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TYBA – MAR – PAPER -VI 

( To be implemented from 2015-2016) 

SEM - 1 ( UAMAR 503) 

SEM - 2 ( UAMAR 603 ) 

 

ततृीय वर्ष  – कला  - अभ्यासपत्रिका क्र. ६ , ताससका ४०  श्रयेांकने - ३ 

साहित्य आणि समाज- या अभ्यासपत्रिकेच्या अभ्यासक्रमात रचनेच्या सदंर्ाषत आणि पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल 
करण्यात आला असनू, िा अभ्यासक्रम नेमण्यात २०१५-२०१६ या शैक्षणिक वर्ाषपासनू सरुु करण्यात येिार 
आिे. या अभ्यासक्रमाची श्रयेांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली आिे.  िा अभ्यासक्रम दोन सिात 
त्रवर्ागला असनू नेमलेल्या त्रवसशष्ट ताससकांमधे तो सशकवला जािे तसेच त्याच्या चाचिी परीक्षा घेिे 
आवश्यक आिे.   

 

घटक १  साहित्य – समाज अन्योन्य सबंंध   (ताससका १३)श्रयेांकन १ 
अ)साहित्य , समाज, ससं्कृती या सकंल्पना व त्यांच्या परस्परसबंंधाचे स्वरुप 

ब)साहित्य-समाज सबंंध – तेन, मार्कसष यांचे ससद्धांत,मार्कसषवादी समीक्षापद्धती - ररफ्लेर्कशन मॉडेल, सनगेहटव्ि  

नॉलेज मॉषडेल, लगॅ्वेज संटडष मॉडेल   

 

घटक २ स्त्रीवादी जाणिवेचे साहित्य  (ताससका१३)श्रयेांकन १ 
अ) स्त्रीवादी साहित्याची सकंल्पना व मराठीतील परंपरा 
ब) ‘सोनाटा’, मिेश एलकंुचवार,मौज प्रकाशन या नाटकाचे स्त्रीवादी वाचन व अभ्यास 

 

घटक ३ मिानगरी जाणिवेचे साहित्य    (ताससका १४)श्रयेांकन १ 
अ)  मिानगरी जाणिवेच्या साहित्याची सकंल्पना आणि मराठीतील परंपरा 
ब) ‘अधोलोक’, वसतं आबाजी डिाके,अमेय प्रकाशन या कादंबरीचा अभ्यास 

अतंगषत चाचिी   (गुि २५) 
(अ) घटक १ व २ वर आधाररत वस्तुसनष्ठ प्रश्न व टीपा               गुि २० 
(ब) त्रवद्यार्थ्याचंी उपणस्िती व सिर्ाग                            गिु ०५ 
 
सिान्त परीक्षा ( गुि ७५) 
प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासि)                     गुि १५ 
प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासि)                    गिु १५ 
प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासि)                    गिु १५ 
प्रश्न ४. प्रत्येक घटकावर आधाररत ०३ टीपा  (पयाषयसि )          गुि १५ 



प्रश्न ५. सवष घटकांवर आधाररत वस्तुसनष्ठ प्रश्न ( पयाषयासि)           गिु १५  

                                    ----------- 
सि सिावे   अभ्यासपत्रिका – ६ – साहित्य आणि समाज  (ताससका ४०)   श्रयेांकने  ३ 

 

घटक १ – सामाणजक णस्ित्यंतरे आणि मराठी साहित्य         (ताससका १३) श्रयेांकन   १ 
(अ) मिाराष्ट्रातील सामाणजक णस्ित्यतंरे व मराठी साहित्य – मागोवा 

(ब) साहित्य- समाज संबंध – रा.ग. जाधव आणि हद. के. बेडेकर यांच्या लेखाआधारे  

१)‘िणस्तदंती मनो-याबािेर’,‘सनवडक समीक्षा’, रा.ग. जाधव,पद्मगधंा प्रकाशन 

२)‘मराठी वाड्.मयाची सामाणजक पार्श्षर्मूी’,‘साहित्यत्रवचार’, हद.के बेडेकर,लोकवाड्.मयगिृ 

 

घटक २ – ग्रामीि साहित्य                      (ताससका १४) श्रयेांकन १    

अ) ग्रामीि साहित्य -  सकंल्पना व मराठीतील परंपरा  

  ब) ‘कापूसकाळ’– कैलास दंड,            िी कादंबरी 
 

घटक ३ – दसलत साहित्य                      (ताससका १३) श्रयेांकन १ 
अ) दसलत साहित्य सकंल्पना व मराठीतील परंपरा 
ब) ‘हियाषद’– हिरा बनसोडे,समाज प्रबोधन ससं्िा प्रकाशन िा काव्यसगं्रि 

 

अतंगषत चाचिी   (गुि २५) 

(अ) घटक १ व २ वर आधाररत वस्तुसनष्ठ प्रश्न व टीपा             गुि २० 

(ब) त्रवद्यार्थ्याचंी उपणस्िती व सिर्ाग                          गुि ०५ 

 

सिान्त परीक्षा  गिु ७५ 

प्रश्न १. घटक १ वर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासि)                     गुि १५ 

प्रश्न २. घटक २ वर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासि)                    गिु १५ 

प्रश्न ३. घटक ३ वर आधाररत प्रश्न ( पयाषयासि)                    गिु १५ 

प्रश्न ४. प्रत्येक घटकावर आधाररत ०३ टीपा (पयाषयसि )           गिु १५ 

प्रश्न ५. सवष घटकांवर आधाररत वस्तुसनष्ठ प्रश्न ( पयायंासि)           गिु १५        

............................................. 

 

सदंर्ष –सचूी 
१) मराठी वाड् मयाचा इसतिास – खंड ५, र्ाग १ – सपंादक –रा.श्री. जोग, म. सा. पररर्द, पुिे, १९७३. 
२) कादंबरीत्रवर्यी – िररश्चंद्र िोरात, पद्मगधंा प्रकाशन, पुिे, २००६. 



३) टीकास्वयंवर – र्ालचंद्र नेमाडे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, १९९०. 
४) कादंबरी – एक साहित्यप्रकार - िररश्चदं्र िोरात, शब्द पणब्लकेशन्स, मुंबई, २०१० 

५) मराठी वाड् मयकोश-खंड ४, ( समीक्षा-सजं्ञा), समन्वयक सपंादक- डॉ. त्रवजया राजाध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य 
साहित्य ससं्कृती मडंळ, मुबंई, २००२.  

६) वाड् मयीन सजं्ञा-सकंल्पना कोश- सपंादक, प्रर्ा गिोरकर, वसतं आबाजी डिाके व इतर, पॉप्यलुर 
प्रकाशन, मुबंई, २००१. 
७)ग्रामीि साहित्य: स्वरूप आणि समस्या- आनदं यादव, मेिता पणब्लसशगं िाऊस, १९७९. 
८)ग्रामीिता-साहित्य आणि वास्तव - आनंद यादव, मेिता पणब्लसशंग िाऊस, १९८१ 
९)धार आणि काठ –नरिर कुरंुदकर, १९७१ 
१०)दसलत साहित्य- प्रवाि व प्रसतहक्रया –गो. म. कुळकिी, प्रसतमा प्रकाशन, पुिे, १९८६ 

११)सनळी पिाट-रा. ग. जाधव, प्राज्ञपाठशाळा, वाई,१९७८ 

१२)दसलत साहित्य- एक सचंतन- अजूषन डांगळे (संपा.), मिाराष्ट्र राज्य साहित्य ससं्कृती  

आणि मडंळ, मुबंई, १९७८ 

१३)दसलत साहित्य-वेदना आणि त्रवद्रोि- र्ालचंद्र िडके, श्रीत्रवद्या प्रकाशन, पुिे, १९७७,  

प्र.आ.), १९८९(द.ु आ.) 
१४) दसलत साहित्याची णस्िसतगती- केशव मेश्राम व इतर(सपंा.), मराठी त्रवर्ाग, मुबंई  

त्रवद्यापीठ आणि अनुर्व पणब्लकेशन्स, मुबंई, १९९७. 
१५)स्त्रीवादी समीक्षा- सदै्धाणन्तक चौकट, - डॉ. समसलदं मालशे, श्रीवािी- ऑर्कटोबर, १९९३ 

१६) स्त्रीवादी साहित्य समीक्षा-स्वरूप आणि व्याप्ती- वसतं आबाजी डिाके, श्रीवािी- ऑर्कटोबर,  

१९९३  

१७)स्त्रीवादी साहित्य आणि समीक्षा त्रवशेर्ांक- अनुषु्टर्, सप्टं.-ऑर्कटो. १९९६. 
१८) स्त्रीवादी समीक्षा-स्वरूप आणि उपयोजन- हदलीपराज प्रकाशन, पुिे, १९९३ 

-------------------------------------------- 


