मराठी बोलींचे संर्ोधन    

  

८ सावहत्याचा सांस्कृवतक अभ्यास 

१ सावहत्याच्या  सांस्कृवतक अभ्यासाचे स्िरूप  

२ तौलवनक सावहत्याभ्यास 

३ भाषांतररत  / अनिुावदत सावहत्याचा अभ्यास  

४ लोकसावहत्याचा अभ्यास   

 

   

ब) अभ्यास काया  

गुण : १००  शे्रयाांक : ४  (अध्यापन तास ३६) 

 

अभ्यासपवत्रका १, २ आवण ३ (अ)  यांची लेखी परीक्षा आवण  ३ (ब) अतंगगत मलू्यमापन  

 



8 
 

सांदभा ग्रांथ  

 

मराठी सांदभा ग्रांथ 

 

१ आधवुनक समीक्षा-वसद्धांत -  वमवलंद  मालर् े/ अर्ोक जोर्ी, मौज प्रकार्न, मुबंई- २००७. 

२ आधवुनकता आवण परंपरा-एकोवणसाव्या र्तकातील महाराष्ट्र- राजेंद् व्होरा (संपा.),प्रवतमा प्रकार्न, 

पणु-े २०००. 

३ इवतहासलेखन मीमांसा - समाजप्रबोधन पवत्रका (संपा.) लोकिाङ्मयगहृ प्रकार्न, मुबंई- २०१०. 

४ कादबंरी एक सावहत्यप्रकार - हररश्चंद् थोरात, र्ब्द पवब्लकेर्न, मुबंई- २०१०. 

५ कोर् िाङ्मय : विचार आवण व्यिहार - डॉ.सदावर्ि दिे, सपुणग प्रकार्न, पणु-े २००२. 

६ खडक आवण पाणी- गगंाधर गाडगीळ  उत्कषग प्रकार्न, पणु.े वडसेंबर१९६० ,ततृीयाितृ्ती १९८५. 

७ गणुात्मक संर्ोधनाची कायगपद्धती - हसे -वबबर र्ालीन नॅगी, सेज प्रकार्न, न्य ूवदल्ली-२०१७. 

८ गणुात्मक संर्ोधन - डेवव्हड वसल्िरमन, सेज प्रकार्न, न्य ूवदल्ली- २०१७. 

९ गले्या अधगर्तकातील मराठी समीक्षा- विलास खोले (संपा.), प्रवतमा प्रकार्न, पणु-े२००४. 

१०  ग्रंथालयीन संदभगसेिा - अनंत जोर्ी आवण िसंत जोर्ी,कॉवन्टनेंटल प्रकार्न,पणु े१९८०. 

११  तकुोबांच्या अभगंांची र्लैीमीमांसा -  डॉ.वदलीप धोंडग,े राजहसं प्रकार्न,पणु.े२०१४. 

१२  तमुचे  प्रबंध वलखाण-  पॉल ऑवलव्हर, सेज प्रकार्न, न्य ूवदल्ली- २०१७. 

१३  तौलवनक सावहत्याभ्यास : मलूतवि ेआवण वदर्ा - िसंत बापट, मौज प्रकार्न, मुबंई-१९८१. 

१४  प्रबंध कसा वलहािा - डॉ.जयंत िलेणकर, सावहत्यप्रसार कें द्,नागपरू.१९८८. 

१५  प्राचीन मराठी हस्तवलवखते संर्ोधन  आवण संपादन - डॉ.श्री.रं. कुलकणी,का.स.िाणी प्रगत अध्ययन 

संस्था,धळेु.१९९२. 

१६ पॉप्यलुर रीवतपसु्तक, रामदास भटकळ आवण मदृलुा प्रभरुाम जोर्ी, पॉप्यलुर प्रकार्न, मुबंई. प्रथमाितृ्ती 

२०१५. 

१७ भारतीय वमर्थयांचा मागोिा- विश्वनाथ खरेै, पणु-े१९८६. 

१८ भाषा ि सावहत्य : संर्ोधन खडं१,२,३ संपा.िसंत स.जोर्ी, महाराष्ट्र सावहत्य पररषद, पणु.े १९८१, 

१९८५, १९८९. 

१९ मराठी संर्ोधनविद्या, डॉ.उषा मा. दरे्मखु,स्नेहिधगन प्रकार्न,पणु.े१९९४. 

२०  मराठी सावहत्य संर्ोधन, अविनार् आिलगािकर (संपा.) , प्रवतमा प्रकार्न, पणु-े२००६. 

२१  मराठी सावहत्य संर्ोधन : स्िरूप आवण वदर्ा- डॉ.र्.रा.राण,ेका.स.िाणी प्रगत अध्ययन संस्था, 

धळेु.१९९५. 

२२  मराठी प्रबंध सचूी- ि.वि. कुलकणी, सावहत्य प्रसार कें द्, नागपरू-२०११. 

२३  मलू्यभानाची सामग्री - हररश्चदं् थोरात, र्ब्द पवब्लकेर्न, मुंबई- २०१६. 

२४ िाङ्मयीन वनबंधलेखन - रा.ग. जाधि, कॉवन्टेनेन्टल प्रकार्न,पणु.ेततृीयाितृ्ती-१९८७. 

२५  िाङ्मयीन विद्बत्ता - डॉ. द.ुका. संत, पणु ेविद्यापीठ, पणु े-१९७६. 

२६  िाङ्मयीन संस्कृती- सधुीर रसाळ, मौज प्रकार्न, मुबंई- २००९. 

२७  र्ास्त्रीय संर्ोधन पद्धती- बी.एम. कर् हाडे, वपंपळापरेु अ ॅण्ड कंपनी, नागपरू- २००७. 

२८  र्लैीमीमांसा : वसद्धांत आवण उपयोजन - डॉ.वदलीप धोंडग,े र्ब्दालय  प्रकार्न,श्रीरामपरू,२००१. 
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२९  र्ोधवनबंधाची लेखनपद्धती - डॉ. स.ग.ंमालर्े, सधुाररत आितृ्ती संपादन, वमवलंद मालर्,े लोकिाङ्मय 

गहृ, मुबंई, २००६ . 

३० र्ोधविज्ञानकोर् - डॉ.द.ुका.संत, पणु ेविद्याथी गहृ प्रकार्न पणु.े१९८५. 

३१  समकालीन सावहत्यचचाग- मनोहर जाधि / श्रीकांत दरे्मखु (संपा.), प्रवतमा प्रकार्न, पणु२े०१०. 

३२  समीके्षतील नव्या संकल्पना- मनोहर जाधि (संपा.), स्िरूप प्रकार्न, औरंगाबाद-२००१. 

३३  संर्ोधकाचा वमत्र - ग.ह. खरे, भारत इवतहास संर्ोधक मडंळ, पणु े-१९६०. 

३४ संर्ोधन पद्धती- रणवजत कुमार, सेज प्रकार्न, न्य ूवदल्ली-२०१७. 

३५  संर्ोधन पद्धती- व्ही.बी.पाटील, प्रर्ांत पवब्लकेर्न, जळगाि-२०१२. 

३६  संर्ोधन पद्धती : प्रवक्रया आवण अतंरंग- डॉ. द.ुका.संत, अनाथ विद्याथीगहृ प्रकार्न, पणु े- १९६६. 

३७  संर्ोधन पद्धती- प्रवक्रया ि अतंरंग - द.ुका.संत, विद्याथी गहृ प्रकार्न, पणु-े १९८८. 

३८  संर्ाेधन पद्धवतर्ास्त्र ि तंत्र - प्रदीप आगलाि े, विद्या प्रकार्न, नागपरू-२०००. 

३९  संर्ोधन प्रकल्प कसा करािा याबाबतचे आिश्यक मागगदर्गक - ओ वलअरी झीना,सेज प्रकार्न, न्य ू

वदल्ली-२०१७. 

४० संर्ोधन : स्िरूप आवण पद्धती- संपादक: डॉ. स.ु रा.चनुेकर,रंगनाथ पठारे, वर्.प्र.संस्था,संगमनेर१९८३. 

४१  संर्ोधन संरचना : गणुात्मक, संख्यात्मक आवण वमश्र पद्धतीचे दृवष्टकोन- के्रसिेल जॉन डब्ल्यू,सेज 

प्रकार्न, न्य ूवदल्ली- २०१७. 

४२  संर्ोधन-वसद्धांत आवण पद्धती- सदा कर् हाडे, लोकिाङ्मय प्रकार्न, मुबंई-१९९९. 

४३ संर्ोधनाची  क्षीवतजे- संपा. भास्कर भोळे, अमये प्रकार्न, नागपरू.१९८५. 

४४  संर्ोधनाचे पद्धवतर्ास्त्र- रमरे् िरखडेे, मगंला िरखडेे, इवन्स्टट्यटू ऑफ नॉलेज इवंजवनअररंग नावर्क- 

२०१३. 

४५  संर्ोधनपद्धतीची मलूतवि े- दत्ता दरे्कर, अजय प्रकार्न, औरंगाबाद- २००६. 

४६ संर्ोधन र्लाका - सरेुर् म.डोळके,अमये प्रकार्न,नागपरू.१९८३. 

४७  संर्ोधनाची क्षीवतज े-( वि.वभ.कोलते गौरिग्रंथ )- संपा.भा.ल. भोळे,अमये प्रकार्न,नागपरू.१९८५. 

४८  सामावजक संर्ोधन पद्धती- पी.एल. भांडारकर, वहमालय पवब्लवर्गं हाऊस, निी वदल्ली-१९९४. 

४९  सावहत्य : अध्यापन आवण प्रकार - श्री.प.ु भागित, रसाळ सधुीर (संपा.), मौज प्रकार्न, मुबंई-१९८७. 

५० सावहत्यिधे -  के.रं. वर्रिाडकर, महेता पवब्लवर्गं हाऊस, पणु.े १९९८. 

५१  सावहत्यकृतीचा अभ्यास - हररश्चंद् थोरात, अक्षरिाङ्मय प्रकार्न,पणु.े 

५२  सावहत्य संर्ोधन : िाटा आवण िळणे- सधुाकर र्लेार, अक्षर िाङ्मय प्रकार्न, पणु-े२०१९. 

५३  सावहत्य र्ोधणी - डॉ.उषा मा. दरे्मखु, नीहारा प्रकार्न,पणुे. १९८९. 

५४  सावहत्याची वनवमगवतप्रवक्रया- डॉ.आनंद यादि, महेता पवब्लवर्गं हाऊस, पणु.े१९८९. 

५५ सावहत्याची भाषा - भालचंद् नेमाडे, साकेत प्रकार्न, औरंगाबाद.१९८७., वद्बतीयाितृ्ती - १९९८. 

५६  सावहत्याचे मानदडं- गगंाधर गाडगीळ, पॉप्यलुर प्रकार्न, मुंबई.१९९०. 

५७  सावहत्याचे संदभग - हररश्चंद् थोरात, मौज प्रकार्न, मुबंई-२००६. 

५८  सावहत्यातील संप्रदाय- डॉ.रा.र्.ंिावळंबे,कॉवन्टनेन्टल प्रकार्न, पणु.े१९५०. 

५९  सावहत्याभ्यासाची र्ैलीलक्ष्यी पद्धत- स.ग ं मालर्े / वमवलंद मालर्े, मराठी संर्ोधन मडंळ,मुबंई- 

१९८१. 

६०  सावहत्यसमीक्षा आवण पाररभावषक संज्ञा - िसंत दाितर, म.रा.सा.सं.मडंळ,मुबंई १९८७. 
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६१  सावहत्यविचार आवण सौंदयगर्ास्त्र- रा.भा.पाटणकर, मराठी विभाग, मुबंई विद्यापीठ आवण मौज प्रकार्न 

गहृ, मुबंई.२००१. 

६२  सचूींची सचूी- डॉ.स.ुरा.चनुेकर मुबंई विद्यापीठ, मराठी विभाग आवण प्रवतमा प्रकार्न, 

पणु.े१९९५,ततृीयाितृ्ती - १९७४. 

 

वहांदी सांदभा ग्रांथ 

१ अनसंुधान का स्िरूप -संपा.डॉ.सावित्री वसन्हा,वहदंी अनसंुधान पररषद &आत्मराम एडं 

संस,वदल्ली.1१९५४. 

२ अनसंुधान प्रविवध: वसद्धांत और प्रवक्रया- एस.एन. गणरे्न, लोकभारती प्रकार्न इलाहाबाद, २००१.  

३ तलुनात्मक अनसंुधना एि ं उसकी समस्याएँ, संपा. एस.गलुाम एि ं अन्य, वहदंी सावहत्य भांडार, 

लखनऊ,१९८०. 

४ तलुनात्मक सावहत्य भारतीय पररपेर्क्ष्य- इदं्नाथ चौधरी, िाणी प्रकार्न, नई वदल्ली-२००६. 

५ र्ोध प्रविधी- डॉ. विनय मोहन र्माग, नैर्नल पवब्लवर्गं हाऊस, िाणी प्रकार्न, नई वदल्ली-२००८. 

६  र्ोध संरचनांचा ( तौलवनक सावहत्याभ्यासपर लेख ), एल़ एस़ दरे्पांडे, अभय प्रकार्न, नांदडे. 

१९९४. 

७ सावहवत्यक अनसंुधान के आयाम- डॉ. रिींद्कुमार जनै, नैर्नल पवब्लवर्गं हाऊस, नई वदल्ली-२००८. 

८ र्ोध प्रविवध - डॉ. हररश्चंद् िमाग, हररयाणा सावहत्य अकादमी, पंचकुला-२०११. 

९ वहदंी अनसंुधान : िजै्ञावनक पद्धवतयाँ- डॉ. कैलार्नाथ वमश्र, सरस्िती प्रकार्न, कानपरू. 

 

English Reference Books 

 

1. A Handbook of Literary Research- Eliot Simon & Owens W.R., USA, Rutledge.1996 

2. Art of Literary Research, AltickR.D. Norton, New York--, 1963.  

3. A Practical Guide to Writing Theses, Dissertations and Books, Eviatab Zerubavel.  

4. The Clockwork Muse - , Cambridge, Harvard University.1999 

5. Elements of Research, Whitney F.L. Prentice Hall, New York, 1949.  

6. How to think about your Research while you are doing it - Baker Howard S. : Tricks 

of the Teade , Chicago, Chicago University Press.1998 

7. Literary Thesis- Watson George, London, Longman.1970 

8. Researching Culture - Qualitative Method and Cultural Studies- Alasuutari P. , 

London, Sage.1995 

9. Research for English Language Teachers - Burns Anne: Collaborative Action - , 

Cambridge. Cambridge University Press.1999 

10. Research Methods in Librarianship - Techniques an Interpretation - Bush Charles H & 

Harter Stephen P, New York, Academic Press.1988 

11. Research Methodology, A.B.Rao, Excel Books, New Delhi-2008. 

12. Research Methodology in History, Chitnis K.N. , Pune.1979 

13. Research Methodology : Methods & Techniques - Kothari C.R. , New Delhi, Wiley 

Eastern.1985 

14. Research Methodology- Methods and Techniques-  C.R. kothon, New age 

international Publisher, New Delhi-2006 

15. Scientific Social Surveys and Research - Young Pauline V., New Delhi, Prentice Hall 

of India.1982 
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16. The Art of Literary Research - Altick R.D and John J. Fenstermaker, New York & 

London,Norton.1993 

17. The LibraryThesis: A Guide to research - Watson George, Longman, London-1970. 

18. The Scholar Critic - An Introduction to Literary Research - Bateson F.W. , London, 

Routledge&Kegan Paul.1972 

19. Thesis and assignment writing - Anderson Jouathar and Others of Wiley Eastern, New 

Delhi – 1971. 
 

 खालील सिा र्ब्दकोर् रे्िटी वदलेल्या वलांकिर ऑनलाईन वमळतात.   

१ तविज्ञान ि तकग र्ास्त्र पररभाषा कोर् 

२ कायगदवर्गका 

३ सावहत्य समीक्षा पररभाषा कोर्  

४ ग्रंथालयर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

५ कृवषर्ास्त्र पाररभावषक र्ब्दािली  

६ न्यायिदै्यक ि विषर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

७ पदनाम कोर् 

८ लोकप्रर्ासन पररभाषा कोर्  

९ वर्क्षणर्ास्त्र पररभाषा कोर् 

१० गवणतर्ास्त्र पररभाषा कोर् 

११ वित्तीय र्ब्दािली  

१२ राज्यर्ास्त्र पररभाषा कोर् 

१३ संख्या र्ास्त्र पररभाषा कोर् 

१४ ितृ्तपत्र विद्या पररभाषा कोर् 

१५ भाषाविज्ञान ि िाङ्मयविद्या पररभाषा कोर् 

१६ औषधर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

१७ व्यिसाय व्यिस्थापन पररभाषा कोर्  

१८ धातरु्ास्त्र पररभाषआ कोर्  

१९ यंत्र अवभयांवत्रकी पररभाषा कोर्  

२० कृषीर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

२१ विद्यतु अवभयांवत्रकी पररभाषा कोर्  

२२ भगूोलर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

२३ भरू्ास्त्र पररभाषा कोर्  

२४ प्रर्ासन िाक्प्प्रयोग  

२५ मानसर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

२६ अथगर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

२७ विकृवतर्ास्त्र पाररभावषक र्ब्दािली  

२८ िावणज्यर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

२९ र्रीरवक्रयार्ास्त्र पररभाषा कोर्  

३० रसायनर्ास्त्र पररभाषा कोर्  
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३१ र्ारीर पररभाषा कोर्  

३२ स्थापत्य अवभयांवत्रकी पररभाषा कोर्  

३३ न्याय व्यिहार कोर्  

३४ भौवतकर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

३५ मराठी विश्वकोर्  

३६ भौवतकर्ास्त्र पाररभावषक र्ब्दािली  

३७ र्ासन व्यिहार र्ब्दािली  

३८ जीिर्ास्त्र पररभाषा कोर्  

३९ र्ासन व्यिहार कोर्  

 अत्याधुवनक तांत्रज्ञानाचा िापर करून सादर केलेली र्ब्दकोर्वनहाय "िणाानुक्रवमक 

अनुक्रमवणका" पाहा! 

 

https://shabdakosh.marathi.gov.in/ananya-glossary     

 तसेच 

     https://shabdakosh.marathi.gov.in/  
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