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layfXur egkfo|ky;karhy ekuofoKku
fo|k'kk[ksrhy inoh Lrjkojhy f}rh;
o"kkZps CBCS Pattern uqlkjps vH;klØe
'kS{kf.kd o"kZ 2020&21 iklwu ykxw
dj.;kckcr-

i fj i = d
;k ifji=dkUo;s loZ laacaf/krkauk dGfo.;kr ;srs dh] fnukad 20 twu 2020 jksth laiUu
>kysY;k 47O;k ek- fo|k ifj”kn cSBdhrhy fo”k; Ø-13@47&2020P;k Bjkokuqlkj izLrqr fo|kihBkP;k
layfXur egkfo|ky;karhy ekuofoKku fo|k'kk[ksrhy inoh Lrjkojhy f}rh; o"kkZps [kkyhy fo"k;kaps
C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Pattern uqlkjps vH;klØe 'kS{kf.kd o"kZ 2020&21
iklwu ykxw dj.;kr ;sr vkgsr1½ ch-,-@ch-,Llh-@ch-dkWe-@ch-,l-MCY;w-@QkbZu vkVZl~&f}rh; o"kZ&baxzth
¼vfuok;Z] vfrfjDr ¼f}rh; Hkk"kk½] QaD'kuy baxzth] ,sfPNd½
2½ ch-,-@ch-,Llh-@ch-dkWe-@ch-,l-MCY;w-@QkbZu vkVZl~&f}rh; o"kZ&fganh ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½
3½ ch-,-@ch-,Llh-@ch-dkWe-@ch-,l-MCY;w-@QkbZu vkVZl~&f}rh; o"kZ&dUuM ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½
4½ ch-,-@ch-,Llh-@ch-dkWe-@ch-,l-MCY;w-@QkbZu vkVZl~&f}rh; o"kZ&ejkBh ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½
5½ ch-,-@ch-,Llh-@ch-dkWe-@ch-,l-MCY;w-@QkbZu vkVZl~&f}rh; o"kZ&ikyh ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½
6½ ch-,-@ch-,Llh-@ch-dkWe-@ch-,l-MCY;w-@QkbZu vkVZl~&f}rh;&laLÑr ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½
7½ ch-,-@ch-,Llh-@ch-dkWe-@ch-,l-MCY;w-@QkbZu vkVZl~&f}rh; o"kZ&mnwZ ¼f}rh; Hkk"kk] ,sfPNd½
8½ ch-,-&f}rh; o"kZ&vFkZ'kkL=
9½ ch-,-&f}rh; o"kZ&Hkwxksy
10½ ch-,-&f}rh; o"kZ&bfrgkl
11½ ch-,-&f}rh; o"kZ&lSfud'kkL=
12½ ch-,-&f}rh; o"kZ&rÙoKku
13½ ch-,-&f}rh; o"kZ&jkT;'kkL=
14½ ch-,-&f}rh; o"kZ&ekul'kkL=
15½ ch-,-&f}rh; o"kZ&yksdiz'kklu
16½ ch-,-&f}rh; o"kZ&lekt'kkL=
17½ ch-,-&f}rh; o"kZ&vWMfefuLVªsVhOg lfOgZl
Lknjhy ifji=d o vH;klØe izLrqr fo|kihBkP;k www.srtmun.ac.in ;k ladsrLFkGkoj
miYkC/k vkgsr- rjh lnjhy ckc gh loZ lacaf/krkaP;k fun'kZukl vk.kwu |koh^KkurhFkZ* ifjlj]
fo".kqiqjh] ukansM & 431 606tk-Ø-% 'kS{kf.kd&1@ifji=d@inoh&lhchlh,l vH;klØe@
2020&21@249
fnukad % 08-07-2020izr ekfgrh o iq<hy dk;ZokghLro %
1½ ek- dqylfpo ;kaps dk;kZy;] izLrqr fo|kihB2½ ek- lapkyd] ijh{kk o ewY;ekiu eaMG ;kaps dk;kZy;] izLrqr fo|kihB3½ izkpk;Z] loZ lacaf/kr layfXur egkfo|ky;s] izLrqr fo|kihB4½ lkgk¸;d dqylfpo] inO;qÙkj foHkkx] izLrqr fo|kihB5½ midqylfpo] ik=rk foHkkx] izLrqr fo|kihB6½ flLVe ,DliVZ] 'kS{kf.kd foHkkx] izLrqr fo|kihB-

Lok{kfjr@&

midqylfpo

'kS{kf.kd ¼1&vH;kleaMG½ foHkkx

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नादं डे
ववषय – मराठी
अभ्यासक्रम
मराठी (ऐच्छिक)
च्दितीय भाषा - मराठी (Second Language)
मराठी कौशल्य च्िकास अभ्यासक्रम (Skill Enhancement Course)

शैक्षविक वषथ - २०२०-२०२१ (जून २०२०) पासून

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नादं डे
ववषय – मराठी (जनू २०२० पासून लागू)
पदवी वितीय वषथ अभ्यासक्रम – श्रेयांक पद्धतीनसु ार (CBCS)
सत्र पद्धतीच्नहाय - मराठी (ऐच्छिक) Elective,च्ितीय भाषा - मराठी (Second
Language) Generic आवि मराठी कौशल्य च्िकास अभ्यासक्रम Skill
Enhancement Course (SEC) अभ्यासक्रम
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(बी. ए., बी. कॉम., बी. एससी. आच्ि इतर पििी च्ितीय िषाासाठी)
सत्र वतसरे
मराठी (ऐच्छिक)
संके ताक
अभ्यासपवत्रका – पाचवी MAR- V

:- वनवडक मराठी र्द्य

अभ्यासपवत्रका – सिावी MAR- VI

:- मराठी नाट्यात्म सावित्य

च्ितीय भाषा - मराठी (Second Language)
अभ्यासपवत्रका – वतसरी S.L.-MAR- III

:- 'अक्षरववद्या’

मराठी कौशल्य च्िकास अभ्यासक्रम Skill Enhancement Course
अभ्यासपवत्रका – पविली संके ताक- MAR- SEC - I :- मराठी भावषक कौशल्ये : संभाषि
कौशल्ये

सत्र चौर्े
मराठी (ऐच्छिक)
संके ताक
अभ्यासपवत्रका – सातवी
MAR- VII

:- वनवडक कादबं री वाङ्मय

अभ्यासपवत्रका – आठवी MAR- VIII (अ)
च्किा अभ्यासपवत्रका – आठवी MAR- VIII (ब)

:- वैचाररक सावित्य
:- मराठी लोकवाङ्मय

च्ितीय भाषा - मराठी (Second Language)
अभ्यासपवत्रका - चौर्ी S.L.-MAR- IV

:- ‘सावित्यसररता’

मराठी कौशल्य च्िकास अभ्यासक्रम Skill Enhancement Course
अभ्यासपवत्रका – दसु री संके ताक - MAR- SEC - II :- मराठी भावषक कौशल्ये : लेखन
कौशल्ये

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐवच्िक)
शैक्षविक वषथ - २०२०-२०२१ पासनू
सत्र – च्तसरे
संके ताक- MAR- V

अभ्यासपवत्रका – पाचिी
च्निडक मराठी गद्य

उच्िष्टे :
१. मराठी र्द्यसावित्यची ओळख करून देिे.
२. ऐवतिावसक टप्पप्पयावरील बदलते र्द्य अभ्यासिे.
३. मध्ययर्ु ीन आधवु नक काळातील र्ाड्या लेखनाचे बारकावे तपासिे .
४. र्द्य सावित्यातील ववववध लेखनप्रकाराचं ी माविती घेिे.
५. प्रस्ततु अभ्यासक्रमातील अभ्यासघटकांच्या आधारे तत्कालीन पररवस्र्तीवर प्रकाश टाकिे .
उपयोच्गता
१. र्द्य सक
ं ल्पनेचा पररचय.
२. मानवी मल्ू यांची रुजवि .
३. आत्मकर्नपर, चररत्रपर, प्रवासविथनपर व इतर र्द्यसावित्य वनवमथतीस प्रेरक .
४. वाचन आवि लेखन यांची अवभरुची वृवद्धंर्त करिे.
५. मराठी सावित्याकडे वाचकांना आकवषथत करिे.
अभ्यास घटक : एकूि तावसका ५५

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे च्या मराठी अभ्यास च्निडक मराठी गद्य
(सपं ादक : डॉ. जयद्रर् जाधव, डॉ. राजकुमार मस्के , डॉ. लिू वाघमारे ) िे सपं ावदत पस्ु तक
अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
बखर गद्य
बलप्रकरि – दतू म्ििजे राजाचे नेत्र – मल्िार रामराव वचटिीस – सप्तप्रकरिातमक राजनीवत
पत्र
ित्रपती वशवाजी मिाराज यांचे वजवाजी ववनायकास पत्र
चररत्र उतारा
वववेकानदं : धमथ आवि ववज्ञान – दत्तप्रसाद दाभोलकर – शोध स्वामी वववेकानदं ाचं ा
प्रबोधन
आ. ि. साळंुखे – आता आमच्या धडावर
आत्मचररत्र उतारा
उघडा दरवाजा – रामराजे आत्राम
अनुभि
माझा साक्षात्कारी ह्रदयरोर् - अभय बर्ं
लच्लतलेख
र्ायी घरा आल्या- इद्रं वजत भालेराव
दयच्िच्चत्र
मराठवाड्याचे र्ांधी : र्ंर्ाप्रसाद अग्रवाल – उत्तम सूयथवंशी
प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ३ श्रेयाक , ७५ गि
ु
अंतर्थत मल्ू यांकन CA – २५ र्िु
अ. घटक चाचिी – १ - १० र्िु
आ.
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
इ. चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ांसाठी
सत्रांत मल्ू यमापन ESE – ५० र्िु

१. प्रश्न पविला अवनवायथ असेल. त्यात ‘अ’ आवि ‘ब’ असे दोन ववभार् असतील. ‘अ’मध्ये
वटपा असतील. तीन पैकी एक टीप सोडवावी. ववभार् ‘ब’ मध्ये एम सी क्यू ववचारले
जातील त्यांचे स्वरूप वस्तुवनष्ठ प्रश्न या प्रकारचे असेल.
२. प्रश्न क्रमांक दोन ते पाच यांना अंतर्थत पयाथय असतील. या प्रश्नांचे स्वरूप दीघोत्तरी प्रश्न
अशा प्रकारचे असेल.
३. सवथ प्रश्नांना समान दिा र्िु आिेत.
४. अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकांवर प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
अभ्यासक्रम -मराठी (ऐवच्िक)
शैक्षविक वषथ - २०२०-२०२१ पासनू
सत्र – च्तसरे
संके ताक- MAR- VI

अभ्यासपवत्रका – सिावी

मराठी नाट्यात्म साच्हत्य
उच्िष्टे : १. आधवु नक मराठी नाटकाच्या प्रेरिा समजनू घेिे.
२. साठोत्तरी मराठी नाटकाच्या जाविवांचा अभ्यास करिे .
३. नाट्यप्रकाराचं ा अभ्यास करिे.
४. जार्वतकीकरिाच्या पररप्रेक्ष्यातून मराठी नाटकाची मीमांसा करिे.
५. आधवु नक नाटकाच्या प्रवािातील वाङ्मयीन आवि रंर्मंचीय मल्ू यांची मीमांसा करिे.
उपयोच्गता
१. आधवु नक मराठी नाटकाचा पररचय .
२. नाट्यप्रवािातनू प्रकटलेल्या मानवी मल्ू यांचे आकलन .
३. मराठी वाङ्मय प्रवािाच्या स्वरूप आवि व्याप्तीचा मार्ोवा.
४. नाट्यरचना, प्रकार, भाषा आवि प्रवतमासृष्टीचा अभ्यास .
५. मराठी नाट्यप्रवािातील वैचाररक अवधष्ठानाचा शोध.
अभ्यास घटक : एकूि तावसका ५५

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे च्या मराठी अभ्यास मंडळाकडून 'मराठी नाट्यात्म
सावित्य ' - (संपादक : डॉ. ववठ्ठल जंबाले, डॉ. पृथ्वीराज तौर, डॉ. मातंड कुलकिी ) िे संपावदत पस्ु तक
अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
लोकनाट्य
खाप-या चोर - अण्िा भाऊ साठे
जलसा
भीमराव कडथक
प्रहसन
वदनच्ू या सासबू ाई राधाबाई – बबन प्रभू
नाट्य िेचा
यर्ु ांत – मिेश एलकंु चवार
स्िगत
शांतता कोटथ चालू आिे – ववजय तेंडूलकर
पथनाट्य
मल
ु र्ी झाली िो - ज्योती म्िापसेकर
एकपात्री
व-िाड वनघालयं लडं नला – लक्ष्मि देशपाडं े
एकाच्कका
ग्लोबल आडर्ाव - अवनलकुमार साळवे
प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ३ श्रेयाक , ७५ गुि

अतगात मूल्याकन CA – २५ गुि
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ासं ाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – ५० गुि
प्रश्न पविला अवनवायथ असेल. त्यात ‘अ’ आवि ‘ब’ असे दोन ववभार् असतील. ‘अ’मध्ये वटपा
असतील. तीन पैकी एक टीप सोडवावी. ववभार् ‘ब’ मध्ये एम सी क्यू ववचारले जातील त्यांचे स्वरूप
वस्तवु नष्ठ प्रश्न या प्रकारचे असेल.
प्रश्न क्रमांक दोन ते पाच यांना अंतर्थत पयाथय असतील. या प्रश्नांचे स्वरूप दीघोत्तरी प्रश्न अशा प्रकारचे
असेल.
सवथ प्रश्नांना समान दिा र्िु आिेत.
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकावं र प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
अभ्यासक्रम - वव्दतीय भाषा - मराठी (Second Language )
शैक्षविक वषथ – २०२०-२१ पासनू
सत्र – च्तसरे
संके ताक- MAR- S.L. - III

अभ्यासपवत्रका – वतसरी

'अक्षरच्िद्या’
(बी. ए., बी. कॉम., बी. एससी. आवि इतर पदवी वितीय वषाथसाठी)
उच्िष्टे
१. मध्ययर्ु ीन व आधवु नक मराठी र्द्य व पद्याचे स्वरूप- ववशेष समजनू घेिे आवि सास्ं कृ वतक
पार्श्थभमू ी समजनू घेिे.
२. मराठी वाङ्मय वनवमथतीच्या प्रेरिांची उकल करिे.
३. मराठी सावित्याची आवड वनमाथि करिे.
४. मराठी प्रमाि लेखनववषयक वनयमांंबद्दल जार्ृती घडवविे.
५. मराठी शबदांलकारांचा पररचय करिे.
उपयोच्गता
१. मध्ययर्ु ीन व आधवु नक र्द्य - पद्य वाङ्मयाचा पररचय.
२. मराठीतील वाङ्मयप्रकाराचं ी ओळख.
३. मराठी सावित्यवनवमथती आवि त्यांच्या प्रेरिा यांचे आकलन .
४. मराठी भाषेतील व्याकरिाचे उपयोजन
५. मराठी र्द्य - पद्य घटकाच्ं या स्वरूपाचे ज्ञान.
अभ्यास घटक : एकूि तावसका ५५

या अभ्यासक्रमासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे च्या मराठी अभ्यास मंडळाकडून
'अक्षरववद्या' - (संपादक : डॉ. सा. द. सोनसळे , डॉ. सुनीता सांर्ोले, डॉ अवनल कांबळे ) िे संपावदत
पस्ु तक अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
गद्य च्िभाग
१. ित्तीचा दृष्टांत – दृष्टांतपाठ
२. संत र्ाडर्ेबाबा – कीतथन
३. डॉ. ए पी जे अबदल
ु कलाम (अनवु ाद- माधरु ी शानबार्) – आराधन - अवग्नपंख
४.
५.
६.
७.
८.

जे. जी. वाडेकर - डॉक्टरी सत्यकर्ा - सजथननामा
राजा ढाले – र्ेरबन – अवस्तत्वाच्या रे षा
ववदरु मिाजन – भ्रष्टाचाराववरुद्ध लढा – शोधयात्रा
प्रकाश खरात – अक्षराचं ी पिाट
करुिा जमदाडे – यशोधरा – कादबं री अंश

पद्य च्िभाग
१. सतं कान्िोपात्रा - अभर्ं – . नको देवराया अतं आता पािू
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

सतं जनाबाई – अभंर् – बाई मी वलवििे वटकले
ववलास वैद्य – कुठे दबा धरून बसले आिे तफ
ु ान - माझ्या प्रयोर्शील देशात
रववचंद्र िडसनकर – सरावन मविना आला की –
नार्राज मजं ळ
ु े – माझ्या िाती नसती लेखिी - उन्िाच्या कटाववरुद्ध
िनमु ंत चांदर्डु े – वकनकीन घंर्ु राची – झाड व्िायचं दोघांनी
आ. य. पवार – ववज्ञान वंदना- धळ
ू पेर
शेषराव वपराजी धांडे – वबघडलेले िोकायंत्र

दयाकरि च्िभाग
१. प्रमाि लेखनववषयक वनयम – ववरामवचन्िे. २. शबदालंकार – यमक, अनप्रु ास

प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ३ श्रेयाक , ७५ गुि
अतगात मल्ू याकन CA – २५ गि
ु
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ांसाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – ५० गुि
प्रश्न पविला अवनवायथ असेल. त्यात ‘अ’ आवि ‘ब’ असे दोन ववभार् असतील. ‘अ’मध्ये वटपा
असतील. तीन पैकी एक टीप सोडवावी. ववभार् ‘ब’ मध्ये एम सी क्यू ववचारले जातील त्यांचे स्वरूप
वस्तवु नष्ठ प्रश्न या प्रकारचे असेल.
प्रश्न क्रमांक दोन ते पाच यांना अंतर्थत पयाथय असतील. या प्रश्नांचे स्वरूप दीघोत्तरी प्रश्न अशा प्रकारचे
असेल.
सवथ प्रश्नांना समान दिा र्िु आिेत.
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकांवर प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
मराठी कौशल्य ववकास अभ्यासक्रम
Skill Enhancement Course
शैक्षविक वषथ – २०२०-२१ पासनू
सत्र – तृतीय
संके ताक- MAR- SEC - I
अभ्यासपवत्रका – पविली
'मराठी भाच्षक कौशल्ये : सभाषि कौशल्ये ’
(बी. ए., बी. कॉम., बी. एससी. आवि इतर पदवी वितीय वषाथसाठी)
उच्िष्टे
१. ववद्याथ्यांच्या भावषक क्षमतांचा ववकास करिे
२. संभाषि कौशल्ये ववकवसत करिे
३. मराठी भाषेचे उपयोजन लक्षात घेिे.
४. ववववध व्यवसायातील सधं ी लक्षात घेिे
५. मराठी भाषेच्या वैवशष्ट्यांची ओळख करून देिे
उपयोच्गता
१. संभाषि कौशल्य ववकासाला सिाय्य.
२. मराठी भाषा क्षमतेच्या वाढीस मदत.
३. सभं ाषि क्षेत्राची दारे खल
ु ी
४. ववववध व्यवसाय क्षेत्रात संधी
अभ्यास घटक
या अभ्यासक्रमासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे च्या मराठी अभ्यास मंडळाकडून
'व्यविमत्व ववकासासाठी: संभाषि व लेखन कौशल्ये ' - (संपादक : डॉ. पृथ्वीराज तौर, डॉ. शैलेन्द्र
लेंडे, डॉ. वदं ना मिाजन ) िे सपं ावदत पस्ु तक अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
सभाषि कौशल्ये- एकूि ताच्सका ४५
१. संभाषि कौशल्ये – राजेंद्र र्ोरात
२. सत्रू संचालन –– प्रवतभा कदम / जतीन कदम
३. मल
ु ाखत – शैलेश वत्रभवु न / रवींद्र बेम्बरे
४. विृ त्व– पडंु वलक कोलते

(ववद्याथ्यांनी मिाववद्यालयातील कायथक्रमाचे सत्रू संचालन करिे, पररसरातील ववशेष उल्लेखनीय
व्यिीची मल
ु ाखत घेिे आवि वकमान सात ते दिा वमवनटे सावथजवनक वठकािी भाषि करिे
अपेवक्षत आिे. यादृष्टीने वनयोजन अपेवक्षत आिे. )
प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप - श्रेयाक ०२ , एकूि गुि ५०
अतगात मल्ू याकन CA – २५ गुि
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ांसाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – २५ गुि
१.
२.
३.
४.

कौशल्य ववकास प्रकल्प कायथ – १० र्िु
कौशल्य मल्ु यांकन – १० र्िु
कौशल्यकायाथचे सादरीकरि – ०५ र्िु
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकावं र प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐवच्िक)
शैक्षविक वषथ – २०२० -२०२१ पासनू
सत्र – चौथे
संके ताक- MAR- VII
अभ्यासपच्त्रका – सातिी
च्निडक कािबरी िाङ्मय
उच्िष्टे
1) कादबं री वाड्मय प्रकार समजनू देिे.
2) मराठी कादबं री वाड्मयाचे कालानक्र
ु मे स्वरूप समजनू देिे.
3) कादबं री वाड्मयाचे लेखनानसु ार ववववध प्रकाराची ओळख करून देिे.
4) कादबं री वाड्मयात ववद्याथ्यांची अवभरूची वनमाथि करिे.
उपयोच्गता
1) कादबं री वाड्मयाच्या ववववध प्रकाराची ओळख िोते.
2)ववद्याथ्यांची कर्ात्मदृष्टी ववकवसत िोते.
3) कादबं री अध्ययनामळ
ु े जीवन आकलनकक्षा रूंदावतात.
4) भावषक आवि वाङ्मयीन सौन्दयथदृष्टीचा ववकास.
5) मराठीच्या ववववध बोलींचा पररचय .
अभ्यास घटक : एकूि तावसका ५५
स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे च्या मराठी अभ्यास मडं ळाकडून ' च्निडक कािबरी
िाङ्मय ' -(संपादक : डॉ. ववठ्ठल जंबाले, डॉ. पंढरीनार् धोंडर्े, डॉ. बी. आर. दविफळे ) िे संपावदत
पस्ु तक अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
बोलीभाषेतील कािबरी
मेड इन इवं डया (परुु षोत्तम बोरकर)
सज्ञाप्रिाही कािबरी

रात्र काळी घार्र काळी (वच त्र्यं खानोलकर)
सामाच्जक कािबरी
नटरंर् (आनंद यादव )
राजकीय कािबरी
ताम्रपट (रंर्नार् पठारे )
स्त्रीिािी कािबरी
ब्र (कववता मिाजन)
दयच्िच्चत्रिात्मक कािबरी
मी साववत्री जोतीराव ( कववता मरू
ु मकर)
ऐच्तहाच्सक कािबरी
सकल दवक्षि वदग्धावधपती (पंवडतराव देशमख
ु )
आत्मकथनात्मक कािबरी
फे साटी (नवनार् र्ोरे )
प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ३ श्रेयाक , ७५ गि
ु
अतगात मूल्याकन CA – २५ गुि
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ासं ाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – ५० गुि
प्रश्न पविला अवनवायथ असेल. त्यात ‘अ’ आवि ‘ब’ असे दोन ववभार् असतील. ‘अ’मध्ये वटपा
असतील. तीन पैकी एक टीप सोडवावी. ववभार् ‘ब’ मध्ये एम सी क्यू ववचारले जातील त्याचं े स्वरूप
वस्तवु नष्ठ प्रश्न या प्रकारचे असेल.
प्रश्न क्रमांक दोन ते पाच यांना अंतर्थत पयाथय असतील. या प्रश्नांचे स्वरूप दीघोत्तरी प्रश्न अशा
प्रकारचे असेल.

सवथ प्रश्नांना समान दिा र्िु आिेत.
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकावं र प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐवच्िक)
शैक्षविक वषथ - २०२०-२०२१पासनू
सत्र – चौथे
संके ताक- MAR- VIII
अभ्यासपच्त्रका – आठिी
िैचाररक साच्हत्य
उच्िष्टे
१. वाङ्मयीन व भावषक आकलन क्षमता वाढवविे .
२. कालानक्र
ु मे अभ्यास घटकािं ारे अध्ययन सल
ु भता वनमाथि करिे.
३. आधवु नक कालखडं ातील ववचारधारा समजनू देिे.
४ . अभ्यासाच्या व लेखनाच्या अवभरुची ववकवसत करिे.
५. वैचाररक वाङ्मयाचा पररचय घडवविे.
उपयोच्गता
१. ववचारधाराचं ी ओळख.
२. मानवी मल्ू याचं ं आकलन.
३. भावषक आवि वाङ्मयीन सौन्दयथ दृष्टीचे ववकसन.
४. ववववध तत्त्वज्ञानाचा पररचय.
५. सामावजक प्रश्नांची ओळख.
अभ्यास घटक अभ्यास घटक : एकूि तावसका ५५
स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे च्या मराठी अभ्यास मडं ळाकडून ' च्िचारिेध '
(संपादक : डॉ के शव सखाराम देशमख
ु , डॉ. बाबरु ाव वभवाजी खंदारे , डॉ. पी. ववठ्ठल ) िे संपावदत
पस्ु तक अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
१. लोकवितवादी
२. मिात्मा जोतीराव फुले
३. ताराबाई वशदं े
४. मिाराजा सयाजीराव र्ायकवाड
५. प्रबोधनकार ठाकरे
६. र्ोववंद पानसरे
७. शरद पाटील
८. यशवतं मनोिर

प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ३ श्रेयाक , ७५ गि
ु
अतगात मूल्याकन CA – २५ गुि
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ांसाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – ५० गुि
प्रश्न पविला अवनवायथ असेल. त्यात ‘अ’ आवि ‘ब’ असे दोन ववभार् असतील. ‘अ’मध्ये वटपा
असतील. तीन पैकी एक टीप सोडवावी. ववभार् ‘ब’ मध्ये एम सी क्यू ववचारले जातील त्यांचे स्वरूप
वस्तवु नष्ठ प्रश्न या प्रकारचे असेल.
प्रश्न क्रमाक
ं दोन ते पाच यानं ा अंतर्थत पयाथय असतील. या प्रश्नाचं े स्वरूप दीघोत्तरी प्रश्न अशा प्रकारचे
असेल.
सवथ प्रश्नांना समान दिा र्िु आिेत.
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकावं र प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐवच्िक)
शैक्षविक वषथ - २०२०-२०२१पासनू
सत्र – चौथे
संके ताक- MAR- VIII
अभ्यासपच्त्रका – आठिी
मराठी लोकिाङमय
उच्िष्टे
१. वाङ्मयीन व भावषक आकलन क्षमता वाढवविे .
२. अध्ययन सल
ु भता वनमाथि करिे.
३. लोक संस्कृ तीचे स्वरूप समजनू देिे.
४. अवभरुची ववकवसत करिे.
५. लोकपरंपरांचा पररचय घडवविे.
उपयोच्गता
१. लोकधारांची ओळख.
२. मानवी मल्ू यांचं आकलन.
३. भावषक आवि वाङ्मयीन सौन्दयथ दृष्टीचे ववकसन.
४. ववववध लोकपरंपराचं ा पररचय.
५. सांस्कृ वतक प्रश्नांची ओळख.
अभ्यास घटक : एकूि तावसका ५५
१. लोकवाङमय: संकल्पना व स्वरूप
२. लोककर्ा
३. लोकर्ीत
४. ओवी, उखािे, म्ििी व वाक्प्रचार
५. लोकसमाजतु ी, लोकोिी, लोकभ्रम, प्रर्ा इ.
सिभा ग्रथ
लोक संस्कृ तीचे उपासक – रा. वचं. ढेरे
लोकदैवताचं े ववर्श् – रा. वच.ं ढेरे

लोक संस्कृ तीची वक्षवतजे – रा. वचं. ढेरे
लोक सावित्याचे अंत:प्रवाि – प्रभाकर मांडे
लोकरंर्भमू ी – प्रभाकर मांडे
सीमावती लोकर्ीते: आस्वाद आवि आकलन – ववठ्ठल जबं ाले
भेवदक कववता: स्वरूप आवि लाविी – मिादेव देशमख
ु
ववदभाथचा डिाका - िररश्चंद्र बोरकर
दळि दळीते दळीते... धमथ माझा जार्ववते – सुभाष शेकडे
लोकसावित्याची रूपरे षा – दर्ु ाथ भार्वत
लोकसवं चत – तारा भवाळकर
सि उत्सवाची र्ािी - चत्रभजु कदम
प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ३ श्रेयाक , ७५ गि
ु
अतगात मूल्याकन CA – २५ गुि
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ासं ाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – ५० गुि
प्रश्न पविला अवनवायथ असेल. त्यात ‘अ’ आवि ‘ब’ असे दोन ववभार् असतील. ‘अ’मध्ये वटपा
असतील. तीन पैकी एक टीप सोडवावी. ववभार् ‘ब’ मध्ये एम सी क्यू ववचारले जातील त्याचं े स्वरूप
वस्तवु नष्ठ प्रश्न या प्रकारचे असेल.
प्रश्न क्रमांक दोन ते पाच यांना अंतर्थत पयाथय असतील. या प्रश्नांचे स्वरूप दीघोत्तरी प्रश्न अशा प्रकारचे
असेल.
सवथ प्रश्नांना समान दिा र्िु आिेत.
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकांवर प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
अभ्यासक्रम - वव्दतीय भाषा - मराठी (Second Language )
शैक्षविक वषथ – २०२०-२१ पासनू
सत्र – चौथे
संके ताक- MAR- S.L. - IV
अभ्यासपवत्रका – चौर्ी
'साच्हत्यसररता ’
(बी.ए., बी. कॉम., बी. एससी. आवि इतर पदवी वितीय वषाथसाठी)
उच्िष्टे
१. ववद्याथ्यांची भावषक जािीव समृध्द करिे.
२. मराठी सावित्याची परंपरा व स्वरूपाचा पररचय करून देिे.
३. ववद्याथ्यांचे वैचाररक पोषि करिे.
४. मराठी सावित्याची आवड वनमाथि करिे.
५. मराठी भाषा उपयोजन.
उपयोच्गता
१. मध्ययर्ु ीन व आधवु नक र्द्य - पद्य वाङ्मयाचा पररचय.
२. मराठीतील वाङ्मयप्रकारांची ओळख.
३. मराठी सावित्यवनवमथती आवि त्याच्ं या प्रेरिा याचं े आकलन .
४. मराठी भाषेतील व्याकरिाचे उपयोजन
५. मराठी र्द्य - पद्य घटकांच्या स्वरूपाचे ज्ञान.
अभ्यास घटक : एकूि तावसका ५५
या अभ्यासक्रमासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे च्या मराठी अभ्यास मंडळाकडून
'सावित्यसररता ' - (संपादक : डॉ. सवु नता सांर्ोले, डॉ. मर्ु सावंत, डॉ. सभु ाष कदम ) िे संपावदत पस्ु तक
अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
गद्य च्िभाग
१. नांर्-याचे बळ – र्ार्ासप्तशती – र्ार्ा ७८९
२. मक
ु ंु दराव पाटील – शेतक-यांची वस्र्ती – सत्यशोधकांचे शेतकरीववषयक ववचार
३. वलओ टॉलस्टॉय ( अनुवाद - साने र्रुु जी) - कलाक्षेत्रातील श्रेष्ठत्ववाद – कला म्ििजे काय?
४. र्र्ं ाधर पानताविे – न्ययु ॉकथ ची पररषद

५.
६.
७.
८.

जनादथन वाघमारे – मिात्मा बसवेर्श्र
वशरीष र्ोपाळ देशपांडे – नाट्यर्ृिाच्या फे -यात – बावनवीर
भास्कर बडे – वखला-या – वखला-या
उवमथला चाकूरकर – वतआनमेन चौक – ड्रॅर्नच्या देशात

पद्य च्िभाग
१. संत मि
ु ाबाई - मंर्ु ी उडाली आकाशी
२. संत नामदेव – अभंर्
३. बी रघनु ार् – ते न वतने कधी ओळवखले – पन्ु िा नभाच्या लाल कडा
४. उत्तम कोळर्ावकर – काळजाच्या ववस्कटलेल्या वचध्ं या – जर्ं लझडी
५ अववनाश आवलर्ावकर – पेरिी
६. शवशकांत विर्ं ोिेकर – मी वाट पिातोय - ऋतपु वथ
७.वजतेंद्र कुवर – तू एकदा पनु वेचा – व्िाईट वलली
८ दयासार्र बन्ने – पाखराचं े िायकू – वतफि
दयाकरि च्िभाग
१. समास – िंि , बिुव्रीिी
२. अर्ाथलंकार – उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा
प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ३ श्रेयाक , ७५ गि
ु
अतगात मूल्याकन CA – २५ गुि
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ासं ाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – ५० गुि

प्रश्न पविला अवनवायथ असेल. त्यात ‘अ’ आवि ‘ब’ असे दोन ववभार् असतील. ‘अ’मध्ये वटपा
असतील. तीन पैकी एक टीप सोडवावी. ववभार् ‘ब’ मध्ये एम सी क्यू ववचारले जातील त्यांचे स्वरूप
वस्तवु नष्ठ प्रश्न या प्रकारचे असेल.
प्रश्न क्रमाक
ं दोन ते पाच यानं ा अंतर्थत पयाथय असतील. या प्रश्नाचं े स्वरूप दीघोत्तरी प्रश्न अशा प्रकारचे
असेल.
सवथ प्रश्नांना समान दिा र्िु आिेत.
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकांवर प्रश्न ववचारण्यात येतील.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे
मराठी कौशल्य ववकास अभ्यासक्रम
Skill Enhancement Course
शैक्षविक वषथ – २०२०-२१ पासनू
सत्र – चतुथा
संके ताक- MAR- SEC - II
अभ्यासपवत्रका – दसु री
'मराठी भाच्षक कौशल्ये : लेखन कौशल्ये ’
(बी. ए., बी. कॉम., बी. एससी. आवि इतर पदवी वितीय वषाथसाठी)
उच्िष्टे
१. ववद्याथ्यांच्या भावषक क्षमतांचा ववकास करिे
२. लेखन कौशल्ये ववकवसत करिे
३. मराठी भाषेचे उपयोजन लक्षात घेिे.
४. ववववध व्यवसायातील सधं ी लक्षात घेिे
५. मराठी भाषेच्या वैवशष्ट्याचं ी ओळख करून देिे
उपयोच्गता
१. लेखन कौशल्य ववकासाला सिाय्य.
२. मराठी भाषा क्षमतेच्या वाढीस मदत.
३. लेखन क्षेत्राची दारे खल
ु ी
४. ववववध व्यवसाय क्षेत्रात संधी
अभ्यास घटक
या अभ्यासक्रमासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे च्या मराठी अभ्यास मंडळाकडून
'व्यविमत्व ववकासासाठी संभाषि व लेखन कौशल्ये ' - (संपादक : डॉ. पृथ्वीराज तौर, डॉ. शैलेन्द्र लेंडे,
डॉ. वंदना मिाजन ) िे संपावदत पस्ु तक अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले आिे.
लेखन कौशल्ये - एकूि ताच्सका ४५
१. लेखन कौशल्ये - प्रतीक्षा तालर्ं कर
२. सवं ाद लेखन - राजकुमार तार्ं डे
३. जाविरात लेखन – रवी पवार
४. र्ीतलेखन – ववनायक पवार

(ववद्याथ्यांनी सदरील लेखन कौशल्ये आत्मसात करावयाची आिेत. नाटक, वचत्रपट व
श्रवु तका यातील संवाद, वनरवनराळ्या माध्यमांसाठी मिाववद्यालय अर्वा संस्र्ेची कल्पक व
अवभनव जाविरात त्याप्रमािे मिाववद्यालय-वववशष्ट कायथक्रम-प्रसंर् याबद्दल प्रत्यक्ष
र्ीतवनवमथती करावयाची आिे. )
प्रश्नपच्त्रके चे प्रारूप – ५० गुि , २ श्रेयाक
अतगात मूल्याकन CA – २५ गुि
घटक चाचिी – १ - १० र्िु
र्ृिपाठ - १ – १० र्िु
चचाथसत्र – १ - ०५ र्िु ांसाठी
सत्रात मूल्यमापन ESE – २५ गुि
1.
2.
3.
4.

कौशल्य ववकास प्रकल्प कायथ – १० र्िु
कौशल्य मल्ु यांकन – १० र्िु
कौशल्यकायाथचे सादरीकरि – ०५ र्िु
अभ्यासपवत्रके तील सवथ घटकांवर प्रश्न ववचारण्यात येतील.

