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िशवाजी िव ापीठ, को हापूर 

सुधा रत अ यास म : एम. फल / पीएच. डी ( कोसवक ) 

िवषय – सं कृत 
जून-२०२०पासून पुढे  

1) लखेी परी ा  

    2) लघु बंध / बंध 

पि का माकं 1 

मराठी / इं जी / हदी या िवषया माण ेघटक 
 

 पि का माकं  2 

शीषक - सं कृत अ ययनातील आधिुनक वाह 

उ  े: 
1) सं कृत भाषा  व सािह यातील आधुिनक दिृ कोनांचा प रचय संशोधकास क न देण.े 
2) सािह यकृती आिण भाषा यांना उपयु   दिृ कोनांचे उपयोजन कर यास संशोधकास स म  करणे.  
3) िविवध पारंपा रक व तं ाना मक ोतांचा उपयोग क न संशोधकास वाचन सं कृतीची सवय लावणे. 
4) वातं यो र काळातील सािह यावर उ र वसाहतवादांचा असलेला भाव  संशोधकां या िनदशनास   
    आणण.े 
  

फिलत े: 
1) सं कृत भाषा व सािह यातील आधुिनक दृ ीकोनांचा प रचय संशोधकास होतो. 
2) सािह यकृती आिण भाषा यानंा उपयु  दिृ कोनाचंे उपयोजन कर यास स म होतो. 

3) िविवध पारंपा रक व तं ाना मक ोतांचा उपयोग क न संशोधकास वाचन सं कृतीची सवय 
लागते. 

4) वातं यो र काळातील सािह यावर उ र वसाहतवादांचा असललेा भाव संशोधकां या 
िनदशनास यतेो. 
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पा िवषय : 
1) सं कृत भाषचेा उ म व िवकास : 

अ) भाषांचे वग करण  
ब) सं कृत भाषे या िवकासातील ट पे  - वै दक, आष, अिभजात व आधुिनक 

2) इितहास व परुात वीय दिृ कोन : 
अ) पुरािभलेख  
ब) नाणकशा  
क) सं हालये  
ड) ता पट,दानप  े
इ) लेखनसाम ी 

3) भारतीय त व ानातील वाह :   
अ) माणिवचार : याय- वशेैिषक दशन  
ब) मो  संक पना : सां य व वेदा त दशन 
क) िच शु ी : योग व बौ  दशन 

4) का शा ीय दिृ कोन : 
अ) का शा ातील पाच िस ा त : गुण व रीती, अलंकार, व ो , रस व वनी 
ब) स दयशा  
 

सदंभ थं :  
1) करंबळेकर िव. वा.  सं कृत सािह याचा सोपपि क इितहास. नागपूर, १२ : िव भारती काशन.  
    १९६३.   
2) ि वेदी िशवबालक. सं कृत सािह य का इितहास. कानपूर. १९७६. 
3) गैरोला वाच पती. सं कृत सािह य का इितहास. वाराणसी : चौखबंा िव ाभवन. १९६०. 
4) सरकार दनेशचं . भारतीय पुरािलपी िव ा. द ली. १९९६.  
5) राव राजवतं, राव दीपकुमार. ाचीन भारतीय मु ाए.ँ द ली : दास बनारसी मोतीलाल. २००१. 
6) सहाय िशव व प. भारतीय पुरािभलेख का अ ययन. द ली. १९९३. 
7) िमराशी वा. िव. वाकाटक  राजवंश  का इितहास तथा अिभलेख. वाराणसी : तारा पि लकेशन.  
    १९६४. 
8) गोखले शोभना. पुरािभलखेिव ा. पुणे : काँि टने टल काशन. १९७५. 
9) दीि त ीिनवास. भारतीय त व ान. को हापूर : आयिडयल हौ. सोसायटी, थमावृ ी. १९७३. 
10) जोशी महादवे शा ी. भारतीय सं कृितकोश. पुणे : भारतीय सं कृितकोश.  
11) पाटणकर रा. भा. स दय मीमांसा. 
12) काणे पा. वा. सं कृत का शा ाचा इितहास. द ली : दास बनारसी मोतीलाल.   
13) जोग रा. ी. अिभनव का काश. पुणे : फ यसुन कॉलेज. १९५१. 
14) वाटवे के. ना. रसिवमश व रसभाविवचार. पुणे : नवीन कताबखाना. १९४२. 
15)  शमा राममूत . विनिस ांत. 
16)  दशेपांडे ग. य.ं भारतीय सािह यशा . मुंबई. पा युलर बकु डेपो. १९९५. 
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पि का  मांक 3 

(वैकि पक पेपर मांक 1) 

शीषक – सं कृत सािह याचा इितहास (वै दक काल) 
पा िवषय 

घटक :  
1) चार वेद 
2) ा णे व उपिनषद े
3) आर यक व वेदांग े
4) वेदांचे भा यकार व टीकाकार 

 

 
(वैकि पक पेपर मांक 2) 

शीषक – सं कृत सािह याचा इितहास (अिभजात वा य ) 
पा िवषय 

घटक : 
1) प  व महाका े 
2) ग ,चंपू व  कथासािह य 
3) ना वा य  
4) तो  सािह य  

 

सदंभ थं : ( वकैि पक मांक 1 व 2 साठी ) 
1) गोखले, मा लीकर. अिभजात सं कृत सािह याचा इितहास. मुंबई : डागंे सधू. ऋतायन सं था,   
    थमावृ ी. २००४. 
2) सधू डांग.े भारतीय सािह याचा इितहास (भाग 1). नागपूर : महारा  िव ापीठ िन मती ंथ मडंळ. 
3) गु ा पु पा, वमा जयनारायण. सं कृत सािह य का इितहास. गािझयाबाद : त ण काशन. १९९९. 
4) गैरोला वाच पती. सं कृत सािह य का इितहास. वाराणसी : चौखबंा िव ाभवन. १९६०. 
5) उपा याय बलदवे. सं कृत सािह य इितहास. वाराणसी : शारदामं दर. १९६९. 
6) ि वेदी िशवबालक, पा डेय सुशीला. सं कृत सािह य का इितहास. कानपूर : थम. १९७६. 
7) गोयल ितभा. सं कृत सािह य का इितहास (वै दक ख ड). जोधपूर : राज थानी थंागार,   
    ि तीयावृ ी. २००४. 
8) शमा रणिजत. सं कृत सािह य का सरल इितहास. मरेठ : ान काशन. १९९०. 
9) मसुलगाँवकर गजानन शा ी, राजे र केशवशा ी. वाराणसी : चौखंबा सं कृत सं थान, थम  
    सं करण. १९९४. 
 



4 
 

 
(वैकि पक पेपर मांक 3) 

शीषक – अवाचीन सं कृत सािह य (इ.स.17 या शतकापासनू पढुे ) 

पा िवषय 
घटक : 

1) प  व महाका े 
2) ग ,चंपू व  कथासािह य 
3) ना वा मय 
4) तो  सािह य 

 
सदंभ थं : 
1) वणकर ी. भा. अवाचीन सं कृत सािह य. नागपूर : मॉडन बकु टोअस. १९६३. 
2) मराठे स. हसं ी, लिलत सं कृत सािह याला महारा ाचे योगदान. नागपूर : ी मगंेश काशन, पिहली  
    आवृ ी. २००६ 

 

 
(वैकि पक पेपर मांक 4) 

शीषक – सं कृतातील ानिव ान व तं शा  
पा िवषय 

घटक : 
1) भौितकशा े – भौितकशा , रसायनशा  व गिणत 

2) भूशा  –  भगूभशा , पयावरणशा , र शा  

3) जैिवकशा े – कृिषशा , वृ ायवद, पशुपालनशा , आयुवद 

4) उ ोग व तं ान – धातुशा , उ ोग व ापार, थाप यशा  

 
सदंभ थं  :  
1) वेलणकर ी.िभ. ाचीन भारतीय भौितक िव ान. मुबंई : केशव िभकाजी ढवळे.  
2) टळक महारा  िव ापीठ. ाचीन भारतीय ान िव ान. पुण े: टळक महारा  िव ापीठ. 
3) Srivastav K. B. Science and Technology in India through the Ages. Melkote : Academy    
  of Sanskrit Research .  

5) Sanskrita Bharti. Science in Sanskrit. New Delhi. 2007. 
 

 टीप –  
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1) पीएच.डी साठी नेमले या अ यास मावर 80 गुणांची लेखी परी ा असेल व  20   
गुणांसाठी य.ुजी.सी./िव ापीठ यांनी मा यता दले या िनयतकािलकांम ये कािशत 
झाले या 2 संशोधनपर लेखाचंे मू यमापन करावे लागले. 

2) एम . फल.साठी नेमले या अ यास मावर लेखी परी ा असेल 10 गुणांसाठी 
यु.जी.सी./िव ापीठ यांनी  मा यता दले या िनयतकािलकांम ये कािशत झाले या 
संशोधनपर लेखांच ेमू यमापन करावे लागेल व उव रत 10 गुणांसाठी मौिखक परी ा 
असेल. 

❁❁❁ 


