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layfXur egkfo|ky;karhy ekuofoKku 

fo|k'kk[ksrhy inO;qÙkj Lrjkojhy 

izFke o"kkZps CBCS Pattern uqlkjps 
vH;klØe 'kS{kf.kd o"kZ 2019&20 

iklwu ykxw dj.;kckcr- 

i f j i = d 

 ;k ifji=dkUo;s loZ laacaf/krkauk dGfo.;kr ;srs dh] fnukad 30 ,fizy 2019 jksth laiUu 

>kysY;k 43O;k ek- fo|k ifj”kn cSBdhrhy ,suosGpk fo”k; Ø-5@43&2019 P;k Bjkokuqlkj izLrqr 

fo|kihBkP;k layfXur egkfo|ky;karhy ekuofoKku fo|k'kk[ksrhy inO;qÙkj Lrjkojhy izFke o"kkZps 

[kkyhy fo"k;kaps C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Pattern uqlkjps vH;klØe 'kS{kf.kd o"kZ 

2019&20 iklwu ykxw dj.;kr ;sr vkgsr- 

1½ ,e-,-&izFke o"kZ&baxzth 
2½ ,e-,-&izFke o"kZ&fganh 
3½ ,e-,-&izFke o"kZ&ejkBh 
4½ ,e-,-&izFke o"kZ&laLÑr 
5½ ,e-,-&izFke o"kZ&mnwZ 
6½ ,e-,-&izFke o"kZ&vFkZ'kkL= 
7½ ,e-,-&izFke o"kZ&Hkwxksy 
8½ ,e-,-&izFke o"kZ&bfrgkl 
9½ ,e-,-&izFke o"kZ&rÙoKku 

10½ ,e-,-&izFke o"kZ&jkT;'kkL= 
11½ ,e-,-&izFke o"kZ&ekul'kkL= 
12½ ,e-,-&izFke o"kZ&yksdiz'kklu 
13½ ,e-,-&izFke o"kZ&lekt'kkL= 

 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 & 431 606-  Lok{kfjr@& 

tk-Ø-% 'kS{kf.kd&01@ifji=d@inO;qÙkj&lhchlh,l vH;klØe@ 

2019&20@67 

 midqylfpo 
'kS{kf.kd ¼1&vH;kleaMG½ foHkkx 

fnukad % 17-06-2019-   

izr ekfgrh o iq<hy dk;ZokghLro % 

1½ ek- dqylfpo ;kaps dk;kZy;] izLrqr fo|kihB- 

2½ ek- lapkyd] ijh{kk o ewY;ekiu eaMG ;kaps dk;kZy;] izLrqr fo|kihB- 

3½ izkpk;Z] loZ lacaf/kr layfXur egkfo|ky;s] izLrqr fo|kihB- 

4½ midqylfpo] inO;qÙkj foHkkx] izLrqr fo|kihB- 

5½ lkgk¸;d dqylfpo] ik=rk foHkkx] izLrqr fo|kihB- 

6½ flLVe ,DliVZ] 'kS{kf.kd foHkkx] izLrqr fo|kihB- 



        
 

स्वामी रामानदं तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड 

ववषय – मराठी 
एम. ए. प्रर्म वषथ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासून 
 

सत्र पहिल े 

अभ्यासपत्रत्रका  १ (अननवायथ) - स्वातंत्र्यपूवथ काळातील मराठी वाङ्मयाचा इनतिास (इ. स. १८१८ त ेइ. स. १९४७) 
अभ्यासपत्रत्रका २ (अननवायथ) - ऐनतिाससक भाषाववज्ञान 

अभ्यासपत्रत्रका ३.१ (ऐच्छिक) -  वाङ् मयप्रकारांचा अभ्यास : कर्ा आणि कादंबरी OR 

अभ्यासपत्रत्रका ३.२ (ऐच्छिक ) - मराठी भाषा आणि प्रसारमाध्यमे 

अभ्यासपत्रत्रका ४.१ (ऐच्छिक) - लोकवप्रय साहित्य OR 

अभ्यासपत्रत्रका ४.२ (ऐच्छिक) – भाषांतरववद्या 
 
 

सत्र दसुरे  

अभ्यासपत्रत्रका ५ (अननवायथ) - स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी वाङ्मयाचा इनतिास (इ. स. १९४७ त े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  रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - पविले 

अभ्यासपवत्रका  १ (अवनवायथ) 

स्वातंत्र्यपवूथ काळातील मराठी वाङ्मयाचा इवतिास 

(इ. स. १८१८ ते इ. स. १९४७) 

 

उविष्ट.े -  

१. मराठी सावित्याचा अभ्यास करण्यासाठी अविरुची वनमाथण करणे 

२. आधवुनक मराठी वाङ  मयाच्या इवतिासातील परंपरा समजनू घणे.े 

३. स्वातंत्र्यपवूथ मराठी वाङ  मयाची वाटचाल अभ्यास करण.े 

४. ववववध वाङ्मय प्रकारांचा उद्गम आवण ववकास कसा झाला याचा मागोवा घणे.े 

५. स्वातंत्र्य चळवळींचे पडसाद सावित्यामध्ये कसे उमटले आिते, याचा शोध घणे.े 

६. विवटश सरकारच्या प्रिावांचा आवण इगं्रजी सावित्याच्या संपकाथतनू मराठी सावित्यात कोणती वस्र्त्यंतरे 

घडली, याबिल साविवत्यक आवण सावित्यकृती यांचे अवलोकन करण.े 

७. मराठी िार्ा आवण सावित्य यांच्या कालससंुगत कसे अनबंुध आिते, यांचे वववचेन करण.े 

 

उपयोवगता 

१. मराठी पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम पूणथ करताना प्रगल्ि व्यविमत्त्व वनमाथण िोण्यासाठी मदत.. 

२. स्पधाथ परीक्ांच्या तयारीसाठी मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास उपयिु आि.े 

३. स्वातंत्र्यपवूथकालीन सांस्कृवतक, वाङ्मयीन व ऐवतिावसक पार्श्थिमूीचे आकलन. 

४. आधवुनक काळातील मराठी वाङ्मयीन वारसा जतन करण.े 

५. मराठी लेखनातील ठळक प्रवतृ्ती, ग्रंर्कार आवण सावित्यकृती या अनरु्गंाने सावित्याचा अभ्यास करण.े 

 

अभ्यासघटक  

१. इ स १८१८ ते स्वातंत्र्यपवूथ या कालखडंातील वस्र्त्यंतराच्या पार्श्थिमूीवर सावित्यवनवमथतीच्या प्रेरणा समजनू घेण.े 



२. प्रस्ततु कालावधीतील सांस्कृवतक आवण वाङ्मयीन पार्श्थिमूी, स्वातंत्र्यलढा आवण वाङ्मयीन चळवळी, 

प्रसारमाध्यम ेआवण वाङ्मय प्रकारांचा उदय, नववगाथचा उगम आवण इगं्रजी सावित्याचा पररचय, शासकीय 

पातळीवरून सावित्यवनवमथतीचे प्रयत्न इ. घटकांचा  अभ्यास करण ेअविप्रेत आि.े  

३.  अभ्यास पररपणूथ िोण्यासाठी पढुील वाङ्मय प्रकारवनिाय अभ्यास.....  

अ. वनबंध 

आ. नाटक 

इ. कववता 

ई. कर्ा 

उ. कादबंरी 
ऊ. लवलत गद्य (चररत्र, आत्मचररत्र व प्रवासवणथन) 

 

संदिथ ग्रंर्  

मराठी वाङ्मयाचा इवतिास – मिाराष्ट्र सावित्य पररर्द, पणु े

मराठी वाङ्मयाचा वववचेक इवतिास – प्र. न. जोशी 

अवाथचीन मराठी सावित्याची सांस्कृवतक पार्श्थिमूी – सदा क-िाडे  

मराठी सावित्याची सांस्कृवतक पार्श्थिमूी – गो. म. कुलकणी  

आधवुनक मराठी वाङ्मयाचा इवतिास – अ. ना. दशेपांडे  

प्रदवक्णा – कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पणु े 

मराठी कादबंरी पविले शतक – उर्ा िस्तक  

धार आवण काठ – नरिर कुरंुदकर  

मराठी कर्ा उद्गम आवण ववकास – इदंमुती शवेडे  

मराठी वतृ्तपत्रांचा 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 

  

उविष्ट े 

१.      िार्ाववज्ञान िी संकल्पना समजनू घेण.े 

२.      िार्चेा इवतिास समजनू घणे.े 

३.      िार्चे्या शास्त्रशदु्ध अभ्यासाचे इवतिासातील प्रमखु टप्पे लक्ात घणे.े 

४.      बोलींववर्यीचे गरैसमज दरू करण े

उपयोवगता 

१.      मराठी िार्चेा इवतिास समजनू येईल. 

२.      बोलीववर्यीचे गरैसमज दरू िोतील 

३.      िार्ा अभ्यासाच्या ववववध दृष्टीकोनांचा पररचय िोईल. 

४.      स्विार्केडे पािण्याची नवी दृष्टी ववकवसत िोईल. 

अभ्यासघटक 

१.      िार्ाववज्ञानः संज्ञा, व्याख्या. िवूमका, इवतिास, मित्व. प्रमखु प्रवाि. 

२.      मराठी िार्चेी उत्पत्ती व पवूथवपवठका 

३.      मराठीचे कावलक आवण प्रांवतक िदे 

४.      प्रमाणिार्ा आवण बोलीः संकल्पना व स्वरुप, साम्यिेद, बोली अभ्यासाची गरज. 

५.      मराठीच्या प्रमखु बोली 

६.      मराठी शब्दसंग्रि 

७.      इतर िार्ांचा मराठीवर िोणारा पररणाम 

  



संदिथ ग्रंर् 

मराठीचे ऐवतिावसक िार्ाशास्त्र – र. रा. गोसावी, सयूथकांत वदै्य 

िार्ा आवण िार्ाशास्त्र – श्री. न. गजेंद्रगडकर 

िार्ाववज्ञानः वणथनात्मक आवण ऐवतिावसक – (संपा) स.ग. मालश,े ि.े वव. इनामदार, अजंली सोमण 

मराठीचा िावर्क अभ्यास – (संपा) म.ु श्री. कानडे 

सलुि िार्ाववज्ञान –  द. वद. पुडें 

मराठी िार्चेा आवर्थक संसार – अशोक केळकर 

ऐवतिावसक िार्ाववज्ञान आवण मराठी िार्ा  –  सवुणाथ खोडद े

ग्रामीण कादबंरी: मराठवाडी बोलीचे स्वरूप – ववठ्ठल जबंाले 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 
 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - पविले 

अभ्यासपवत्रका ३.१ (ऐवच्िक) 

वाङ  मयप्रकारांचा अभ्यास : कर्ा आवण कादबंरी 

  

उविष्ट े 

1.  कर्ा-कादबंरी या वाङ  मयप्रकारांची ओळख करून दणे.े 

2.  स्वातंत्र्योत्तर काळातील कर्ा आवण कादबंरीचे स्वरूप-वैवशष्ट ये सांगण.े 

3.  वनवडक कर्ाकार आवण कादबंरीकार यांच्या सावित्यकृतींची ओळख करून घेणे 

4.  कर्ा आवण कादबंरीचे घटक, ववशरे्, प्रकार आवण रचनाबंध इ.चा पररचय करून दणे.े 

5.  कर्ा आवण कादबंरी या वाङ  मयप्रकारांबिल अविरूची ववकवसत करण.े 

6.  अभ्यासक्रमातील सावित्यकृतीचे आकलन, आस्वाद व मलू्यमापन करण.े 

  

उपयोवगता  

1. कर्ा आवण कादबंरीच्या अभ्यासातनू जीवनदशथन. 

2.  समकालीन सामावजक प्रश्न समजनू घणे्यास मदत. 

3.  लेखकाच्या लेखनशलैीचे स्वरूप समजनू घणे्यास मदत. 

4. कर्ा आवण कादबंरी या वाङ  मयप्रकारांववर्यी अविरूची ववकवसत िोण्यास आधार. 

5. नवोवदत लेखकांना लेखनासाठी प्रेरणा. 

  

अभ्यासघटक  

1.  कर्ा आवण कादबंरी व्याख्या, स्वरूप घटक 

            (कर्ानक, पात्र, वनवदेन, िार्ाशलैी, कालखडं इ.) 

2.  कर्ा/कादबंरीच्या प्रकारांचा आवण प्रवािांचा स्र्लू पररचय 

            (ऐवतिावसक, सामावजक, राजकीय, ग्रामीण, प्रादवेशक, मिानगरीय, स्त्रीवादी, दवलत, आवदवासी इ.) 



     3. अभ्यासाला नेमलेल्या सावित्यकृती 

अ.) कर्ासंग्रि 

1. मरण स्वस्त िोत आि े- बाबरुाव बागलू 

2. आलोक - आसाराम लोमटे 

ब.) कादबंरी 

1.  मुबंई वदनांक - अरूण साधू 

2.  िमूी - आशा बगे 

  

संदिथग्रंर् : 

मराठी कर्ा : उगम आवण ववकास - इदंमुती शवेडे  

दवलत कर्ा - गगंाधर पानतावण े 

मराठवाड याची कर्ा - संपा. वासदुवे मलुाटे 

मराठी कर्ा : प्रवतृ्ती आवण प्रवाि - रा.गो. चवरे 

कादबंरी : एक सावित्यप्रकार - िररश्चंद्र र्ोरात  

मराठी कादबंरी : वचंतन आवण समीक्ा - चंद्रकांत बांवदवडेकर  

गले्या अधथशतकातील मराठी कादबंरी -  संपा. ववलास खोले  

दवलत सावित्य : उद  गम व ववकास - योगेंद्र मशे्राम  

मराठी कादबंरीतील िार्ा: आकलन आवण मलू्यमापन – ववठ्ठल जबंाले  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

        

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - पविले 

अभ्यासपवत्रका ३.२ (ऐवच्िक) 

मराठी िार्ा आवण प्रसारमाध्यमे 

  

उविष्ट े 

१.      िार्चेे उपयोजन लक्ात आणनू दणेे 

२.      मराठी िार्चे्या ऐवतिावसक वाटचालीचे आकलन करण े

३.      प्रसारामाध्यमांचे बदलते स्वरूप समजनू घणेे 

४.      मवुद्रत, श्राव्य, दृक आवण दृकश्राव्य माध्यमातील िार्ेचे स्वरूप लक्ात घणेे 

उपयोजन 

१.      मराठी िार्चेी विन्नस्तरीय उपयोवगता लक्ात येईल. 

२.      ववववध टप्प्यांवरील मराठीच्या बदलांमध्ये प्रसार माध्यमांचे योगदान समजनू येईल. 

३.      प्रसार माध्यामांंचा इवतिास लक्ात येईल. 

४.      ववववध प्रसार माध्यमातील प्रत्यक् िार्चेे उपयोजन अभ्यासता येईल. 

अभ्यासघटक 

१.      िार्ा: संकल्पना 

२.      मराठी िार्ा : वाटचालीचा स्र्लू आढावा 

३.      प्रसारमाध्यम े: संकल्पना व स्वरूप 

४.      मध्ययगुीन काळातील प्रसारमाध्यम ेआवण मराठी िार्चेे उपयोजन 

५.      आधवुनक काळातील प्रसारमाध्यम े आवण मराठी िार्ेचे उपयोजन 

६.      जागवतकीकरणाच्या काळातील प्रसारमाध्यम ेआवण मराठी िार्चेे उपयोजन 

 



संदिथ ग्रंर् 

िार्ावचंतन – केशव सखाराम दशेमखु 

माध्यम वचत्रवाणी – आकाशानंद 

संगणक यगु – अच्युत गोडबोले 

इटंर नेट – प्रबोध चोि े

आकाशवाणी – ववर्श्कमाथ रासवबिारी 

दरूदशथनसाठी लेखन – केशव केळकर 

जाविरातीचे यगु – यशोदा िागवत 

व्याविाररक मराठी – प्रकाश परब 

मराठी िावर्क कौशल्ये ववकास – (संपा) पथृ्वीराज तौर 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 
 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - पविले 

अभ्यासपवत्रका ४.१ (ऐवच्िक) 

लोकवप्रय सावित्य 

उविष्ट े

१.   लोकवप्रय सावित्य िी संकल्पना समजनू घणे.े 

२.   वाचकांची अविरुची आवण सावित्य वनवमथती यांचा अनुबंध स्पष्ट करण.े 

३.   लोकवप्रय सावित्य, अविजात सावित्य आवण श्रेष्ठ सावित्य यातील  सीमारेर्ांचा करण.े 

४.    मराठीतील लोकवप्रय सावित्याचा पररचय करून घणेे. 

उपयोजन 

१.      लोकवप्रय सावित्य या संकल्पनेववर्यी गरैसमज दरू िोतील. 

२.      लोकवप्रय आवण बाजारू यातील अंतर लक्ात येईल. 

३.       श्रषे्ठ अविजात सावित्याची लोकवप्रयता आवण वतचे वनराळेपण समजनू येईल. 

४.      मराठी समाजाच्या अविरुचीचे आकलन िोईल. 

  

अभ्यासघटक 

१.      लोकवप्रय सावित्य : संकल्पना व बदलते स्वरूप 

२.      लोकवप्रयता : अविजात सावित्य, श्रेष्ठ सावित्य, कलात्मक सावित्य आवण बाजार 

३.      वाचकांच्या अविरुचीचा दबाव, प्रकाशकांची मागणी, प्रसार माध्यमांची अगंितू वैवशष्ट ये आवण सावित्याची 

वनवमथती प्रवक्रया 



४.      मराठी लोकवप्रय सावित्याची परंपरा व लोकवप्रय सावित्याचे प्रकार  

५.      पढुील सावित्यकृतींचा अभ्यास अपेवक्त आि े

अ.    फवकरा – अण्णा िाऊ साठे 

आ.  बटाट याची चाळ – प.ु ल. दशेपांडे 

इ.     तझु ेगीत गाण्यासाठी – मगंशे पाडगावकर 

ई.     इडली, ऑवकथ ड आवण मी – ववठ्ठल कामत 

  

संदिथ ग्रंर् 

सावित्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापल्ले 

कादबंरी आवण मराठी कादबंरी – उर्ा िस्तक 

टीकास्वयंवर – िालचंद्र नेमाडे 

धार आवण काठ – नरिर कुरंुदकर 

मराठी कर्ेची वस्र्तीगती – अजंली सोमण 

अण्णा िाऊंचे कादबंरीववर्श् – प्रमोद गारोडे  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 
 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - पविले 

अभ्यासपवत्रका ४.२ (ऐवच्िक) 

िार्ांतरववद्या 

उविष्ट े 

१.      मराठीवशवाय अन्य िार्तेील सावित्याची ओळख करून दणे.े 

२.      सावित्याववर्यीचा तौलवनक दृष्टीकोण वनमाथण करण्यास मदत करण.े 

३.      िार्चे्या ववैशष्ट यांचा पररचय करून घणे.े 

४.      मळु लेखकाचे िार्ेतील स्र्ान, ववैशष्ट यांचा अभ्यास करण.े 

  

उपयोजन 

१.      अन्य िारतीय िार्तेील सावित्याचा तसेच जागवतक वाङमयाचा पररचय िोईल. 

२.      कलाकृतीचे श्रेष्ठत्व कसे वनधाथररत िोते याववर्यी आकलन िोण्यास मदत िोईल. 

३.      अन्य िार्तेील सावित्य िार्मेळेु कसे विन्न िोत जाते ि ेकळून येईल. 

४.      इतर िार्तेील साविवत्यकांच्या कलाकृतीशी र्ेट पररचय िोईल. 

५.      संस्कृती समन्वयात िार्ांतराचे स्र्ान व मित्व  लक्ात येईल. 

  

अभ्यास घटक 

१.      िार्ांतर : संकल्पना 

२.      िार्ांतराचे प्रकार – अनवुाद, स्वरै, रुपांतर, आधाररत, वलप्यंतर, अवाथचीनीकरण  



३.      लवलत आवण लवलतेतर सावित्याचे िार्ांतर. 

४.      िार्ांतरकार : जबाबदारी, पवूथतयारी, आवश्यक गणु, शलैी इ. 

५.      िार्ांतरीत मराठी सावित्य. 

६.      अभ्यासासाठी नेमलेल्या िार्ांतरीत सावित्यकृती 

 अ.    अन्य राष्ट्रातील सावित्याचे मराठी अनवुाद 

१.      मोरनामा आवण इतर कर्ा – इतंजार िुसेन – अनवुाद: िास्कर लक्ष्मण िोळे, सावित्य 

अकादमी, नवी वदल्ली. 

२.      िोय, तेव्िािी गाण ंअसेल! – बटोल्ट िेख्त – अनवुाद: ववद्या सवु ेबोरसे, अर्वथ 

पब्लीकेशन्स, जळगाव 

आ.  अन्य िारतीय िार्ेतील सावित्याचे मराठी अनवुाद 

१.      वपवळ्याधम्मक ित्रीतली मलुगी  – उदय प्रकाश  – अनवुाद:  गणशे ववसपतेु, 

लोकवाङ य गिृ, मुबंई  

२.      वितंीत एक वखडकी असायची – ववनोदकुमार शकु्ल – अनवुाद: वनवशकांत ठकार, 

सावित्य अकादमी, नवी वदल्ली  

संदिथ ग्रंर् 

िार्ांतर –  सदा क-िाडे 

िार्ांतर मीमांसा – (संपा.) कल्याण काळे, अजंली सोमण 

सावित्यसेत ू– एल. एस. दशेपांडे 

अनवुाद, वणथव्यवस्र्ा आवण मी – सयूथनारायण रणसुिे 

दशेीवाण – चंद्रकांत बावंदवडेकर 

अक्रांचा श्रम केला – ववलास सारंग 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 
 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - दसुरे 

अभ्यासपवत्रका ५ (अवनवायथ) 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी वाङ्मयाचा इवतिास 

(इ. स. १९४७ ते इ. स. २०१०) 

 

उविष्ट.े  

१. मराठी सावित्याचा अभ्यास करण्यासाठी अविरुची वनमाथण करणे. 

२. आधवुनक मराठी वाङ  मयाच्या इवतिासातील परंपरा समजनू घणे.े 

३. स्वातंत्र्योत्तर मराठी वाङ  मयाची वाटचाल अभ्यास करण.े 

४. ववववध वाङ्मय प्रवािांचा उदय आवण ववकास कसा झाला याचा मागोवा घणे.े 

५. स्वातंत्र्योत्तर वाङ्मयीन चळवळींचे प्रिाव सावित्यामध्ये कसे पडले आिते, याचा शोध घणे.े 

६. स्वातंत्र्योतर मराठी सावित्यावरील प्रिावांची उकल करण,े परिार्ीय सावित्याच्या संपकाथतनू मराठी 

सावित्यात कोणती वस्र्त्यंतरे घडली, याबिल साविवत्यक आवण सावित्यकृती यांचे अवलोकन करण.े 

७. मराठी िार्ा आवण सावित्य यांच्या कालससंुगत कसे अनबंुध आिते, यांचे वववचेन करण.े 

 

उपयोवगता 

१. मराठी पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम पूणथ करताना प्रगल्ि व्यविमत्त्व वनमाथण िोण्यासाठी मदत.. 

२. स्पधाथ परीक्ांच्या तयारीसाठी मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास उपयिु आि.े 

३. स्वातंत्र्यपवूथकालीन सांस्कृवतक, वाङ्मयीन व ऐवतिावसक पाश्र्विमूीचे आकलन. 

४. आधवुनक काळातील मराठी वाङ्मयीन वारसा जतन करण.े 

५. मराठी लेखनातील ठळक प्रवतृ्ती, ग्रंर्कार आवण सावित्यकृती या अनरु्गंाने सावित्याचा अभ्यास करण.े 



 

अभ्यास घटक  

१. स्वातंत्र्योत्तर ते  २०१० या कालखडंातील वस्र्त्यंतराच्या पार्श्थिमूीवर सावित्य वनवमथतीच्या प्रेरणा समजनू 

घणे.े 

२. प्रस्ततु कालावधीतील सांस्कृवतक आवण वाङ्मयीन पार्श्थिमूी, मराठी सावित्यातील प्रेरणा, प्रवतृ्ती, प्रवाि 

आवण वाङ्मयीन चळवळी, प्रसारमाध्यम ेआवण वाङ्मय प्रकारांचा ववकास, नववगाथची वनवमथती आवण 

नवसावित्य, साठोत्तरी, ऐशंी नंतरचे, आवण जागवतकीकरणानंतरचे सावित्य यांचा पररचय, शासकीय 

पातळीवरून सावित्य वनवमथतीचे प्रयत्न इ. घटकांचा  अभ्यास करण ेअविप्रेत आि.े  

३. अभ्यास पररपणूथ िोण्यासाठी पढुील वाङ्मयप्रकारवनिाय अभ्यास..... 

अ. नाटक, 

आ. कववता, 
इ. कर्ा,  

ई. कादबंरी,  

उ. लवलतगद्य (चररत्र, आत्मचररत्र)  

 

संदिथ ग्रंर्  

प्रदवक्णा – कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पणु े 

मराठी सावित्याचा सांस्कृवतक संदिथ – रा. ग. जाधव  

सावित्य आवण ववद्रोि – (संपा) पथृ्वीराज तौर  

राजकीय चळवळ आवण मराठी नाट यसषृ्टी – शनवारे  

संवक्प्त मराठी वाङ्मायाकोश – वसंत आबाजी डिाके  

मराठी सावित्य : इवतिास आवण संस्कृती – वसंत आबाजी डिाके  

सावित्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापल्ले  

सावित्य आवण सांस्कृवतक संवेदन – प्रिाकर बागले  

प्रादवेशक कादबंरी – िास्कर शळेके  

मराठी कादबंरी : चचाथ आवण वचंतन – चंद्रकांत बांवदवडेकर  

ग्रामीण सावित्य आवण ग्रामीण कादबंरीचे स्वरूप – ववठ्ठल जबंाले  

 

 

 

  



  

  

  

        

  

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - दसुरे 

अभ्यासपवत्रका ६ (अवनवायथ) 

वणथनात्मक िार्ाववज्ञान 

उविष्ट े 

१.      िार्चे्या संरचनेचा अभ्यास करण.े 

२.      ववसाव्या शतकातील िार्ाववज्ञानाच्या संकल्पनांचा पररचय करवनू घणे.े 

३.      िार्चे्या एककावलक अभ्यासाची तत्व ेसमजनू घणे.े 

४.      मराठी िार्चे्या व्यवस्र्ेचे आकलन करुन घणे.े 

उपयोवगता 

१.      िार्चे्या अतंःसतू्रांशी पररचय िोईल. 

२.      मराठी िार्चेे सकू्ष्म आकलन िोईल. 

३.      िार्ाववज्ञानातील जागवतक संकल्पनांशी ओळख िोईल. 

४.      िार्ाअभ्यासाचा नवा दृष्टीकोन ववकवसत िोईल. 

अभ्यासघटक 

१. स्वनववचार 
२. मराठीची स्ववनमव्यवस्र्ा 
३.      रुवपमववचार 

४.      वाक्यववचार 

५.      अर्थववचार 



 

संदिथ ग्रंर् 

सलुि िार्ाववज्ञान – द. वद. पुडें 

वणथनात्मक िार्ाववज्ञान – लीला गोववलकर 

िार्ाववज्ञानः वणथनात्मक आवण ऐवतिावसक – (संपा) स. ग.ं मालश,े ि.े वव. इनामदार, अंजली सोमण 

िार्ाववज्ञान पररचय – स. ग.ं मालश,े द. वद. पुंडे, अजंली सोमण 

अविनव िार्ाववज्ञान – ग.ं ना. जोगळेकर 

िार्ा आवण िार्ाववज्ञान – रमशे धोंगडे  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - दसुरे 

अभ्यासपवत्रका ७.१ (ऐवच्िक) 

वाङ्मयप्रकारांचा अभ्यासः कववता आवण नाटक 

  

उविष्ट े

१.      वाङ्मयप्रकाराचंी संकल्पना अभ्यासण.े 

२.      सावित्यातील नाट यात्म आवण काव्यात्म घटकांचा ववशरे् अभ्यास करण.े 

३.      मराठीतील वनवडक सावित्यकृतींचा अभ्यास करण.े 

४.      मराठी नाटक आवण कववता यांच्या वाटचालीतील मित्वाच्या टप्प्यांचा अभ्यास करण.े 

  

उपयोवगता 

१.      नाटक आवण कववता या वाङ्मयप्रकाराची ववैशष्ट ये लक्ात येतील. 

२.      मराठीतील वववशष्ट वाङ्मयप्रकारांची वाटचाल, योगदान व वगेळेपण समजनू येईल. 

३.      वववशष्ट कलाकृतीच ेवाङ्मयेवतिासातील स्र्ान कसे वनवश्चत िोते ते समजनू येईल. 

४.      वनवडक कलाकृतींचा सकू्ष्म पातळीवरील अभ्यास करता येईल. 

  

अभ्यासघटक 

१. सावित्यप्रकारः संकल्पना 

२. कववतेची संकल्पना. मिाकाव्य, खडंकाव्य, दीघथ कववता, िावकववता (अिगं, ओवी, 

लावणी, पोवाडा) यांची सैद्धांवतक ओळख. 

३. नाटक आवण रंगिमूीः अनुबंध 



४. नाटकः संकल्पना. सखुावत्मका, शोकांवतका, मिानाट य, एकांवकका, पर्नाट य, ररंगणनाट य 

यांची सैद्धांवतक ओळख. 

पढुील सावित्यकृतींचा अभ्यास करावयाचा आि.े 

अ.    कववता 

१.      सनद – नारायण सवू े

२.      धग असतेच आसपास – कल्पना दधुाळ 

आ.  नाटक 

१.      नटसम्राट – वव. वा. वशरवाडकर 

२.      ससुाट – अवजत दशेमखु 

  

संदिथ ग्रंर् 

रूपबंध कला समीक्ा -  एस. डी. इनामदार  

सावित्य आवण अवस्तत्वािान – वदलीप परुुर्ोत्तम वचते्र  

सावित्य आवण सामावजक संदिथ – रा. ग. जाधव  

वमर्क आवण नाटक – तारा िवाळकर  

सावित्याचे सामावजक व सांस्कृवतक अनबंुध – म. स.ु पाटील  

कािी वाङ्मायाप्रकार : शोध आवण स्वरूप – वसंत जोशी  

सावित्यववमशथ – रमशे वरखडेे  

मराठी सावित्य : प्रेरणा व स्वरूप –  (संपा) गो. मा. पवार, म. द. िातकणगंलेकर  

‘सवु’े नारायण सवु ेयाचं्या समग्र कववता – वदगबंर पाध्ये  

मिाकाव्य : स्वरूप व समीक्ा – द. वि. कुलकणी  

  

 

  

  

  

  



        

  

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - दसुरे 

अभ्यासपवत्रका ७.२ (ऐवच्िक) 

िार्ाव्यविार आवण उपयोजन 

उविष्ट े 

१.      समाजव्यविाराचे माध्यम म्िणनू िार्चेा पररचय करुन घणे.े 

२.      िार्ाव्यविाराचे स्वरुप समजनू घणे.े 

३.      िावर्क संवादाचे प्रत्यक् व्यविारातील उपयोजन लक्ात घणे.े 

४.      िार्चेा सजथनशील उपयोग लक्ात घणेे 

  

उपयोवगता 

१.      िार्चे्या स्वरुपाचे आकलन िोईल. 

२.      िावर्कक्मतांची जावणव िोईल. 

३.      िार्ाव्यविाराचे स्वरुप लक्ात येईल. 

४.      सजथनशील लेखनास सिाय्य िोईल. 

५.      वाचनाचा व्याविाररक उपयोग लक्ात येईल. 

 अभ्यासघटक 

१.      िार्चेे स्वरुप. 

२.      मराठी िार्ाव्यविाराचे स्वरुप. 

३.      िार्चेी संवादात्मकता आवण उपयोजन. 

४.      िार्चेी सजथनशीलता आवण उपयोजन. 

५.      वाचनः ववशरे् आवण उपयोजन. 

६.      मराठीचे लेखनववर्यक वनयम. 



संदिथ ग्रंर् 

व्याविाररक मराठी – ल. रा. नवसराबादकर 

मराठी िार्ाव्यविार आवण उपयोजन – डॉ. सवुनता सांगोले 

मराठी िावर्क कौशल्ये ववकास – (संपा) डॉ. पथृ्वीराज तौर 

मराठी लोकनागरी – पषु्ट्पा फडके 

मराठी शब्दलेखनकोश – प्रा. यावस्मन शखे 

िार्ावचंतन – केशव सखाराम दशेमखु 

विृत्व आवण संिार्ण कौशल्य – डॉ. श्रतुी वडगबाळकर 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

       

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - दसुरे 

अभ्यासपवत्रका ८.१ (ऐवच्िक) 

सामावजक दृवष्टकोनातून सावित्याचा अभ्यास 

उविष्ट े 

१.      सावित्य आवण समाज यांचा अनबंुध स्पष्ट करण.े 

२.      समाजातील घडामोडींचा  सावित्यावर पडणारा प्रिाव अभ्यासण.े 

३.      लेखकाच्या वाङ्मयीन व्यविमत्वाची जडण घडण समजनू घणे.े 

४.      सावित्यकृतीचे सामावजक अगंाने ववशे्लर्ण करण.े 

उपयोजन 

१.      सावित्याकडे पािण्याची सामावजक दृष्टी ववकवसत िोईल. 

२.      ववववध वाङ्मयीन सैद्धांवतक वादांचा, तावत्वक संकल्पनांचा अभ्यास िोईल. 

३.      सावित्यकृतीची समीक्ा करण्याची नवी िवूमका ववकवसत िोईल. 

४.      मराठी समाज आवण मराठी सावित्य यांचे अतं:संबंध आकलन िोतील. 

अभ्यासघटक 

१.      सावित्य आवण समाज : परस्पर संबंध 

२.      सामावजक दृवष्टकोनातनू सावित्याचा अभ्यास : िते,ू स्वरूप आवण व्याप्ती 

३.      सामावजक चळवळींचा सावित्यावरील प्रिाव 

४.      गांधीवाद, माक्सथवाद, आबेंडकरवाद, स्त्रीवाद आवण मराठी सावित्य 

५.      लेखकाचे व्यविमत्व : जडणघडण आवण सामावजक पयाथवरण 

६.      वाचकांची अविरुची प्रकाशन व्यविार, प्रवसद्धी माध्यम ेआवण वाङ्मयरूपे 

संदिथ ग्रंर् 



सावित्य आवण समाज - (संपा) नागनार् कोत्तापल्ले व इतर 

सावित्य आवण सामावजक संदिथ – रा. ग. जाधव 

सावित्य आवण समाज – सदा क-िाडे 

संत वाङ्मयाची सामावजक फलश्रतुी – ग.ं बा. सरदार 

सावित्य आवण सामावजक संदिथ – अजंली सोमण 

सावित्य, समाज आवण संस्कृती – वदगबंर पाध्य े

सावित्याचा अवकाश – नागनार् कोत्तापल्ले 

जीवन आवण सावित्य – शरच्चंद्र मिुीबोध 

पयाथवरणीय प्रबोधन आवण सावित्य – रा. ग. जाधव 

सावित्यकारण - पथृ्वीराज तौर 

मराठी साहित्याचे समकालीन संदर्भ – हिनायक येिले  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

एम.ए. प्रर्म वर्थ अभ्यासक्रम 

जनू २०१९ पासनू 

सत्र - दसुरे 

अभ्यासपवत्रका ८.२ (ऐवच्िक) 

मराठी बाल-कुमार सावित्य 

उविष्ट े 

१.      बालसावित्य या संकल्पनेची ओळख करून घणेे 

२.      प्रौढ सावित्य आवण बालसावित्य यातील िदे समजनू घणेे 

३.      मराठी आवण जागवतक िार्तेील प्रमखु बालसावित्यकृतींचा स्र्लू पररचय करून घणे े

४.      बालकांचे मानसशास्त्र समजनू घणेे 

५.      बालसावित्य आवण इतर कलाप्रकारांचा अनबंुध लक्ात घणेे 

उपयोजन 

१.      बालसावित्य आवण कुमार सावित्य या संकल्पनेची ओळख िोईल. 

२.      बालसावित्याचे वनराळेपण आवण शविस्र्ाने यांचे आकलन िोईल. 

३.      बालसावित्याचे मित्व लक्ात येईल. 

४.      मलुांच्या िार्चेी ववैशष्ट ये आवण प्रत्यक् बालसावित्य यांची सांगड घालता येईल. 

५.      बालिक्क, बालकांचे अवधकार, बालकासंबंधीचे कायद,े बालमानसशास्त्र 

याववर्यी नव ेिान येईल. 

अभ्यास घटक 

१.      बालसावित्य : संकल्पना, स्वरूप आवण प्रयोजनववचार 

२.      बालसावित्य आवण  प्रौढसािीत्य यातील िदे आवण  सामथ्यथस्र्ळे 

३.      बालसावित्याचे वयोगटाप्रमाण ेवगीकरण – वशश,ु बाल, कुमार. 

४.      मराठी बालसावित्याचे स्वरूप व वाटचाल 

५.      मलुांची वनयतकावलके आवण बालकुमार सावित्य संमेलने 

६.      पढुील सावित्यकृतींचा अभ्यास अपेवक्त आि.े 



अ.    कववतासंग्रि  – रानफुले – सरेुश सावतं – संगत  प्रकाशन, नांदडे 

आ.  कर्ासंग्रि  – आगळ्या वगेळ्या गोष्टी – सयूथकांत सराफ – शब्दामतृ 

प्रकाशन, औरंगाबाद  

इ.       नाटक – चल रे िोपळ्या / िडंािर मोिरा – िारत सासण े– मं जवेस्टक 

प्रकाशन, मुबंई 

ई.       कादबंरी – खारीच्या वाटा – ल. म. कडू – राजिसं प्रकाशन , पणु े

संदिथ ग्रंर् 

बालवाङ्मय – दवेवदास बागलु 

बालसावित्याची रूपरेखा – मालती दांडेकर 

मराठी बालसावित्य: प्रवाि आवण प्रवतवक्रया – लीलावती िागवत 

मराठी बालसावित्य: सजृन, दावयत्व आवण प्रसार – ववर्श्ास वसेकर 

बालसावित्य : आकलन आवण समीक्ा – ववद्या सवु ेबोरसे 

बालकुमार सावित्य : आशय आवण लयतत्व – मिावीर जोंधळे  

बालवशक्ण, बालसावित्य: ववववध आयाम – (संपा) मदंा खांडग,े लीला दीवक्त  

उद्गार – गो. वव. करंदीकर  

बालसावित्याचे अतंरंग – रजनी विरळीकर  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप : सवथ अभ्यासपवत्रकांसाठी 

 

अभ्यासापवत्रका एकूण 100 गणुांसाठी आिते. 

 

सत्रांत परीक्ा – 75 गणुांसाठी + 25 गणु अतंगथत मलू्यमापनासाठी असतील.  

 

सत्रांत परीक्ेचे ख ालील 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 

  

अंतगथत मूल्यमापन : 25 गणु  

 दोन घटक चाचणी 10 गणु (5+5) 

सेवमनार 05 गणु 

गिृकायथ  10 गणु 

एकूण गणु 25 

  

 




