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मुंबई िव�ापीठान ेशैक्षिणक वषर् २०१६-१७ पासून िनवड�धान �ेयांकन प�तीचा स्वीकार केला आह.े 
त्या धोरणास अनुस�न एम्. ए.- भाग १, मराठी; स� १ व २ साठी पुढील�माण े अभ्यास�माची रचना 
करण्यात आली आह.े �स्तुत अभ्यास�म हा एम.् ए. – मराठी िशकवणार्◌्या सवर् क� �ांस शैक्षिणक वषर् २०१६ 
पासून लाग ूराहील.  
 
SEMESTER – I,  PAPER NO 1 (PAMAR 101) 
सािहत्याच ेस्व�प आिण आस्वाद���या 
 
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०  
सािहत्याच ेस्व�प आिण आस्वाद���या  
 
घटक १: सािहत्याची �कृती: �ेयांकने २, �ाख्याने २० 

१. िविवध परंपरांमधील मह�वाच्या सािहत्य�ाख्या आिण त्यांची िच�कत्सा 
२. सािहत्यकृतीची िविवध अंगे – िवस्ताराने चचार् 
३. सािहत्यकृतीतील 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 परंपरेतील �ितभाश��चा िवचार,  
कल्पनाश��संदभार्तील प्लेटो, कांट, कोल�रज, �ॉइड, �भाकर पाध्य ेइ. चा िवचार 

२. सािहत्याची आस्वाद���या –  
सािहत्यानुभवाच ेसवर्साधारण स्व�प – वाचन���या, कालािधि�त, सं�ेषण-िव�ेषण ���या इ.  
सािहित्यक ज्ञानक्षमता - जोनाथन कलर 

घटक ३: सािहत्याच े�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: 
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“सािहत्याच ेस्व�प आिण आस्वाद���या” या अभ्यासपि�केसाठी दोन प�त�नी परीक्षा घतेली 
जाईल: 
अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकूण ४० गुण.  

४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली 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 : एकूण ६० गुण 
 वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले ३ �� पयार्यासंह िवचारले जावेत, चौथा �� हा 
�त्येक घटकावर आधा�रत ३ �टपांचा असावा, व त्यांना अंतगर्त पयार्य असावेत. 

संदभर् �ंथसूची 
१) कुळकण� 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) दशेपांड ेग. �यं.; भारतीय सािहत्यशा�, पॉप्युलर �काशन, १९८० 
६) ध�गड ेरमेश; शैलीवैज्ञािनक समीक्षा, �दलीपराज �काशन, पुणे १९९८ 
७) िनरगुडकर भारती; समीक्षासंिहता, शब्दालय �काशन, �ीरामपरू २०१२ 
८) नेमाड ेभालच�ं; सािहत्याची भाषा, साकेत �काशन, औरंगाबाद, १९८७ 
९) पाटणकर रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४ 
१०) पाटणकर वसंत; सािहत्यशा�: स्व�प आिण समस्या, प�गंधा �काशन, पुणे, २००६ 
११) पाटील गंगाधर; समीके्षची नवी �पे, मॅजिेस्टक बुक स्टॉल, मुंबई, १९५५ (�. आ.) १९७५ (तृ. 

आ.) 
१२) पाटील गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, २०११ 
१३) पाध्ये �भाकर, स�दयार्नुभव, इस्थे�टक्स सोसायटी आिण मौज �काशन, मुंबई, १९७७ 
१४) बेडेकर �द. के.; सािहत्यिवचार, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६४ 
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१५) मढ�कर बा. सी.; कला आिण मानव, (अन.ु 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) मालश े ि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) रेगे पु. िश.; छांदसी, मौज �काशन, १९६८ 
२१) वेलेक रेने व ऑस्टीन वॉरन; सािहत्यिस�ांत, अनु. मालशे स. गं., महारा� राज्य संस्कृती मंडळ, 

मुंबई. १९८२ 
२२) वै� सरोिजनी व इतर (संपा) वाड़्मयीन मह�ा, मराठी िवभाग, मुंबई िव�ापीठ आिण 

लोकवाड़मयगहृ मुंबई, 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 (5th Edition) 

२६) 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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SEMESTER – I;  PAPER NO. II (PAMAR 102) 
उपयोिजत समीक्षा: 1 
 
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०  
उपयोिजत समीक्षा: भाग -१ 
 
घटक १:  समीके्षचे स्व�प व समीके्षची उ���;े �ेयाकंने 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 दशेपांड े– 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 पळूनी 
ध�ं जात� हात� हळुहळु तयाते न कळुनी 

  ऐसे वद,े मग तयास धरावया ह ेते होय हसंगमना पिहलीच आह े
  वाजेच ना वलय, नूपुरनाद नोह ेत�तीस िनरखोिन कसा न मोह े
  ह ेमंदमदपद संुदर कंुददतंी चाल ेजसा मदधूरंधर इं�दतंी 

हसंा ध�ं जविळ जाय कृशोदरी ते िनष्कंपकंकणकरािस पुढ� करीते 
(दमयंती स्वयंवर, हसंदतू, रघुनाथ पंिडत, आख्यानक किवता, संपा. गं. बा. �ामोपाध्ये आिण 
इतर, मुंबई िव�िव�ालय) 

आ) ज्ञाने�र - रंगा येई वो (�ाचीन गीत मंजूषा – 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: 
“उपयोिजत समीक्षा- भाग १” या अभ्यासपि�केसाठी दोन प�त�नी परीक्षा घतेली जाईल: 
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अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा: एकूण ४० गणु.  
४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली जाईल. संबंिधत अंतगर्त 
परीक्षांच्या िनकालाची तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का 
प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात येतील. 

स�ांत परीक्षा: एकूण ६० गुण 

वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५ -१५ गणुांच े ४ �� पयार्यांसह िवचारले 
जावेत.  

संदभर् �ंथसूची:  
१) कुलकण�, गो. म.; मराठी सािहत्यातील स्पंदने, सुपणर् �काशन, पुण,े १९८५ 

२) कुलकण�, वा. ल.; सािहत्य आिण समीक्षा, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६३ 

३) कुलकण�, गो. म.; नवसमीक्षा : काही �वाह, मेहता �काशन, पुणे, १९८२ 

४) को�ापल्ले, नागनाथ; सािहत्य आिण समाज, �ितमा �काशन, पुणे, २००७ 

५) गाडगीळ, गंगाधर; सािहत्याच ेमानदडं, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७ 

६) जाधव, मनोहर (संपा); समीके्षच्या न�ा संकल्पना, गोमंतक मराठी अकादमी, पणजी, १९९६ 

७) जाधव, रा. ग.; वाड़्मयीन आकलन, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७ 

८) जाधव, रा. ग.; सांस्कृितक मूल्यवेध, �ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९२ 

९) जोशी, अशोक: मराठीतील सािहत्यिवचार, आलोचना, जून १९९१ 

१०) ध�गड,े अि�नी; �ीवादी समीक्षा: स्व�प आिण उपयोजन 

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

१२) िनरगुडकर भारती; समीक्षासंिहता, शब्दालय �काशन, �ीरामपरू २०१२ 
१३) पाटणकर, रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४ 

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

१५) पाटील, गंगाधर; समीके्षची नवी �पे, मॅजिेस्टक �काशन, मुंबई, १९८१ 
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१६) पाटील, गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, २०११ 

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

१८) भागवत, िव�ुत; �ी��ाची वाटचाल 

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

२०) मालश,े िम�लद, जोशी अशोक, आधुिनक समीक्षा िस�ांत, मौज �काशन, मुंबई, २००७ 

२१) मे�ाम, केशव व इतर; वाड़्मयीन �वृ�ी त�वशोध, �ितमा �काशन, २००७ 

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

२३) वरखेडे, मंगला; ि�यांच ेकथालेखन – नवी द�ृी, नवी शैली 

२४) वरखेडे, मंगला; �ी��ाची वाटचाल 

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

प�गंधा, २००७ 

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

२७) साठे, मकरंद; मराठी रंगभूमीच्या तीस रा�ी 

२८) साठे, शारदा; िक्षितजावरील शलाका 

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

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

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

Winston, New York, 1961 

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

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

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

३५) Gliksberg, Charles; American Literary Criticism, Hendricks House, New York, 

1951 

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

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

1942 
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३८) Philip, Rice and Patricia Waugh, Modern Literary Criticism 

३९) Pam, Morris; Literature and Feminism 

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

४१) Robey, David; Modern Literary Theory, Batsford, 1986 

४२) Wilfred Guerin and Others; A Handbook of critical approaches to Literature, 

Oxford University Press, 1992 
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SEMESTER – I;  PAPER NO. III (PAMAR103) 
मराठी वाड़्मयाचा इितहास – भाग १ 
 
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०  
मराठी वाड़्मयाचा इितहास –भाग १ 
 
घटक १:  िनबंध वाड़्मय (१८७४-१९६०); �ेयांकन १, �ाख्याने १० 
घटक २:  किवता (१८७४-१९२०); किवता (१९२०-१९६०) �ेयांकन २, �ाख्याने २० 
घटक ३:  कादबंरी (१८७४ – १९२०); कादबंरी (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�केसाठी दोन प�त�नी परीक्षा घतेली जाईल: 

अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा: एकूण ४० गुण.  

४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली 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 : एकूण ६० गुण 
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५ -१५ गुणांच े४ �� पयार्यांसह िवचारले जावेत. 

संदभर् �ंथसूची: 
१) काळे के. ना. व इतर (संपा.), मराठी रंगभूमी – मराठी नाटक-घटना आिण परंपरा, मुंबई मराठी 

सािहत्य संघ, मुंबई, १९७१ 
२) कु�ंदकर नरहर, धार आिण काठ, दशेमुख आिण कंपनी पिब्लशसर्, पुण,े १९९० (द.ु आ.) 
३) कुलकण� अिन�� (संपा.) – �दिक्षणा खंड २, काँ�टन�टल �काशन, पुणे, २००४ (पुनमुर्�ण) 
४) कुलकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड १, मराठी िवभाग, 

मुंबई िव�ापीठ आिण �ीिव�ा �काशन, पुणे, १९८७ 
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५) कुलकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग १, म. सा. प., पुणे, १९८८ 
६) कुलकण� व. �द. व इतर (संपा.) - मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग २, म. सा. प., पुण,े 

१९९१ 
७) कुलकण� 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) दशेपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग १, व्हीनस �काशन, पुणे, 

१९९२, (द.ु आ.) 
१२) दशेपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग २, व्हीनस �काशन, पुणे, 

१९९२, (द.ु आ.) 
१३) दशेपांड,े कुसुमावती, मराठी कादबंरी, मुबंई मराठी सािहत्य संघ, मुबंई, १९७५ 
१४) दशेमुख, उषा मा. (संपा.) मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड २, मराठी िवभाग, 

�ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९४ 
१५) दशेमुख, 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 संस्कृती 
मंडळ, मुंबई, १९९३ 

१८) 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 कादबंरीचा इितहास, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे, १९८९ 
२२) सरदार, गं. बा., अवार्चीन मराठी ग�ाची पूवर्पी�ठका, मॉडनर् बुक डेपो, पुण,े १९३७ 
२३) शेवडे, इंदमुती, 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 – I;  PAPER NO. IV (PAMAR104) 

ऐितहािसक भाषािवज्ञान व मराठी भाषचेा भाषावजै्ञािनक अभ्यास 
 
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०  
ऐितहािसक भाषािवज्ञान व मराठी भाषचेा भाषावैज्ञािनक अभ्यास 
 
घटक १.  �ाख्याने १०, �ेयांकन १ 
  ऐितहािसक भाषािवज्ञानाची मूलत�वे, ऐितहािसक भाषािवज्ञानाची भूिमका 
  ऐितहािसकता आिण तौलिनकता, ब�भािषक व एकभािषक पुनरर्चन 
घटक २.  �ाख्याने १०. �ेयांकन १ 
  भाषाकुल ि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 भाषचेी पूवर्पी�ठका, आयर्भारतीय भाषांमधील प�रवतर्न, अंतवर्तुर्ळ- बिहवर्तुर्ळ िस�ांत 
घटक ६.  �ाख्याने १०. �ेयांकन १ 
  कािलक भेद 
 
परीक्षाप�त: 
“ऐितहािसक भाषािवज्ञान व मराठी भाषचेा भाषावजै्ञािनक अभ्यास” या अभ्यासपि�केसाठी दोन प�त�नी 
परीक्षा घतेली जाईल: 

अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकूण ४० गुण.  

४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली जाईल. संबंिधत अंतगर्त 
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परीक्षांच्या िनकालाची तारीख आधी घोिषत क�न, त्या �दवशी तपासलेल्या उ�रपि�का 
प�रक्षाथ�ना दाखिवण्यात येतील.  

आ) स�ांत परीक्षा : एकूण ६० गुण 
वरीलपैक� घटकांवर आधारलेले १५ -१५ गुणाचं े४ �� पयार्यांसह िवचारल ेजावेत. 

संदभर् �ंथसूची 
१) कालेलकर, ना. गो., ध्विनिवचार, मौज �काशन, मुंबई, १९९० 

२) �ामोपाध्ये, ग.ं ब., भाषािवचार आिण मराठी भाषा, व्हीनस �काशन, पुण,े १९७९, (द.ु आ.) 

३) तुळपुळे, शं. गो., यादवकालीन मराठी भाषा, व्हीनस �काशन, पुणे, १९७३ 

४) दात,े य. रा., महारा� शब्दकोश – �स्तावना खंड, महारा� कोश मडंळ िल. पुणे, १९३२ 

५) पुंडे, द. �द., सुलभ भाषािवज्ञान, �ेहवधर्न �काशन, पुणे, २००५ (द.ु आ.) 

६) मालश,े सं. ग.ं व इतर (संपा.), भाषािवज्ञान-ऐितहािसक व वणर्नात्मक, प�गंधा �काशन, पुण,े २००५ 

७) मालश,े सं. ग.ं 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, 1973 
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SEMESTER – II, PAPER NO. 5 (PAMAR105) 
सािहत्याची भाषा आिण मलू्यिवचार 
 
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� पिहले, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०  
सािहत्याची भाषा आिण मूल्यिवचार 
 
घटक १:  सािहत्याची भाषा; �ाख्याने २०, �ेयांकने २ 

अ) सािहत्यभाषेिवषयीच े काही दिृ�कोण: व�ो��, �पवादी (रिशयन व अँग्लोअमे�रकन), 
संरचनावादी िवचार, रोमान याकुबसन, मानसशा�ीय समीके्षचा भाषािवचार 

आ) सािहत्यभाषेच ेिवशेष व शैली िवचार:  
�पक, �ितमा, �तीक, िमथ, समांतरता 
शैलीिवचार- संकल्पना, शैली – पारंप�रक व आधुिनक, शैली – तीन अंगांनी – लेखक, 
वाचक व सािहत्यकृती 

 
घटक २:  सािहत्यातील �वृ�ी- वाद व सािहत्याच ेवग�करण; �ाख्याने २०, �ेयांकने २ 

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

आ) सािहत्याच ेवग�करण –  
i) भारतीय परंपरा: �ेणी �वस्था 
ii) पा�ा�य िवचार:  १) �ाचीन कालखंड: आदशेात्मक प�ती- सॉ��टस, 

अॅ�रस्टॉटल, हगेेल 
         २) �ोचेची भिूमका 

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 

आ) सािहत्याच्या मूल्यमापनासंबंधीचे काही �� 
 

 



M. A. Part I - Marathi 
Syllabus based on Choice Based Credit System 

(To be implemented from Academic Year 2016-17) 
 

Pa
ge

 1
3 

सािहत्यकृती – चागंली क� ��े, वस्तुिन� क� ज्ञातृिन� 
सािहत्यकृती – सापेक्ष क� शा�त, सािहत्यमूल्ये व समीक्षादिृ�कोण 

परीक्षाप�त: 
“सािहत्याची भाषा आिण मलू्यिवचार” या अभ्यासपि�केसाठी दोन प�त�नी परीक्षा घतेली जाईल: 

अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ)अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकूण ४० गुण.  

४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली 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 : एकूण ६० गुण 
 वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले ३ �� पयार्यासंह िवचारले जावेत, चौथा �� हा 
�त्येक घटकावर आधा�रत ३ �टपांचा असावा, व त्यांना अंतगर्त पयार्य असावेत. 

 
संदभर् �ंथसूची 

१) कुळकण� 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) दशेपांड ेग. �यं.; भारतीय सािहत्यशा�, पॉप्युलर �काशन, १९८० 
६) ध�गड ेरमेश; शैलीवैज्ञािनक समीक्षा, �दलीपराज �काशन, पुणे १९९८ 
७) िनरगुडकर भारती; समीक्षासंिहता, शब्दालय �काशन, �ीरामपरू २०१२ 
८) नेमाड ेभालच�ं; सािहत्याची भाषा, साकेत �काशन, औरंगाबाद, १९८७ 
९) पाटणकर रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४ 
१०) पाटणकर वसंत; सािहत्यशा�: स्व�प आिण समस्या, प�गंधा �काशन, पुणे, २००६ 
११) पाटील गंगाधर; समीके्षची नवी �पे, मॅजिेस्टक बुक स्टॉल, मुंबई, १९५५ (�. आ.) १९७५ (तृ. 

आ.) 
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१२) पाटील गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, २०११ 
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, (अन.ु 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) मालश े ि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) रेगे पु. िश.; छांदसी, मौज �काशन, १९६८ 
२१) वेलेक रेने व ऑस्टीन वॉरन; सािहत्यिस�ांत, अनु. मालशे स. गं., महारा� राज्य संस्कृती 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 (5th Edition) 

२६) 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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SEMESTER – II, PAPER NO. 6 (PAMAR106) 

उपयोिजत समीक्षा - भाग -२ 
 
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 सािहत्यकृती – समाजशा�ीय समीक्षाप�तीनुसार; �ाख्याने २०, �ेयांकन २ 

१. कथा 
अ) सदानंद दशेमखु- लचांड (कथासं�ह-लचाडं) 
आ) जयंत पवार- �फिनक्सच्या राखेतून उठला मोर (कथासं�ह- �फिनक्सच्या राखेतून 

उठला मोर) 
२. नाटक: चौक, लेखक मकरंद साठे 

परीक्षाप�त: 
“उपयोिजत समीक्षा - भाग -२” या अभ्यासपि�केसाठी दोन प�त�नी परीक्षा घतेली जाईल: 

अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा: एकूण ४० गुण.  

४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली 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 : एकूण ६० गुण 
वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५-१५ गुणाचं े४ ��, पयार्यांसह िवचारले जावेत. 

संदभर् �ंथसूची:  
१) कुलकण�, गो. म.; मराठी सािहत्यातील स्पंदने, सुपणर् �काशन, पुण,े १९८५ 

२) कुलकण�, वा. ल.; सािहत्य आिण समीक्षा, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९६३ 
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३) कुलकण�, गो. म.; नवसमीक्षा : काही �वाह, मेहता �काशन, पुणे, १९८२ 

४) को�ापल्ले, नागनाथ; सािहत्य आिण समाज, �ितमा �काशन, पुणे, २००७ 

५) गाडगीळ, गंगाधर; सािहत्याच ेमानदडं, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७ 

६) जाधव, मनोहर (संपा); समीके्षच्या न�ा संकल्पना, गोमंतक मराठी अकादमी, पणजी, १९९६ 

७) जाधव, रा. ग.; वाड़्मयीन आकलन, पॉप्युलर �काशन, मुंबई, १९७७ 

८) जाधव, रा. ग.; सांस्कृितक मूल्यवेध, �ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९२ 

९) जोशी, अशोक: मराठीतील सािहत्यिवचार, आलोचना, जून १९९१ 

१०) ध�गड,े अि�नी; �ीवादी समीक्षा: स्व�प आिण उपयोजन 

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

१२) िनरगुडकर भारती; समीक्षासंिहता, शब्दालय �काशन, �ीरामपरू २०१२ 
१३) पाटणकर, रा. भा.; स�दयर्मीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, १९७४ 

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

१५) पाटील, गंगाधर; समीके्षची नवी �पे, मॅजिेस्टक �काशन, मुंबई, १९८१ 

१६) पाटील, गंगाधर; समीक्षामीमांसा, मौज �काशन, मुंबई, २०११ 

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

१८) भागवत, िव�ुत; �ी��ाची वाटचाल 

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

२०) मालश,े िम�लद, जोशी अशोक, आधुिनक समीक्षा िस�ांत, मौज �काशन, मुंबई, २००७ 

२१) मे�ाम, केशव व इतर; वाड़्मयीन �वृ�ी त�वशोध, �ितमा �काशन, २००७ 

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

२३) वरखेडे, मंगला; ि�यांच ेकथालेखन – नवी द�ृी, नवी शैली 

२४) वरखेडे, मंगला; �ी��ाची वाटचाल 

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

प�गंधा, २००७ 

२६) िशरवाडकर, के. रं.; सािहत्यवेध, मेहता �काशन, पुणे, १९९६ 
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२७) साठे, मकरंद; मराठी रंगभूमीच्या तीस रा�ी 

२८) साठे, शारदा; िक्षितजावरील शलाका 

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

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

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

Winston, New York, 1961 

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

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

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

३५) Gliksberg, Charles; American Literary Criticism, Hendricks House, New York, 

1951 

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

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

1942 

३८) Philip, Rice and Patricia Waugh, Modern Literary Criticism 

३९) Pam, Morris; Literature and Feminism 

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

४१) Robey, David; Modern Literary Theory, Batsford, 1986 

४२) Wilfred Guerin and Others; A Handbook of critical approaches to Literature, 

Oxford University Press, 1992 
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SEMESTER – II;  PAPER NO. VII (PAMAR107) 
मराठी वाड़्मयाचा इितहास - भाग -२ 
 
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� दसुरे, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०  
मराठी वाड़्मयाचा इितहास 
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�केसाठी दोन प�त�नी परीक्षा घतेली जाईल: 

अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकूण ४० गुण.  

४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली 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 : एकूण ६० गुण 
 वरीलपैक� �त्येक घटकावर आधारलेले १५-१५ गुणाचं े४ �� पयार्यासंह िवचारले जावेत.  

संदभर् �ंथसूची: 
१) काळे के. ना. व इतर (संपा.), मराठी रंगभूमी – मराठी नाटक-घटना आिण परंपरा, मुंबई मराठी 

सािहत्य संघ, मुंबई, १९७१ 
२) कु�ंदकर नरहर, धार आिण काठ, दशेमुख आिण कंपनी पिब्लशसर्, पुण,े १९९० (द.ु आ.) 
३) कुलकण� अिन�� (संपा.) – �दिक्षणा खंड २, काँ�टन�टल �काशन, पुणे, २००४ (पुनमुर्�ण) 
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४) कुलकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड १, मराठी िवभाग, 
मुंबई िव�ापीठ आिण �ीिव�ा �काशन, पुणे, १९८७ 

५) कुलकण� व. �द. व इतर (संपा.)- मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग १, म. सा. प., पुणे, १९८८ 
६) कुलकण� व. �द. व इतर (संपा.) - मराठी वाड़्मयाचा इितहास, खंड ६, भाग २, म. सा. प., पुण,े 

१९९१ 
७) कुलकण� 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) दशेपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग १, व्हीनस �काशन, पुणे, 

१९९२, (द.ु आ.) 
१२) दशेपांड,े आ. ना., आधुिनक मराठी वाड़्मयाचा इितहास, भाग २, व्हीनस �काशन, पुणे, 

१९९२, (द.ु आ.) 
१३) दशेपांड,े कुसुमावती, मराठी कादबंरी, मुबंई मराठी सािहत्य संघ, मुबंई, १९७५ 
१४) दशेमुख, उषा मा. (संपा.) मराठी िनयतकािलकांचा वाड़्मयीन अभ्यास, खंड २, मराठी िवभाग, 

�ेहवधर्न �काशन, पुणे, १९९४ 
१५) दशेमुख, 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 संस्कृती 

मंडळ, मुंबई, १९९३ 
१८) 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 कादबंरीचा इितहास, मेहता पिब्ल�शग हाऊस, पुणे, १९८९ 
२२) सरदार, गं. बा., अवार्चीन मराठी ग�ाची पूवर्पी�ठका, मॉडनर् बुक डेपो, पुण,े १९३७ 
२३) शेवडे, इंदमुती, मराठी कथा: उ�म आिण िवकास, सोमैया पिब्ल. मुंबई, १९७३ 
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२४) �दिक्षणा, खंड १, काँ�टन�टल �काशन, पुण,े २००२ (पुनमुर्�ण) 
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SEMESTER – II;  PAPER NO. VIII (PAMAR108) 
वणर्नात्मक भाषािवज्ञान, �माणभाषा व बोली 
 
एम्. ए. भाग १, मराठी, स� दसुरे, �ेयांकने ६, �ाख्याने- ६०  
वणर्नात्मक भाषािवज्ञान, �माणभाषा व बोली 
घटक १.  �ाख्याने १०, �ेयांकन १ 

वणर्नात्मक भाषािवज्ञानाची मूलत�वे, सोस्यूर, ब्लूम�फल्ड व चॉम्स्क� यांच े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, स्विनक �ितलेखन 

घटक ३. �ाख्याने १०. �ेयांकन १ 
  स्वन-स्विनम-स्वनांतर, खंडात्मक व खंडािधि�त स्विनम, मराठीच ेस्विनम 
घटक ४.  �ाख्याने १०. �ेयांकन १ 

पदिवकार: �िपका, �िपम, �िपकांतर, �पस्विनका या संकल्पनांच े �कारभेद, ���यांसह 
स्प�ीकरण 

घटक ५. �ाख्याने १०. �ेयांकन १ 
वाक्यिवचार: �थमोपिस्थत संघटक, िव�ेषणप�तीच ेस्व�प, रचनांच े�कार, स्तर, वाक्यांचे 
पृथ�रण 

घटक ६.  �ाख्याने १०. �ेयांकन १ 
�माणभाषा व बोली: बोल�च्या अभ्यासाच ेमह�व, मराठीच्या बोली – वर्◌्हाडी, अिहराणी व 
कोकणी या बोल�चा �माणबोलीच्या तुलनेने अभ्यास 

 
 
 
परीक्षाप�त: 
वणर्नात्मक भाषािवज्ञान, �माणभाषा व बोली या अभ्यासपि�केसाठी दोन प�त�नी परीक्षा घतेली जाईल: 

अ) अतंगर्त चाचणी परीक्षा – ४० गणु 
आ) स�ातं परीक्षा – ६० गणु 
अ) अंतगर्त चाचणी परीक्षा : एकूण ४० गुण.  
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४० गुणांसाठी, िवषय अध्यापक, संबंिधत स�ात २०-२० गुणांच्या दोन अंतगर्त परीक्षा 
आयोिजत करतील. या अंतगर्त परीक्षांच्या िनि�त केलेल्या तारखांची घोषणा, स�ाच े
अध्यापन सु� झाल्यानंतरच्या पिहल्या दोन आठव�ांत केली 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 : एकूण ६० गुण 
वरील घटकांवर आधारलेले १५-१५ गुणाचं े४ �� अंतगर्त पयार्यांसह िवचारल ेजावेत.  

संदभर् �ंथसूची 
१) कानड,े 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 (द.ु 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 (द.ु आ.) 
६) गोिवलकर लीला, वणर्नात्मक भाषािवज्ञान, आरती �काशन, ड�िबवली, १९९२ 
७) ध�गड ेरमेश, अवार्चीन मराठी, काँ�टन�टल �काशन, पुण,े १९८३ 
८) ि�योळकर, अ. का., �ांिथक मराठी भाषा – कोकणी बोली, पुण ेिव�ापीठ, पुण,े १९६६ 
९) मालश,े ि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 

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

1958 

 
 







me$e ë 3
DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀceebkeÀ 10 ë 1 ö meeefnl³eÒekeÀeje®ee DeY³eeme

(Study of Form of Literature : Novel)

efJeefµeä meeefnl³eÒekeÀej ë keÀeobyejer
GefÎä ë keÀesCel³eener meeefnl³eÒekeÀeje}e SkeÀ leeeqÊJekeÀ Debie Demeles, lemes®e l³ee}e SkeÀ SsefleneefmekeÀ Debie Demeles. ³ee oesve

Debieeb®³ee osJeIesJeerceOetve Òel³eskeÀ meeefnl³eÒekeÀeje®eer pe[CeIe[Ce nesle Demeles. ³ee ¢äerves meeefnl³eÒekeÀeje®³ee DeY³eemeemeeþer
keÀener ceeie&oµe&keÀ leÊJes meebielee ³esleer}.

(keÀ) meeefnl³eÒekeÀeje®eer mebkeÀuHevee ë mew×eefvlekeÀ efJe®eej, mebkesÀleJ³etn.
(Ke) ³ee mew×eefvlekeÀ efJe®eeje®³ee ÒekeÀeµeele vesce}su³ee meeefnl³eke=ÀleeR®ee DeY³eeme keÀjCes.
IeìkeÀ 1 ë
De) `keÀeobyejer' ³ee meeefnl³eÒekeÀeje®eer mebkeÀuHevee ë mew×eefvlekeÀ efJe®eej

meeefnl³e DeeefCe meeefnl³eÒekeÀej.
meeefnl³eÒekeÀeje®eer mebkeÀuHevee, meeefnl³eke=ÀleeR®eer Jeie&Jeejer keÀjCeejer JeieeakeÀjCe-leÊJes, keÀeJ³e, keÀLeelce meeefnl³e Je veeìkeÀ
Deeoer ÒecegKe meeefnl³eÒekeÀej Fl³eeoer ieesäeR®ee Heefj®e³e keÀªve osCes.

ye) keÀeobyejer DeeefCe mebyebefOele Flej meeefnl³eÒekeÀej ³eeb®³eeceOeer} meec³eYesoe®es veeles. keÀLee-keÀeobyejer ³ee meeefnl³eÒekeÀejebleer}
IeìkeÀebHes#ee ®eefj$e-Deelce®eefj$e, ÒeJeemeJeCe&ve, J³eeqkeÌleef®e$es, }ef}leefveyebOe, efjHeesìe&ped Fl³eeoer meeefnl³eÒekeÀejebleer} IeìkeÀeb®³ee
meec³eYesoeb®eer ®e®ee&.

IeìkeÀ 2 ë
De) keÀLeveHej meeefnl³ee®es IeìkeÀ ö Deeµe³emet$e, efveJesokeÀ-Hee$e, DevegYeJeefJeée, efveJesove, efveJesovee®es 4 ÒekeÀej (keÀLeve,
JeCe&ve, mebJeeo, Yee<³e) JeeleeJejCe, Yee<ee Fl³eeoer.
ye) keÀeobyejer®es ÒekeÀej-GHeÒekeÀej

SsefleneefmekeÀ, HeewjeefCekeÀ, jepekeÀer³e, meeceeefpekeÀ, He$eelcekeÀ, ®eefj$eelcekeÀ, Deelce®eefj$eHej, keÀeJ³eelce Fl³eeoer.

IeìkeÀ 3 ë
vesce}su³ee keÀeobyejer®ee DeY³eeme

1) `JeýeeIeele', n0 vee0 DeeHeìs,
2) `jerìe Jesef}CekeÀj', µeeblee ieesKe}s.

Debleie&le Hejer#eeöSketÀCe iegCe 40

1. }sKeer Hejer#ee 20 iegCe
2. ÒekeÀuHe }sKeve 20 iegCe (HewkeÀer ö ÒekeÀuHe }sKeve ë 10 iegCe Je ÒekeÀuHeeJej DeeOeeefjle leeW[er Hejer#ee ë 10 iegCe)

me$eevle Hejer#eeöSketÀCe iegCe 60
Jejer} DeY³eeme¬eÀceeJej 15-15 iegCeeb®es ®eej ÒeÍve He³ee&³eebmen efJe®eejC³eele ³esleer}.

meboYe&ûebLe ë
1. `cejeþer keÀeobyejer', kegÀmegceeJeleer osµeHeeb[s.
2. `cejeþer keÀeobyejer leb$e DeeefCe efJekeÀeme', yeeHeì, iees[yees}s.
3. `Oeej DeeefCe keÀeþ', vejnj kegÀ©bokeÀj.
4. `keÀeobyejer', }0 ie0 peesie.



5. `meeefnl³e ë DeO³eeHeve DeeefCe ÒekeÀej', mebHee0 Þeer0 Heg0 YeeieJele.
6. The Rhetoric of Fiction, Booth, W. C.
7. Aspects of the Novel, Forster, E. M.
8. The Theory of the Novel, ed. Halparin John.
9. The Craft of Fiction, Lubbock Percy.
10. The Novel and the Reader, Katherine Lerer.



me$e ë 3
DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀceebkeÀ 11 ë 2 ö }eskeÀmeeefnl³e (Folk Literature)

GefÎä ë Yee<ee, meeefnl³e DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®³ee Ie[Ceerle }eskeÀmeeefnl³ee®ee HeÀej ceesþe menYeeie Demelees. }ef}le meeefnl³e
DeeefCe }eskeÀmeeefnl³e ³eeb®³ee efvee|ceefleÒesjCee, mebkeÀuHevee, mebkesÀleJ³eJemLee DeeefCe DeeefJe<keÀejªHe ³eebceO³es DeLee&le®e
Yeso Deensle. Demes Deme}s lejer }ef}le meeefnl³eele }eskeÀmeeefnl³ee®es keÀener iegCeefJeµes<e, mebkesÀle Dee{Utve ³esleele,
lemes®e }eskeÀmeeefnl³eelener }ef}le meeefnl³ee®es keÀener iegCeefJeµes<e, }#eCes Je mebkesÀle efometve ³esleele. ³ee oesneW®es Ieefveä
mebyebOe Demetve l³eeb®³eeceO³es melele osJeIesJe nesle Demeles.

³ee Heeée&YetceerJej Yee<ee-meeefnl³ee®³ee efJeÐeeL³ee¥veer efJeÐeeHeerþer³e mlejeJej }eskeÀmeeefnl³ee®ee DeY³eeme keÀjCes Òemlegle þjles.
³ee ¢äerves (1) }eskeÀmeeefnl³ee®eer mebkeÀuHevee, mJeªHe Je efvee|ceefleÒesjCee, (2) }eskeÀmeeefnl³ee®eer mebkesÀleJ³eJemLee, (3)
}eskeÀmeeefnl³ee®eer J³eeHleer Je efJeefJeOe ÒekeÀej, (4) }eskeÀmeeefnl³e DeeefCe }ef}le meeefnl³e ³eeb®es HejmHejmebyebOe Deeoer ieesäeR®es
Heefj®e³eHej %eeve efJeÐeeL³ee¥vee keÀªve osCes, lemes®e }eskeÀmeeefnl³ee®es Jee®eve / DeemJeeo Je DeY³eeme keÀjC³ee®eer l³eebvee
³eLeesef®ele meeefnl³e¢äer osCes ns Òemlegle DeY³eemeefJe<e³eHeef$ekesÀ®es GefÎä Deens.

IeìkeÀ 1) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
}eskeÀmeeefnl³e ë mJeªHeefJe®eej
1) `}eskeÀ' DeeefCe `}eskeÀceeveme'
2) `}esskeÀOece&' DeeefCe `}eskeÀowJele'
3) `}eskeÀleÊJe' DeeefCe `}eskeÀmebmke=Àleer'
4) `}eskeÀJee*dce³e' DeeefCe `}eskeÀmebmke=Àleer'
³ee mebkeÀuHeveeb®es mHeäerkeÀjCe DeeefCe mJeªHeefoioµe&ve, }eskeÀmeeefnl³ee®³ee efJeefJeOe J³eeK³ee Je }#eCes, }eskeÀmeeefnl³ee®eer
mebkesÀleJ³eJemLee, }eskeÀmeeefnl³eeceeieer} efvee|ceefleÒesjCee.

IeìkeÀ 2) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
}eskeÀmeeefnl³ee®³ee DeY³eemeHe×leer
1)  meceepepeerJevee®³ee meboYee&le }eskeÀmeeefnl³e keÀesCeles keÀe³e& keÀjles ns HeenC³ee®³ee GÎsµeeletve keÀe³ee&vJe³eer He×leer

(functional method)
2)  }eskeÀmeeefnl³eeleer} efJe®eejÒeCee}er Je }eskeÀmeeefnl³ee®es keÀe³e& leHeemeC³ee®³ee GÎsµeeletve efJe®eejÒeCee}erHej

He×leer (ideological method)
3)  #es$eer³e DeY³eeme keÀªve }eskeÀmeeefnl³ee®ee efJeefµeä meceepeeµeer, mebmke=Àleerµeer Deme}s}e mebyebOe leHeemeCes,

efJeOeeröÒe³eesieömebefnlee ³eeb®ee DeY³eeme keÀjCes ³ee GÎsµeeletve `meboYee&vJe³eeHe×leer' (contextual method)
4)  µeyo (verbal) }eskeÀmeeefnl³ee®³ee mebj®eves®es efJeÍ}s<eCe keÀjCes ³ee GÎsµeeletve mebj®eveeHe×leer (structural

method)
5)  ceewefKekeÀ DeeefJe<keÀeje®³ee mJeªHeefJeµes<ee®es efJeÍ}s<eCe keÀjC³ee®³ee ¢äerletve ceewefKekeÀ DeeefJe<keÀejmet$eHe×leer

(oral formatic method)

IeìkeÀ 3) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
}eskeÀkeÀLee
1) }eskeÀkeÀLee ë HejbHeje Je mJeªHeefJe®eej
2) }eskeÀkeÀLeebleer} Deeµe³emet$es Je DevegYeJeefJeée
3) }eskeÀkeÀLeebleer} keÀuHeveeyebOe
4) }eskeÀkeÀLee ë mebj®evee keÀLeeyeerpe ö keÀLeevekeÀ ö Hee$e ö JeeleeJejCe ö efveJesokeÀ ö efveJesoveHe×leer ö



Yee<ee Fl³eeoer.
5) }eskeÀkeÀLes®es keÀLeelce }ef}le meeefnl³ee}e ³eesieoeve
6) }eskeÀkeÀLeekeÀLeveömeeojerkeÀjCee®³ee Debieeves efJe®eej
7) meceepeeµeer Deble}&#³eer Je yeefn}&#³eer mebyebOe.
8) }eskeÀµew}erleer} SkeÀe meeefnl³eke=Àleer®ee ÒekeÀej}#³eer DeY³eeme (}eskeÀkeÀLee, ̀ cejeþJee[îeeleer} }eskeÀkeÀLee',

³eg0 ce0 HeþeCe)

Debleie&le Hejer#eeöSketÀCe iegCe 40

1. }sKeer Hejer#ee 20 iegCe
2. ÒekeÀuHe }sKeve 20 iegCe (HewkeÀer ö ÒekeÀuHe }sKeve ë 10 iegCe Je ÒekeÀuHeeJej DeeOeeefjle leeW[er Hejer#ee ë 10 iegCe)

me$eevle Hejer#eeöSketÀCe iegCe 60

Jejer} DeY³eeme¬eÀceeJej 15-15 iegCeeb®es ®eej ÒeÍve He³ee&³eebmen efJe®eejC³eele ³esleer}.

meboYe&ûebLe ë

1. HeÀ[kesÀ, ³e0 efo0; efJemeeJ³ee µelekeÀeleer} cenejeä.̂
2. cee}µes, me0 ieb0; ieleµelekeÀ µeesOeleevee.
3. JeeeEUyes, µe0 je0; cenejeä̂eleer} meeceeefpekeÀ hegveIe&ìvee.
4. peesie, je0 Þeer0, cejeþer Jee*dce³ee®ee Fefleneme, Keb[ 4.
5. JewÐe, mejesefpeveer; meb¬eÀceCe.
6. #eerjmeeiej, Þeer0 kesÀ0; meceepeefJekeÀeme.
7. YeesUs, Yee0 }0; meeefnl³ehe´l³es³e.
8. yes[efkeÀneU, efkeÀµeesj Je YeesUs, Yee0 }0 (mebhee0); yeo}lee cenejeä̂.
9. keÀesleehe}Ás, veeieveeLe; p³eesleerheJe&.
10. kegÀ}keÀCeea, iees0 ce0; DeeOegefvekeÀ cejeþer meeefnl³ee®eer meebmke=ÀeflekeÀ heeée&Yetceer.
11. efo0 ³e0 osµeHeeb[s, ³egeqkeÌleJeeoe®eer GHekeÀjCes.
12. meoevebo ceesjs,



me$e ë 3
DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀceebkeÀ 12 ë 2 ö Òee®eerve keÀe}Keb[e®ee DeY³eeme ë efµeJekeÀe}

(Study of Specific Period : Shivkal)

GefÎä ë ³ee DeY³eemeHeef$ekesÀceO³es efµeJekeÀeUeleer} Jee*dce³ee®ee DeY³eeme keÀjeJe³ee®ee Deens. ne DeY³eeme mecekeÀe}erve
meeceeefpekeÀ, jepekeÀer³e, Oeeefce&keÀ, meebmke=ÀeflekeÀ Heeée&Yetceer Je Jee*dce³eerve ÒesjCee ³eeb®³ee meboYee&le keÀjCes DeHesef#ele Deens.
³ee keÀe}Keb[eleer} JeejkeÀjer, meceLe& mebÒeoe³eebleie&le }sKeve keÀjCeeN³ee keÀJeeR®³ee keÀeJ³ee®ee mLet} mJeªHeele Heefj®e³e
keÀªve IesCes DeHesef#ele Deens.

IeìkeÀ 1) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
meeceeefpekeÀ, jepekeÀer³e, Oeeefce&keÀ Je meebmke=ÀeflekeÀ Heeée&Yetceer.

IeìkeÀ 2) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
Jee*dce³eerve ÒesjCee.

IeìkeÀ 3) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
meble legkeÀejece ö efveJe[keÀ 10 DeYebie.

1) õõõõõõõõõõõõõ
2) õõõõõõõõõõõõõ
3) õõõõõõõõõõõõõ
4) õõõõõõõõõõõõõ
5) õõõõõõõõõõõõõ
6) õõõõõõõõõõõõõ
7) õõõõõõõõõõõõõ
8) õõõõõõõõõõõõõ
9) õõõõõõõõõõõõõ
10) õõõõõõõõõõõõõ

yeefnCeeyeeF& ö efveJe[keÀ 5
1) õõõõõõõõõõõõõ
2) õõõõõõõõõõõõõ
3) õõõõõõõõõõõõõ
4) õõõõõõõõõõõõõ
5) õõõõõõõõõõõõõ

meble jeceoeme ö mHegÀì j®evee `cevee®es Í}eskeÀ', `DeeveboJeveYegJeveer'.
JesCeeyeeF& ö efveJe[keÀ 5

1) õõõõõõõõõõõõõ

2) õõõõõõõõõõõõõ
3) õõõõõõõõõõõõõ
4) õõõõõõõõõõõõõ
5) õõõõõõõõõõõõõ



Debleie&le Hejer#eeöSketÀCe iegCe 40

1. }sKeer Hejer#ee 20 iegCe
2. ÒekeÀuHe }sKeve 20 iegCe (HewkeÀer ö ÒekeÀuHe }sKeve ë 10 iegCe Je ÒekeÀuHeeJej DeeOeeefjle leeW[er Hejer#ee ë 10 iegCe)

me$eevle Hejer#eeöSketÀCe iegCe 60
Jejer} DeY³eeme¬eÀceeJej 15-15 iegCeeb®es ®eej ÒeÍve He³ee&³eebmen efJe®eejC³eele ³esleer}.

meboYe& ë
1. peesie, je0 Þeer0 Je Flej; cejeþer Jee*dce³ee®ee Fefleneme, Keb[ 3, (1681 les 1800) cenejeä̂ meeefnl³e Heefj<eo, HegCes,

1973.
2. legUHegUs, µeb0 iees0; Hee®e meblekeÀJeer, megefJe®eej ÒekeÀeµeve ceb[U, HegCes, 1984.
3. legUHegUs, µeb0 iees0 Je Flej; cejeþer Jee*dce³ee®ee Fefleneme, Keb[ 1, (DeejbYe les 1350) cenejeä̂ meeefnl³e Heefj<eo, HegCes,

1984.
4. Heeìer}, ce0 meg0; legkeÀejeceöDebleyee&¿e mebIe<ee&®eer DevegYeJeªHes, µeeÜ} ÒekeÀeµeve, cegbyeF&, 2004.
5. cee}µes, me0 ieb0; cejeþer Jee*dce³ee®ee Fefleneme, Keb[ 2, Yeeie 1, (1350 les 1680) cenejeä̂ meeefnl³e Heefj<eo, HegCes,

1982.
6. cee}µes, me0 ieb0; cejeþer Jee*dce³ee®ee Fefleneme, Keb[ 2, Yeeie 2, (1350 les 1680) cenejeä̂ meeefnl³e Heefj<eo, HegCes,

1982.
7. YeeJes, efJe0 }0; cenejeä̂ meejmJele, Keb[ 1, Hee@H³eg}j ÒekeÀeµeve, cegbyeF&, 1983 (me0Dee0).
8. YeeJes, efJe0 }0; cenejeä̂ meejmJele, Keb[ 2, Hee@H³eg}j ÒekeÀeµeve, cegbyeF&, 1983 (me0Dee0).
9. µesCees}erkeÀj, n0 Þeer0; Òee®eerve cejeþer Jee*dce³ee®ee Fefleneme, ceesIes ÒekeÀeµeve, keÀesuneHetj, 1971.
10. menñeyeg×s, ce0 vee0; cejeþer µeeefnjer Jee*dce³e, þeskeÀU, HegCes, 1961.
11. mejoej, ieb0 yee0; meble meeefnl³ee®eer meeceeefpekeÀ HeÀ}Þegleer, cenejeä̂ meeefnl³e Heefj<eo, HegCes, 1970 (efle0 Dee0).
12. mejoej, ieb0 yee0; legkeÀejeceoµe&ve, DeLee&led DeYebieJeeCeer Òeefme× legkeÀ³ee®eer (mebHee0), cee@[ve& yegkeÀ [sHees ÒekeÀeµeve,

He0Dee0, 1968.
13) JeeìJes, kesÀ0 vee0 Je kegÀ}keÀCeea, kegÀmegce; (mebHee0) Hebef[leer keÀeJ³e, keÀe@efvìvesvì} ÒekeÀeµeve, HegCes, He0Dee0, 1968.



me$e ë 3
DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀceebkeÀ 13 ë 1 ö ceneveiejer³e meeefnl³e (Mahanagariya Sahitya)

GefÎä ë oesve cene³eg×eb®³ee ojc³eeve®³ee keÀeUele Yeejleer³e meceepepeerJeveele Deecet}eûe HeefjJele&ve nesle ies}s Je Kes[îeeHee[îeebleer}
meceepe µenjekeÀ[s DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCeecegUs mLe}ebleefjle nesle ies}e. l³eeletve µenjerkeÀjCee®eer Òeef¬eÀ³ee megª Pee}er.
efJeefJeOe keÀejCeebcegUs µenjeb®eer ceneveiejer nesle ies}er. ³ee µenjerkeÀjCee®³ee Je ceneveiejerkeÀjCee®³ee Òeef¬eÀ³escegUs ceeveJeer
peerJeveeleer} iegbleeiegble DeefOekeÀ®e Jee{le ies}er. ³eeletve ceneveiejeJej DeeOeeefjle JewefµeäîeHetCe& meeefnl³e efvecee&Ce nesle ies}s.
l³ee®ee DeY³eeme ³ee DeY³eemeHeef$ekesÀle keÀjeJe³ee®ee Deens.

IeìkeÀ 1) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
De) µenjerkeÀjCe, ceneveiejerkeÀjCe Òeef¬eÀ³ee (meceepeµeeðeer³e HeefjÒes#³eeletve) ceneveiejer mebmke=Àleer.
ye) ceneveiejer peerJeve, l³eele keÀe}HejlJes Ie[le ies}s}s yeo}, J³eeefceÞelee, ceneveiejer peeefCeJee, mebJesovee, Hejelcelee,
Ye³eûemlelee, cetu³eYe´älee, J³eeqkeÌlekeWÀefêlelee Fl³eeoer.

IeìkeÀ 2) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
ceneveiejer meeefnl³eeleer} efJe<e³e. DevegYeJeefJeée, Ieìvee, Hee$e, JeeleeJejCe, Òeefleceeme=äer, Yee<ee Fl³eeoer IeìkeÀebleer}
JesieUsHeCee (oef}le Je ûeeceerCe meeefnl³ee®³ee leg}vesle).

IeìkeÀ 3) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
1) YeeT HeeO³es ³eeb®³ee Þesÿ keÀLee ö efo}erHe Heg0 ef®e$es.
2) keÀe³e [Wpej Jeeje megì}e³e ö pe³eble HeJeej.

Debleie&le Hejer#eeöSketÀCe iegCe 40

1. }sKeer Hejer#ee 20 iegCe
2. ÒekeÀuHe }sKeve 20 iegCe (HewkeÀer ö ÒekeÀuHe }sKeve ë 10 iegCe Je ÒekeÀuHeeJej DeeOeeefjle leeW[er Hejer#ee ë 10 iegCe)

me$eevle Hejer#eeöSketÀCe iegCe 60
Jejer} DeY³eeme¬eÀceeJej 15-15 iegCeeb®es ®eej ÒeÍve He³ee&³eebmen efJe®eejC³eele ³esleer}.

meboYe&ûebLe ë

1. heesJeej, íe³ee;  cejeþer veeiej keÀLee.
2. Kees}s, efJe}eme (mebhee0); iesu³ee DeOe&µelekeÀeleerue cejeþer keÀeobyejer.
3. Dee[ejkeÀj, veerje Je cesveve, ceervee; keÀLee cegbyeF&®³ee efiejCeieeJee®eer.
4. Devme}, kegÀmegce; DeeOegefvekeÀ eEnoer Ghev³eemeeWceW ceneveiej.
5. veejbie, megoµe&ve (mebhee0); ceneveiejkeÀer keÀneefve³eeB.



me$e ë 4
DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀceebkeÀ 14 ë 3 ö HegÀ}s-Deebyes[keÀjJeeoer meeefnl³e

GefÎä ë 1990 veblej JeCe&, peele, Jeie&, ef}bieYeeJe DeefOeefÿle µees<ekeÀJ³eJemLes®³ee Debleemeeþer®es leÊJe%eeve cnCetve HegÀ}s-
Deebyes[keÀjeb®³ee efJe®eejÒeJeene®ee Go³e Pee}s}e efomelees. peeieeflekeÀerkeÀjCee®³ee iegbleeiegbleerHetCe& JeemleJeele efJeµes<eleë Yeejleer³e
meceepe, meeefnl³e DeeefCe mebmke=Àleer meboYee&le meoj efJe®eejÒeCee}er®es cenÊJe Devev³e Deens. l³ee®ee Heefj®e³e JneJee DeeefCe
³eesieoeve mHeä JneJes ne meoj DeY³eemeHeef$ekeÀe megª keÀjC³eeceeieer} ÒecegKe GÎsµe Deens.

IeìkeÀ 1) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
De) HegÀ}sJeeo leÊJe DeeefCe efJe®eejÒeCee}er.
Dee) Deebyes[keÀjJeeo leÊJe DeeefCe efJe®eejÒeCee}er.

IeìkeÀ 2) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
HegÀ}s-Deebyes[keÀJeeoer meeefnl³eÒesjCee DeeefCe mJeªHe.

IeìkeÀ 3) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
keÀeobyejerö`efJe<eJe=#ee®³ee cegÈ³ee', JeemegosJe ceg}eìs.
oerIe&keÀefJeleeö`DeejHeej }³eerle ÒeeCeebeflekeÀ', Òe%ee o³ee HeJeej.

Debleie&le Hejer#eeöSketÀCe iegCe 40

1. }sKeer Hejer#ee 20 iegCe
2. ÒekeÀuHe }sKeve 20 iegCe (HewkeÀer ö ÒekeÀuHe }sKeve ë 10 iegCe Je ÒekeÀuHeeJej DeeOeeefjle leeW[er Hejer#ee ë 10 iegCe)

me$eevle Hejer#eeöSketÀCe iegCe 60
Jejer} DeY³eeme¬eÀceeJej 15-15 iegCeeb®es ®eej ÒeÍve He³ee&³eebmen efJe®eejC³eele ³esleer}.

meboYe& ë
keÀmeyes, jeJemeensye; Deebyes[keÀjJeeo ë leÊJe DeeefCe J³eJenej, megieeJee ÒekeÀeµeve, HegCes.
Heeìer}, µejo; ceekeÌme&-HegÀ}s-Deebyes[keÀjJeeo, megieeJee ÒekeÀeµeve, HegCes.
iee³ekeÀJee[, megOeekeÀj; ceeCetme l³ee®ee meceepe DeeefCe yeo} ë [e@0 Deebyes[keÀjeb®es efme×evleve, me=peve ÒekeÀeµeve, cegbyeF&.
µesjs, veerUkebÀþ; Deebyes[keÀjJeeo, megefJeÐee ÒekeÀeµeve, HegCes.
HeeveleeJeCes, iebieeOej; He$ekeÀej [e@0 yeeyeemeensye Deebyes[keÀj, Òeeflecee ÒekeÀeµeve, HegCes.



me$e ë 4
DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀceebkeÀ 15 ë 1 ö ÒemeejceeO³eces DeeefCe Yee<eeJ³eJenej

(Mass media and Usage of Marathi Language)

GefÎä ë Yee<eeJ³eJenej ne meeefnl³eeJ³eefleefjkeÌle Dev³e #es$eebceO³esner cenÊJee®ee Demelees. DeeOegefvekeÀ ³egieele ÒemeejceeO³eceeb®es
mJeªHe Je ÒekeÀej yeo}}s Deensle. ÒemeejceeO³eceebvegmeej Yee<es®³ee GHe³eespevee®eer efJeefJeOe keÀewµeu³es efJeÐeeL³ee¥vee %eele
JneJeer lemes®e leer l³eebveer Deelcemeele keÀªve l³eeDeeOeejs Òel³e#e GHe³eespeve keÀjeJes ne ³ee DeY³eemeHeef$ekesÀ®ee nslet Deens.

IeìkeÀ 1) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
De) ÒemeejceeO³eces cnCepes keÀe³e ö HeejbHeefjkeÀ ÒemeejceeO³eces DeeefCe DeeOegefvekeÀ ÒemeejceeO³eces.
ye) ÒemeejceeO³eceeb®ee meceepeeJej nesCeeje HeefjCeece, ÒemeejceeO³eceeb®ee efJekeÀeme.

IeìkeÀ 2) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
De) ÒemeejceeO³eceeb®es ÒekeÀej ö cegefêleÒemeejceeO³eces (Je=ÊeHe$es DeeefCe efve³elekeÀeef}kesÀ).
ye) ¢kedÀ DeeefCe ÞeeJ³e ÒemeejceeO³eces ö veYeesJeeCeer, otjef®e$eJeeCeer, Fbìjvesì.

IeìkeÀ 3) J³eeK³eevesö20, Þes³eebkeÀveö02
De) ÞeeJ³e ceeO³ecee®es mJeªHe Je cenÊJe, keÀe³e&¬eÀceeb®es efJeefJeOe ÒekeÀej, GefÎäîes, keÀe³e&¬eÀcee®eer HetJe&le³eejer DeeefCe
meeojerkeÀjCe.
ye) otjef®e$eJeeCeer ceeO³ecee®es mJeªHe ö efJemleej, keÀe³e&¬eÀceeb®es ÒekeÀej. }sKeve, mebµeesOeve DeeefCe ÒemeejCe Fl³eeoer.

Debleie&le Hejer#ee ë SketÀCe 40 iegCe.
efJeÐeeL³ee¥veer Heg{er}HewkeÀer keÀesCelesner oesve IeìkeÀ efveJe[tve l³eeJej oesve ÒekeÀuHe meeoj keÀjeJesle.
1) ceg}eKele, 2) ûebLeHejer#eCe, 3) ef®e$eHeìHejer#eCe, 4) veeìîeHejer#eCe, 5) efJeefkeÀHeeref[³eeJej SKeeÐee efJe<e³ee®eer efveJe[

keÀªve }sKe ef}efnCes Je l³eeJej lees veeWoefJeCes, 6) otjef®e$eJeeCeermeeþer yeeleceer}sKeve, 7) DeekeÀeµeJeeCeermeeþer yeeleceer}sKeve,
8) SKeeÐee efJeefµeä efJe<e³eeJejer} %eevekeÀesµe, efJeéekeÀesµe, SvmeekeÌ}esHeeref[³ee efyéìeefvekeÀe Je lelmece keÀesµeebceOeer}
veeWoeR®ee DeY³eeme keÀªve l³eeDeeOeejs mJeleb$e mebµeesOeve keÀªve veJeerve veeWo le³eej keÀjCes, 9) Jejer} efJe<e³eebJ³eefleefjkeÌle
DeY³eeme¬eÀceeleer} IeìkeÀ ve efveJe[lee efJe<e³eefµe#ekeÀeves efJeÐeeL³ee¥keÀ[tve oesve ÒekeÀuHe le³eej keÀªve IesCes.

me$eevle Hejer#eeöSketÀCe iegCe 60
Jejer} DeY³eeme¬eÀceeJej 20-20 iegCeeb®es ®eej ÒeÍve He³ee&³eebmen efJe®eejC³eele ³esleer}.

meboYe&ûebLe ë

1. osJe, meoeefµeJe; keÀesµeJee*dce³e efJe®eej DeeefCe J³eJenej, megJeCe& hékeÀeMeve, 2002.
2. cejeþer DeY³eeme heefj<eo heef$ekeÀe, `Yee<ee DeeefCe peerJeve', $ewceeefmekeÀ.
3. veefmejeyeeokeÀj, }0 je0, J³eeJeneefjkeÀ cejeþer.
4. ieiex, me0 cee0, he$e DeeefCe he$ekeÀeefjlee, ceevemevceeve hékeÀeµeve, 1999.



me$e ë 4
DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀceebkeÀ 16 ö ÒekeÀuHe }sKeve

ÒekeÀuHe }sKeveemeeþer efJe<e³e ë
1) Yee<eeJew%eeefvekeÀ DeY³eeme.
2) meceer#es®es GHe³eespeve.
3) mebµeesOeve.
4) efJeefµeä Òeosµee®es meeefnl³e.
5) ÒeµeemeefvekeÀ cejeþer.
6) cejeþer®³ee yees}er.


