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SYBA – PAPER NO. II 
( To be implemented from 2015-2016) 
SEM - 3 ( UAMAR301) 
SEM - 4 (UAMAR401) 
 

व्दितीय वर्ष बी.ए. (मराठी) अभ्यासपत्रिका क्र. २ च्या अभ्यासक्रमात ततस-या सिात कािंबरी या 
साहित्याप्रकाराचा सदै्धांततक पररचय व िोन कािंब-या यांचा समावेश आिे. चौथ्या सिात 
आत्मकथन या साहित्यप्रकाराची ठळक वैतशष्टये व िोन आत्मकथने यांचा समावेश करण्यात 
आलेला आिे.  या अभ्यासक्रमाची श्रयेांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली आिे.  िा 
अभ्यासक्रम िोन सिात त्रवभागला असनू नेमलेल्या त्रवतशष्ट तातसकांमधे तो तशकवला जाणे तसेच 
त्याच्या चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक आिे.   

 

सि ३ (ततसरे) – एकूण दयाख्याने ४५ – श्रयेांकने - ०३ 

 

घटक–१ कािंबरीःएक साहित्यप्रकार-पररचय(१५ तातसका)  श्रयेांकन १ 
कािंबरी िा कथनात्मक साहित्यप्रकार त्या दृष्टीने त्याच्या घटकांची माहिती कथानक, तनवेिन, 

दयत्रिरेखा, भार्ा, तनवेिनाचे प्रकार, दयत्रिरेखांचे प्रकार, कािंबरीची एकूण सरंचना.     
 

घटक- २ ‘सात्रविी’,-  कािंबरी - पु.तश. रेगे,मौज प्रकाशन   ( १५ तातसका) श्रयेांकन १ 
 

 

घटक -३ ‘अवकाळी पावसाच्या िरम्यानची गोष्ट’,- कािंबरी - आनंि त्रवगंकर,लोकवाड्.मयगिृ 
(१५ तातसका)  श्रयेांकन १  

 

अतंगषत परीक्षा – एकूण गणु -२५ 

क्रमांक परीक्षा त्रवर्य    गुण       

१ चाचणीपरीक्षा  ‘कािंबरीयासाहित्यप्रकाराच्या सदै्धाव्ततकभागावर 
आव्ण तशकत्रवलेल्या कािंबरीवर वस्तुतनष्ठ प्रश्न / 
टीपा 

२० 

२  वगाषतील उपव्स्थती, मराठी वाड्.मय मडंळ तसेच 
यांसारख्या कायषक्रमांत प्रत्यक्ष सिभाग. 

०५ 

 

 

 



 

 

सिातत परीक्षा – गुण ७५ 

प्रश्न१.घटक क्र.१‘कािंबरी’ या  साहित्यप्रकाराच्या सदै्धांततक त्रवचारावर पयाषयासि एक प्रश्न.गुण १५ 

प्रश्न २ –घटक क्र.२- ‘सात्रविी’ या कािंबरीवर पयाषय िेऊन एक प्रश्न –गुण– १५ 

प्रश्न ३-घटक क्र.३–‘अवकाळी पावसाच्या....’ या कािंबरीवर पयाषय िेऊन एक प्रश्न – गुण-१५ 

प्रश्न ४- घटक क्र.१,२,३ यावर आधाररत प्रत्येकी एक टीप तलहिणे (अतंगषत पयाषय) गणु-१५ 

प्रश्न ५- घटक क्र. १,२,३ यावर आधाररत वस्ततुनष्ठ प्रश्न ( अतंगषत पयाषय) गणु - १५    

 

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

 

SEM - 4 (UAMAR401) 
 

सि -४ ( चौथे) एकूण दयाख्याने ४५ – श्रयेांकने -३ 

 

घटक १‘आत्मकथन’ या साहित्यप्रकाराची ठळक वैतशष्टये ( १५ तातसका) श्रयेांकन- १ 
 

घटक २‘जगायचंय प्रत्येक सेकंि’,- आत्मकथन - मगंला केवळे,ग्रंथाली प्रकाशन 

 (१५ तातसका)– श्रयेांकन १ 
 

घटक ३‘मी तो िमाल’,-आत्मकथन -   अप्पा कोरपे, मोरया प्रकाशन (१५ तातसका)– श्रयेांकन १ 
 

अतंगषत परीक्षा – एकूण गणु -२५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सिातत परीक्षा – गुण ७५ 

प्रश्न१.घटक क्र.१‘आत्मकथन’ या साहित्यप्रकाराच्या सदै्धांततक त्रवचारावर पयाषय िेऊन एक प्रश्न.गणु 
१५ 

प्रश्न२.घटक क्र.२‘जगायचंय प्रत्येक सेकंि’ या आत्मकथनावर पयाषय िेऊन एक प्रश्न .गुण १५ 

प्रश्न३.घटक क्र.३ ‘मी तो िमाल’ या आत्मकथनावर पयाषय िेऊन एक प्रश्न. गणु१५ 

प्रश्न४.घटक क्र.१,२,३ यावर आधाररत प्रत्येकी एक टीप तलहिणे (अतंगषत पयाषय) गणु१५ 

प्रश्न५.घटक क्र. १,२,३ यावर आधाररत वस्तुतनष्ठ प्रश्न (अंतगषत पयाषय) गणु  १५ 

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

सिंभष पुस्तके- 
 

१)मराठी कािंबरीः तंि आव्ण त्रवकास-प्र.वा.बापट,दिीनस प्रकाशन,(ततसरी आवतृ्ती)१९७३ 

२) कािंबरीत्रवर्यी – िररश्चंद्र थोरात, पद्मगधंा प्रकाशन, पुणे, २००६. 

क्रमांक परीक्षा त्रवर्य    गुण       

१ चाचणीपरीक्षा  ‘आत्मकथन’यासाहित्यप्रकाराच्या सदै्धाव्ततकभागावर 
आव्ण तशकत्रवलेल्या आत्मकथनावर वस्तुतनष्ठ प्रश्न / 
टीपा 

२० 

२  वगाषतील उपव्स्थती, मराठी वाड्.मय मडंळ तसेच 
यांसारख्या कायषक्रमांत प्रत्यक्ष सिभाग. 

०५ 



३) टीकास्वयंवर – भालचंद्र नेमाडे, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाि, १९९०. 
४) कािंबरी – एक साहित्यप्रकार - िररश्चदं्र थोरात, शब्ि पव्ब्लकेशतस, मुंबई, २०१० 

५) मराठी वाड् मयकोश-खंड ४, ( समीक्षा-सजं्ञा), समतवयक सपंािक- डॉ. त्रवजया राजाध्यक्ष, 
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य ससं्कृती मडंळ, मुंबई, २००२.  

६) वाड्.मयीन सजं्ञा-सकंल्पना कोश- सपंािक, प्रभा गणोरकर, वसतं आबाजी डिाके व इतर, 
पॉप्युलर प्रकाशन, मुबंई, २००१. 
७)मराठी कािंबरीचे पहिले शतक,कुसमुावती िेशपांडे,मुबंई मराठी साहित्यसघं, (ि.ुआ.)१९७५ 

८)मराठी कािंबरीचा इततिास,चंद्रकांत बांहिवडेकर,मेिता पव्ब्लकेशतस,१९८९ 

९)धार आव्ण काठ,नरिर कुरंूिकर,िेशमखु आव्ण कंपनी,१९७१ 
१०)माती आव्ण मतूी,सरोव्जनी वैद्य,मजेॅव्स्टक बुक स्टॉल,१९७५ 

११)ितलत स्वकथने,आरती कुसरे-कुळकणी 
१२)ितलत साहित्याच्या तनतमत्ताने,सिा क-िाडे,लोकवाड्.मयगिृ 

१३)ितलत साहित्याची व्स्थती-गती,(संपा)केशव मेश्राम,उर्ा िेशमखु,मुबंई त्रवद्यापीठ 

१४)ितलत साहित्यःवेिना आव्ण त्रवद्रोि,भालचंद्र फडके 

१५)ितलत आत्मकथने,वासिेुव मलुाटे 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYBA – PAPER NO. III 
(To be implemented from 2015-2016) 
SEM -3 (UAMAR 302) 
SEM - 4 (UAMAR402) 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

व्दितीय वर्ष बी.ए. (मराठी) अभ्यासपत्रिका क्र. ३ च्या अभ्यासक्रमात ततस-या सिात ‘साहित्य, 
कला आव्ण ससं्कृती’ या त्रवर्याचा अभ्यास करायचा आिे तसेच या अभ्यासपत्रिकेच्या चौथ्या 
सिात ‘मराठी समीक्षा: पररचय ’ या त्रवर्याचा अभ्यास करायचा आिे. या अभ्यासक्रमाची 
श्रयेांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली आिे.  िा अभ्यासक्रम िोन सिात त्रवभागला असनू 
नेमलेल्या त्रवतशष्ट तातसकांमधे तो तशकवला जाणे तसेच त्याच्या चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक 
आिे.   

सि ४ ( चौथे) एकूण दयाख्याने ४५   श्रयेांकने ३ 

घटक १ – लतलत कला- ‘साहित्य एक लतलत कला’( १५ तातसका) श्रयेांकन १ 

 

अ)साहित्य एक लतलत कला – साहित्याचा आशय, अतभदयिी, माध्यम या सजं्ञाचा पररचय 

ब) इतर लतलत कलांपासनू साहित्याचे वेगळेपण –साहित्य आव्णदृश्यकला श्रादयकला, 
प्रयोगतनष्ठकला.  

 

घटक २ – साहित्याची भार्ा, प्रकार व प्रवतृ्ती ( १५ तातसका) श्रयेांकन १ 

(अ)  साहित्याची भार्ा आव्ण शैलीत्रवचार – बोलभार्ा, तलखीत भार्ा आव्ण साहित्याची भार्ा 
यांची वैतशष्टये.  साहित्याच्या सिंभाषत लेखन शलैीचा पररचय 

(ब) साहित्याचे प्रमखु प्रकार व साहित्यातील प्रवतृ्ती – कत्रवता,कथा,कािंबरी व नाटक या 
साहित्यप्रकारांचा पररयच.  अतभजाततावाि , स्वच्छंिवाि, वास्तववाि या प्रव-ृत्तींचा पररचय  

 

घटक ३-साहित्याची तनतमषती व साहित्य–ससं्कृती सबंंध–    (१५ तातसका)  -श्रयेांकन १ 

(अ)  साहित्याची तनतमषती व आस्वाि – प्रततभेसिंभाषत भारतीय व पाश्चात्य साहित्यशास्त्रज्ञांची 
मते. साहित्याच्या आस्वािासिंभाषत भारतीय व पाश्चात्य साहित्यशास्त्रज्ञांची मते. 
ब) साहित्य आव्ण ससं्कृतीः परस्परसबंंध – ससं्कृती म्िणजे काय ? साहित्य ससं्कृतीचा आरसा.  
 

अंतगषत परीक्षा – एकूण गुण -२५ 

१) चाचणी परीक्षा–एका वाक्यात उत्तरे (१५ पैकी १०), हटपा तलिा(४ पैकी २)– गुण २० 

२) त्रवद्याथ्याचंी उपव्स्थती व सिभाग – ०५ गुण 

 

सिातत परीक्षा – गुण ७५ 

प्रश्न १ – घटक क्र. १ सिंभाषत पयाषय िेऊन एक प्रश्न – गुण १५ 

प्रश्न २ – घटक क्र २- सिंभाषत पयाषय िेऊन एक प्रश्न –गुण– १५ 



प्रश्न ३- घटक क्र.३–सिंभाषत पयाषय िेऊन एक प्रश्न – गुण-१५ 

प्रश्न ४- घटक क्र.१,२,३ यावर आधाररत प्रत्येकी एक टीप तलहिणे (अतंगषत पयाषय) गणु-१५ 

प्रश्न ५- घटक क्र. १,२,३ यावर आधाररत वस्ततुनष्ठ प्रश्न ( अतंगषत पयाषय) गणु - १५    

 

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

SEM - 4 (UAMAR 402) 

व्दितीय वर्ष बी.ए. मराठी अभ्यासपत्रिका क्र. ३ 

सि – ४ (चौथे) एकूण दयाख्याने ४५  श्रयेांकने ३ 

घटक १ – साहित्याचे स्वरुप व साहित्याची भार्ा --  तातसका- १५   श्रयेाकंन १ 

(अ)लतलत वाड्.मयाची प्रकृती–वा.ल. कुलकणी (साहित्य : स्वरूप आव्ण समीक्षा, पॉप्युलर 
प्रकाशन,  

मुबंई १९७५) 

(ब)साहित्यकृतीतील अथषदयापार– भालचंद्र नेमाडे  (साहित्याची भार्ा, साकेत प्रकाशन, १९८७, प.ृ 
२६)   

 

घटक २ – साहित्याचे मलू्यमापनआव्ण साहित्याचा आस्वाि -  तातसका -१५  श्रयेांकन १ 

(अ) साहित्याचे मलू्यमापन – गंगाधर गाडगीळ (खडक आव्ण पाणी, पॉप्युलर, १९६६, प.ृ १२६) 

(ब)साहित्याचा आस्वाि – कुसमुावती िेशपांडे ( पासगं, मौज प्रकाशन, मुबंई, १९७१,प.ृ ९८  

 

घटक ३ – साहित्यकृतीची समीक्षा – आव्ण उपयोजन        तातसका -१५  श्रयेांकन १ 

(अ) साहित्य-समीके्षचे स्वरूप – गंगाधर पाटील ( समीक्षामीमांसा, मौज प्रकाशन,२०११, प.ृ३)  

(ब)१) कवतयिी इंहिरा  यांच्या ऐक जरा ना या कत्रवतेची समीक्षा - गंगाधर पाटील   

२)  पु.तश. रेगे यांच्या  सात्रविी या कािंबरीचीसमीक्षा.– सरोव्जनी वैद्य. 
( त्रवशेर् सचूना – वरील िोतिी समीक्षालेख अभ्यास मडंळाकडून पररपिक म्िणनू पाठवण्यात 
येतील.) 

 

अंतगषत परीक्षा – एकूण गुण -२५ 

(अ) चाचणी परीक्षा–एका वाक्यात उत्तरे (१५ पैकी १०), हटपा तलिा(४ पैकी २)– गुण २० 

(ब) त्रवद्याथ्याचंी उपव्स्थती व सिभाग – ०५ गुण 

 

 

सिातत परीक्षा – गुण ७५ 

प्रश्न १ – घटक क्र. १ सिंभाषत पयाषय िेऊन एक प्रश्न – गुण १५ 

प्रश्न २ – घटक क्र २- सिंभाषत पयाषय िेऊन एक प्रश्न –गुण– १५ 
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