
 
             शिव छत्रपती शिक्षण संस्था संचाशित 

    राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 
                               मराठी वव भाग  

बी.ए.- व्दितीय वर्षष -(Opt. – मराठी) 
CC- Core Course 

               अभ्यासक्रम   
                        िकै्षणणक वर्षष: २०२२-२३ 
----------------------------------------------------------------------- 

SEM- III 

SR.
NO 

CODE NO COURSE NAME MAX. MARKS TOTAL  
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L 

END 
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S 

1 U-MAR-310 निवडक साहहत्य प्रवाहांचा अभ्यास,    
30 

 
45 
 

 
75 

 
03 

2 U-MAR-311 एका िाटकाचा अभ्यास-  
काय डेंजर वारा सटुिाय.. 
- जयतं पवार 

 
30 

 
45 
 

 
75 

 
03 

 
SEM- IV 

SR.
NO 

CODE NO COURSE NAME MAX. MARKS TOTAL  
INTER
NALL 

END 
SEM. 

MARKS CREDI
TS 

1 U-MAR-410 निवडक साहहत्य प्रवाहांचा अभ्यास  
30 

 
45 
 

 
75 

 
03 

2 U-MAR-411 ववववध प्रवाहांची कववता  
30 

 
45 
 

 
75 

 
03 



 
 

 
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 

मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  
 बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी) 

          सत्र: नतसरे 
                              अभ्यासपत्रत्रका ५ वी निवडक साहहत्य प्रवाहांचा अभ्यास, U-MAR-310 

                                (गणु ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३) 
उहिष्टे: १) ग्रामीण साहहत्य म्हणज ेकाय ववववध दयाखयांसह समजूि घेणे. २)  ग्रामीण साहहत्याची प्रेरणा, 
दयाप्ती, सकंल्पिा समजूि घेणे. ३) आसाराम िोमटे यांच्या 'ओझं' या ग्रामीण कथेच ेभाव-ववश्व समजूि 
घेणे. ४) 'राखीव सावल्यांचा खेळ' कथेतीि ग्रामीण राजकारणाच ेवास्तव आणण कथावस्त ूसमजूि घेणे.  
५) िशित साहहत्याची दयाखया, स्वरूप, सकंल्पिा समजूि घेणे. ६) िशित साहहत्यातीि वेििा, ववद्रोह, 
िकार समजूि घेणे. ७) िशित कववतचेी वेगळेपण आणण आिय-ववश्व समजूि घेणे.  

निष्पत्ती: १) ग्रामीण साहहत्याच्या स्वरूपाचा पररचय होईि. २) ग्रामीण साहहत्याचा उगम, वाटचाि िक्षात 
येईि. ३) आसाराम िोमटे यांच्या 'ओझं' कथचे ेभाव-ववश्व समजेि. ४) िशित साहहत्याच्या प्रेरणा आणण 
स्वरूप-वशैिष्टयाचंा पररचय होईि. ५) िशित साहहत्यातीि वेििा-ववद्रोह-िकार या कारणाचंा िोध घेता 
येईि. ६) िशित कववतांच ेआिय-ववश्व, अशभदयक्तीच ेवेगळेपण जाणवेि. ७) इतर प्रवाहांतीि कववतांपेक्षा 
िशित कववतचेी वेगळेपण जाणवेि.  

                       घटक क्र.१ -  ग्रामीण साहहत्य: सकंल्पिा, स्वरूप                                 
                                - साहहत्य प्रवाहांच्या निशमत्तािे... 

   - ग्राम, ग्रामीण म्हणज ेकाय? 
   - ग्रामीण साहहत्याची सकंल्पिा, स्वरूप  

    - ग्रामीण साहहत्य म्हणज ेकाय? दयाखया  
    - ग्रामीण साहहत्याची वाटचाि  
    - ग्रामीण साहहत्य: चळवळ, प्रेरणा                  

                घटक क्र.२ -  ग्रामीण साहहत्य : कथा 
                             - कथा: स्वरूप, दयाखया  

  - ग्रामीण कथेचे स्वरूप  
  - आसाराम िोमटे यांची कथा: ओझ ं 

                             - ककरण गुरव यांची कथा: राखीव सावल्यांचा खेळ 
                                 

                     



                       घटक क्र.३ - िशित साहहत्य  
                               - िशित साहहत्याची पाश्वषभमूी  
                               - िशित साहहत्य: सकंल्पिा, िशित म्हणज ेकोण? 
                               - िशित जाणणवा, साहहत्य आणण चळवळ  
                               - िशित साहहत्याच ेस्वरूप, दयाखया, भार्षा  
                               - िशित साहहत्य: आत्मभाि, आत्मिोध, िकार, बांधधिकी, ववद्रोह 

                      
                     घटक क्र.४ – िशित कववता  

 - िशित कववतचेी पाश्वषभमूी  
 - िशित कववता: आिय-ववर्षय, वेगळेपण  
 - िशित कवी - िामिेव ढसाळ, िया पवार, केिव मेश्राम,  
 - त्र्यबंक सपकाळे, वामि निबंाळकर, यिवतं मिोहर     

संिभष ग्रंथ: ग्रामीण साहहत्य: 
१) गावगाडा - त्रत्र.ं िा. अत्र े
२) ग्रामसंस्कृती - डॉ. आिंि यािव, मेहता पव्लिशिगं हाऊस, पुणे, २००४  

३) ग्रामीण साहहत्यप्रकार: स्वरूप धचककत्सा - डॉ. मिोहर सुरवाड,े सुगं प्रकािि, िागपूर, २०१२ 
४) ग्रामीण साहहत्य: स्वरूप आणण िोध -डॉ. िागिाथ कोत्तापल्िे,मेहता पव्लिशिगं हाऊस, पुणे,१९९३  

५) ग्रामीण साहहत्य: स्वरूप आणण समस्या - डॉ. आिंि यािव, मेहता पव्लिशिगं हाऊस, पुणे, १९७९   

६) ग्रामीणता साहहत्य आणण वास्तव - डॉ. आिंि यािव, मेहता पव्लिशिगं हाऊस, पुणे, १९८१ 
७) मराठी साहहत्य, समाज आणण संस्कृती - डॉ. आिंि यािव, मेहता पव्लिशिगं हाऊस, पुणे, १९९३    
८) १९६० ितंरची सामाव्जक व्स्थती आणण साहहत्यातीि िव ेप्रवाह -डॉ.आिंि यािव,मेहता पव्लिशिगं,हाऊस,पणेु, 
 िशित साहहत्य: 
१)  िशित साहहत्य: वेििा आणण ववद्रोह - भािचदं्र फडके, श्रीववद्या प्रकािि, पुणे, १९७७  
२) िशित साहहत्य: एक अभ्यास -संपा. अजुषि डांगळे - म. रा. सा. सं. म.ं मुंबई, १९७८  
३) िशित साहहत्य:चचाष आणण धचतंि -संपा. डॉ. गंगाधर पाितावणे, साकेत प्रकािि, औरंगाबाि, १९८३  
४) िशित साहहत्य: हििा आणण हििांतर - ित्त भगत, अभय प्रकािि, िांिेड, १९९६ 
५) िशित साहहत्य: आजच ेक्रांनतववज्ञाि - बाबुराव बागूि 
६) िशित साहहत्य: शसद्ांत आणण स्वरूप - यिवंत मिोहर, प्रबोधि प्रकािि, औरंगाबाि, १९७८  

७) िशित साहहत्य: प्रवाह आणण प्रकार - डॉ. अवविाि सांगोिेकर, प्रनतमा प्रकािि, पुणे, २००८ 
८) निळी पहाट - रा. ग. जाधव - श्रीववद्या प्रकािि, पुणे  
१०) साठोत्तरी साहहत्य प्रवाह, खडं १, २ -डॉ. प्रल्हाि िुिेकर, सायि पव्लिकेिि, पुणे 
 
 

 



 
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 

मराठी ववभग - अभ्यासक्रम  
बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी) 

       सत्र: नतसरे 
                  अभ्यासपत्रत्रका ६ वी- एका िाटकाचा अभ्यास- U-MAR-311 

     (गुण ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३) 
उहिष्टे: १) 'िाटक' वाङ्मय प्रकाराच ेस्वरूप समजूि घेणे. २) मराठी िाटकाचा स्थूि पररचय, स्वरूप 
समजूि घेणे. ३) 'काय डेंजर वारा सटुिाय' या िाटकाचे स्वरूप समजूि घेणे. ४) महािगरातीि ववववध 
प्रश्ि आणण त ेिाटकातिू मांडण्याची कौिल्य समजूि घेणे.  

निष्पत्ती: १) 'िाटक' प्रकाराचे स्वरूप आणण घटक समजतीि. २) मराठी िाटकाची वाटचाि, ठळक टप्प े
िक्षात येतीि. ३) 'काय डेंजर वारा सटुिाय' या िाटकाचा आिय-ववर्षय, मांडणीत वेगळेपण जाणवेि.   
४) 'काय डेंजर वारा सटुिाय' िाटकातीि मखुय, गौण पात्रांची ववश्िेर्षण करता येईि. ५) िाटकातिू 
मांडिेिा सघंर्षष आणण त्यातीि उत्तरोत्तर वाढता सघंर्षष िक्षात येईि.  

 
                     घटक क्र.१ - मराठी िाटक  

 - िाटक म्हणज ेकाय?, दयाखया 
 - अशभदयक्तीच ेसिक्त माध्यम िाटक 

                             - मराठी िाटकाची प्रारंभ आणण ववकासक्रम 
                                                           
                      घटक क्र.२ - िाटकाच ेस्वरूप  
                              - मराठी िाटकाच ेस्वरूप 

  - वगीकरण: थोडक्यात   
  - िाटकाच ेववववध घटक  
  - िाटकाच ेस्वरूप-वविरे्ष 

  

                      घटक क्र.३ - काय डेंजर वारा सटुिाय.- जयतं पवार 
                                काय डेंजर वारा सटुिाय: िाटकाच ेस्वरूप  
                                मांडणी, पात्र योजिा  
                                                           िाटकाच ेवेगळेपण 
                                
                       घटक क्र.४ – काय डेंजर वारा सुटिाय  

                                                        -  िाटकाची सहंहता  



     - िाटकाचा आिय- ववर्षय 
      - िाटकाची भार्षा   

                              - िाटकाच ेमलू्यमापि 
 
 
संिभष ग्रंथ:  
१) भारतमुिींच ेिाटयिास्त्र - डॉ. सरोज िेिपांड े 
२) िाटक वाङ्मयप्रकार - संपा. ित्ता भगत, प्रकािक: यिवंतराव चदहाण महाराष्र मुक्त ववद्यापीठ,       
   िाशिक  
३) िाटक: आिय आणण आकिि - अनिि सपकाळ, प्रनतमा प्रकािि, पुणे   
४) मराठी रंगभूमीचा इनतहास - श्री. िा. बिहट्टी  
५) िाटक: स्वरूप व समीक्षा - ि. शभ. कुिकणी, पद्मगंधा प्रकािि, पुणे 
६) मराठी िाटक आणण रंगभूमी: पहहिे ितक - वव. भा. िेिपांड े
७) मराठी िाटक व रंगभमूी: काही ववचार - अ. वा. कुिकणी, प्रनतमा प्रकािि पुणे, २००८ 
८) मराठी िाटक:  िदया हििा िवी वळणे - डॉ. तारा भवाळकर  

९) मराठी िाटयसषृ्टी - डॉ. गो. मा. कुिकणी 
१०) िाटक: एक धचतंि - डॉ. वसंत कािेटकर, िीिकंठ प्रकािि, पुणे   

११) भारतीय रंगभूमीची परंपरा - डॉ. माया सरिेसाई, स्िेहि प्रकािि, पुणे  

१२) मराठीचा िाटयसंसार - वव. स. खांडकेर, मराठी िाटयसमीक्षा - डॉ. रा. ि.ं वाशळंबे 
१३) िाटक: कािचे आणण आजचे - डॉ. पुष्पिता राजपुरे-तापस, सायि पव्लिकेिि, पुणे 

 

 

 

 

 

 



 
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 

मराठी ववभग - अभ्यासक्रम 
बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी) 

                                             सत्र: चौथ े
                  अभ्यासपत्रत्रका ७ वी -निवडक साहहत्य प्रवाहांचा अभ्यास, U-MAR-410 

                                                        (गणु ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३)  

उहिष्टे: १) मराठी मसु्िीम साहहत्यांचा पररचय करूि घेणे. २) मराठी मवु्स्िम साहहत्याची सकंल्पिा 
समजूि घेणे. ३) 'बकऱ्याची बॉडी' कथेतीि भारतीय-मवु्स्िम िुुःख समजूि घेणे. ४) स्त्रीवाि आणण 
स्त्रीवािी साहहत्याचा पररचय करूि घेणे. ५) मराठीतीि स्त्रीवािी साहहत्याचा उगम, वाटचाि समजूि घेणे.  
६) गौरी िेिपांड,े िता मिस्वीिी रवींद्र यांच्या कथेच ेस्वरूप समजूि घेणे.  

निष्पत्ती: १) मराठी मवु्स्िम साहहत्याच ेस्वरूप, वाटचाि आणण वेगळेपण ठळकपणे सांगता येईि.    २) 
मसु्िीम मराठी साहहत्यातीि आिय-ववर्षयांच ेवेगळेपण सांगता येईि. ३) 'बकऱ्याची बॉडी' कथेचा आिय-
ववर्षय आणण मांडणीतीि वेगळेपण िक्षात येईि. ४) बकऱ्याची बॉडी कधी हहिं-ूमसु्िीम सघंर्षाषचा पवूषग्रह 
आणण वास्तव िक्षात येईि. ५) स्त्रीवाि व स्त्रीवािी साहहत्याचे स्वरूप सकंल्पिा िक्षात येईि मराठीतीि 
स्त्रीवािी साहहत्यातीि ठळक टप्प ेसांगता येतीि. ६) गौरी िेिपांड,े िता मिस्वीिी रवींद्र यांच्या कथेचा 
आिय-ववर्षय, अशभदयक्तीची वेगळेपण सांगता येईि.  

                   घटक क्र.१ -  स्त्रीवािी साहहत्य  
                             स्त्रीवािी साहहत्य: पाश्वषभमूी 
                             स्त्रीवािी साहहत्य: तोंडओळख 
                             स्त्रीवािी साहहत्य: स्वरूप, दयाखया, सकंल्पिा  
                             स्त्रीवाि आणण भारतीय जीविपद्ती 
                                                                   

           घटक क्र.२ - स्त्रीवािी साहहत्य: कथा  
                                     स्त्रीवािी कथचे ेस्वरूप 

                     गौरी िेिपांड ेयांची कथा - एकेक पण गळावया 
                         ‘एकेक पाि गळावया’ कथेचा आिय, ववर्षय, मांडणी, वेगळेपण 
                  
                  घटक क्र.३ - मवु्स्िम साहहत्य  
                            मवु्स्िम साहहत्य म्हणज ेकाय?  

                                                    मवु्स्िम साहहत्याची पवूषपीहठका 



                            मवु्स्िम मराठी साहहत्य: सकंल्पिा  
                                                   मवु्स्िम साहहत्याच ेवेगळेपण    
 
                  घटक क्र.४ – मवु्स्िम साहहत्य: कथा  
                            मवु्स्िम मराठी कथेचे स्वरूप  

                            समर खडस यांची कथा - बकऱ्याची बॉडी  
                            ‘बकऱ्याची बॉडी’ कथेचा आिय-ववर्षय, वेगळेपण   
 
संिभष ग्रंथ:  

स्त्रीवािी साहहत्य: 
१) स्त्रीवािी समीक्षा: स्वरूप आणण उपयोजि - डॉ. आव्श्विी  धोंगड े 

२) स्त्रीवािी समीक्षा: संकल्पिा आणण उपयोजि - डॉ. मंगिा वरखेड े

३) भारतीय संिभाषतूि स्त्रीवाि:स्त्रीवािी समीक्षा व उपयोजि -डॉ.िोभा िाईक, िोकवाङ्मय गहृ, मुंबई  

४) मराठीतीि स्त्रीिेणखका: धचतंा आणण धचतंि - डॉ. भािचदं्र फडके  

५) हहिं ूसंस्कृती आणण स्त्री - डॉ. आ. हा. साळंुके, िोकवाङ्मय गहृ, मुंबई, २०१० 
६) स्त्री-शिणखत मराठी कािंबरी - संपा. - अरुण ढेरे, पद्मगंधा प्रकािि, पुणे, २०१३ 
७) स्त्री-शिणखत मराठी कथा - संपा. - अरुण ढेरे, पद्मगंधा प्रकािि, पुणे, २०१४ 
८) ि सेकंड सेक्स - शसमोि ि बोदहुआर, अिु. करुणा गोखिे, पद्मगंधा प्रकािि, पुणे, २०१० 
९) स्त्री प्रश्िाची वाटचाि - ववितु भागवत, प्रनतमा प्रकािि, पुणे  
१०) स्त्रीवाि - संपा. सुमती िांड ेव इतर, िलिािाय प्रकािि, श्रीरामपूर, २००७  

११) भारतीय स्त्री: संकल्पिा आणण प्रनतमा - मीिा केळकर, निशमर्ष प्रकािि, पुणे, १९९० 
 
मवु्स्िम साहहत्य: 
१) मुसिमािी मराठी संतकवी - रा. धच.ं ढेरे, पद्मगंधा प्रकािि, पुणे  
२) मुव्स्िम मराठी साहहत्य: पे्ररणा आणण स्वरूप- संपा.प्रा.फ.म.िहाव्जंिे,प्रा.फारुखतांबोळी,भूमीप्रकािि, िातूर, २०१४ 
३) हहिंतु्व, मुव्स्िम आणण वास्तव - प्रा. फकरूिीि बेन्िूर, भूमी प्रकािि, िातूर,  
४) मुव्स्िम मराठी साहहत्य: डॉ. अक्रम पठाण, युगसाक्षी प्रकािि, िागपूर  
५) मुव्स्िम मराठी साहहत्य: स्वरूप आणण समीक्षा-डॉ.िसीम एहतिेाम िेिमुख, महाराष्र मुव्स्िम मराठी साहहत्य चळवळ, जळगाव 

६) भारतीय मुसिमाि: िोध आणण बोध - सेत ूमाधवराव पगडी, परचरेु प्रकािि, मुंबई, २००६ 
७) भारतीय मुसिमाि: वतषमाि आणण भववष्य - डॉ. राजेखाि िािेहिवाण, निशमषती प्रकािि 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
राजर्षी िाहू महाववद्यािय (स्वायत्त), िातूर 

मराठी ववभग - अभ्यासक्रम                                 
 बी.ए. व्दितीय वर्षष CC- (Otp. – मराठी) 

                                             सत्र: चौथ े
                    अभ्यासपत्रत्रका ८ वी - ववववध प्रवाहांची कववता, U-MAR-411 
                                                        (गणु ७५ / ताशसका ५० / के्रडडट ३) 

उहिष्टे: १) साहहत्यातीि ववववध प्रवाहांच्या कववतांचा पररचय होईि. २) महािगरी जाणणवांच्या कववतचे े
वविरे्ष िक्षात येईि. ३) ग्रामीण कववतांतीि आिय, ववर्षय आणण मांडणीच ेवेगळेपण िक्षात येईि.     
४) आहिवासी कववतांतीि सवंेिििीिता, जाणणवा िक्षात येतीि. ५) स्त्रीवािी कववतांच ेवेगळेपण िक्षात 
येईि.  

निष्पत्ती: १) साहहत्यातीि ववववध प्रवाहांच्या कववताचंा पररचय होतो, कववतांच ेवेगळेपण िक्षात येत.े २) 
महािगरी कववतांतिू आिेिे ववर्षय, अशभदयक्ती त्याचे वेगळेपण िक्षात येईि. ३) ग्रामीण कववतांतिू 
बििता गावगाडा आणण बििती ससं्कृती िक्षात येईि. ४) आहिवासी कववतांतिू आहिवासींच्या जगण्याची 
उपेक्षा िक्षात येईि. ५) स्त्रीवािी कववतांच ेभावववश्व अधोरेणखत करता येईि. 

                      घटक क्र.१ -  महािगरीय कववता  
   - महािगरीय कववतचे ेस्वरूप-वाटचाि  
   - महािगरीय कववतचे ेनिराळेपण  
   - सतीि काळसेकर - माणस ं   
   - अरुण काळे - आटपाट िहर होत,ं या िागरी पयाषवरणात 
   - गोवविं काजरेकर - िळिार सबंधंाच ेझाड, रिीत हरविोय मी                 

                घटक क्र.२ - ग्रामीण कववता 
   - ग्रामीण कववतचे ेस्वरूप, ग्रामीण कववतचेी वाटचाि, निराळेपण 

   - जगिीि किम यांच्या िोि कववता  
   - श्रीकांत िेिमखु - कास्तकराचा मतृ्यू, गाव उसवतोय 

   - बािाजी मिि इंगळे - बापाच ंगणणत, निकामी   
   - कल्पिा िधुाळ - शसझर कर म्हणतये माती, पोकळी, पाणी आणत ेबाई   

                   

                  



                 घटक क्र.३ - स्त्रीवािी कववता – 

- स्त्रीवाि कववता : स्वरूप, स्त्रीवािी कववतचेी वाटचाि   

- अव्श्विी धोंगड े- बाई डॉट कॉम, आतल्या गाभ्यापयतं  

- प्रज्ञा िया पवार - आरपार ियीत प्राणांनतक  

- िीरजा - माझ्याच थारोळ्यात रुतिेिी मिुगी  
- मव्ल्िका अमर िखे - वाळूचा वप्रयकर  

                                 घटक क्र.४ आहिवासी कववता  
- आहिवासी कववता : स्वरूप  
- आहिवासी कववतचेी वाटचाि, वेगळेपण  
- भजुंग मेश्राम - त्रबरसा मुडंा  
- उर्षाककरण आत्राम -तमुचा मेंि ूधुऊि काढा  
- प्रभू राजगडकर - गोंगिू  

संिभष ग्रंथ:  
१) साठोत्तरी साहहत्य प्रवाह, खडं १, २ -डॉ. प्रल्हाि िुिेकर, सायि पव्लिकेिि 
१) कववता: संकल्पिा, निशमषती आणण समीक्षा -डॉ. वसंत पाटणकर, अिुभव प्रकािि, मुंबई, १९९५  
२) आधनुिक मराठी कववता - रा. श्री. जोग 
३) मराठी कववता - जुिी आणण िवी - वा. ि. कुिकणी  
४) अवाषचीि मराठी कादयििषि - डॉ. अक्षयकुमार काळे 
५) आधनुिक मराठी कववता: काही रूप,े काही रंग- गो. म. कुिकणी 
६) आधनुिक मराठी कववता: एक दृष्टीक्षेप - डॉ. िागिाथ कोत्तापल्िे  
७) आधनुिक मराठी कादय: उद्गम, ववकास आणण भववतदय - डॉ. हि. के. बेडकेर  

८) स्वातंत्रतार मराठी कववता - संपा. सुर्षमा करोगि, प्रनतमा प्रकािि, पुणे    

९) कववतेची िैिी - डॉ. महेंद्र किम 
१०) मराठी ग्रामीण वाङ्मयाचा इनतहास -संपा. -डॉ. चदं्रकुमार ििगे 
११) साठोत्तरी साहहत्य प्रवाह, खडं १, २ -डॉ. प्रल्हाि िुिेकर, सायि पव्लिकेिि, पुणे  
१२) व्स्त्रया आणण शिगंभाव - डॉ. जयश्री महाजि, अथवष पव्लिकेिि, जळगाव) 
१३) स्त्रीवािी समीक्षा: स्वरूप आणण उपयोजि - डॉ. आव्श्विी  धोंगड े 

१४) स्त्रीवािी समीक्षा: संकल्पिा आणण उपयोजि - डॉ. मंगिा वरखेड े

१५) भारतीय संिभाषतूि स्त्रीवाि:स्त्रीवािी समीक्षा व उपयोजि -डॉ.िोभा िाईक, िोकवाङ्मय गहृ, मुंबई  

१६) आहिवासी साहहत्य: स्वरूप आणण समीक्षा - डॉ. तुकाराम वविायक, ववजय प्रकािि, िागपूर, १९९४  

१७) आहिवासी मराठी साहहत्य - संपा. प्रमोि मुिघाटे, प्रनतमा प्रकािि, पुणे    
१७) ितकातीि आहिवासी साहहत्य - डॉ. तुकाराम वविायक, हररवंि प्रकािि, चदं्रपूर २००३              


