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उद्दिष्टे – १) संशोधनप्रकक्रयेचे सि् रूप आणण व्याप्ती यांचे आकलन करून घेणे.  
२) संशोधनप्रकक्रयेची ससथ अंगोपांगे समजून घेणे.  
३) साद्दित्यसंशोधनाच्या विविध पद्ती जाणून घेणे.  
४) संशोधन आणण प्रबंधलेखन करण्याची क्षमता समसिणे.  
अभ्यासघटक – १) संशोधन संकल्पना  
२) संशोधनाची साधने  
३) साद्दित्याचे संशोधन  



४) मराठीतील संशोधन 
परंपरा क्र.  

अभ्यासघटकांचे विि रण  ताससका  गुण  

१   
अ) संशोधनाचे सि् रूप 
: व्याख्या, पे्ररणा, 
गिृ  ीतकृत्य, तनष्कषथ  
आ) संशोधनप्रकक्रयेतील 
टप्पे- विषयतनक्श्चती, 
अभ्युपगम तनक्श्चती, 
संशोधन आराखडा  
इ) संशोधनाचे प्रकार – 
ि   ज्ञातनक संशोधन, 
सामाक्शजक शास्ांमधील 
संशोधन, 
साद्दित्यसंशोधन  
ई) माद्दितीच ेसंकलन 
करण्याच्या पद्ती, 
ि गीकरणे ि  वि्लेषण  
 

१५  २५  

२   
अ) पूि थ संशोधनाचा 
आढाि  ा ि  खंडन-
मंडन  
आ) ग्रंर ्ालयीन साधने, 
पुठ्ठीकांचा ि  ापर  
इ) प्र्नाि ली, 
मुलाखती, ससेक्षण, 
धि् तनमुद्रण, 
चचरीकरण इत्यािी  
 
ई) िआ्यकतनुेसार 
साधनांची तनसमथती  

१५  २५  

३   
अ) साद्दित्यसंशोधन – 

सि् रूप ि  व्याप्ती  
आ) आंतरविय्ाशाखीय 
ज्ञानदृष्टी ि  

१५  २५  



साद्दित्यसंशोधन  
इ) मध्ययुगीन 
साद्दित्याचे संशोधन  
ई) शोधतनबंधाची / 
प्रबंधाची लेखनपद्ती  
उ) प ् 
 

४   
अ) मराठीतील 
साद्दित्यसंशोधनाची 
परंपरा  
आ) समत्ति्  ाच ेसंशोधक 
– अ. का. िप्रयोिकर, 
गं. ब. ग्रामोपाध्ये  
इ) मराठीतील 
मध्ययुगीन 
साद्दित्याच्या 
संशोधनाची परंपरा  
ई) समत्ति्  ाच ेसंशोधक 
– वि. सभ. कोलत,े म. 
रा. जोशी  
 

१५  २५  

एकूण  ६०  १००  
 

अंतगथत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या िोन परीक्षा घेणे िआ्यक िआ े. त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून ते 
अंतगथत परीक्षेचे गुण मानाि  े.  
२) या विषयाची अंतगथत परीक्षा घेताना प्रकल्प / ि गथपरीक्षा / लघुप्रकल्प याच्याप्रमाणेच  
ि स्तुतनष्ठ परीक्षापद्तीचाि  ी समाि  ेश करणे िआ्यक िआ े.  
 
संिभथसाद्दित्य – १) भाषा आणण साद्दित्य संशोधन, संपा. ि संत जोशी खंड १, १९८१, म.सा.प. पुणे  
२) . भाषा आणण साद्दित्य संशोधन, संपा. ि संत जोशी खंड २, १९८१, म.सा.प. पुणे  
३) भाषा आणण साद्दित्य सशंोधन, संपा. ि संत जोशी खंड ३, १९८१, म.सा.प. पुणे ४) संशोधन ससद् ा ंत आणण 
पद्ती, सिा कऱि्  ाडे, १९९७, लोककाङ्मय गिृ , मुंबई  
५) संद्दिता समीक्षा आणण पाररभािषक संज्ञा, ि संत िाि तर, म.रा.सा. स.ं मंडि, मुंबई  
६) मराठी संशोधनविय्ा उषा िेशमुख, स्नेि ि धथन प्रकाशन, पुणे.  
७) शोधतनबंधाची लेखनपद्ती, समसलंि मालश े१९७९ म. सा. प., पुणे  
८) तपोतनधी, संपा. भारती तनरगुडकर, २०१९, पॉप्युलर प्रकाशन, पुण 


