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स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ नांदेड
ववषय – मराठी
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐच्छिक) & च्दितीय भाषा - मराठी (Second Language)

शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२०( जन
ू २०१९ ) पासून

(बी. ए., बी . कॉम ., बी. एससी. आणि इतर पदवी प्रर्म वषाथसाठी)
सत्र पहिले
मराठी (ऐच्छिक)-

संकेतांक

अभ्यासपत्रत्रका - दस
ु री

MAR- II:-

अभ्यासपत्रत्रका – पहिली MAR- I :- अभ्यासपत्रत्रका : आधनु नक मराठी कर्ा वाड्मय
अभ्यासपत्रत्रका : मध्ययग
ु ीन आणि आधुननक मराठी
पद्य वाङ्मय

व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language)- S.L.
अभ्यासपत्रत्रका – पहिली

- MAR-SL-1

:- 'अक्षरलेिी '

सत्र – दस
ु रे
अभ्यासपत्रत्रका – नतसरी

MAR- III

:- मराठी कर्ात्म साहित्य

अभ्यासपत्रत्रका - चौर्ी

MAR- IV

:- आधनु नक मराठी कववता

व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language)- S.L.
अभ्यासपत्रत्रका - दस
ु री

- MAR- SL- 2

:- ‘साहित्यशशल्प’

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐव्छिक)

शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून
सत्र - पहिले
संकेतांक- MAR- I
अभ्यासपत्रत्रका : आधनु नक मराठी कथा वाड्मय

उद्हिष्टे
1)कर्ा वाड्मय प्रकार समजून घेिे.
2)मराठी कर्ा वाड्मयाचे कालानक्र
ु मे स्वरूप समजन
ू घेिे.
3)कर्ा वाड्मयाछया ववववध प्रकाराची ओळख करून घेिे.
4)कर्ा वाड्मयाची अशभरूची ननमाथि करिे.

उपयोगिता
1)कर्ा वाड्मयाछया ववववध प्रकारांची ओळख.
2)ववद्यार्थयाांची कर्ात्मदृष्टी ववकशसत करिे.
3) साहित्याशभरुचीछया आकलनकक्षा रूंदाविे.

अभ्यासपत्रत्रका - पहिली

4) भावषक आणि वाङ्मयीन सौंदयथदृष्टीचा ववकास.
5) मराठीछया ववववध बोलींचा पररचय.

स्वामी रामाननंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठाछया मराठी अभ्यास मंडळाने ‘कर्ाशशल्प’
(संपादक- डॉ. जयद्रर् जाधव, डॉ. सनु नता सांगोले, डॉ. जयदे वी पवार) िे संपाहदत पस्
ु तक
अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे .
अभ्यासघटक
1)

अनतर्ी दे वो भव! -

वामन चोरघडे

2)

मोत्याचे पीक -

वव.स.खांडक
े र

3)

ककडलेली मािसं -

गंगाधर गाडगीळ

4)

ववलायती पीक -

शंकर पाटील

5)

वाळवि -

रा.रं .बोराडे

6)

ननवाथशसत -

अववनाश डोळस

7)

कु-िाडीचे दांडे -

श्रीराम गद
ुं े कर

8)

वारसा -

साननया

9)

शद्
ु ध बीजापोटी -

रे खा बैजल

10)

बरकत -

साहिल शेख

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐव्छिक)
शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासन
ू
सत्र - पहिले
संकेतांक- MAR- II

अभ्यासपत्रत्रका - िस
ु री

अभ्यासपत्रत्रका : मध्ययुिीन आणि आधनु नक मराठी पद्य वाङ्मय -II

उद्हिष्टे : १. वाङ्मयीन व भावषक आकलनक्षमता वाढवविे .
२. कालानक्र
ु मे अभ्यास घटकांद्वारे अध्ययन सल
ु भता ननमाथि करिे.
३. मध्ययग
ु ीन आणि आधुननक कालखंडातील कववतेछया ववचारधारा समजून घेिे.
४. कववता अभ्यासाछया व लेखनाछया अशभरुची ववकशसत करिे.
५. कादय वाङ्मयाचा पररचय घडवविे.

उपयोगिता
१. कादयप्रवािातील ववचारधारांची ओळख.
२. कववतेमधन
ू प्रकट झालेल्या मानवी मल्
ू यांचे आकलन.
३. भावषक आणि वाङ्मयीन सौंदयथदृष्टीचे ववकसन.
४. कववतेछया ववववध रचनाप्रकारांचा पररचय.
५. प्राचीन आणि आधनु नक कादयप्रकारांची ओळख.

अभ्यासघटक
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मंडळाकडून 'कादयशशल्प'
(संपादक : डॉ मातांड कुलकिी , डॉ बाबरु ाव खंदारे व डॉ संतोष िं कारे ) िे संपाहदत पस्
ु तक
अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे .

१.धवळे -

मिदं बा

२. पाप्या नावडे संत संगती -

संत नामदे व

३. घनु वाजे घि
ु घि
ु ा -

संत ज्ञानेश्वर

४. ववठो माझा लेकुरवाळा -

संत जनाबाई

५.दे वा नािी रुप दे वा नािी नाम-

संत चोखामेळा

६. ववंचू चावला (भारुड ) -

संत एकनार्

७. दोन अभंग -

संत मन्मर् शशवशलंग स्वामी

८. दोन अभंग -

संत तक
ु ाराम

९. धधग ् धधग धधग व्जिें तझ
ु े रे -

वामन पंडडत

१०. घनःश्याम सद
ुं रा -

िोनाजी बाळा

११. सद
ुं रा मनामध्ये भरली -

शािीर राम जोशी

१२. शशवाजीचा पोवाडा -

मिात्मा जोतीराव फुले

१३. आम्िी कोि? -

केशवसत
ु

१४. डोळे िे जल्
ु मी गडे -

भा. रा. तांबे

१५. रगडिी -

बहििाबाई चौधरी

१६. सागरास -

वव. दा. सावरकर

१७. औदं ब
ु र -

बालकवी

१८. नदीपल्याड -

ग. ल. ठोकळ

१९. ह्या गंगेमधध गगन ववतळले-

बा.सी. मढे कर

२०. किा –

कुसम
ु ाग्रज

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड
अभ्यासक्रम - मराठी (ऐव्छिक)
शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासन
ू

सत्र - िस
ु रे
सांकेतांक- MAR- III

अभ्यासपत्रत्रका - नतसरी

अभ्यासपत्रत्रका : मराठी कथात्म साहित्य
उद्हिष्टे :
१. मराठी साहित्य आणि संस्कृतीची ओळख करुन घेिे.
२. मिान दयव्ततमत्वाचा पररचय घडवविे.
३. मिापुरुषांछया अनुभूतींवर प्रकाश टाकिे .
४. कर्ात्म साहित्यातील ववववध लेखनप्रकारांची माहिती.
५. समाज पररव्स्र्तीवर प्रकाश टाकिे .
उपयोगिता
१. मिामानवाछया दयव्ततमत्वामधन
ू प्रेरिा.
२. मानवी मूल्यांची रुजविूक करिे.
३. आत्मकर्नपर, चररत्रपर, प्रवासविथनपर व इतर कर्ात्म साहित्यननशमथतीस प्रेरक
वतावरिननशमथती.
४. वाचन आणि लेखन अशभरुची वद्
ृ धधंगत करिे.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मंडळाकडून 'कर्ात्म
मराठी साहित्य ' -(संपादक : डॉ मर्ु सावंत, डॉ ववठ्ठल जम्बाले व डॉ मव्ल्लकाजन
ुथ तंगावार) िे
संपाहदत पुस्तक अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे .
अभ्यास घटक :
चररत्र
१. अंगल
ु ीमालाची धम्मदीक्षा -

डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर

२. ि. शशवाजी मिाराजांचे गुिसंकीतथन -

कृष्िराव केळुसकर

३ अव्ददतीय स्वातंत्र्ययोद्धा -

संजय सोनविी

आत्मकथन
४. पावनगड -

ं े
मिषी वव. रा. शशद

५. मी शाळे त जातो -

लक्ष्मि माने

६. झपाटलेपि -

प्रतीक्षा लोिकर

कथा, प्रवासविणन, लललत िद्य व कािं बरीअंश
७. शेवंतीचा खराटा -

श्री. म. माटे

८. दोन ज्ञानचक्षू -

पु. ल. दे शपांडे

९. श्रावि -

द. ता. भोसले

१०. मराठवाड्याचा दष्ु काळ -

सुशील धसकटे

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड
अभ्यासक्रम -मराठी (ऐव्छिक)
शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून
सत्र - िस
ु रे
सांकेतांक- MAR- IV

अभ्यासपत्रत्रका - चौर्ी

अभ्यासपत्रत्रका : आधनु नक मराठी कववता

उद्हिष्टे : १. आधनु नक मराठी कववतेछया प्रेरिा समजून घेिे.
२. साठोत्तरी मराठी कववतांछया ववववधांगी जाणिवांचा अभ्यास करिे .
३. मातसथवादी, आंबेडकरवादी आणि स्त्रीवादी कववतेछया जाणिवांचा अभ्यास करिे.
४. जागनतकीकरिाछया पररप्रेक्ष्यातून मराठी कववतेची मीमांसा करिे.
५. आधनु नक कववतेछया प्रवािातील वाङ्मयीन आणि मानवी मूल्यांची मीमांसा करिे.
उपयोगिता
१. आधनु नक मराठी कववतेचा पररचय .
२. कादयप्रवािातील प्रकटलेल्या मानवी मूल्यांचे आकलन .

३. कववतेचे रचनाप्रकार, भाषा आणि प्रनतमासष्ृ टीचा अभ्यास .
४. मराठी कादय प्रवािातील वैचाररक अधधष्ठानांचा शोध.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मंडळाकडून 'आधुननक
मराठी कववता ' (संपादक : डॉ बाबुराव खंदारे , डॉ जयद्रर् जाधव व डॉ आनंद इंजेगावकर) िे संपाहदत
पुस्तक अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे .
अभ्यासघटक :
साठोत्तरी मराठी कववता
१. कुिाछया खांद्यावर -

आरती प्रभू

२. दान -

ग्रेस

३. दःु खाचा अंकुश -

भालचंद्र नेमाडे

मार्कसणवािी कववता
४. भववष्याछया गभाथतल्या बाळाचे रुदन -

शरछचंद्र मुव्ततबोध

५. तोवर तुला मला -

नारायि सुवे

आंबेडकरवािी कववता
६. जग बदल घालुनी घाव -

अण्िा भाऊ साठे

७. अजून र्ोडा वेळ -

नामदे व ढसाळ

८. पुन्िा एकदा -

यशवंत मनोिर

ग्रामीि कववता

९.

िळद लावाया

१०. बैल दौलतीचा धनी -

लक्ष्मि मलगीरवार
रामदास केदार

आहिवासी कववता
११. त्रबरसा मुंडा

भुजंग मेश्राम

स्त्त्रीवािी कववता
१२. र्ेरीगार्ा इसवी सन दोन िजार सिा

प्रज्ञा दया पवार

१३. ननष्िात

साररका उबाळे परळकर

मच्ु स्त्लम कववता
१४. असे कसे म्ििता येईल -

फ. म. शिाव्जंदे

१५. मी टे कले नािीत िात -

शेख इकबाल शमन्ने

जािनतकीकरिानंतरची कववता
१६. अर्थयुद्ध -

अरुि काळे

कादयप्रकार (ननवडक )
१७. प्रेम म्ििजे (बोलगािी) -

मंगेश पाडगावकर

१८. एल्गार (गझल ) -

सुरेश भट

१९. तीन िायकू (िायकू) -

प्रभाकर साळे गावकर

२०. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई िोळकर (गीत) -

शं. ल. नाईक

२१. झाडबाबा (बालकववता) -

संजय वाघ

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड
अभ्यासक्रम - व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language )
शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासून
सत्र - पहिले
सांकेतांक- MAR- S.L. - I

अभ्यासपत्रत्रका – पहिली
'अक्षरलेिी’

(बी. ए . ,बी . कॉम ., बी. एससीं आणि इतर पदवी प्रर्म वषाथसाठी)
उद्हिष्टे १. मध्ययग
ु ीन व आधनु नक मराठी गद्य व पद्याचे कालववशशष्ट
२. मराठी वाङ्मयननशमथतीछया प्रेरिांची उकल करिे.
३. मराठी साहित्याची आवड ननमाथि करिे.
४. मराठी प्रमािलेखनववषयक ननयमाबद्दल जागत
ृ ी घडवविे.
५. मराठी दयाकरिातील शबदांछया जातीचा पररचय करिे.

उपयोगिता
१. मध्ययग
ु ीन व आधनु नक गद्य - पद्य वाङ्मयाचा पररचय.
२. मराठीतील वाङ्मयप्रकारांची ओळख.

स्वरूप- ववशेष समजून घेिे.

३. मराठी साहित्यननशमथती आणि त्यांछया प्रेरिांसब
ं ध
ं ी आकलन .
४. मराठी भाषेतील दयाकरिाचे उपयोजन
५. भाषाज्ञान.

अभ्यासघटक :
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मंडळाकडून 'अक्षरलेिी' (संपादक : डॉ पंढरीनार् धोंडगे, डॉ . ववठ्ठल जंबाले व डॉ कल्याि गोपनर) िे
अभ्यासक्रमासाठी नेमले आिे .

िद्य ववभाि
१. ससीक रक्षि -

म्िाइंभट

२. सािुकार म्ििजे राज्याची शोभा -

रामचंद्रपंत अमात्य

३. भावी जीवनाची उभारिी ववद्यापीठात िोते -

डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर

४. क्रीडासंस्कृतीची गरज -

नरें द्र दाभोळकर

५. पदरी पडलं पववत्र झालं -

हिम्मतराव बावसकर

६. आमची आईः साधनाताई-

मंदा आमटे

७. झाडं लाविारा मािूस -

मकरं द कुलकिी

८. द्योतक -

कृष्िा ककं बिुने

पद्य ववभाि
१. समयासी सादर दिावे -

संत सावता माळी

२. त्रबकट वाट वहिवाट नसावी -

अनंत फंदी

३. आईची आठवि -

माधव जुशलयन

४

मािसा इर्े मी -

वामनदादा कडथक

५. सय
थ ारायिा .... ू न

ना. धों. मिानोर

संपाहदत पस्
ु तक

६. उतराई-

गोववंद काळे

७. िी पर्थ
ृ वी स्त्रीशलंगी आिे -

पी. ववठ्ठल

८. सप
ू आणि जाते -

स्वाती शशंदे

उपयोच्जत मराठी
१. प्रमाि मराठी लेखनाचे अनस्
ु वारववषयक ननयम
२. शबदांछया जाती

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड
अभ्यासक्रम - व्ददतीय भाषा - मराठी (Second Language )
शैक्षणिक वषथ - २०१९-२०२० पासन
ू
सत्र - िस
ु रे
संकेतांक- MAR- S.L. - II

अभ्यासपत्रत्रका - िस
ु री

(बी. ए . ,बी . कॉम ., बी. एससीं आणि इतर पदवी प्रर्म वषाथसाठी)
‘साहित्यलशल्प’
उद्हिष्टे :१. मराठी भाषा व साहित्य याववषयी अशभरुची ननमाथि करिे.
२. ववववध वाङ्मयप्रकारांची ओळख करुन दे िे.
३. भाषा उपयोजनाचे स्वरुप समजून घेिे.
४. ववववध जीवनमल्
ू ये व कलामल्
ू ये यांचा पररचय करुन दे िे.
५. ववद्यार्थयाांचे दयव्ततमत्व ववकशसत करिे.

उपयोगिता :–
१. मराठी भाषेछया उपयोजनाशी पररचय िोईल.
२. मराठी साहित्याची ओळख िोईल.
३. गद्य आणि पद्य यातील ववववध प्रकारांचा पररचय िोईल.
४. मराठी भाषेछया प्रमािलेखनाची ओळख िोईल.
५. जीवनमल्
ू ये व कलामल्
ू ये यांछयाशी पररचय िोईल.

अभ्यासघटक -

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेडछया मराठी अभ्यास मंडळाकडून
‘साहित्यशशल्प’ िे पाठयपस्
ु तक नेमण्यात आले आिे . डॉ. राजकुमार मस्के, डॉ. पर्थृ वीराज तौर आणि डॉ.
िं सराज भोसले यांनी िे पाठ्यपस्
ु तक संपाहदत केले आिे.

िद्य ववभाि
१. झेल्या –

दयंकटे श माडगळ
ू कर

२. राग –

कैलाश सत्यार्ी (भाषांतर – संकल्प गज
ु रथ )

३. सये तझ
ु े डोळे –

भारत सासिे

४. चांदिभल
ू -

ववजयकुमार शमठे

५. गोरफडाची दािकता –

नरें द्र लांजेवार

६. मंगळ कुजबज
ु ला –

रं जन गगे

७. आई तझ्
ु याशशवाय –

राम शेवडीकर

८. ईद –

मोहिब कादरी

पद्य ववभाि
१. त्याचे कादयलेखन –

केशवकुमार

२. शललीची फुले –

प.ु शश. रे गे

३. साठीची गझल –

ववंदा करं दीकर

४. डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर –

ज. वव. पवार

५. नतछया मनात उतरिे –

सम
ु न केसरी (भाषांतर – स्वाती दामोदरे )

६. समता –

शमलींद बागल
ू

७. जीवनी –

वप्रया धारुरकर

८. वासनेची मगरशमठी –

ववनायक येवले

९. तलब –

सधु चता खल्लाळ

दयाकरि ववभाि

१. प्रमाि मराठी लेखनाचे ननयम - -िस्व आणि दीघथ
२. प्रयोगववचार

प्रश्नपत्रत्रकेचे प्रारूप : सवथ अभ्यासपत्रत्रकांसाठी
प्रत्येक अभ्यासपत्रत्रका एकूि ७५ िुिांसाठी असेल.
सत्रांत परीक्षा – ४० गुिांसाठी व अंतगथत मूल्यमापनासाठी
प्रश्नपत्रत्रका प्रारूप :-

एकूि

३५ गुि आिेत.

७५ िुि

अंतिणत मल्
ू यमापन (C. A.)

३५ िि
ु

घटक चाचिी -२ (प्रत्येकी १० गुि )

२० गुि

गि
ृ कायथ / चचाथसत्र

१५ गुि

सत्रांत परीक्षा

४० िि
ु

(E. S. E. )

सत्रांत परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमािे रािील.
प्र. १ ला पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न

१५ गि
ु

प्र. २ रा पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न

१५ गुि

प्र. ३ रा टीपा शलिा. (चारपैकी दोन)

१० गि
ु

