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SEM - 3 

द्वितीय वर्ष कला मराठी सत्र द्वतसरे व चौथ े(प्रत्येक सत्रात ३ श्रेयांकन)े 

 

द्वदितीय वर्ष बी.ए. (मराठी) अभ्यासपद्वत्रका क्र. २ च्या अभ्यासक्रमात द्वतस-या सत्रात ‘कािबंरी’ या 

साद्वित्यप्रकाराचा सैद्धांद्वतक पररचय व िोन कािबं-या यांचा समावेश आि.े चौथ्या सत्रात ‘आत्मकथन’ 

या साद्वित्यप्रकाराची ठळक वैद्वशष्टये व िोन आत्मकथने यांचा समावेश करण्यात आलेला आि.े  या 

अभ्यासक्रमाची श्रेयांकन पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली आि.े  िा अभ्यासक्रम िोन सत्रात 

द्ववभागला असून नेमलेल्या द्ववद्वशष्ट ताद्वसकांमधे तो द्वशकवला जाणे आवश्यक आि.े   

 

सत्र ३ (द्वतसरे) – एकूण व्याख्यान े४५ – श्रेयांकने - ०३ 

घटक–१ कािबंरीः एक साद्वित्यप्रकार - पररचय (१५ ताद्वसका)  श्रेयांकन १ 

कािबंरी िा कथनात्मक साद्वित्यप्रकार त्या िषृ्टीने त्याच्या घटकांची माद्विती कथानक, द्वनवेिन, 

व्यद्विरेखा, भार्ा, द्वनवेिनाचे प्रकार, व्यद्विरेखांचे प्रकार, कािबंरीची एकूण संरचना.     

 

घटक- २ ‘थँक यू द्वमस्टर ग्लाड’,-  कािबंरी – अद्वनल बवे पॉप्युलर प्रकाशन (१५ ताद्वसका) श्रेयांकन १ 

 

घटक -३ ‘दिवे गेलेले दिवस’,- कािबंरी – रंगनाथ पठारे, शब्िालय प्रकाशन (१५ ताद्वसका) श्रेयांकन १  

 

सत्र -४ ( चौथ)े एकूण व्याख्यान े४५ – श्रेयांकने -३ 

घटक १: ‘आत्मकथन’ या साद्वित्यप्रकाराची ठळक वैद्वशष्ट्ये (१५ ताद्वसका) श्रेयांकन- १ 

 

घटक २: ‘मन मं ि ैद्ववश्वास’- आत्मकथन – द्ववश्वास नांगरे पाटील, राजिसं प्रकाशन, (१५ ताद्वसका) 

श्रेयांकन १ 

 

घटक ३: ‘जसं घडलं तसं’ - आत्मकथन -  नीलम माणगावे, शद्वशदकरण पद्वब्लकेशन, (१५ ताद्वसका)– 

श्रेयांकन १ 

 

 

 

 



तृतीय सत्रान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपद्वत्रकेचे प्रथम सत्रान्त प्रश्नपद्वत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आि.े 

 

द्वितीय वर्ष बी. ए. मराठी अभ्यासपद्वत्रका क्र. ३ 

प्रश्न १– ‘कािबंरी’  या साद्वित्यप्रकाराचा सैद्धाद्वन्तक पररचय यावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न  

           – गुण २०. 

प्रश्न २ – ‘थँक यू द्वमस्टर ग्लाड’ या कािबंरीवर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ३ – ‘दिवे गेलेले दिवस’ या कािबंरीवर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलिा (अंतगषत पयाषयांसि) – गुण ३०. 

१) आत्मकथनाचा सैद्धाद्वन्तक पररचय  

२) ‘थँक यू द्वमस्टर ग्लाड’  

३) ‘दिवे गेलेले दिवस’ 

प्रश्न ५.  अभ्यासपद्वत्रकेतील घटक २ व ३ वर आधाररत वस्तुद्वनष्ठ प्रश्न. प्रत्येक घटकावर ४ असे 

एकूण ८ वस्तुद्वनष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न द्ववचारले जातील, परीक्षाथंनी त्यापैकी कोणतेिी ५ 

प्रश्न सोडवायचे आिते. प्रत्येक योग्य उत्तरास २ गुण असे एकूण गुण १० 

 

चतथुष सत्रान्त परीक्षा – गुण १०० 

वरील अभ्यासपद्वत्रकेचे प्रथम सत्रान्त प्रश्नपद्वत्रकेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे ठरद्ववण्यात आले आि.े 

द्वितीय वर्ष बी. ए. मराठी अभ्यासपद्वत्रका क्र. ३ 

प्रश्न १– ‘आत्मकथन’ या साद्वित्यप्रकाराचा सैद्धाद्वन्तक पररचय यावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न 

   – गुण २०. 

प्रश्न २ – ‘मनमे ि ैद्ववश्वास’  या आत्मकथनावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ३ – ‘जसं घडलं तसं’ या आत्मकथनावर पयाषय िऊेन एक प्रश्न – गुण २०. 

प्रश्न ४ –  प्रत्येक गटातील एकेक टीप द्वलिा (अंतगषत पयाषयांसि) – गुण ३०. 

१) आत्मकथनाचा सैद्धाद्वन्तक पररचय  

२) ‘मनमे ि ैद्ववश्वास’  

३) ‘जसं घडलं तसं’ 

प्रश्न ५.  अभ्यासपद्वत्रकेतील घटक २ व ३ वर आधाररत वस्तुद्वनष्ठ प्रश्न. प्रत्येक घटकावर ४ असे 

एकूण ८ वस्तुद्वनष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न द्ववचारले जातील, परीक्षाथंनी त्यापैकी कोणतेिी       

५ प्रश्न सोडवायचे आिते. प्रत्येक योग्य उत्तरास २ गुण - एकूण गुण १० 

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

 


