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स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड
ववषय – मराठी

एम. ए. प्रर्म वषथ अभ्यासक्रम
जन
ू २०१९ पासून
सत्र पहिले
अभ्यासपत्रत्रका

१ (अननवायथ) - स्वातंत्र्यपूवथ काळातील मराठी वाङ्मयाचा इनतिास (इ. स. १८१८ ते इ. स. १९४७)

अभ्यासपत्रत्रका २ (अननवायथ) - ऐनतिाससक भाषाववज्ञान

अभ्यासपत्रत्रका ३.१ (ऐच्छिक) - वाङ्मयप्रकारांचा अभ्यास : कर्ा आणि कादं बरी OR
अभ्यासपत्रत्रका ३.२ (ऐच्छिक ) - मराठी भाषा आणि प्रसारमाध्यमे
अभ्यासपत्रत्रका ४.१ (ऐच्छिक) - लोकवप्रय साहित्य OR
अभ्यासपत्रत्रका ४.२ (ऐच्छिक) – भाषांतरववद्या

सत्र दस
ु रे

अभ्यासपत्रत्रका ५ (अननवायथ) - स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी वाङ्मयाचा इनतिास (इ. स. १९४७ ते इ. स. २०१०)
अभ्यासपत्रत्रका ६ (अननवायथ) - विथनात्मक भाषाववज्ञान
अभ्यासपत्रत्रका ७.१ (ऐच्छिक) - वाङ्मयप्रकारांचा अभ्यासः कववता आणि नाटक OR
अभ्यासपत्रत्रका ७.२ (ऐच्छिक) - भाषाव्यविार आणि उपयोजन
अभ्यासपत्रत्रका ८.१ (ऐच्छिक) - सामाच्जक दृच्टटकोनातून साहित्याचा अभ्यास OR
अभ्यासपत्रत्रका ८.२ (ऐच्छिक) - मराठी बाल-कुमार साहित्य

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - पविले
अभ्यासपवत्रका १ (अवनवायथ)
स्वातंत्र्यपवू थ काळातील मराठी वाङ्मयाचा इवतिास
(इ. स. १८१८ ते इ. स. १९४७)
उविष्टे. १. मराठी सावित्याचा अभ्यास करण्यासाठी अविरुची वनमाथण करणे
२. आधवु नक मराठी वाङमयाच्या इवतिासातील परंपरा समजनू घेण.े
३. स्वातत्र्ं यपवू थ मराठी वाङमयाची वाटचाल अभ्यास करणे.
४. ववववध वाङ्मय प्रकारांचा उद्गम आवण ववकास कसा झाला याचा मागोवा घेण.े
५. स्वातंत्र्य चळवळींचे पडसाद सावित्यामध्ये कसे उमटले आिेत, याचा शोध घेण.े
६. विवटश सरकारच्या प्रिावाचं ा आवण इग्रं जी सावित्याच्या सपं काथतनू मराठी सावित्यात कोणती वस्र्त्यतं रे
घडली, याबिल साविवत्यक आवण सावित्यकृ ती यांचे अवलोकन करणे.
७. मराठी िार्ा आवण सावित्य यांच्या कालससु ंगत कसे अनबु ंध आिेत, यांचे वववेचन करणे.
उपयोवगता
१. मराठी पदव्यत्तु र अभ्यासक्रम पूणथ करताना प्रगल्ि व्यविमत्त्व वनमाथण िोण्यासाठी मदत..
२. स्पधाथ परीक्ांच्या तयारीसाठी मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास उपयि
ु आिे.
३. स्वातंत्र्यपवू क
थ ालीन सांस्कृ वतक, वाङ्मयीन व ऐवतिावसक पार्श्थिमू ीचे आकलन.
४. आधवु नक काळातील मराठी वाङ्मयीन वारसा जतन करणे.
५. मराठी लेखनातील ठळक प्रवृत्ती, ग्रंर्कार आवण सावित्यकृ ती या अनर्ु गं ाने सावित्याचा अभ्यास करणे.
अभ्यासघटक
१. इ स १८१८ ते स्वातंत्र्यपवू थ या कालखडं ातील वस्र्त्यंतराच्या पार्श्थिमू ीवर सावित्यवनवमथतीच्या प्रेरणा समजनू घेण.े

२. प्रस्ततु कालावधीतील सास्ं कृ वतक आवण वाङ्मयीन पार्श्थिमू ी, स्वातत्र्ं यलढा आवण वाङ्मयीन चळवळी,
प्रसारमाध्यमे आवण वाङ्मय प्रकारांचा उदय, नववगाथचा उगम आवण इग्रं जी सावित्याचा पररचय, शासकीय
पातळीवरून सावित्यवनवमथतीचे प्रयत्न इ. घटकांचा अभ्यास करणे अविप्रेत आिे.
३. अभ्यास पररपणू थ िोण्यासाठी पढु ील वाङ्मय प्रकारवनिाय अभ्यास.....
अ. वनबंध
आ. नाटक
इ. कववता
ई. कर्ा
उ. कादबं री
ऊ. लवलत गद्य (चररत्र, आत्मचररत्र व प्रवासवणथन)
संदिथ ग्रंर्
मराठी वाङ्मयाचा इवतिास – मिाराष्ट्र सावित्य पररर्द, पणु े
मराठी वाङ्मयाचा वववेचक इवतिास – प्र. न. जोशी
अवाथचीन मराठी सावित्याची सांस्कृ वतक पार्श्थिमू ी – सदा क-िाडे
मराठी सावित्याची सांस्कृ वतक पार्श्थिमू ी – गो. म. कुलकणी
आधवु नक मराठी वाङ्मयाचा इवतिास – अ. ना. देशपांडे
प्रदवक्णा – कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पणु े
मराठी कादबं री पविले शतक – उर्ा िस्तक
धार आवण काठ – नरिर कुरुंदकर
मराठी कर्ा उद्गम आवण ववकास – इदं मु ती शेवडे
मराठी वृत्तपत्राचं ा इवतिास – वा. के . लेले

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - पविले
अभ्यासपवत्रका २ (अवनवायथ)
ऐवतिावसक िार्ाववज्ञान
उविष्टे
१.
२.
३.
४.
उपयोवगता

िार्ाववज्ञान िी संकल्पना समजनू घेण.े
िार्ेचा इवतिास समजनू घेण.े
िार्ेच्या शास्त्रशद्ध
ु अभ्यासाचे इवतिासातील प्रमख
ु टप्पे लक्ात घेण.े
बोलींववर्यीचे गैरसमज दरू करणे
१.
२.
३.
४.

मराठी िार्ेचा इवतिास समजनू येईल.
बोलीववर्यीचे गैरसमज दरू िोतील
िार्ा अभ्यासाच्या ववववध दृष्टीकोनांचा पररचय िोईल.
स्विार्ेकडे पािण्याची नवी दृष्टी ववकवसत िोईल.

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

िार्ाववज्ञानः सज्ञं ा, व्याख्या. िवू मका, इवतिास, मित्व. प्रमख
ु प्रवाि.
मराठी िार्ेची उत्पत्ती व पवू वथ पवठका
मराठीचे कावलक आवण प्रांवतक िेद
प्रमाणिार्ा आवण बोलीः संकल्पना व स्वरुप, साम्यिेद, बोली अभ्यासाची गरज.
मराठीच्या प्रमख
ु बोली
मराठी शब्दसग्रं ि
इतर िार्ांचा मराठीवर िोणारा पररणाम

अभ्यासघटक

सदं िथ ग्रर्ं
मराठीचे ऐवतिावसक िार्ाशास्त्र – र. रा. गोसावी, सयू थकांत वैद्य
िार्ा आवण िार्ाशास्त्र – श्री. न. गजेंद्रगडकर
िार्ाववज्ञानः वणथनात्मक आवण ऐवतिावसक – (संपा) स.ग. मालशे, िे. वव. इनामदार, अजं ली सोमण
मराठीचा िावर्क अभ्यास – (सपं ा) म.ु श्री. कानडे
सल
ु ि िार्ाववज्ञान – द. वद. पडंु े
मराठी िार्ेचा आवर्थक संसार – अशोक के ळकर
ऐवतिावसक िार्ाववज्ञान आवण मराठी िार्ा – सवु णाथ खोडदे
ग्रामीण कादबं री: मराठवाडी बोलीचे स्वरूप – ववठ्ठल जबं ाले

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - पविले
अभ्यासपवत्रका ३.१ (ऐवच्िक)
वाङमयप्रकारांचा अभ्यास : कर्ा आवण कादबं री
उविष्टे
1. कर्ा-कादबं री या वाङमयप्रकारांची ओळख करून देण.े
2. स्वातत्र्ं योत्तर काळातील कर्ा आवण कादबं रीचे स्वरूप-वैवशष्टये सागं णे.
3. वनवडक कर्ाकार आवण कादबं रीकार यांच्या सावित्यकृ तींची ओळख करून घेणे
4. कर्ा आवण कादबं रीचे घटक, ववशेर्, प्रकार आवण रचनाबधं इ.चा पररचय करून देण.े
5. कर्ा आवण कादबं री या वाङमयप्रकारांबिल अविरूची ववकवसत करणे.
6. अभ्यासक्रमातील सावित्यकृ तीचे आकलन, आस्वाद व मल्ू यमापन करणे.
उपयोवगता
1. कर्ा आवण कादबं रीच्या अभ्यासातनू जीवनदशथन.
2. समकालीन सामावजक प्रश्न समजनू घेण्यास मदत.
3. लेखकाच्या लेखनशैलीचे स्वरूप समजनू घेण्यास मदत.
4. कर्ा आवण कादबं री या वाङमयप्रकारावं वर्यी अविरूची ववकवसत िोण्यास आधार.
5. नवोवदत लेखकांना लेखनासाठी प्रेरणा.
अभ्यासघटक
1. कर्ा आवण कादबं री व्याख्या, स्वरूप घटक
(कर्ानक, पात्र, वनवेदन, िार्ाशैली, कालखडं इ.)
2. कर्ा/कादबं रीच्या प्रकारांचा आवण प्रवािांचा स्र्ल
ू पररचय
(ऐवतिावसक, सामावजक, राजकीय, ग्रामीण, प्रादेवशक, मिानगरीय, स्त्रीवादी, दवलत, आवदवासी इ.)

3. अभ्यासाला नेमलेल्या सावित्यकृ ती
अ.) कर्ासंग्रि
1. मरण स्वस्त िोत आिे - बाबरु ाव बागल
ू
2. आलोक - आसाराम लोमटे
ब.) कादबं री
1. मबंु ई वदनाक
ं - अरूण साधू
2. िमू ी - आशा बगे
सदं िथग्रर्ं :
मराठी कर्ा : उगम आवण ववकास - इदं मु ती शेवडे
दवलत कर्ा - गगं ाधर पानतावणे
मराठवाडयाची कर्ा - संपा. वासदु वे मल
ु ाटे
मराठी कर्ा : प्रवृत्ती आवण प्रवाि - रा.गो. चवरे
कादबं री : एक सावित्यप्रकार - िररश्चद्रं र्ोरात
मराठी कादबं री : वचंतन आवण समीक्ा - चंद्रकांत बांवदवडेकर
गेल्या अधथशतकातील मराठी कादबं री - संपा. ववलास खोले
दवलत सावित्य : उदगम व ववकास - योगेंद्र मेश्राम
मराठी कादबं रीतील िार्ा: आकलन आवण मल्ू यमापन – ववठ्ठल जबं ाले

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - पविले
अभ्यासपवत्रका ३.२ (ऐवच्िक)
मराठी िार्ा आवण प्रसारमाध्यमे
उविष्टे
१.
२.
३.
४.
उपयोजन

िार्ेचे उपयोजन लक्ात आणनू देणे
मराठी िार्ेच्या ऐवतिावसक वाटचालीचे आकलन करणे
प्रसारामाध्यमांचे बदलते स्वरूप समजनू घेणे
मवु द्रत, श्राव्य, दृक आवण दृकश्राव्य माध्यमातील िार्ेचे स्वरूप लक्ात घेणे
१.
२.
३.
४.

मराठी िार्ेची विन्नस्तरीय उपयोवगता लक्ात येईल.
ववववध टप्प्यांवरील मराठीच्या बदलांमध्ये प्रसार माध्यमांचे योगदान समजनू येईल.
प्रसार माध्यामांंचा इवतिास लक्ात येईल.
ववववध प्रसार माध्यमातील प्रत्यक् िार्ेचे उपयोजन अभ्यासता येईल.

अभ्यासघटक
१.
२.
३.
४.
५.
६.

िार्ा: संकल्पना
मराठी िार्ा : वाटचालीचा स्र्ल
ू आढावा
प्रसारमाध्यमे : संकल्पना व स्वरूप
मध्ययगु ीन काळातील प्रसारमाध्यमे आवण मराठी िार्ेचे उपयोजन
आधवु नक काळातील प्रसारमाध्यमे आवण मराठी िार्ेचे उपयोजन
जागवतकीकरणाच्या काळातील प्रसारमाध्यमे आवण मराठी िार्ेचे उपयोजन

सदं िथ ग्रर्ं
िार्ावचंतन – के शव सखाराम देशमख
ु
माध्यम वचत्रवाणी – आकाशानंद
संगणक यगु – अच्युत गोडबोले
इटं र नेट – प्रबोध चोिे
आकाशवाणी – ववर्श्कमाथ रासवबिारी
दरू दशथनसाठी लेखन – के शव के ळकर
जाविरातीचे यगु – यशोदा िागवत
व्याविाररक मराठी – प्रकाश परब
मराठी िावर्क कौशल्ये ववकास – (सपं ा) पृथ्वीराज तौर

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - पविले
अभ्यासपवत्रका ४.१ (ऐवच्िक)
लोकवप्रय सावित्य
उविष्टे
१.
२.
३.
४.

लोकवप्रय सावित्य िी संकल्पना समजनू घेण.े
वाचकाचं ी अविरुची आवण सावित्य वनवमथती याच
ं ा अनबु धं स्पष्ट करणे.
लोकवप्रय सावित्य, अविजात सावित्य आवण श्रेष्ठ सावित्य यातील सीमारे र्ांचा करणे.
मराठीतील लोकवप्रय सावित्याचा पररचय करून घेणे.

उपयोजन
१.
२.
३.
४.

लोकवप्रय सावित्य या संकल्पनेववर्यी गैरसमज दरू िोतील.
लोकवप्रय आवण बाजारू यातील अतं र लक्ात येईल.
श्रेष्ठ अविजात सावित्याची लोकवप्रयता आवण वतचे वनराळे पण समजनू येईल.
मराठी समाजाच्या अविरुचीचे आकलन िोईल.

अभ्यासघटक
१. लोकवप्रय सावित्य : सक
ं ल्पना व बदलते स्वरूप
२. लोकवप्रयता : अविजात सावित्य, श्रेष्ठ सावित्य, कलात्मक सावित्य आवण बाजार
३. वाचकांच्या अविरुचीचा दबाव, प्रकाशकांची मागणी, प्रसार माध्यमांची अगं ितू वैवशष्टये आवण सावित्याची
वनवमथती प्रवक्रया

४.
५.
अ.
आ.
इ.
ई.

मराठी लोकवप्रय सावित्याची परंपरा व लोकवप्रय सावित्याचे प्रकार
पढु ील सावित्यकृ तींचा अभ्यास अपेवक्त आिे
फवकरा – अण्णा िाऊ साठे
बटाटयाची चाळ – प.ु ल. देशपाडं े
तझु े गीत गाण्यासाठी – मगं श
े पाडगावकर
इडली, ऑवकथ ड आवण मी – ववठ्ठल कामत

सदं िथ ग्रंर्
सावित्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापल्ले
कादबं री आवण मराठी कादबं री – उर्ा िस्तक
टीकास्वयंवर – िालचंद्र नेमाडे
धार आवण काठ – नरिर कुरुंदकर
मराठी कर्ेची वस्र्तीगती – अजं ली सोमण
अण्णा िाऊंचे कादबं रीववर्श् – प्रमोद गारोडे

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - पविले
अभ्यासपवत्रका ४.२ (ऐवच्िक)
िार्ातं रववद्या
उविष्टे
१.
२.
३.
४.

मराठीवशवाय अन्य िार्ेतील सावित्याची ओळख करून देण.े
सावित्याववर्यीचा तौलवनक दृष्टीकोण वनमाथण करण्यास मदत करणे.
िार्ेच्या वैवशष्टयांचा पररचय करून घेण.े
मळ
ु लेखकाचे िार्ेतील स्र्ान, वैवशष्टयांचा अभ्यास करणे.

उपयोजन
१.
२.
३.
४.
५.

अन्य िारतीय िार्ेतील सावित्याचा तसेच जागवतक वाङमयाचा पररचय िोईल.
कलाकृ तीचे श्रेष्ठत्व कसे वनधाथररत िोते याववर्यी आकलन िोण्यास मदत िोईल.
अन्य िार्ेतील सावित्य िार्ेमळ
ु े कसे विन्न िोत जाते िे कळून येईल.
इतर िार्ेतील साविवत्यकांच्या कलाकृ तीशी र्ेट पररचय िोईल.
सस्ं कृ ती समन्वयात िार्ातं राचे स्र्ान व मित्व लक्ात येईल.

अभ्यास घटक
१.
२.

िार्ांतर : सक
ं ल्पना
िार्ांतराचे प्रकार – अनवु ाद, स्वैर, रुपांतर, आधाररत, वलप्यंतर, अवाथचीनीकरण

३.
४.
५.
६.
अ.

लवलत आवण लवलतेतर सावित्याचे िार्ातं र.
िार्ांतरकार : जबाबदारी, पवू तथ यारी, आवश्यक गणु , शैली इ.
िार्ांतरीत मराठी सावित्य.
अभ्यासासाठी नेमलेल्या िार्ातं रीत सावित्यकृ ती
अन्य राष्ट्रातील सावित्याचे मराठी अनवु ाद
१. मोरनामा आवण इतर कर्ा – इतं जार िुसेन – अनवु ाद: िास्कर लक्ष्मण िोळे , सावित्य
अकादमी, नवी वदल्ली.
२. िोय, तेव्िािी गाणं असेल! – बटोल्ट िेख्त – अनवु ाद: ववद्या सवु े बोरसे, अर्वथ
पब्लीके शन्स, जळगाव
आ. अन्य िारतीय िार्ेतील सावित्याचे मराठी अनवु ाद
१. वपवळ्याधम्मक ित्रीतली मल
ु गी – उदय प्रकाश – अनवु ाद: गणेश ववसपतु े,
लोकवाङय गृि, मबंु ई
२. वितं ीत एक वखडकी असायची – ववनोदकुमार शक्ु ल – अनवु ाद: वनवशकांत ठकार,
सावित्य अकादमी, नवी वदल्ली
संदिथ ग्रंर्
िार्ांतर – सदा क-िाडे
िार्ांतर मीमांसा – (संपा.) कल्याण काळे , अजं ली सोमण
सावित्यसेतू – एल. एस. देशपांडे
अनवु ाद, वणथव्यवस्र्ा आवण मी – सयू थनारायण रणसुिे
देशीवाण – चंद्रकांत बांवदवडेकर
अक्रांचा श्रम के ला – ववलास सारंग

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - दसु रे
अभ्यासपवत्रका ५ (अवनवायथ)
स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी वाङ्मयाचा इवतिास
(इ. स. १९४७ ते इ. स. २०१०)
उविष्टे.
१.
२.
३.
४.
५.
६.

मराठी सावित्याचा अभ्यास करण्यासाठी अविरुची वनमाथण करणे.
आधवु नक मराठी वाङमयाच्या इवतिासातील परंपरा समजनू घेण.े
स्वातंत्र्योत्तर मराठी वाङमयाची वाटचाल अभ्यास करणे.
ववववध वाङ्मय प्रवािांचा उदय आवण ववकास कसा झाला याचा मागोवा घेण.े
स्वातंत्र्योत्तर वाङ्मयीन चळवळींचे प्रिाव सावित्यामध्ये कसे पडले आिेत, याचा शोध घेण.े
स्वातंत्र्योतर मराठी सावित्यावरील प्रिावांची उकल करणे, परिार्ीय सावित्याच्या संपकाथतनू मराठी
सावित्यात कोणती वस्र्त्यतं रे घडली, याबिल साविवत्यक आवण सावित्यकृ ती याच
ं े अवलोकन करणे.
७. मराठी िार्ा आवण सावित्य यांच्या कालससु ंगत कसे अनबु ंध आिेत, यांचे वववेचन करणे.

उपयोवगता
१. मराठी पदव्यत्तु र अभ्यासक्रम पूणथ करताना प्रगल्ि व्यविमत्त्व वनमाथण िोण्यासाठी मदत..
२. स्पधाथ परीक्ाच्ं या तयारीसाठी मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास उपयि
ु आिे.
३. स्वातंत्र्यपवू क
थ ालीन सांस्कृ वतक, वाङ्मयीन व ऐवतिावसक पाश्र्विमू ीचे आकलन.
४. आधवु नक काळातील मराठी वाङ्मयीन वारसा जतन करणे.
५. मराठी लेखनातील ठळक प्रवृत्ती, ग्रर्ं कार आवण सावित्यकृ ती या अनर्ु गं ाने सावित्याचा अभ्यास करणे.

अभ्यास घटक
१. स्वातत्र्ं योत्तर ते २०१० या कालखडं ातील वस्र्त्यंतराच्या पार्श्थिमू ीवर सावित्य वनवमथतीच्या प्रेरणा समजनू
घेण.े
२. प्रस्ततु कालावधीतील सांस्कृ वतक आवण वाङ्मयीन पार्श्थिमू ी, मराठी सावित्यातील प्रेरणा, प्रवृत्ती, प्रवाि
आवण वाङ्मयीन चळवळी, प्रसारमाध्यमे आवण वाङ्मय प्रकारांचा ववकास, नववगाथची वनवमथती आवण
नवसावित्य, साठोत्तरी, ऐशं ी नंतरचे, आवण जागवतकीकरणानंतरचे सावित्य यांचा पररचय, शासकीय
पातळीवरून सावित्य वनवमथतीचे प्रयत्न इ. घटकांचा अभ्यास करणे अविप्रेत आिे.
३. अभ्यास पररपणू थ िोण्यासाठी पढु ील वाङ्मयप्रकारवनिाय अभ्यास.....
अ. नाटक,
आ. कववता,
इ. कर्ा,
ई. कादबं री,
उ. लवलतगद्य (चररत्र, आत्मचररत्र)
सदं िथ ग्रंर्
प्रदवक्णा – कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पणु े
मराठी सावित्याचा सांस्कृ वतक संदिथ – रा. ग. जाधव
सावित्य आवण ववद्रोि – (सपं ा) पृथ्वीराज तौर
राजकीय चळवळ आवण मराठी नाटयसृष्टी – शनवारे
संवक्प्त मराठी वाङ्मायाकोश – वसंत आबाजी डिाके
मराठी सावित्य : इवतिास आवण सस्ं कृ ती – वसतं आबाजी डिाके
सावित्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापल्ले
सावित्य आवण सांस्कृ वतक संवेदन – प्रिाकर बागले
प्रादेवशक कादबं री – िास्कर शेळके
मराठी कादबं री : चचाथ आवण वचंतन – चंद्रकांत बांवदवडेकर
ग्रामीण सावित्य आवण ग्रामीण कादबं रीचे स्वरूप – ववठ्ठल जबं ाले

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - दसु रे
अभ्यासपवत्रका ६ (अवनवायथ)
वणथनात्मक िार्ाववज्ञान
उविष्टे
१.
२.
३.
४.

िार्ेच्या सरं चनेचा अभ्यास करणे.
ववसाव्या शतकातील िार्ाववज्ञानाच्या संकल्पनांचा पररचय करवनू घेण.े
िार्ेच्या एककावलक अभ्यासाची तत्वे समजनू घेण.े
मराठी िार्ेच्या व्यवस्र्ेचे आकलन करुन घेण.े

उपयोवगता
१.
२.
३.
४.

िार्ेच्या अतं ःसत्रू ांशी पररचय िोईल.
मराठी िार्ेचे सक्ष्ू म आकलन िोईल.
िार्ाववज्ञानातील जागवतक संकल्पनांशी ओळख िोईल.
िार्ाअभ्यासाचा नवा दृष्टीकोन ववकवसत िोईल.

अभ्यासघटक
१. स्वनववचार
२. मराठीची स्ववनमव्यवस्र्ा
३. रुवपमववचार
४. वाक्यववचार
५. अर्थववचार

संदिथ ग्रंर्
सल
ु ि िार्ाववज्ञान – द. वद. पडंु े
वणथनात्मक िार्ाववज्ञान – लीला गोववलकर
िार्ाववज्ञानः वणथनात्मक आवण ऐवतिावसक – (संपा) स. ग.ं मालशे, िे. वव. इनामदार, अंजली सोमण
िार्ाववज्ञान पररचय – स. ग.ं मालशे, द. वद. पडंु े, अजं ली सोमण
अविनव िार्ाववज्ञान – ग.ं ना. जोगळे कर
िार्ा आवण िार्ाववज्ञान – रमेश धोंगडे

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - दसु रे
अभ्यासपवत्रका ७.१ (ऐवच्िक)
वाङ्मयप्रकाराचं ा अभ्यासः कववता आवण नाटक
उविष्टे
१.
२.
३.
४.

वाङ्मयप्रकाराचं ी सक
ं ल्पना अभ्यासणे.
सावित्यातील नाटयात्म आवण काव्यात्म घटकांचा ववशेर् अभ्यास करणे.
मराठीतील वनवडक सावित्यकृ तींचा अभ्यास करणे.
मराठी नाटक आवण कववता यांच्या वाटचालीतील मित्वाच्या टप्प्यांचा अभ्यास करणे.

उपयोवगता
१.
२.
३.
४.

नाटक आवण कववता या वाङ्मयप्रकाराची वैवशष्टये लक्ात येतील.
मराठीतील वववशष्ट वाङ्मयप्रकारांची वाटचाल, योगदान व वेगळे पण समजनू येईल.
वववशष्ट कलाकृ तीचे वाङ्मयेवतिासातील स्र्ान कसे वनवश्चत िोते ते समजनू येईल.
वनवडक कलाकृ तींचा सक्ष्ू म पातळीवरील अभ्यास करता येईल.

अभ्यासघटक
१. सावित्यप्रकारः संकल्पना
२. कववतेची सक
ं ल्पना. मिाकाव्य, खडं काव्य, दीघथ कववता, िावकववता (अिगं , ओवी,
लावणी, पोवाडा) यांची सैद्धांवतक ओळख.
३. नाटक आवण रंगिमू ीः अनबु धं

४. नाटकः सक
ु ावत्मका, शोकावं तका, मिानाटय, एकावं कका, पर्नाटय, ररंगणनाटय
ं ल्पना. सख
यांची सैद्धांवतक ओळख.
पढु ील सावित्यकृ तींचा अभ्यास करावयाचा आिे.
अ. कववता
१. सनद – नारायण सवू े
२. धग असतेच आसपास – कल्पना दधु ाळ
आ. नाटक
१. नटसम्राट – वव. वा. वशरवाडकर
२. ससु ाट – अवजत देशमख
ु
संदिथ ग्रंर्
रूपबंध कला समीक्ा - एस. डी. इनामदार
सावित्य आवण अवस्तत्वािान – वदलीप परुु र्ोत्तम वचत्रे
सावित्य आवण सामावजक सदं िथ – रा. ग. जाधव
वमर्क आवण नाटक – तारा िवाळकर
सावित्याचे सामावजक व सांस्कृ वतक अनबु ंध – म. स.ु पाटील
कािी वाङ्मायाप्रकार : शोध आवण स्वरूप – वसंत जोशी
सावित्यववमशथ – रमेश वरखेडे
मराठी सावित्य : प्रेरणा व स्वरूप – (संपा) गो. मा. पवार, म. द. िातकणगं लेकर
‘सवु ’े नारायण सवु े याच्ं या समग्र कववता – वदगबं र पाध्ये
मिाकाव्य : स्वरूप व समीक्ा – द. वि. कुलकणी

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - दसु रे
अभ्यासपवत्रका ७.२ (ऐवच्िक)
िार्ाव्यविार आवण उपयोजन
उविष्टे
१.
२.
३.
४.

समाजव्यविाराचे माध्यम म्िणनू िार्ेचा पररचय करुन घेण.े
िार्ाव्यविाराचे स्वरुप समजनू घेण.े
िावर्क संवादाचे प्रत्यक् व्यविारातील उपयोजन लक्ात घेण.े
िार्ेचा सजथनशील उपयोग लक्ात घेणे

उपयोवगता
१.
२.
३.
४.
५.

िार्ेच्या स्वरुपाचे आकलन िोईल.
िावर्कक्मतांची जावणव िोईल.
िार्ाव्यविाराचे स्वरुप लक्ात येईल.
सजथनशील लेखनास सिाय्य िोईल.
वाचनाचा व्याविाररक उपयोग लक्ात येईल.

अभ्यासघटक
१.
२.
३.
४.
५.
६.

िार्ेचे स्वरुप.
मराठी िार्ाव्यविाराचे स्वरुप.
िार्ेची संवादात्मकता आवण उपयोजन.
िार्ेची सजथनशीलता आवण उपयोजन.
वाचनः ववशेर् आवण उपयोजन.
मराठीचे लेखनववर्यक वनयम.

सदं िथ ग्रर्ं
व्याविाररक मराठी – ल. रा. नवसराबादकर
मराठी िार्ाव्यविार आवण उपयोजन – डॉ. सवु नता सांगोले
मराठी िावर्क कौशल्ये ववकास – (संपा) डॉ. पृथ्वीराज तौर
मराठी लोकनागरी – पष्ट्ु पा फडके
मराठी शब्दलेखनकोश – प्रा. यावस्मन शेख
िार्ावचंतन – के शव सखाराम देशमख
ु
विृ त्व आवण संिार्ण कौशल्य – डॉ. श्रतु ी वडगबाळकर

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नादं डे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - दसु रे
अभ्यासपवत्रका ८.१ (ऐवच्िक)
सामावजक दृवष्टकोनातनू सावित्याचा अभ्यास
उविष्टे
१.
२.
३.
४.

सावित्य आवण समाज यांचा अनबु ंध स्पष्ट करणे.
समाजातील घडामोडींचा सावित्यावर पडणारा प्रिाव अभ्यासणे.
लेखकाच्या वाङ्मयीन व्यविमत्वाची जडण घडण समजनू घेण.े
सावित्यकृ तीचे सामावजक अगं ाने ववश्ले र्ण करणे.

उपयोजन
१.
२.
३.
४.

सावित्याकडे पािण्याची सामावजक दृष्टी ववकवसत िोईल.
ववववध वाङ्मयीन सैद्धांवतक वादांचा, तावत्वक संकल्पनांचा अभ्यास िोईल.
सावित्यकृ तीची समीक्ा करण्याची नवी िवू मका ववकवसत िोईल.
मराठी समाज आवण मराठी सावित्य यांचे अतं :संबंध आकलन िोतील.

अभ्यासघटक
१.
२.
३.
४.
५.
६.
सदं िथ ग्रर्ं

सावित्य आवण समाज : परस्पर सबं धं
सामावजक दृवष्टकोनातनू सावित्याचा अभ्यास : िेत,ू स्वरूप आवण व्याप्ती
सामावजक चळवळींचा सावित्यावरील प्रिाव
गांधीवाद, माक्सथवाद, आबं ेडकरवाद, स्त्रीवाद आवण मराठी सावित्य
लेखकाचे व्यविमत्व : जडणघडण आवण सामावजक पयाथवरण
वाचकाचं ी अविरुची प्रकाशन व्यविार, प्रवसद्धी माध्यमे आवण वाङ्मयरूपे

सावित्य आवण समाज - (सपं ा) नागनार् कोत्तापल्ले व इतर
सावित्य आवण सामावजक संदिथ – रा. ग. जाधव
सावित्य आवण समाज – सदा क-िाडे
संत वाङ्मयाची सामावजक फलश्रतु ी – ग.ं बा. सरदार
सावित्य आवण सामावजक संदिथ – अजं ली सोमण
सावित्य, समाज आवण संस्कृ ती – वदगबं र पाध्ये
सावित्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापल्ले
जीवन आवण सावित्य – शरच्चंद्र मि
ु ीबोध
पयाथवरणीय प्रबोधन आवण सावित्य – रा. ग. जाधव
सावित्यकारण - पृथ्वीराज तौर
मराठी साहित्याचे समकालीन संदर्भ – हिनायक येिले

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे
एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम
जनू २०१९ पासनू
सत्र - दसु रे
अभ्यासपवत्रका ८.२ (ऐवच्िक)
मराठी बाल-कुमार सावित्य
उविष्टे
१.
२.
३.
४.
५.

बालसावित्य या संकल्पनेची ओळख करून घेणे
प्रौढ सावित्य आवण बालसावित्य यातील िेद समजनू घेणे
मराठी आवण जागवतक िार्ेतील प्रमख
ु बालसावित्यकृ तींचा स्र्ल
ू पररचय करून घेणे
बालकांचे मानसशास्त्र समजनू घेणे
बालसावित्य आवण इतर कलाप्रकाराच
ं ा अनबु धं लक्ात घेणे

उपयोजन
१. बालसावित्य आवण कुमार सावित्य या संकल्पनेची ओळख िोईल.
२. बालसावित्याचे वनराळे पण आवण शविस्र्ाने यांचे आकलन िोईल.
३. बालसावित्याचे मित्व लक्ात येईल.
४. मल
ु ाच्ं या िार्ेची वैवशष्टये आवण प्रत्यक् बालसावित्य याच
ं ी सागं ड घालता येईल.
५. बालिक्क, बालकांचे अवधकार, बालकासंबंधीचे कायदे, बालमानसशास्त्र
याववर्यी नवे िान येईल.
अभ्यास घटक
१.
२.
३.
४.
५.
६.

बालसावित्य : संकल्पना, स्वरूप आवण प्रयोजनववचार
बालसावित्य आवण प्रौढसािीत्य यातील िेद आवण सामथ्यथस्र्ळे
बालसावित्याचे वयोगटाप्रमाणे वगीकरण – वशश,ु बाल, कुमार.
मराठी बालसावित्याचे स्वरूप व वाटचाल
मल
ु ाचं ी वनयतकावलके आवण बालकुमार सावित्य संमेलने
पढु ील सावित्यकृ तींचा अभ्यास अपेवक्त आिे.

अ. कववतासग्रं ि – रानफुले – सरु े श सावतं – सगं त प्रकाशन, नादं डे
आ. कर्ासंग्रि – आगळ्या वेगळ्या गोष्टी – सयू थकांत सराफ – शब्दामृत
प्रकाशन, औरंगाबाद
इ. नाटक – चल रे िोपळ्या / िडं ािर मोिरा – िारत सासणे – मंजेवस्टक
प्रकाशन, मबंु ई
ई. कादबं री – खारीच्या वाटा – ल. म. कडू – राजिसं प्रकाशन , पणु े
संदिथ ग्रंर्
बालवाङ्मय – देववदास बागल
ु
बालसावित्याची रूपरे खा – मालती दाडं ेकर
मराठी बालसावित्य: प्रवाि आवण प्रवतवक्रया – लीलावती िागवत
मराठी बालसावित्य: सृजन, दावयत्व आवण प्रसार – ववर्श्ास वसेकर
बालसावित्य : आकलन आवण समीक्ा – ववद्या सवु े बोरसे
बालकुमार सावित्य : आशय आवण लयतत्व – मिावीर जोंधळे
बालवशक्ण, बालसावित्य: ववववध आयाम – (सपं ा) मदं ा खांडगे, लीला दीवक्त
उद्गार – गो. वव. करंदीकर
बालसावित्याचे अतं रंग – रजनी विरळीकर

प्रश्नपवत्रके चे स्वरूप : सवथ अभ्यासपवत्रकांसाठी
अभ्यासापवत्रका एकूण 100 गणु ांसाठी आिेत.
सत्रातं परीक्ा – 75 गणु ासं ाठी + 25 गणु अतं गथत मल्ू यमापनासाठी असतील.
सत्रा ंत परीक्ेचे खालील स्वरूप असेल
प्र. 1 ला पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न 20 गणु
प्र. 2 रा पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न 20 गणु
प्र. 3 रा पयाथयी दीघोत्तरी प्रश्न 20 गणु
प्र. 4 र्ा टीपा द्या (पाचपैकी तीन) 15 गणु
एकूण 75 गणु
अंत गथत म ूल् यमापन : 25 ग णु
दोन घटक चाचणी 10 गणु (5+5)
सेवमनार 05 गणु
गृिकायथ 10 गणु
एकूण गणु 25

