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उद्दिष्टे – १) मराठी लोकसाद्दित्याचे सि् रूप जाणून घेणे.  
२) मराठी लोकसाद्दित्य आणण लोककला याांची ि   सशष््ये समजून घेणे.  
३) लोककर ्ा, लोकगीत, लोकना्य याांचा अभ्यास करणे.  
४) लोकसाद्दित्याच्या अभ्यासपद्ती माि  ीत करून घेणे  
अभ्यासघटक – १) लोकसाद्दित्याची सांकल्पना  
२) मराठी लोकाविष्काराची प्रमुख रूपे  
३) मराठी लोकना्याचे ठळक प्रकार  
४) लोकसाद्दित्याच्या 
अभ्यासपद्ती क्र.  

अभ्यासघटकाांचे विि रण  ताससका  गुण  

१   
अ) लोकसाद्दित्य, 
लोकविय्ा या सांज्ञाचा 
पररचय. 
लोकसाद्दित्याची लक्षणे  
आ) लोकसाद्दित्यातील 
लोक, लोकसांस्कृती 
आणण ठळक वप्रतृ्ती  
इ) लोकसाद्दित्यातील 
समके, आद्ििबांध 
आणण आद्ििप्रततमा  
ई) लोकसाद्दित्य ि  
लसलत साद्दित्य 
यातील साम्यभेि  
 

१५  २५  

२   
अ) मराठी 
लोकसाद्दित्याचा 
पररचय.  
आ) मराठी लोकगीताांचे 
सि् रूप ि  प्रकार  
इ) मराठी लोककर ्ा : 
सि् रूप ि  प्रकार  
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ई) मराठी 
लोकसाद्दित्यातील 
क्स्रयाांचे कायथ  
 

३   
अ) मराठी लोकना्याचे 
सि् रूप : लोकना्य, 
विचधना्य ि  
ना्यविधी  
आ) िशाि तार : सि् रूप 
ि  ि   सशष््ये  
इ) तमाशा : सि् रूप ि  
ि   सशष््ये  
ई) गोंधळ ि  जागरण - 
सि् रूप ि  ि   सशष््ये  
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४   
अ) लोकसाद्दित्याच े
सांकलन, अभ्यास ि  
सांशोधन  
आ) लोकसाद्दित्याचा 
अभ्यास – सांप्रिाय ि  
पद्ती ( भाषाशारीय / 
तनसगथरूपककािी / 
भ ्ा ांतकल्पनाि  ािी / 
ि  ेतुकर ्ाि  ािी)  
इ) 
लोकसाद्दित्याविषयीचा 
भारतमूलक ससद् ा ांत  
ई) लोकसाद्दित्याच्या 
अभ्यासपद्ती – 
कायाथनि् यी / 
सांिभाथनि् यी / 
आांतरसाांस्कृततक / 
लोकसाांस्कृततक  
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अांतगथत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणाांच्या िोन परीक्षा घेणे िआश्यक िआ े. त्याांच्या गुणाांची सरासरी काढून अांतगथत 
परीक्षेच ेगुण मानाि  े.  
२) या विषयाची अांतगथत परीक्षा घेताना प्रकल्प / ि गथपरीक्षा / लघुप्रकल्प / सािरीकरण इ. सि् रुपात घ्याि  ी.  
सांिभथसाद्दित्य - १) लोकसाद्दित्याचे सि् रूप, प्रभाकर माांडे, पररमल प्रकाशन, औरांगाबाि.  
२) लोकसाद्दित्याचे अांत:वप्राि , प्रभाकर माांड,े गोिाि री प्रकाशन, औरांगाबाि.  
३) लोकनागर रांगभूमी, तारा भभाळकर, सविता प्रकाशन, औरांगाबाि  
४) लोकसाद्दित्याची रूपरेखा, िगुाथ भागगत,  
५) लोकसाद्दित्यातील रीप्रततमा, तारा भभाळकर, सुगाि  ा प्रकाशन, पुणे  
६) मराठी लोककर ्ा : सि् रूपमीमाांसा, ि   िेि  ी कोळेकर, १९८७, सविता प्रकाशन, औरांगाबाि  
७) समीक्षा सांज्ञा कोश ( ि  ाङ्मय कोश खांड ४ ) सांपा. विजया राजाध्यक्ष ि  इतर, म.रा.सा.सां.मांडळ, मुांबई 


