
 

 

 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदडे 

ववषय – मराठी 

 

अभ्यासक्रम  

 एम. ए. मराठी  

वितीय वषथ  

सत्र वतसरे आवि सत्र चौर्े  

 

शैक्षविक वषथ - २०२०-२०२१ (जून २०२०) पासून 

 

 

 

 

 

 



स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

 

सत्र वतसरे  

अभ्यासपवत्रका : IX -  साहित्य समीक्षाशास्त्र  

अभ्यासपवत्रका : X –  सामाहजक भाषाहिज्ञान 

 

अभ्यासपवत्रका : XI - साठोत्तरी िाङ्मयीन प्रिाि  

वकंवा 

अभ्यासपवत्रका : XI - लोकसंस्कृती ि मराठी  लोकसाहित्य 

 

अभ्यासपवत्रका : XII - एका लेखकाचा अभ्यास  - मध्ययुगीन - संत तुकाराम 

वकंवा  

अभ्यासपवत्रका : XII - एका लेखकाचा अभ्यास - आधुहनक - नागनाथ कोतापल्ले  

सत्र चौर्े  

अभ्यासपवत्रका : XIII - समीक्षापद्धती आहि साहित्य  संशोधन 

अभ्यासपवत्रका : XIV - मध्ययुगीन मराठी िाडमयाची सांस्कृहतक पार्श्वभूमी  

 

अभ्यासपवत्रका : XV - मराठी िैचाररक साहित्य 

 वकंवा  

अभ्यासपवत्रका : XV - तौलहनक साहित्य  

 

अभ्यासपवत्रका :XVI - प्रादेहशक साहित्य  

वकंवा  

अभ्यासपवत्रका :XVI - अमराठी प्रांतातील मराठी साहित्य 

 

अभ्यासपवत्रका : XVII – प्रकल्पलेखन 



 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

 

ताहसकांचे हनयोजन    (सिव अभ्यास पहिकांसाठी)  

आठवड्याच्या तावसका  तावसकेचा कालावधी 

           ०४           ५० वमवनटे 

५० वमवनटे X ५० तावसका =     ४ तास (४२ तास ) 

 

 

प्रश्नपहिकेचे प्रारूप ि गुिहिभाजन  : एकूि गुि १००  (सिव अभ्यास पहिकांसाठी) 

अंतगवत मुल्यांकन - २५ गुि  

घटक चाचिी २ १० गिु 

सेवमनार २  १० गिु 

स्वाध्याय १   ०५ गिु 

एकूि    २५ गिु 

सिांत परीक्षा - ७५ गिु      

प्र. १ ला  पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न   १५  गिु   

प्र. २ रा  पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न    १५ गिु    

प्र. ३ रा  पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न       १५ गिु  

प्र. ४ रा  पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न       १५ गिु   

प्र. ५ र्ा टीपा द्या (पाचपैकी तीन)  १५ गिु    

एकूि         ७५ गिु   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सि – हतसरे 

अभ्यास पहिका – IX  - साहित्य समीक्षाशास्त्र 

 

उहिष्टे  

सावित्याचे स्वरूप लक्षात घेिे . 

सावित्याची प्रयोजने समजावनू घेिे. 

सावित्य वनवमथतीची प्रवक्रया समजावनू दिेे. 

 सावित्याची आस्वादप्रवक्रया समजनू घेिे. सावित्याची भाषा अभयासिे. 

सावित्य आवि समाज यातील परस्पर संबंध लक्षात घेिे 

वाङ्मय प्रकारांची संकल्पना समजावनू दिेे  

वाङ्मयीन मलू्ये अभ्यासिे. 

उपयोहगता  

सावित्याचे स्वरूप, प्रयोजने आवि वनवमथती प्रवक्रया, प्रयोजने आवि वनवमथती प्रवक्रया यांचा अनुबंध लक्षात 

येईल  

सावित्याची भाषा आवि आस्वाद प्रवक्रया समजनू घेता येईल.  

सावित्य आवि समाज अनुबंध उलगडता येईल  

सावित्याचे आकलन, मलू्यमापन आवि ववशे्लषि करण्याची समीक्षादृष्टी वनमाथि िोईल. 

अभ्यास घटक  

सावित्याचे स्वरूप  

सावित्याचे प्रयोजन 

सावित्याची वनवमथती प्रवक्रया 

रसववचार 

वाङ्मयीन मलू्ये 

वाड्मयप्रकाराची संकल्पना  

मराठी समीक्षेचा धावता आढावा 



 

संदभव गं्रथ  

सावित्याचे तत्वज्ञान - वव.ना. ढवळे 

भारतीय सावित्यशास्त्र – ग. त्र्यं दशेपांडे 

रसववमशथ – के ना. वाटवे 

अवभनव काव्यप्रकाश – रा. श्री. जोग 

अवभनव सावित्यशास्त्र – भालचंद्र खांडेकर, लीला गोववलकर 

काव्यशास्त्रप्रदीप – स. रा. गाडगीळ 

मराठीच ेसावित्यशास्त्र – मा. गो. दशेमखु 

सावित्यववचार – वद. के. बेडेकर 

सावित्याची भाषा – भालचंद्र नेमाडे 

सावित्यशास्त्रः स्वरुप आवि समीक्षा – वसंत पाटिकर 

काव्यशास्त्र पररचय – वशवशंकर उपासे  

सावित्याचे तत्वज्ञान –   वव. ना. ढवळे 

सावित्यातील संप्रदाय – रा. शं.वावळंबे  

मार्कसथवादी सावित्यववचार – के. रं. वशरवाडकर  

सावित्यकारि – पथृ्वीराज तौर  

मराठी टीका – वसंत दावतर  

समीक्षेची नवी रूपे – गंगाधर पाटील  

समीके्षतील नव्या संकल्पना – (संपा) डॉ. मनोिर जाधव 

समीक्षा: प्रयोजन आवि कायथ - अवनल सिस्रबदेु्ध 

समीक्षा: संकल्पना आवि स्वरूप - डॉ.भास्कर शेळके/ प्रा.शवशकांत साळवे 

समीक्षा मीमांसा - गंगाधर पाटील 

काव्याची भषूि े- म.वा.धोंड 

सावित्यशास्त्र -  डॉ.नानासािबे सयूथवंशी 

सावित्यववववध आवि समीक्षा - डॉ. सशुीलकुमार  वचमरेू 

मलू्यवेधी सम्यक समीक्षा – सा. द. सोनसळे 

वाङ्मयीन वाद - संपा. वसताराम रायकर, पंवडत टापरे  

 

 

 



 

 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – वतसरे 

अभ्यासपहिका : X – सामाहजक भाषाहिज्ञान 

 

उहिष्टे  

सामावजक भाषाववज्ञान या अध्ययनक्षेत्राचा पररचय करून दिेे. 

सामावजक भाषाववज्ञान पायाभतू संकल्पनांचा अभ्यास व्िावा. 

समाजातील वलंगभेदाचा भाषेवर िोिारा पररिाम जािनू घेिे. 

भाषा, ववचारआवि संस्कृतीयांच्या  अनुबंधाचाअभ्यास व्िावा. 

 

उपयोहगता  

सामावजक भाषाववज्ञान या अभ्यासशाखेचा पररचय िोईल 

भाषा आवि सामावजक व्यविार यातील आंतरसंबंधांचा अभ्यास िोईल.  

संदभाथनसुार व पररवस्र्तीनुसार भाषेत वदसून येिाऱ्या भेदांचा अभ्यास िोईल. 

सामावजक संज्ञापन प्रवक्रयेतील भाषासंपकाथच ेस्वरूप कळेल. 

 

अभ्यास घटकः 

सामावजक भाषाववज्ञान : स्वरुप आवि ववस्तार 

सामावजक भाषाववज्ञान : पायाभतू संकल्पना 

भाषा आवि समाज 

भाषा आवि वलंगभेद 

भाषा, ववचार आवि संस्कृती 

भाषा – संपकथ  

 

संदभवगं्रथ  

सामावजक भाषाववज्ञान - डॉ. रमेशधोंगडे 



सामावजक भाषाववज्ञान  - संपा. डॉ. जयश्री पाटिकर 

दखनीभाषा : म-िाटीसंस्कृतीचाएकआववष्कार – श्री. रं. कुलकिी 

बोली: समाज, सावित्य आवि संस्कृती – कैलास सावेकर  

व-िाड इवतिास आवि बोली – ववठ्ठल वाघ  

भारतीय भाषांचे लोकसवेक्षि, मखु्य संपादक : डॉ. गिेश दवेी मिाराष्रातील बोलींचे संपादक : अरुि 

जाखडे 

भाषावचंतन - केशव सखाराम दशेमखु 

समाजभाषाववज्ञानः प्रमखु संकल्पना – वरखेडे, डॉ रमेश,  

भाषा आवि संस्कृती – कालेलकर, डॉ ना. गो.  

भाषाः इवतिास आवि भगूोल- कालेलकर, डॉ ना. गो. 

सामावजक भाषाववज्ञान - जोशी, डॉ प्रभाकर, गोखले डॉ चारुता 

वैखरीः भाषा आवि भाषाव्यविार – केळकर, डॉ अशोक 

भयंकर सुंदर मराठी भाषा - पुंडे, द. वद. 

बेलभाषा - बेलवलकर समुन 

मराठवाडा सीमाभागातील बोली व संस्कृती- प्राचायथ डॉ आशा मुंडे 
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एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – वतसरे 

अभ्यासपवत्रका : XI - साठोत्तरी िाङ्मयीन प्रिाि (ऐहछिक ) 

 

उहिष्ट े

सावित्यप्रवािाची संकल्पना समजनू घेिे  

सावित्यप्रवािांच्या मलू्यमापनाचा दृष्टीकोि ववकवसत करिे  

ववववध सावित्य प्रवािांची ओळख करून घेिे  

सावित्यचळवळींच्या उदयाची कारिमीमांसा करिे  

सावित्यप्रवािाववषयी उपलब्ध आलोचनेचा पररचय करून दिेे  

 

उपयोहगता  

सावित्य प्रवािाच्या संकल्पनेची ओळख िोईल. 

ववववध सावित्य प्रवाि आवि साविवत्यक यांचे मलू्यमापन कसे करावे याबाबत दृष्टीकोन ववकवसत िोईल. 

वववशष्ट लेखकाची स्र्ानवनविती कशी करावी याचे आकलन िोईल. 

सावित्य चळवळीच्या उद्याची कारिमीमा करता येईल. 

वववशष्ट लेखकांचे योगदान तपासता येईल. 

 

अभ्यास घटक 

सावित्यप्रवाि : संकल्पना आवि स्वरूप, व्याप्ती व मयाथदा. 

सावित्यप्रवाि : उदयाची कारिे. 

मराठी सावित्य प्रवािांचा पररचय : नवसावित्य, मिानगरीय सावित्य, आंबेडकरवादी सावित्य, ग्रामीि 

सावित्य,  स्त्रीवादी सावित्य, जैन सावित्य, विस्ती सावित्य, मवुस्लम सावित्य, जनसावित्य, मार्कसथवादी 

सावित्य, ववज्ञान सावित्य, कामगारांचे सावित्य, भटर्कया ववमकु्ांचे सावित्य  इ.  

 

पुढील साहित्यकृतींचा अभ्यास अपेहक्षत आिे  



आंबेडकरवादी सावित्य - त्र्यंबक सपकाळे – सरंुुग  (कववतासंग्रि) 

ग्रामीि सावित्य – भास्कर चंदनवशव -  वभंगळुवािा  (स्फुट लेख)  

मवुस्लम सावित्य - सय्यदभाई – दगडावरची पेरिी (कायथकर्न) (स्र्लूवाचन) 

भटर्कया ववमकु्ांचे सावित्य – रावजी राठोड - गोठि (कादबंरी) (स्र्लूवाचन) 

मिानगरी सावित्य – राजीव नाईक -  मोकळा (कर्ासंग्रि) (स्र्लूवाचन) 

 

संदभवगं्रथ 

साठोत्तरी मराठी वाङ्मयातील प्रवाि – शरिकुमार वलंबाळे  

सावित्य व सामावजक संदभथ – रा. ग. जाधव  

सावित्याचे सामावजक व सांस्कृवतक अनुबंध – म. स.ु पाटील  

सावित्य: प्रकृती आवि प्रवतृ्ती – गंगाधर पानताविे  

मराठी सावित्य: इवतिास आवि संस्कृती – वसंत आबाजी डिाके  

सांस्कृतीक प्रवािांची स्त्रीवादी समीक्षा – वंदना मिाजन  

सावित्यातील नवप्रवाि –  (संपा) सजुाता चव्िाि, आरेफ शेख, ववद्यादवेी कांबळे   

आंबेडकरी सावित्यातील जीवनमलू्ये – अशोक इगंळे  

धमथ विस्ताचा, ववचार सावित्याचा – सनुील आढाव  

वाङ्मयीन प्रवतृ्ती: तत्वशोध – केशव मेश्राम, पी. ववठ्ठल, ऋवषकेश कांबळे, लवलत अधाने  

सावित्य आवि अवस्तत्वाभान – वदलीप परुुषोत्तम वचत्रे  

सावित्य, समाज आवि संस्कृती – (संपा) मनोिर जाधव, केशव देशमखु, ऋवषकेश कांबळे 

मवुस्लम मराठी सावित्य – अक्रम पठाि 

मवुस्लम मराठी सावित्य: परंपरा स्वरूप आवि लेखकसूची – फ. म. शिावजंद े

ग्रामीि सावित्य : स्वरूप आवि शोध – नागनार् कोत्तापल्ले 

ग्रामीि सावित्य : लेवखकांची वनवमथती – प्रवतमा इगंोले  

ग्रामीि सावित्य आवि संस्कृती – मोिन पाटील  

ग्रामीि सावित्य – रा. रं. बोराडे  

ग्रामीि सावित्य : स्वरूप व वदशा – वासदुवे मलुाटे  

ग्रामीि सावित्य: एक वचंतन – द. ता. भोसले  

आंबेडकरी चळवळ – य. वद. फडके  

डॉ. बाबासािेब आंबेडकर – धनंजय कीर 

आंबेडकरी जलसे –  भगवान ठाकूर  

आंबेडकरी चळवळीचे अंतरंग – अजुथन डांगळे 



सावित्यवचंतन - जनादथन वाघमारे  

सषृ्टी, सौंदयथ आवि सावित्यमलू्ये - शरदचंद्र मवुक्बोध  

दवलत वाङ्मय  : पे्ररिा व प्रवतृ्ती - शंकरराव खरात  

वनळी पिाट : रा. ग. जाधव जाधव 

दवलत सावित्य : उगम आवि ववकास - योगेंद्र मेश्राम  

सावित्यातील प्रकाशधारा - डॉ वनमथलकुमार फडकुले 

दवलत शाविरी - मिेंद्र गायकवाड 

दवलत सावित्य : एक आकलन -  बाळकृष्ि कवठेकर 

मराठी कर्ा: प्रवतृ्ती आवि प्रवाि – रा. गो. चावरे 

ववद्रोिाचे पािी पेटले आिे -  रा. ग. जाधव 

सावित्य व सामावजक संदभथ - रा. ग.  जाधव 

साठोत्तरी सावित्य प्रवाि - प्रल्िाद ललेुकर 

दवलत नाटक: प्रेरिा आवि ववकास-  शैलेश वत्रभवुन  

ग्रामीि सावित्य : स्वरूप व वदशा - वासदुेव मलुाटे  

ग्रामीि सावित्य : स्वरूप व शोध - नागनार् कोतापल्ले  

मराठी सावित्य :  समाज आवि संस्कृती -आनंद यादव   

भमूी आवि भूवमका - भास्कर चंदनवशव  

ग्रामीि कर्ा : स्वरूप आवि ववकास-  वासदुवे मलुाटे   

ग्रामीि आवि नागरी समकालीन सावित्य :  प्रवतृ्ती आवि प्रवाि कुलकिी : द.वभ. कुलकिी अवभनंदन 

ग्रंर् - संपा.  मिृावलनी  पाटील व इतर  

दवलत सावित्य वचवकत्सा - सदा कराडे 

दवलत सावित्य : वचंता आवि वचंतन - गंगाधर पानताविे  

दवलत सावित्य : वसद्धान्त आवि स्वरूप - यशवंत मनोिर  

दवलतांची आत्मकर्ने :संकल्पना आवि स्वरूप - वासदुवे मलुाटे 

दवलत सावित्याची वस्र्तीगती  : केशव मेश्राम 

आवदवासी सावित्य :स्वरूप आवि समीक्षा- ववनायक तमुराम  

दवलत कववतेतील नवे प्रवाि - मिेंद्र भवरे 

ग्रामीि सावित्य : प्रेरिा आवि प्रयोजन -  श्रीराम गुंदकेर  

ग्रामीि सावित्य स्वरूप आवि समस्या - गो म.कुलकिी 

जनसावित्य - सभुाष सावरकर  

मलू्यशोध - मोतीराम कटारे 



आंबेडकरी कववता – (संपा) पद्माकर तामगाडगे  

फुले आंबेडकरी पे्ररिेचे नवे कवी नवे आकलन – मोतीराम कटारे  

सवथदशी डॉ. बाबासािबे आंबेडकर – संपादक: डॉ. पी. ववठ्ठल, डॉ. नागोराव कंुभार  

१९८० नंतरचे मराठी सावित्य: स्वरूप आवि समीक्षा-  संपा. डॉ जयद्रर् जाधव/ डॉ भरत दशेमखु,  

प्रत्यय- फ.म.शिावजंद े

मवुस्लम मराठी सावित्य पे्ररिा आवि स्वरूप- प्रा.फ.म.शिावजंद/ेडॉ.फारूक तांबोळी 

मराठवाड्याची ग्रामीि कर्ा - डॉ.जयदवेी पवार, सवुवधा प्रकाशन सोलापूर. 

१९९१ नंतरच,े ग्रामीि सावित्य स्वरूप आवि संदभथ- संपा. डॉ.जयद्रर् जाधव/ प्रा.चंद्रकांत शेरखाने,  

सावित्य दपथि - डॉ.भालचंद्र वशंद े

नवदोत्तरी मराठी: रंग आवि अंतरंग – रा. गो. चावरे  

भटर्कया ववमकु्ाची आत्मकर्ने स्वरूप आवि संकल्पना-  डॉ.अंकुशकुमार चव्िाि 

मलू्यवेधी सम्यक समीक्षा – सा. द. सोनसळे 

आंबेडकरी चळवळ आवि दवलत सावित्य – कीतीकुमार मोरे  

सावित्यातील जािीवा  स्वरूप आवि ववशे्लषि- कीतीकुमार मोरे  

आवदवासी: समाज, संस्कृती आवि सावित्य – (सं) वैजनार् अनमुलवाड 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – वतसरे  

अभ्यासपवत्रका : XI – लोकसंस्कृती ि मराठी  लोकसाहित्य (ऐहछिक ) 

उहिष््टये 

लोकसंस्कृतीचे स्वरूप समजनू घेिे. 

समाज आवि लोकसंस्कृतीचा अभ्यास करिे.  

बोलींचा आवि सांस्कृवतक परंपरांचा  अभ्यास करिे.  

लोकतत्वे समजनू घेि.े   

उपयोहगता 

ववद्याथ्याांना सावित्य आवि संस्कृतीचे वैभव समजनू घेता येईल.  

लोकसावित्यातील समाजवास्तवाचा पररचय िोईल. 

लोकजीवनाकडे पािण्याची नवी दृष्टी वमळेल. 

लोकसंस्कृतीशी पररचय िोईल. 

लोकसंस्कृतीचे वेगळेपि कळून येईल. 

घटक  

लोकसंस्कृतीः संकल्पना 

लोकसावित्य :  संकल्पना 

मराठी लोकसंस्कृती आवि मराठी लोकसावित्य: अनुबंध  

लोकसावित्य आवि अन्य अभ्यासशाखा  

लोकसावित्याचे प्रकार – लोकगीत. लोककर्ा, लोकनाट्य  

अंतगवत मुल्यांकन  - ववद्याथ्याांनी आपल्या गावातील एखादी लोककर्ा अर्वा लोकगीत संकवलत 

करून आिावे.  

संदभवगं्रथः 

लोकसावित्याची रूपरेखा – दगुाथ भागवत  

लोकसावित्याचे स्वरूप – प्रभाकर मांडे  

लोकसावित्याचे अंत:प्रवाि – प्रभाकर मांडे  

लोकसावित्य मीमांसा – ववश्वनार् वशंद े 



लोकसावित्य: शोध आवि समीक्षा – रा. वचं. ढेरे  

मराठी लोककर्ा – मधकुर वाकोडे  

लोकसावित्याचे संशोधन – भाऊसािबे गमे, धनराज धनगर  

सीमा प्रदशेातील लोकगीते : आकलन व अभ्यास – भगवान वदरंगे  

सि उत्सवाची गािी- चत्रभजू कदम  

लोकसावित्याचे अंतरंग – रमेश कुबल  

लोकसावित्य : उगम आवि ववकास - शरद व्यविारे  

लोकसावित्य : संकल्पना व स्वरूप  : शरद व्यविारे  

लोकरंगभमूी -  प्रभाकर मांडे लोकसंस्कृतीचे उपासक - रामचंद्र वचंतामि ढेरे  

धमथ आवि लोकसावित्य - रामचंद्र वचंतामि ढेरे  

लोकसावित्य मीमांसा  - भाग १ व २ - डॉ ववश्वनार् वशंद े

लोकसावित्याचा क्षेत्रीय अभ्यास - गंगाधर मोरजे 

लोकसावित्य शब्द आवि प्रयोग : तारा भवाळकर  

लोकनागर रंगभमूी-  तारा भवाळकर 

लोकसावित्य संशोधन पद्धती - अवनल सिस्त्रबदेु्ध  

मराठी लोककर्ा - मधकुर वाकोडे  

सीमावती लोकगीते : आस्वाद आवि आकलन - ववठ्ठल जंबाले 

गोंधळयाचे लोकसावित्य : धोंडीराम वाडकर 

मोरजाई - धोंडीराम वाडकर 

मसिजोग्याचे लोकजीवन - धोंडीराम वाडकर 

लोकसावित्य: जीवनकला – मािशे्वरी गाववत  

आवदम जीवनाववष्कार – मािशे्वरी गाववत  

लोकसावित्य लोकसंस्कृती – ववद्या व्यविारे  

पारंपररक नाट्यरूप: लोकोत्सव-  संजय दशेमखु 

लोकसंस्कृती: बंध- अनबंुध -  डॉ.द.ता.भोसले 

लोकसंस्कृती: स्वरूप आवि ववशेष-  डॉ.द.ता.भोसले 

 

 

 

 

 



 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – वतसरे 

अभ्यासपवत्रका : XII - एका लेखकाचा अभ्यास  - मध्ययुगीन - संत तुकाराम (ऐहछिक) 

  उहिष्टे  

मध्ययगुीन मराठी सावित्याच्या वनवमथती काळातील राजकीय, सामावजक, संस्कृवतक आवि धावमथक 

पररवस्र्तीचे अवलोकन व्िावे 

मध्य काळातील संतांचे चररत्र ज्ञात व्िावे 

अभंग वांङ्मय प्रकाराचा पररचय घडावा  

संत तकुारामांच्या अभंग रचनेतील वैववध्यपिूथतेची माविती करून दिेे 

उपयोहगता 

संत तकुारामांच्या समकालीन समकालीन पररवस्र्तीचे अवलोकन िोईल 

संत तकुारामांचे चररत्रात्मक माविती प्राप्त िोईल. 

अभंग या काव्य छंद प्रकाराचा पररचय वमळेल. 

 संत तकुारामांच्या अभंग रचनेतील वैववध्यपिूथतेचा पररचय िोईल. 

 मध्ययगुीन मराठी कववतेचे वनखळ सौंदयथ समजावनू देिे शर्कय िोईल िोईल. 

अभ्यास घटक  

संत तकुाराम यांचे जीवन चररत्र  

संत तकुाराम यांच्या लेखनाच्या पे्ररिा, स्वरूपववशेष  

संत तकुाराम यांच्या कववतेचे योगदान 

नेमलेले पसु्तक - 

आनंदाचा डोि – रा. ग. जाधव  

 

संदभव गं्रथ  

श्री सकल संत अभंग गार्ा  

प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इवतिास - संपा. अ.ना. दशेपांडे 

प्राचीन मराठी वाङ्मयाचे स्वरूप - ि.श्री. शेनोलीकर 

पाच भवक्संप्रदाय - र . रा. जोशी 



ववद्रोिी तकुाराम - आ.ि. साळंुखे  

संत पंत व तंत - श्री म माटे 

तकुाराम - भालचंद्र नेमाडे  

यगुपरुुष तकुाराम - वकशोर सानप  

समग्र तकुाराम दशथन - वकशोर सानप  

पनु्िा तुकाराम - वदलीप परुुषोत्तम वचत्रे 

तकुाराम व्यवक्त्व आवि कववत्व - वकशोर सानप, मनोज तायडे  

तकुा संदशे – ववठ्ठल जंबाले  

संतकवी तुकाराम - वनमथलकुमार फडकुले 

पाच संत कवी - डॉ शं गो तळुपळेु  

संत वाङ्मयाची सामावजक फलश्रतुी -गं. बा.  सरदार  

मराठी संतांचे सामावजक कायथ - वव. वभ. कोलते  

मराठी संत मंडळाचे ऐवतिावसक कायथ - बा.र. सुंखठनकर 

संत तकुाराम चररत्र - ल.रा.पांगारकर 

संत तकुाराम: एक वचंतन -  वनमथलकुमार फडकुले 

संत सावित्याची संकल्पना - डॉ.व.वद.कुलकिी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – वतसरे 

अभ्यासपवत्रका : XII - एका लेखकाचा अभ्यास - आधुहनक - नागनाथ कोत्तापल्ले (ऐहछिक) 

उहिष्टे  

लेखकाच्या व्यवक्मत्त्वाची जडिघडि, लेखकाची वाङ् मयीन वनवमथती, पे्ररिा व समकालीन सांस्कृवतक 

व वाङ् मयीन वातावरि समजनू घेिे आवि त्यांच्या परस्पर संबंधाचा शोध घेिे. 

एकाच लेखकाच्या ववववध वाङ् मयीन प्रकारांतनू प्रकटिाऱ् या वाङ् मयीन व्यवक्मत्त्वाचा शोध घेिे. 

लेखकाची वैववध्यपिूथ वनवमथती व त्याचे वाङ् मयातील योगदान याचा ववचार करिे. 

लेखकाचे जीवनववषयक तत्त्वज्ञान व त्याचे सावित्यसंस्कृतीमधील आववष्कार याची संगती लाविे. 

लेखकाची वाङ् मयीन दृष्टी व त्याची सावित्यदृष्टी यातील अनुबंध शोधिे. 

लेखकाच्या सावित्यकृतीचे आकलन, आस्वाद व मलू्यमापन करिे. 

उपयोहगता  

लेखकाच्या सावित्यकृतीचे आकलन व आस्वाद घेण्यास मदत िोते. 

लेखकाच्या लेखनशैलीचे स्वरूप समजनू घेण्यास मदत िोते. 

कर्ा आवि कादबंरी यांच्या अभ्यासातून जीवनदशथन व समाजदशथन घडते. 

समीक्षाग्रंर्ातनू लेखकाची वाङ् मयववषयक व सावित्यववषयक दृष्टी समजनू घेता येते. 

नवोवदत लेखकांना लेखनववषयक पे्ररिा व वदशा वमळते. 

अभ्यासघटक  

नागनार् कोत्तापल्ले यांचे लौवकक आवि वाङ्मयीन व्यवक्मत्व  

मराठवाडा आवि नागनार् कोत्तापल्ले  

नागनार् कोत्तापल्ले यांचे कववता, कर्ा, कादंबरी व वैचाररक लेखन  

पढुील सावित्यकृतींचा ववशेष अभ्यास  

१. साववत्रीचा वनिथय  (कर्ासंग्रि) 

२. गांधारीचे डोळे  (कादंबरी) 

(वरील दोन अभ्यासग्रंर् सत्रांत परीके्षसाठी ) 

३. उद्याच्या सुंदर वदवसासाठी (िा वैचाररकलेख संग्रि  अंतगथत मलू्यमापनासाठी आि.े) 

४. मडूस ् (कववतासंग्रि – स्र्लूवाच) 



५. सावित्याचा अन्वयार्थ (समीक्षाग्रंर्  – स्र्लूवाचन) 

संदभवगं्रथ  

नागनार् कोत्तापल्ले : सावित्य आवि समीक्षा – शंकर राऊत 

नागनार् कोत्तापल्ले: सावित्य, स्वरूप आवि समीक्षा – तषुार चांदवडकर, पथृ्वीराज तौर  

डॉ. नागनार् कोत्तापल्ले : व्यक्ी आवि वाङ् मय – प्रा. शैलेश वत्रभुवन 

ग्रामीि सावित्य : स्वरूप आवि समीक्षा – आनंद यादव 

समकालीन सावित्य चचाथ – संपा. डॉ. मनोिर जाधव,  

ग्रामीि सावित्य : प्रेरिा आवि प्रयोजन – श्रीराम गुंदकेर 

मराठवाड्याची कर्ा – संपा. वासदुेव मलुाटे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – चौर्े 

अभ्यासपवत्रका : XIII - समीक्षापद्धती आहि साहित्य  संशोधन 

 

उहिष्टे  

सावित्य कलाकृतीचे योग्य मलू्यमापन करिे. 

सावित्य समाज आवि संशोधनाचा अनबंुध लक्षात घेऊन योग्य मलू्यमापन आवि सत्यशोधन करिे. 

भतूकाळ आवि वतथमान काळाच्या पाश्वथभमूीवर योग्य मलू्यमापन, सत्यशोधन, कायथकारि संबंध आवि 

दृश्य बदलाचा अभ्यास करिे 

समाजातील सामावजक संदभथ आवि ऐवतिावसक सत्य, तसेच ऐवतिावसक घटना व प्रवतभा ज्ञानाचा 

आकलन करून घेिे 

प्रवतभाववज्ञानाचे आकलन करून घेिे 

उपयोहगता 

ववववध प्रकारच्या सावित्य आवि भावषक आकलन व अभ्यासासाठी परूक. 

सावित्य समाज संस्कृती आवि वांग्मयीन प्रवाि प्रवतृ्ती यांच्या सखोल आवि पररपिूथ अध्ययन-अध्यापन 

आवि समीक्षा व संशोधनासाठी मित्त्वाचे आिे 

समीक्षा व संशोधन संदभाथत सत्यशोधन व मलू्यमापन करण्यासाठी  आवश्यकता  

साविवत्यक कलावंत समाज आवि संस्कृती यांचा अनुबंध लक्षात घेण्यासाठी सावित्य व संशोधन 

पद्धतींची गरज मित्वाची ठरते. 

अभ्यास घटक  

सावित्य समीक्षा: स्वरूप क कायथ 

अ. समीक्षा पद्धती  

समाजशास्त्रीय अभ्यास पद्धती 

चररत्रात्मक अभ्यास पद्धती 

मानसशास्त्रीय अभ्यास पद्धती 

आस्वादात्मक अभ्यास पद्धती 



    ब.  सावित्य संशोधन पद्धती 

सवेक्षि अर्वा विथनात्मक अभ्यास पद्धती 

तलुनात्मक अभ्यास पद्धती  

ऐवतिावसक अभ्यास पद्धती 

प्रायोवगक पद्धती 

संदभव गं्रथ  

सावित्याचे तत्वज्ञान –   वव. ना. ढवळे 

सावित्यातील संप्रदाय – रा. शं.वावळंबे  

मार्कसथवादी सावित्यववचार – के. रं. वशरवाडकर  

मराठी टीका – वसंत दावतर  

समीक्षेची नवी रूपे – गंगाधर पाटील  

समीके्षतील नव्या संकल्पना – (संपा) डॉ. मनोिर जाधव  

स्त्रीवाद आवि मराठी सावित्य – वंदना मिाजन  

वाङ्यीन वाद : संकल्पना व स्वरूप – (संपा) प्रा. सीताराम रायकर आवि इतर  

उत्तर आधवुनकतावाद : समकालीन सावित्य, समाज व संस्कृती – बी. रंगराव  

बालसावित्य : आकलन आवि समीक्षा – ववद्या सवेु बोरसे  

समीक्षा: प्रयोजन आवि कायथ- अवनल सिस्रबदेु्ध 

काव्याची भषूि े- म.वा.धोंड, पद्मगंधा प्रकाशन पिुे 

मलू्यवेधी सम्यक समीक्षा – सा. द. सोनसळे 

स्त्रीवाद आवि समाज पररवतथन – वंदना मिाजन  
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सत्र – चौर्े  

अभ्यासपवत्रका : XIV – मध्ययुगीन मराठी िाडमयाची सांस्कृहतक पार्श्वभूमी  

 

उहिष््टये 

मध्ययगुीन मराठी सावित्याचा पररचय करून दिेे मराठी संस्कृतीची ओळख करून दिेे  

ववववध सावित्य कालखंडातील ववववध प्रवाि प्रवतृ्ती आवि पे्ररिा यांचा पररचय करून दिेे 

राजकीय, सामावजक आवि सांस्कृवतक वस्र्त्यंतराची माविती दिेे. 

क्रमाक्रमाने सावित्याची वनवमथती कशी झाली याची माविती करून दिेे. 

काळाची वैवशष््टये समजनू घेिे. 

उपयोहगता  

संस्कृती अभ्यासाची संकल्पना स्पष्ट िोईल. 

संस्कृती आवि सावित्य यांचे अन्योन्य संबंध लक्षात येतील. 

सावित्याच्या आधारे संस्कृतीचे नवे ववशे्लषि करण्याचा दृष्टीकोन ववकवसत िोईल. 

सावित्यवनवमथतीच्या बदलत्या पे्ररिा कळून येतील. 

राजसत्तेचे सावित्यावर िोिारे पररिाम लक्षात येतील. 

अभ्यास घटकः 

संस्कृती म्ििजे काय? व्याख्या आवि स्वरूप  

संस्कृतीच्या अवभव्यक्ीचे भावषक रूप  

सावित्यवनवमथतीच्या पे्ररिा – यादवकाळ, बिामवनकाळ,वशवकाळ, पेशवेकाळ. 

मध्ययगुीन  राजवट आवि मराठी सावित्य व्यविार  

भक्ी चळवळी – नार्, मिानभुाव, भागवत, समर्थ, वीरशैव, दत्त, आनंद इ 

मसु्लीम मराठी संत, विस्ती मराठी संत, जैन संत कवी   

पयाथवरि ववचार, मध्ययगुीन गद्य व पद्य रचनाबंध  

संदभवगं्रथ 



मराठी वाङ्मयाची सांस्कृवतक पाश्वथभमूी-  गो. म. कुलकिी  

अवाथचीन मराठी वाङ्मयाची सांस्कृवतक पाश्वथभमूी- सदा कऱ्िाडे  

आधवुनक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृवतक पाश्वथभमूी- दत्ता भगत  

कला, सावित्य व संस्कृती- रा.ग.जाधव  

वाङ्मयीन संस्कृती- सधुीर रसाळ  

भाषा, सावित्यकला आवि संस्कृती - सदा कऱ्िाडे  

सांकृवतक मलू्यवेध- रा.ग.जाधव  

सावित्य, समाज आवि संस्कृती- वदगंबर पाध्ये 

भारतीय संदभाथतनू स्त्रीवाद- शोभा नाईक 

आधवुनक मराठी वाङ्मयाची सांस्कृवतक पाश्वथभमूी- नरेंद्र मारवाडे  

सावित्याचे सांस्कृवतक संवचत - प्रल्िाद लुलेकर/ केशव तपेु 

मराठी सावित्याचा सांस्कृवतक संदभथ -  रा.ग.जाधव 

सांस्कृवतक पररपे्रक्षातून सावित्य – केशव तपेु  

मिानभुावसावित्य: शोधसंचार - डॉ. अववनाशआवलगावकर 

संतसावित्य : आकलनआविअध्यापन  - डॉ. अववनाशआवलगावकर 

मराठीजैनसावित्यस्वरुपआविआकलन  प्रा.  डॉ. अलका वालचाळे- सरोद े

सावित्य , संस्कृती आवि समाज प्रबोधन – संपादक- योगेंद्र मेश्राम, दत्ता भगत, सतीश बडवे  

संतांची कर्ाकववता – र. बा. मंचरकर  

मराठी विस्ती वाङमायाचा इवतिास  - विस्ती सावित्य सेवा मंडळ  

मराठी संतांचे सामावजक कायथ-  डॉ.ववष्ि ूवभकाजी कोलते 

संत तकुाराम चररत्र- ल.रा.पांगारकर,वरदा प्रकाशन पुिे. 

मिानभुाव सावित्यातील स्री प्रवतमा-  डॉ.संजय जगताप 

लीळाचररत्र संशोधन आवि समीक्षा-संपा.अववनाश अवलगावकर 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – चौर्े 

अभ्यासपवत्रका : XV - मराठी िैचाररक साहित्य (ऐहछिक) 

 

उहिष्टे  

मराठी वैचाररक सावित्याच्या अभ्यासाची आवड वनमाथि करिे. 

सावित्य परंपरांची ओळख वनमाथि करून दिेे. 

वैचाररक सावित्याचे स्वरूप  समजावनू घेिे. 

सावित्याच्या वनवमथतीमागील पे्ररिा, प्रयोजन ववशेषांची माविती दिेे. 

समकालीन राजकीय, धावमथक,, सामावजक व  सांस्कृवतक संघषाथच्या चळवळी आवि वैचाररक सावित्य 

यातील अनुबंध शोधिे. 

वैचाररक सावित्यातील वाङ्मयीन मिात्म्याची  चचाथ करिे 

वैचाररक सावित्याचे मलू्यमापन करिे 

उपयोहगता  

मराठी ववषयाच्या प्रस्ततु अभ्यासक्रमातनू वैचाररक प्रगल्भता वनमाथि िोते   

सामावजक धावमथक, सांस्कृवतक सोिादथ वटकववण्यासाठी दृष्टी प्राप्त िोण्यास मदत.  

वैचाररक वाङ्मयातील समदृ्ध परंपरेचे आकलन िोईल. 

वैचाररक मतवैवचत्र्यांची वचवकत्सा करण्यास वदशा वमळेल. 

स्वातंत्र्य, समता, बंधतुा व न्याय या आदशथमलू्यांच्या उपयोजनाची जािीव.  

वैचाररक प्रगल्भतेमळेु अभ्यासकांचे सामथ्यथ आवि मयाथदा कळण्यास मदत िोईल. 

नवोवदतांना वैचाररक सावित्य लेखनाची पे्ररिा वमळेल. 

अभ्यास घटक  

वैचाररक सावित्याची संकल्पना  

मराठी वैचाररक सावित्याची परंपरा  



मित्वाच्या ववचारवंतांचा स्र्लू पररचय  

खालील कलाकृतींचा अभ्यास अपेवक्षत आि े 

शतपत्रे – लोकवितवादी  

शेतकरी चळवळ – श्रीकांत सोळंके  

वशवरात्र – नरिर कुरंुदकर (स्र्लूवाचन)  

अनंत पैलूंचा सामावजक योद्धा: दवलतेतरांसाठी डॉ बाबासािबे आंबेडकर  – प्रल्िाद लुलेकर 

(स्र्लूवाचन) 

वस्त्रया: समाज आवि राजकारि – भारती पाटील (स्र्लूवाचन) 

संदभव गं्रथ  

प्रबोधानातील पाऊलखिुा – वनमथलकुमार फडकुले  

व्यक्ी आवि ववचार – य. वद. फडके  

प्रबोधनववचार – यशवंत मनोिर  

पररवतथनवादी चळवळी- (सं) राजशेखर सोलापुरे, जयद्रर् जाधव  

आस्र्ेचे प्रश्न – रंगनार् पठारे  

जातक – प्रल्िाद ललेुकर  

वैज्ञावनक दृष्टीकोन आवि आपि – सधुीर पानसे  

संस्कृती समाज आवि सावित्य – के. रं. वशरवाडकर  

आधवुनक मराठी वाङ्मयाचा इवतिास - संप. रा. श्री. जोग व इतर (म. सा. प. पिुे) 

गतशतक शोधताना - स. ग. मालशे 

प्रबोधनाचा पूवथरंग - संप. ल. रा. नावसराबादकर 

दवलत वैचाररक वाङ्मय – गंगाधर पानताविे 

डॉ. आंबेडकरांच ेसमाजवचंतन - डॉ. भालचंद्रखडके 

प्रबोधन आवि सावित्य - डॉ. चंद्रकांतवाघमारे 

मराठीवनबंध - लघवुनबंध : स्वरूप व वववेचन - डॉ. चंद्रकांतदऊेळगावकर 

समाज पररवतथनाच्या वदशा -डॉ. जनादथनवाघमारे 

साविवत्यक यशवंतराव चव्िाि – नानासािवे पवार  

आपले ववचारववश्व – के. रं. वशरवाडकर  

ववचारवंत आवि समाज – अशोक चौसाळकर  

कतृथत्वाचा सह्याद्री- संपा.जनादथन वाघमारे 

शेती, आत्मनाश आवि नवसंजीवन- ना.धों मिानोर 

शैलीकार यशवंतराव चव्िाि, डॉ.वशवाजीराव दशेमखु 



 

 

 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – चौर्े 

                     अभ्यासपवत्रका  :XV - तौलहनक साहित्य )ऐहछिक (  

उहिष््टये  

तलुनेची संकल्पना लक्षात येईल. 

तौलवनक सावित्य िी संकल्पना कळून येईल 

भारतीय सावित्याचा पररचय िोईल 

ववश्व सावित्याशी ओळख िोईल. 

संस्कृती अभ्यासाकडे ववद्याथ्याांचे लक्ष जाईल. 

उपयोहगता 

तलुनाकाराचा उदय  

नव्या दृष्टीकोनाशी पररचय  

भारतीय आवि ववश्व सावित्याशी परीचयामळेु आकलन वाढेल. 

प्रत्यक्ष तलुना करता येईल. 

अभ्यास घटक  

तौलवनक सावित्यः संकल्पना 

भारतीय सावित्य, राष्रीय सावित्य, ववश्वसावित्यः संकल्पना 

तलुनेच ेभारतीय सतू्र 

एकभावषक तलुना 

बिूभावषक तलुना 

संस्कृती अभ्यास 

खालील सावित्यकृतींचा अभ्यास अपेवक्षत आिे 

१. उत्र्ानगुंफा – यशवंत मनोिर  

२. पाशच्या वनवडक कववता – अनवुाद – वनरंजन उजगरे   



संदभव गं्रथ  

तौलवनक सावित्य आवि मध्ययगुीन मराठी वाङ्मय  –  र. बा. मंचरकर  

तौलवनक सावित्य: नवे वसद्धांत आवि उपयोजन – आनंद पाटील  

मराठी नाटकांवरील इगं्रजी प्रभाव – आनंद पाटील  

तळुव – आनंद पाटील  

तलुनात्मक सावित्य – वसंत बापट  

वनवशकांत वमरजकरांची काव्य समीक्षा: संदभथ आवि अन्वयार्थ – तषुार चांदवडकर  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – चौर्े 

अभ्यासपहिका :  XVI - प्रादेहशक साहित्य (ऐहछिक ) 

 

उहिष्ट े

प्रादवेशक सावित्याची संकल्पना समजनू घेिे  

प्रादवेशक सावित्याची वैवशष््टये लक्षात घेिे  

प्रादवेशक सावित्याची परंपरा अभ्यासिे  

प्रादवेशक सावित्याचा इवतिास समजनू घेिे आवि समीक्षा समजनू घेिे  

प्रादवेशक सावित्यातील सावित्यप्रकारांचा अभ्यास करिे  

उपयोहगता  

सावित्याचे प्रवाि आवि प्रकार लक्षात येतील. 

काळ आवि सावित्यलेखनाचा दृष्टीकोन याबद्दल जािीव समदृ्ध िोईल. 

मित्वाच्या प्रादेवशक लेखकांच्या लेखनाचा पररचय िोईल. 

वभन्न वभन्न सावित्य प्रवािातील कला कृतींमध्ये असिारा भूप्रदशे कसा वनराळा असतो ि ेकळून येईल.  

वनवडक कलाकृतींचा पररचय िोईल. 

अभ्यास घटकः 

प्रादवेशक सावित्य: संकल्पना  

मराठी प्रादेवशक सावित्याचे स्वरूप  

प्रदशे: ग्रामीि, आंबेडकरवादी, मिानगरी आवि ववज्ञान सावित्यातील  

वनवडक सावित्यकृतींचा अभ्यास  

चारापािी – रा. रं. बोराडे  

भईु भईु ठाव द े– सीताराम सावंत 

अकवसदीचे दािे – प्रवतमा इगंोले (स्र्लूवाचन) 

वाळवाि- रवी राजमाने (स्र्लूवाचन) 

 



संदभव गं्रथ  

आधवुनक मराठी वाङ्मायाचा इवतिास – अ.ना. दशेपांडे  

कादबंरी – ल. ग. जोग  

ग्रांवर्क मराठी भाषा आवि कोंकिी बोली – अ. का. वप्रयोळकर  

धार आवि काठ – नरिर कुरंुदकर  

प्रदवक्षिा - कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पिुे 

मराठी कादंबरीतील प्रादेवशकता – भास्कर शेळके  

मराठी प्रादेवशक कादबंरी :   स्वरूप आवि ववशे्लषि-  भास्कर शेळके 

आधवुनक मराठी लवलत वाङ्मयातील प्रादवेशकता : उद्गम आवि ववकास - तोरो आ. रा. 

ग्रामीि सावित्य : स्वरूप व शोध - नागनार् कोतापल्ले  

मराठी सावित्य :  समाज आवि संस्कृती -  आनंद यादव  

भमूी आवि भूवमका -  भास्कर चंदनवशव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – चौर्े 

अभ्यासपवत्रका :XVI - अमराठी प्रांतातील मराठी साहित्य (ऐहछिक ) 

 

उहिष्टे  

बिृन्मिाराष्र िी संकल्पना समजनू घेिे  

मराठी मािसांचा व सावित्याचा भगूोल लक्षात घेिे  

अमराठी प्रांतात राििाऱ् या मराठी लेखकांच्या कायाथचा पररचय करून घेिे  

मिाराष्र राज्याबािेरील मराठी संस्कृतींच्या भावषकरूपांचा अभ्यास करिे  

आंतरभारती िी संकल्पना समजनू घेिे  

उपयोहगता  

मराठी सावित्याच्या ववस्तारलेल्या पररघाचा पररचय िोईल. 

मराठी मािसू, मराठी भाषा व मराठी सावित्य यांववषयीचे आकलन समदृ्ध िोईल. 

मिाराष्रातील व मिाराष्राबािेरील मराठी सावित्याचे वनराळेपि लक्षात येईल. 

मिाराष्राबािेरील मराठी संस्कृतीचा पररचय िोईल. 

मिाराष्रापासनू दरू प्रांतात सरुु असलेले मराठीववषय कायथ लक्षात येईल.  

अभ्यास घटक 

मिाराष्राबािेरील मराठी समाजः इवतिास आवि पररचय 

मध्ययगुीन काळात अमराठी प्रांतात झालेले सावित्य वनवमथतीचे प्रयत्न 

आधवुनक काळातील अमराठी प्रांतातील सावित्य वनवमथती 

अमराठी प्रांतातून प्रकावशत िोिारी मराठी वाङ्मयीन वनयतकावलके (पढुील वनयतकावलकांचा ववस्ताराने 

अभ्यास अपेवक्षत आि ेपंचधारा, अनबंुध, नव अनबंुध, एकता, पत्रसारांश, मायबोली) 

अमराठी प्रांतातील मराठी सावित्य संस्र्ा व उपक्रम (पढुील सावित्य संस्र्ांचा व बिृन मिाराष्र 

मंडळाच्या कायाथचा अभ्यास अपेवक्षत - मराठी सावित्य पररषद िदैराबाद, मराठी वाङ्मय पररषद बडोदा, 



इदंरू, वदल्ली, वबलासपरु, कोलकाता, भोपाळ, वारािशी, अवलगड, यांच्यासोबत गोवा, कनाथटक आवि 

तमीळनाडू राज्यातील मराठी लेखकांची ओळख अपेवक्षत आि.े) 

भारताबािरेील दशेात िोिारी मराठी सावित्य वनवमथती व वतचे वेगळेपि (अमेररका, रवशया, कॅनडा, 

मॉररशस, वसंगापूर, इस्त्राईल इत्यावद दशेातील मराठी सावित्य वनवमथतीची ओळख.) 

ववश्व मराठी सावित्य संमेलन, जागवतक मराठी सावित्य पररषद, जागवतक सावित्य संमेलन इत्यावद 

सावित्य उपक्रमांचा पररचय. 

पढुील सावित्यकृतींचा अभ्यास अपेवक्षत आिे 

१. बिृन्मिाराष्रातील मराठी कववता – संपादक – कपरू वासवनक  

२. सलत सरू सनईचा- वनमथला दशेपांडे  

३. बडोद ेसंस्र्ानचा साविवत्यक आवि सांस्कृवतक इवतिास – संजयकुमार करंदीकर (स्र्लूवाचन)  

संदभव गं्रथ  

लवळत बाळकृष्ि, भैलमुे राजाभाऊ (संपा.), स्मरविका, आंतरराष्रीय चचाथसत्र, बोरा कॉलेज, वशरुर 

घोडनदी वजल्िा पिु,े फेब्रवूारी २०१७ 

मिाराष्र कनाथटक सांस्कृवतक अनबंुध – अ. रा. तोरो  

दवक्षि भारतातील मराठी वाङ्मायाचा इवतिास : तंजावर खंड – वसंत जोशी  

दवक्षि भारतातील मराठी वाङ्मायाचा इवतिास: आंध्र  कनाथटक खंड – वसंत जोशी, द. वद. पुंडे  

तंजावरी राजेभोसले : सावित्य आवि समीक्षा – ईश्वर सोमनार्े 

वनमथला दशेपांडे: व्यक्ीआवि वाङमय - डॉ. सनुीता सांगोले 

वनमथला दशेपांडे यांची कादंबरी: आकलन आवि मलू्यमापन - डॉ. सनुीता सांगोले.  

ववचारवलये-प्रा.भालचंद्र वशंद े

वाड्मय: अनुवेल-  डॉ.संजीवकुमार पांचाळ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम. ए. वितीय वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०२० पासनू 

सत्र – चौर्े 

अभ्यासपवत्रका : XVII – प्रकल्पलेखन (अहनिायव)  

 

उहिष्टे  

संशोधनाची लेखन पद्धती समजनू घेिे  

प्रत्यक्ष लाघशुोध प्रकल्प सादर करिे  

संदभाथचे मित्व समजनू घेिे  

शोध वनबंध लेखनाचे वनयम आत्मसात करिे  

वटपिे काढण्याचा पद्धत समजनू घेिे  

उपयोजन  

ववद्याथ्याांना प्रत्यक्ष लघुप्रकल्प सादर करता येईल. 

संशोधनाची  पवूथतयारी िोईल 

संशोधनाची  भाषा ववकवसत िोईल 

संशोधनाचा दृष्टीकोन ववकवसत िोईल 

ववववध संशोधन पद्धतींचे उपयोजन करता येईल.   

अभ्यास घटक  

प्रकल्पः स्वरुप, कायथपद्धती, मित्व 

संदभाथच ेमित्व 

वटपिे काढण्याची पद्धत 

शोधवनबंधाची लेखनपद्धती 

या अभ्यासपवत्रकेसाठी ववद्याथ्याथन ेवशक्षकाच्या मागथदशथनाखाली एक शोध प्रकल्प सादर करिे 

बंधनकारक आि.े(अंतगवत मूल्यमापनासाठी लेखनपद्धतीछया अंगाने प्रश्न हिचारता येतील. 

सिांत पररके्षछया िेळी प्रकल्प दाखल करािा लागेल.) 


