M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
मुंबई िव�ापीठाने शैक्षिणक वषर् २०१६-१७ पासून िनवड�धान �ेयांकन प�तीचा स्वीकार के ला आहे. त्या
धोरणास अनुस�न एम्. ए.- भाग १, मराठी; स� १ व २ साठी पुढील�माणे अभ्यास�माची रचना करण्यात आली
आहे. �स्तुत अभ्यास�म हा एम्. ए. – मराठी िशकवणार्◌्या सवर् क� �ांस शैक्षिणक वषर् २०१६ पासून लागू राहील.
SEMESTER – I,
PAPER NO 1 (PAMAR101)
सािहत्यशा�-१ (Theory of Literature –I)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०
घटक १: सािहत्याची �कृ ती: �ेयांकने २, �ाख्याने २०

१. िविवध परं परांमधील मह�वाच्या सािहत्य�ाख्या आिण त्यांची िच�कत्सा
२. सािहत्यकृ तीची िविवध अंगे – िवस्ताराने चचार्
३. सािहत्यकृ तीतील अनुभवाची काही वैिशष्�े- आत्मिन�ा, स���य एकात्मता, भाषेची वैिशष्�पूणर्ता,
िविश�ता आिण सावर्ि�कता, सािहत्याचे माध्यम व साधन यातील फरक, सािहत्याचा घाट
घटक २: सािहत्यिन�मित���या आस्वाद���या/ अनुभव��या; �ेयांकने २, �ाख्याने २०

१. सािहत्यिन�मित���या – भारतीय परं परे तील �ितभाश��चा िवचार,
कल्पनाश��संदभार्तील प्लेटो, कांट, कोल�रज, �ॉइड, �भाकर पाध्ये इ. चा िवचार

२. सािहत्याची आस्वाद���या –
सािहत्यानुभवाचे सवर्साधारण स्व�प – वाचन���या, कालािधि�त, सं�ेषण-िव�ेषण ���या इ.
सािहित्यक ज्ञानक्षमता - जोनाथन कलर
घटक ३: सािहत्याचे �योजन: �ेयांकने २, �ाख्याने २०

१. सािहत्य�योजन – लौ�ककतावादी भूिमका – सत्य/ ज्ञान, नीती, बांिधलक�
२. सािहत्य�योजन- स्वाय�तावादी भूिमका
स�दयर्िन�मती- कलेसाठी कला ही भूिमका/ आिवष्कारवादी िस�ांत, स्वाय�तावाद व लौ�ककतावाद यांचा
मेळ घालू पाहणारी भूिमका
परीक्षाप�त:

आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
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अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
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“सािहत्यशा�-१” या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:
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अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�
झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत के ली जाईल. संबंिधत अंतगर्त परीक्षांच्या िनकालाची
तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात
येतील.

आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले ३ �� पयार्यांसह िवचारले जावेत, चौथा �� हा �त्येक
घटकावर आधा�रत ३ �टपांचा असावा, व त्यांना अंतगर्त पयार्य असावेत.
संदभर् �ंथसूची

१) कु ळकण� वा. ल.; सािहत्य: स्व�प आिण समीक्षा, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७५
२) गाडगीळ गंगाधर; खडक आिण पाणी, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६०
३) गाडगीळ स. रा.; का�शा��दीप, मोघे �काशन, कोल्हापूर, १९६२
४) जोग रा. �ी.; अिभनव का��काश, व्हीनस �काशन, पुणे, १९९७
५) देशपांडे ग. �यं.; भारतीय सािहत्यशा�, पॉप्युलर �काशन, १९८०
६) ध�गडे रमेश; शैलीवैज्ञािनक समीक्षा, �दलीपराज �काशन, पुणे १९९८
७) िनरगुडकर भारती; समीक्षासंिहता, शब्दालय �काशन
८) नेमाडे भालचं�; सािहत्याची भाषा, साके त �काशन, औरं गाबाद, १९८७
पाटणकर वसंत; सािहत्यशा�: स्व�प आिण समस्या, प�गंधा �काशन, पुणे, २००६

११)

पाटील गंगाधर; समीक्षेची नवी �पे, मॅजिे स्टक बुक स्टॉल, मुंबई, १९५५ (�. आ.) १९७५ (तृ. आ.)

१२)

पाटील गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन

१३)

पाध्ये �भाकर, स�दयार्नुभव, इस्थे�टक्स सोसायटी आिण मौज �काशन, मुंबई, १९७७

१४)

बेडेकर �द. के .; सािहत्यिवचार, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६४

१५)

मढ�कर बा. सी.; कला आिण मानव, (अनु. जोशी रा. िभ.) मौज �काशन, मुंबई, १९८३

१६)

मढ�कर बा. सी.; सािहत्य आिण स�दयर्, मौज �काशन, मुंबई, (�. आ. १९५५), तृ. आ. १९८३

१७)

मालशे िम�लद; आधुिनक भाषािवज्ञान: िस�ांत आिण उपयोजन, लोकवाड़्मयगृह, मुंबई, १९९५

१८)

रसाळ सुधीर; किवता आिण �ितमा, मौज �काशन, मुंबई, १९८२

१९)

रायकर सीताराम व इतर (संपा); वाड़्मयीन वाद: संप्लपना व स्व�प, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे

१९९०
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९) पाटणकर रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४
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२०)

रे गे पु. िश.; छांदसी, मौज �काशन, १९६८

२१)

वेलेक रे ने व ऑस्टीन वॉरन; सािहत्यिस�ांत, अनु. मालशे स. गं., महारा� राज्य संस्कृ ती मंडळ, मुंबई.

१९८२

२२)

वै� सरोिजनी व इतर (संपा) वाड़्मयीन मह�ा, मराठी िवभाग, मुंबई िव�ापीठ आिण लोकवाड़मय

गृहमुंबई, १९९१
२३)
Daiches, David: Critical Approaches to Literature, Longmans, London, 1963, (Indian
Rept)

२४)

Lodge, David (ed): 20th Century Literary Criticism: A Reader, Longmans, London and

New York, 1972

२५)

Lodge, David (ed): Modern Criticism and Theory: A Reader, Longmans, America, 1991

Wellek, Rene and Warren, Austin: Theory of Literature, Jonathan Cape, London, 1961

२७)

िनयतकािलकांतील संदभर्: पाटील गंगाधर; िचह्नमीमांसा, अनु�ुभ,् जाने-फे �ु. १९९२, लेख ४
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(5th Edition)
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(To be implemented from Academic Year 2016-17)
SEMESTER – I;
PAPER NO. II (PAMAR102)
उपयोिजत समीक्षा: १ (Applied Criticism-I)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०
घटक १:

समीक्षेचे स्व�प व समीक्षेची उ���े; �ेयांकने २, �ाख्याने २०

घटक २:

�पवादी समीक्षाप�ती; �ेयांकने १, �ाख्याने १०

घटक ३:

मानसशा�ीय समीक्षाप�ती; �ेयांकने १, �ाख्याने १०

घटक ४:

उपयोिजत समीक्षा- �पवादी समीक्षाप�तीनुसार; �ेयांकने २, �ाख्याने २०

१)

कथा:

गंगाधर गाडगीळ – �कडलेली माणसे

गौरी देशपांडे – कावळ्या िचमणीची गो�

२) किवता:
अ) दमयंती स्वयंवर

असा पक्षी लक्षी ब� िवहगलक्ष� न िमळता
सुवण� जो वण� वद कवण वण� कवइता
अगाई हा बाई चपळ व�र जाईल पळू नी
ध�ं जात� हात� हळु हळु तयाते न कळु नी

ऐसे वदे, मग तयास धरावया हे ते होय हंसगमना पिहलीच आहे
वाजेच ना वलय, नूपुरनाद नोहे त�तीस िनरखोिन कसा न मोहे
हे मंदमदपद सुंदर कुं ददंती चाले जसा मदधूरंधर इं �दंती
हंसा ध�ं जविळ जाय कृ शोदरी ते िनष्कं पकं कणकरािस पुढ� करीते
(दमयंती स्वयंवर, हंसदूत, रघुनाथ पंिडत, आख्यानक किवता, संपा. गं. बा. �ामोपाध्ये आिण इतर,
मुंबई िव�िव�ालय)

आ) ज्ञाने�र - रं गा येई वो (�ाचीन गीत मंजष
ू ा – संपा. ना. ग. जोशी, मौज �काशन
१९७३)

इ) अ�ण कोलटकर – त�ा (अ�ण कोलटकरांची किवता, �ास �काशन)
ई) इं �दरा संत – ऐक जरा ना… (मृगजळ, मौज �काशन)
परीक्षाप�त:

आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
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अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
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“उपयोिजत समीक्षा- भाग १” या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:
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अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�
झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत के ली जाईल. संबंिधत अंतगर्त परीक्षांच्या िनकालाची
तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात
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येतील.
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आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५ -१५ गुणांचे ४ �� पयार्यांसह िवचारले जावेत.
संदभर् �ंथसूची:

१) कु लकण�, गो. म.; मराठी सािहत्यातील स्पंदने, सुपणर् �काशन, पुण,े १९८५
२) कु लकण�, वा. ल.; सािहत्य आिण समीक्षा, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६३
३) कु लकण�, गो. म.; नवसमीक्षा : काही �वाह, मेहता �काशन, पुणे, १९८२
४) को�ापल्ले, नागनाथ; सािहत्य आिण समाज, �ितमा �काशन, पुणे, २००७
५) गाडगीळ, गंगाधर; सािहत्याचे मानदंड, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७
६) जाधव, मनोहर (संपा); समीक्षेच्या न�ा संकल्पना, गोमंतक मराठी अकादमी, पणजी, १९९६
७) जाधव, रा. ग.; वाड़्मयीन आकलन, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७
८) जाधव, रा. ग.; सांस्कृ ितक मूल्यवेध, �ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९२
ध�गडे, अि�नी; �ीवादी समीक्षा: स्व�प आिण उपयोजन

११)

नाईक, राजीव आिण इतर; स�दयर्िवचार, मुंबई मराठी सािहत्य संघ, मुंबई, १९८३

१२)

पाटणकर, रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४

१३)

पाटणकर, वसंत; किवता: संकल्पना, िन�मती आिण समीक्षा, अनुभव �काशन, मुंबई १९९५

१४)

पाटील, गंगाधर; समीक्षेची नवी �पे, मॅजिे स्टक �काशन, मुंबई, १९८१

१५)

पाटील, गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन, मुंबई

१६)

पाटील, म. सु.; आ�दबंधात्मक समीक्षा, नीहारा �काशन, पुण,े १९८९

१७)

भागवत, िव�ुत; �ी��ाची वाटचाल

१८)

भागवत, �ी. पु. व इतर; सािहत्य: अध्यापन आिण �कार, मौज �काशन, मुंबई, १९८७

१९)

मालशे, िम�लद, जोशी अशोक, आधुिनक समीक्षा िस�ांत, मौज �काशन, मुंबई, २००७

२०)

मे�ाम, के शव व इतर; वाड़्मयीन �वृ�ी त�वशोध, �ितमा �काशन, २००७

२१)

रसाळ, सुधीर; किवता आिण �ितमा, मौज �काशन, मुंबई, १९८२

२२)

वरखेडे, मंगला; ि�यांचे कथालेखन – नवी दृ�ी, नवी शैली

२३)

वरखेडे, मंगला; �ी��ाची वाटचाल
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९) जोशी, अशोक: मराठीतील सािहत्यिवचार, आलोचना, जून १९९१
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२४)

शहा, मृणािलनी; �टळक िव�ागौरी (संपा.) आधुिनक मराठी सािहत्य आिण सामािजकता, प�गंधा,

२००७

२५)

िशरवाडकर, के . रं .; सािहत्यवेध, मेहता �काशन, पुणे, १९९६

२६)

साठे , मकरं द; मराठी रं गभूमीच्या तीस रा�ी

२७)

साठे , शारदा; िक्षितजावरील शलाका

२८)

Bodkin, Maud, Archetypal Patterns in Poetry, Oxford, London, 1951

२९)

Brooks, Cleanth; The Well Wrought Urn, Methuen, London, 1968

३०)

Brooks, Cleanth, Warren Robert Penn; Understanding Drama, Holt, Rinehart & Winston,

New York, 1961

३१)

Daiches, David; Approaches to Literature, Prentice Hall, 1965

३२)

Ellis, John M.; The Theory of Literary Criticism, University of California, 1974

३३)

Frye, Northrop; Fables of Identity, Harecourt, Brace and World, 1963

३४)

Gliksberg, Charles; American Literary Criticism, Hendricks House, New York, 1951

३५)

May, Westbrook; Twentieth Century Criticism, The Free Press, 1974

३६)

Jacoby Jolan; The Psychology of C. G. Jung, Kegan Paul Trench, Trubner, London, 1942

३७)

Philip, Rice and Patricia Waugh, Modern Literary Criticism

३८)

Pam, Morris; Literature and Feminism

३९)

Lodge, David; 20th Century Literary Criticism, Longman, London, 1990

४०)

Robey, David; Modern Literary Theory, Batsford, 1986

४१)

Wilfred Guerin and Others; A Handbook of critical approaches to Literature, Oxford
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University Press, 1992

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
SEMESTER – I;
PAPER NO. III (PAMAR103)
मराठी वाड़्मयाचा इितहास – भाग १ (History of Marathi Literature-I)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०
घटक १:

िनबंध वाड़्मय (१८७४-१९६०); �ेयांकन १, �ाख्याने १०

घटक २:

किवता (१८७४-१९२०); किवता (१९२०-१९६०) �ेयांकन २, �ाख्याने २०

घटक ३:

कादंबरी (१८७४ – १९२०); कादंबरी (१९२०-१९६०) �ेयांकन २, �ाख्याने २०

घटक ४:

च�र�- आत्मच�र� (१८७४-१९६०); �ेयांकन १, �ाख्याने १०

परीक्षाप�त:
“मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग -१” या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�
झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत के ली जाईल. संबंिधत अंतगर्त परीक्षांच्या िनकालाची
तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात
येतील.
आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५ -१५ गुणांचे ४ �� पयार्यांसह िवचारले जावेत.
संदभर् �ंथसूची:

१) काळे के . ना. व इतर (संपा.), मराठी रं गभूमी – मराठी नाटक-घटना आिण परं परा, मुंबई मराठी सािहत्य संघ,
मुंबई, १९७१

२) कु �ं दकर नरहर, धार आिण काठ, देशमुख आिण कं पनी पिब्लशसर्, पुण,े १९९० (दु. आ.)
३) कु लकण� अिन�� (संपा.) – �दिक्षणा खंड २, काँ�टन�टल �काशन, पुणे, २००४ (पुनमुर्�ण)
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४) कु लकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड १, मराठी िवभाग, मुंबई

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
५) कु लकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग १, म. सा. प., पुणे, १९८८
६) कु लकण� व. �द. व इतर (संपा.) - मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग २, म. सा. प., पुणे, १९९१
७) कु लकण� गो. म. व इतर (संपा.) – वाड़्मयेितहास – स�िस्थती आिण अपेक्षा, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे
१९९५

८) जोग, रा. �ी. (संपा.) – मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ५, भाग -१, म. सा. प., व, १९७३
९) जोग, रा. �ी. (संपा.) – मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ५, भाग -२, म. सा. प., पुणे, १९७३
१०)

जोशी, �. न. – मराठी वाड़्मयाचा िववेचक इितहास (�ाचीन व अवार्चीन काल), �साद �काशन,

पुणे, १९७८

११)

देशपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग १, व्हीनस �काशन, पुण,े १९९२, (दु.

आ.)

१२)

देशपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग २, व्हीनस �काशन, पुण,े १९९२, (दु.

आ.)

१३)

देशपांड,े कु सुमावती, मराठी कादंबरी, मुब
ं ई मराठी सािहत्य संघ, मुब
ं ई, १९७५

१४)

देशमुख, उषा मा. (संपा.) मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड २, मराठी िवभाग,

�ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९४

१५)

देशमुख, उषा मा. (संपा.) मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड ३, मराठी िवभाग,

�ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९४

१६)

पवार, गो. मा. व इतर (संपा.) मराठी सािहत्य – �ेरणा व स्व�प, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९८६

१७)

पवार, दया आिण इतर (संपा.) डॉ. आंबेडकर गौरव �ंथ, महारा� राज्य सािहत्य आिण संस्कृ ती मंडळ,

मुंबई, १९९३
पुंडे, द. �द. (संपा.), वाड़्मयेितहासाची संकल्पना, �ितमा �काशन, पुण,े १९९४

१९)

पोतदार, द. वा., मराठी ग�ाचा इं �जी अवतार, ए. पी. बापट बुक सेलसर्, १९२२

२०)

बनह�ी, �ी. ना., मराठी ना�कला- उ�म आिण िवकास, पुणे िव�ापीठ, पुण,े १९५९

२१)

बां�दवडेकर, चं�कांत, मराठी कादंबरीचा इितहास, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे, १९८९

२२)

सरदार, गं. बा., अवार्चीन मराठी ग�ाची पूवर्पी�ठका, मॉडनर् बुक डेपो, पुण,े १९३७

२३)

शेवडे, इं दम
ु ती, मराठी कथा: उ�म आिण िवकास, सोमैया पिब्ल. मुंबई, १९७३

२४)

�दिक्षणा, खंड १, काँ�टन�टल �काशन, पुण,े २००२ (पुनमुर्�ण)

SEMESTER – I;

PAPER NO. IV (PAMAR104)
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१८)

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
मराठी भाषेचा भाषावैज्ञािनक अभ्यास-१ (Linguistic Study of Marathi-I)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०
घटक १.

�ाख्याने १०, �ेयांकन १
ऐितहािसक भाषािवज्ञानाची मूलत�वे, ऐितहािसक भाषािवज्ञानाची भूिमका
ऐितहािसकता आिण तौलिनकता, ब�भािषक व एकभािषक पुनरर् चन

घटक २.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
भाषाकु ल िस�ांत

घटक ३.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
स्वनप�रवतर्न

घटक ४.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
अथर्प�रवतर्न

घटक ५.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
मराठी भाषेची पूवर्पी�ठका, आयर्भारतीय भाषांमधील प�रवतर्न, अंतवर्तुर्ळ- बिहवर्तुर्ळ िस�ांत

घटक ६.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
कािलक भेद

परीक्षाप�त:
“मराठी भाषेचा भाषावैज्ञािनक अभ्यास-१” या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:

अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�
झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत के ली जाईल. संबंिधत अंतगर्त परीक्षांच्या िनकालाची
तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात
येतील.

संदभर् �ंथसूची

Page
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आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
१) कालेलकर, ना. गो., ध्विनिवचार, मौज �काशन, मुंबई, १९९०
२) �ामोपाध्ये, गं. ब., भाषािवचार आिण मराठी भाषा, व्हीनस �काशन, पुण,े १९७९, (दु. आ.)
३) तुळपुळे, शं. गो., यादवकालीन मराठी भाषा, व्हीनस �काशन, पुणे, १९७३
४) दाते, य. रा., महारा� शब्दकोश – �स्तावना खंड, महारा� कोश मंडळ िल. पुणे, १९३२
५) पुंडे, द. �द., सुलभ भाषािवज्ञान, �ेहवधर्न �काशन, पुणे, २००५ (दु. आ.)
६) मालशे, सं. गं. व इतर (संपा.), भाषािवज्ञान-ऐितहािसक व वणर्नात्मक, प�गंधा �काशन, पुण,े २००५
७) मालशे, सं. गं. व इतर (संपा.), भाषािवज्ञानप�रचय, प�गंधा �काशन, पुणे, २००५

८) Keiler, Allan R- A Reader in Historical and Comparative Linguistics, (ed.) Halt Rinehart and
Winston, New York, 1972

९) Lehman, W. P., Historical Linguistics – An Introduction, Halt Rinehart and Winston, New York,
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M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
SEMESTER – II, PAPER NO. 5 (PAMAR105)
सािहत्यशा�-२ (Theory of Literature-II)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६ �ाख्याने- ६०
घटक १:

सािहत्याची भाषा; �ाख्याने २०, �ेयांकने २

अ) सािहत्यभाषेिवषयीचे काही दृि�कोण: व�ो��, �पवादी (रिशयन व अँग्लोअमे�रकन),
संरचनावादी िवचार, रोमान याकु बसन, मानसशा�ीय समीक्षेचा भाषािवचार

आ) सािहत्यभाषेचे िवशेष व शैली िवचार:
�पक, �ितमा, �तीक, िमथ, समांतरता
शैलीिवचार- संकल्पना, शैली – पारं प�रक व आधुिनक, शैली – तीन अंगांनी – लेखक, वाचक व
सािहत्यकृ ती
घटक २:

सािहत्यातील �वृ�ी- वाद व सािहत्याचे वग�करण; �ाख्याने २०, �ेयांकने २

अ) सािहत्यातील �वृ�ी, सािहत्यातील वाद-�वृ�ी या संकल्पनेचे स्प�ीकरण
रोमँ�टिसझम, वास्तववाद

आ) सािहत्याचे वग�करण –
a. भारतीय परं परा: �ेणी �वस्था
b. पा�ा�य िवचार:

१) �ाचीन कालखंड: आदेशात्मक प�ती- सॉ��टस, अॅ�रस्टॉटल,

हेगेल
२) �ोचेची भूिमका
३)आधुिनक कालखंड: वणर्नात्मक प�ती- इिलयट, नॉ��प �ाय,
सुसान लँगर
४) संरचनावादी प�ती: रोलां बाथ्सर्, रॉबटर् स्कोल
घटक ३:

सािहत्यातील मूल्यिवचार; �ाख्याने २०, �ेयांकने २

अ) सािहत्यमूल्यमापनािवषयीच्या दोन �ापक भूिमका
लौ�ककतावादी भूिमका व स्वाय�तावादी भूिमका

सािहत्यकृ ती – सापेक्ष क� शा�त, सािहत्यमूल्ये व समीक्षादृि�कोण
परीक्षाप�त:

Page
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आ) सािहत्याच्या मूल्यमापनासंबंधीचे काही ��

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
“सािहत्यशा�-२” या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:

अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
अ)अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�
झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत के ली जाईल. संबंिधत अंतगर्त परीक्षांच्या िनकालाची
तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात
येतील.

आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले ३ �� पयार्यांसह िवचारले जावेत, चौथा �� हा �त्येक
घटकावर आधा�रत ३ �टपांचा असावा, व त्यांना अंतगर्त पयार्य असावेत.
संदभर् �ंथसूची

१) कु ळकण� वा. ल.; सािहत्य: स्व�प आिण समीक्षा, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७५
२) गाडगीळ गंगाधर; खडक आिण पाणी, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६०
३) गाडगीळ स. रा.; का�शा��दीप, मोघे �काशन, कोल्हापूर, १९६२
४) जोग रा. �ी.; अिभनव का��काश, व्हीनस �काशन, पुणे, १९९७
५) देशपांडे ग. �यं.; भारतीय सािहत्यशा�, पॉप्युलर �काशन, १९८०
६) ध�गडे रमेश; शैलीवैज्ञािनक समीक्षा, �दलीपराज �काशन, पुणे १९९८
७) िनरगुडकर भारती; समीक्षासंिहता, शब्दालय �काशन
८) नेमाडे भालचं�; सािहत्याची भाषा, साके त �काशन, औरं गाबाद, १९८७
पाटणकर वसंत; सािहत्यशा�: स्व�प आिण समस्या, प�गंधा �काशन, पुणे, २००६

११)

पाटील गंगाधर; समीक्षेची नवी �पे, मॅजिे स्टक बुक स्टॉल, मुंबई, १९५५ (�. आ.) १९७५ (तृ. आ.)

१२)

पाटील गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन

१३)

पाध्ये �भाकर, स�दयार्नुभव, इस्थे�टक्स सोसायटी आिण मौज �काशन, मुंबई, १९७७

१४)

बेडेकर �द. के .; सािहत्यिवचार, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६४

१५)

मढ�कर बा. सी.; कला आिण मानव, (अनु. जोशी रा. िभ.) मौज �काशन, मुंबई, १९८३
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९) पाटणकर रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
१६)

मढ�कर बा. सी.; सािहत्य आिण स�दयर्, मौज �काशन, मुंबई, (�. आ. १९५५), तृ. आ. १९८३

१७)

मालशे िम�लद; आधुिनक भाषािवज्ञान: िस�ांत आिण उपयोजन, लोकवाड़्मयगृह, मुंबई, १९९५

१८)

रसाळ सुधीर; किवता आिण �ितमा, मौज �काशन, मुंबई, १९८२

१९)

रायकर सीताराम व इतर (संपा); वाड़्मयीन वाद: संप्लपना व स्व�प, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे

१९९०

२०)

रे गे पु. िश.; छांदसी, मौज �काशन, १९६८

२१)

वेलेक रे ने व ऑस्टीन वॉरन; सािहत्यिस�ांत, अनु. मालशे स. गं., महारा� राज्य संस्कृ ती मंडळ, मुंबई.

१९८२

२२)

वै� सरोिजनी व इतर (संपा) वाड़्मयीन मह�ा, मराठी िवभाग, मुंबई िव�ापीठ आिण लोकवाड़मय

गृहमुंबई, १९९१

२३)

Daiches, David: Critical Approaches to Literature, Longmans, London, 1963, (Indian

Rept)

२४)

Lodge, David (ed): 20th Century Literary Criticism: A Reader, Longmans, London and

New York, 1972

२५)

Lodge, David (ed): Modern Criticism and Theory: A Reader, Longmans, America, 1991

Wellek, Rene and Warren, Austin: Theory of Literature, Jonathan Cape, London, 1961

२७)

िनयतकािलकांतील संदभर्: पाटील गंगाधर; िचह्नमीमांसा, अनु�ुभ,् जाने-फे �ु. १९९२, लेख ४
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M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
SEMESTER – II, PAPER NO. 6 (PAMAR106)
उपयोिजत समीक्षा - भाग -२ (Applied Criticism-II)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०
घटक १:

आ�दबंधात्मल समीक्षाप�ती; �ाख्याने २०, �ेयांकन २

घटक २:

समाजशा�ीय समीक्षाप�ती; �ाख्याने १०, �ेयांकन १

घटक ३:

माक्सर्वादी समीक्षाप�ती; �ाख्याने १०, �ेयांकन १

घटक ४:

उपयोिजत सािहत्यकृ ती – समाजशा�ीय समीक्षाप�तीनुसार; �ाख्याने २०, �ेयांकन २

१. कथा
अ) सदानंद देशमुख- लचांड (कथासं�ह-लचांड)
आ) जयंत पवार- �फिनक्सच्या राखेतून उठला मोर (कथासं�ह- �फिनक्सच्या राखेतून उठला मोर)
२. नाटक: चौक, लेखक मकरं द साठे
३. किवता:
अ) लावणी – परशुराम-टुमदार कु णाची छान (मर्◌्हाटी लावणी. - संपा. म. वा. ध�ड, मौज
�काशन, प. आ. १९५६)

आ) भा�ड – संत एकनाथ – मोडके से घर (�ाचीन गीतमंजूषा – संपा. ना. ग. जोशी, �काशक
�सधू जोशी, िवतरक मौज, प. आ. १९८९

इ) किवता – दया पवार- शहर (किवतासं�ह – क�डवाडा – दया पवार)
ई) इं �िजत भालेराव - किवता �. ५ (किवतासं�ह – पीकपाणी)
परीक्षाप�त:
“उपयोिजत समीक्षा - भाग -२” या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:

अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा: एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�

येतील.

आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण
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झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत के ली जाईल. संबंिधत अंतगर्त परीक्षांच्या िनकालाची

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५-१५ गुणांचे ४ ��, पयार्यांसह िवचारले जावेत.
संदभर् �ंथसूची:

१) कु लकण�, गो. म.; मराठी सािहत्यातील स्पंदने, सुपणर् �काशन, पुण,े १९८५
२) कु लकण�, वा. ल.; सािहत्य आिण समीक्षा, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६३
३) कु लकण�, गो. म.; नवसमीक्षा : काही �वाह, मेहता �काशन, पुणे, १९८२
४) को�ापल्ले, नागनाथ; सािहत्य आिण समाज, �ितमा �काशन, पुणे, २००७
५) गाडगीळ, गंगाधर; सािहत्याचे मानदंड, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७
६) जाधव, मनोहर (संपा); समीक्षेच्या न�ा संकल्पना, गोमंतक मराठी अकादमी, पणजी, १९९६
७) जाधव, रा. ग.; वाड़्मयीन आकलन, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७
८) जाधव, रा. ग.; सांस्कृ ितक मूल्यवेध, �ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९२
ध�गडे, अि�नी; �ीवादी समीक्षा: स्व�प आिण उपयोजन

११)

नाईक, राजीव आिण इतर; स�दयर्िवचार, मुंबई मराठी सािहत्य संघ, मुंबई, १९८३

१२)

पाटणकर, रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४

१३)

पाटणकर, वसंत; किवता: संकल्पना, िन�मती आिण समीक्षा, अनुभव �काशन, मुंबई १९९५

१४)

पाटील, गंगाधर; समीक्षेची नवी �पे, मॅजिे स्टक �काशन, मुंबई, १९८१

१५)

पाटील, गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन, मुंबई

१६)

पाटील, म. सु.; आ�दबंधात्मक समीक्षा, नीहारा �काशन, पुण,े १९८९

१७)

भागवत, िव�ुत; �ी��ाची वाटचाल

१८)

भागवत, �ी. पु. व इतर; सािहत्य: अध्यापन आिण �कार, मौज �काशन, मुंबई, १९८७

१९)

मालशे, िम�लद, जोशी अशोक, आधुिनक समीक्षा िस�ांत, मौज �काशन, मुंबई, २००७

२०)

मे�ाम, के शव व इतर; वाड़्मयीन �वृ�ी त�वशोध, �ितमा �काशन, २००७

२१)

रसाळ, सुधीर; किवता आिण �ितमा, मौज �काशन, मुंबई, १९८२

२२)

वरखेडे, मंगला; ि�यांचे कथालेखन – नवी दृ�ी, नवी शैली

२३)

वरखेडे, मंगला; �ी��ाची वाटचाल
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९) जोशी, अशोक: मराठीतील सािहत्यिवचार, आलोचना, जून १९९१

M. A. Part I - Marathi
Syllabus based on Choice Based Credit System
(To be implemented from Academic Year 2016-17)
२४)

शहा, मृणािलनी; �टळक िव�ागौरी (संपा.) आधुिनक मराठी सािहत्य आिण सामािजकता, प�गंधा,

२००७

२५)

िशरवाडकर, के . रं .; सािहत्यवेध, मेहता �काशन, पुणे, १९९६

२६)

साठे , मकरं द; मराठी रं गभूमीच्या तीस रा�ी

२७)

साठे , शारदा; िक्षितजावरील शलाका

२८)

Bodkin, Maud, Archetypal Patterns in Poetry, Oxford, London, 1951

२९)

Brooks, Cleanth; The Well Wrought Urn, Methuen, London, 1968

३०)

Brooks, Cleanth, Warren Robert Penn; Understanding Drama, Holt, Rinehart & Winston,

New York, 1961

३१)

Daiches, David; Approaches to Literature, Prentice Hall, 1965

३२)

Ellis, John M.; The Theory of Literary Criticism, University of California, 1974

३३)

Frye, Northrop; Fables of Identity, Harecourt, Brace and World, 1963

३४)

Gliksberg, Charles; American Literary Criticism, Hendricks House, New York, 1951

३५)

May, Westbrook; Twentieth Century Criticism, The Free Press, 1974

३६)

Jacoby Jolan; The Psychology of C. G. Jung, Kegan Paul Trench, Trubner, London, 1942

३७)

Philip, Rice and Patricia Waugh, Modern Literary Criticism

३८)

Pam, Morris; Literature and Feminism

३९)

Lodge, David; 20th Century Literary Criticism, Longman, London, 1990

४०)

Robey, David; Modern Literary Theory, Batsford, 1986

४१)

Wilfred Guerin and Others; A Handbook of critical approaches to Literature, Oxford
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University Press, 1992
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(To be implemented from Academic Year 2016-17)
SEMESTER – II; PAPER NO. VII (PAMAR107)
मराठी वाड़्मयाचा इितहास - भाग -२ (History of Marathi Literature-II)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� दुसरे , �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०
घटक १:

सािहत्यसमीक्षािवचार (१८७४-१९६०); �ेयांकन १, �ाख्याने १०

घटक २:

कथा (१८७४-१९२०); कथा (१९२०-१९६०) �ेयांकन २, �ाख्याने २०

घटक ३:

नाटक (१८७४-१९२०); नाटक (१९२०-१९६०) �ेयांकन २, �ाख्याने २०

घटक ४:

लिलतलेखन, �वासवणर्न (१८७४-१९६०); �ेयांकन १, �ाख्याने १०

परीक्षाप�त:
“मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग - २” या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:

अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�
झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत के ली जाईल. संबंिधत अंतगर्त परीक्षांच्या िनकालाची
तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात
येतील.

आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५-१५ गुणांचे ४ �� पयार्यांसह िवचारले जावेत.
संदभर् �ंथसूची:

१) काळे के . ना. व इतर (संपा.), मराठी रं गभूमी – मराठी नाटक-घटना आिण परं परा, मुंबई मराठी सािहत्य संघ,

३) कु लकण� अिन�� (संपा.) – �दिक्षणा खंड २, काँ�टन�टल �काशन, पुणे, २००४ (पुनमुर्�ण)
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२) कु �ं दकर नरहर, धार आिण काठ, देशमुख आिण कं पनी पिब्लशसर्, पुण,े १९९० (दु. आ.)
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४) कु लकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड १, मराठी िवभाग, मुंबई
िव�ापीठ आिण �ीिव�ा �काशन, पुणे, १९८७

५) कु लकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग १, म. सा. प., पुणे, १९८८
६) कु लकण� व. �द. व इतर (संपा.) - मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग २, म. सा. प., पुणे, १९९१
७) कु लकण� गो. म. व इतर (संपा.) – वाड़्मयेितहास – स�िस्थती आिण अपेक्षा, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे
१९९५

८) जोग, रा. �ी. (संपा.) – मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ५, भाग -१, म. सा. प., व, १९७३
९) जोग, रा. �ी. (संपा.) – मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ५, भाग -२, म. सा. प., पुणे, १९७३
१०)

जोशी, �. न. – मराठी वाड़्मयाचा िववेचक इितहास (�ाचीन व अवार्चीन काल), �साद �काशन,

पुणे, १९७८

११)

देशपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग १, व्हीनस �काशन, पुण,े १९९२, (दु.

आ.)

१२)

देशपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग २, व्हीनस �काशन, पुण,े १९९२, (दु.

आ.)

१३)

देशपांड,े कु सुमावती, मराठी कादंबरी, मुब
ं ई मराठी सािहत्य संघ, मुब
ं ई, १९७५

१४)

देशमुख, उषा मा. (संपा.) मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड २, मराठी िवभाग,

�ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९४

१५)

देशमुख, उषा मा. (संपा.) मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड ३, मराठी िवभाग,

�ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९४

१६)

पवार, गो. मा. व इतर (संपा.) मराठी सािहत्य – �ेरणा व स्व�प, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९८६

१७)

पवार, दया आिण इतर (संपा.) डॉ. आंबेडकर गौरव �ंथ, महारा� राज्य सािहत्य आिण संस्कृ ती मंडळ,
पुंडे, द. �द. (संपा.), वाड़्मयेितहासाची संकल्पना, �ितमा �काशन, पुण,े १९९४

१९)

पोतदार, द. वा., मराठी ग�ाचा इं �जी अवतार, ए. पी. बापट बुक सेलसर्, १९२२

२०)

बनह�ी, �ी. ना., मराठी ना�कला- उ�म आिण िवकास, पुणे िव�ापीठ, पुण,े १९५९

२१)

बां�दवडेकर, चं�कांत, मराठी कादंबरीचा इितहास, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे, १९८९

२२)

सरदार, गं. बा., अवार्चीन मराठी ग�ाची पूवर्पी�ठका, मॉडनर् बुक डेपो, पुण,े १९३७

२३)

शेवडे, इं दम
ु ती, मराठी कथा: उ�म आिण िवकास, सोमैया पिब्ल. मुंबई, १९७३

२४)

�दिक्षणा, खंड १, काँ�टन�टल �काशन, पुण,े २००२ (पुनमुर्�ण)
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SEMESTER – II; PAPER NO. VIII (PAMAR108)
मराठीचा भाषावैज्ञािनक अभ्यास-२ (Linguistic Study of Marathi-II)
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� दुसरे , �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०
घटक १.

�ाख्याने १०, �ेयांकन १
वणर्नात्मक भाषािवज्ञानाची मूलत�वे, सोस्यूर, ब्लूम�फल्ड व चॉम्स्क� यांचे भाषास्व�पिवषयक
िस�ांत

घटक २.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
ध्विनिवचार: स्थान व �य�ावर आधा�रत स्वनांचे वग�करण, मानस्वर, उ�ार व लेखन यांतील अंतर,
�ितलेखन

घटक ३.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
स्वन-स्विनम-स्वनांतर, खंडात्मक व खंडािधि�त स्विनम, मराठीचे स्विनम

घटक ४.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
पदिवकार: �िपका, �िपम, �िपकांतर, �पस्विनका या संकल्पनांचे �कारभेद, ���यांसह स्प�ीकरण

घटक ५.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
वाक्यिवचार: �थमोपिस्थत संघटक, िव�ेषणप�तीचे स्व�प, रचनांचे �कार, स्तर, वाक्यांचे पृथ�रण

घटक ६.

�ाख्याने १०. �ेयांकन १
�माणभाषा व बोली: बोल�च्या अभ्यासाचे मह�व, मराठीच्या बोली – वर्◌्हाडी, अिहराणी व
कोकणी या बोल�चा �माणबोलीच्या तुलनेने अभ्यास

परीक्षाप�त:
मराठीचा भाषावैज्ञािनक अभ्यास-२ या अभ्यासपि�के साठी दोन प�त�नी परीक्षा घेतली जाईल:

अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गुण
आ) स�ांत परीक्षा – ६० गुण
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकू ण ४० गुण.
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा आयोिजत
करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त के लेल्या तारखांची घोषणा, स�ाचे अध्यापन सु�

येतील.
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आ) स�ांत परीक्षा : एकू ण ६० गुण
वरील घटकांवर आधारलेले १५-१५ गुणांचे ४ �� अंतगर्त पयार्यांसह िवचारले जावेत.
संदभर् �ंथसूची

१) कानडे, मु. �ी., मराठीचा भािषक अभ्यास, �ेहवधर्क पिब्ल�शग हाऊस, पुणे, १९९४
२) कालेलकर, ना. गो., भाषा-इितहास आिण भूगोल, मौज �काशन, मुंबई, १९९५
३) काळे , कल्याण व इतर (संपा.), आधुिनक भाषािवज्ञान (संरचनावादी, सामान्य आिण सामािजक), �ितमा
�काशन, पुणे, २००३ (दु. आ.)

४) काळे , कल्याण व इतर (संपा.). वणर्नात्मक भाषािवज्ञान – स्व�प आिण प�ती, गोखले एज्युकेशन सोसायटी,
नािशक, १९८२

५) गज��गडकर, �ी. न., भाषा आिण भाषाशा�, व्हीनस �काशन, पुणे, १९७९ (दु. आ.)
६) गोिवलकर लीला, वणर्नात्मक भाषािवज्ञान, आरती �काशन, ड�िबवली, १९९२
७) ध�गडे रमेश, अवार्चीन मराठी, काँ�टन�टल �काशन, पुण,े १९८३
८) ि�योळकर, अ. का., �ांिथक मराठी भाषा – कोकणी बोली, पुणे िव�ापीठ, पुण,े १९६६
९) मालशे, िम�लद, आधुिनक भाषािवज्ञान – िस�ांत आिण उपयोजन, लोकवाड़्मय गृह, मुंबई, १९९५
१०)

Bloomfield, Leonard, Language, G. Allen and Unwin, London, 1967

११)

Grierson, G. A., Linguistic Survey of India, Vol. VIII, Vishessvarasanand Institute,

Hoshiyarpur, 1976
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Hockett, Charles F. – A Course in Modern Linguistics, Macmillan, New York, 1958
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१२)

