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CBCS Autonomous Structure for S.Y.B.Sc (Marathi) 

Semester Core 

Course 

Paper No Name of 

Course 

No. of 

Credits 

No. of Hours 

per Week 

III AMAR 
AMAR 

 231 

विज्ञान सावहत्य : 

िाड्मयप्रकार : कथा  

 

 

 

3 

 

 

3 

IV AMAR 

 

AMAR 

 241 

विज्ञान सावहत्य : 

िाड्मयप्रकार : आत्मचररत्र  

 

 

 

3 

 

 

3 
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      एस.िाय.बी.एसस्सी 

तृतीय सत्र  

AMAR : 231 विज्ञान सावहत्य : िाड्मयप्रकार : कथा  

(जून २०२० पासून लागू) 

 

पाठ्यपुस्तक : 'गुगली'- सुबोध जािडकेर (कथासंग्रह)  

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े: 

१)  विद्यार्थयाांना विज्ञान कथेची ओळख करून दणेे. 

२)  विज्ञानकथेचे स्िरूप, िैविष्ट्ये, पे्ररणा - प्रयोजन, िेगळेपण स्पष्ट करणे. 

३)  विज्ञानकथेच्या िाटचालीचा आढािा घेणे. 

४)  विद्यार्थयाांमध्ये िैज्ञावनक दषृ्टीकोन रुजविणे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोवगता  - 

१)  विज्ञान िाखेच्या विद्यार्थयाांना मराठी विज्ञान सावहत्याचा पररचय करून घेता येईल. 

२)  विद्यार्थयाांना मराठी विज्ञान कथेचे स्िरूप जाणून घेता येईल. 

३)  विज्ञानसावहत्याच्या अभ्यासातून  संिेदनिीलता, सामावजकता िाढीस लागेल.  

 

श्रेयांक : ३          अंतगगत मूल्यमापन १५ गुण                    

गुण ७५         सत्रांत मूल्यमापन ६० गुण                                                           
 

घटक                घटक विश्लेषण अध्यापन पद्धती   तावसका ४५  

१. विज्ञानकथा : तावविक मीमांसा   

 १.१ विज्ञानकथा : संकल्पना ि व्याख्या  

१.२. विज्ञानकथा : पार्श्गभूमी   

१.३ विज्ञानकथा:  स्िरूप 

१.४ विज्ञानकथा : पे्ररणा ि प्रयोजन 

िगागतील अध्यापन   १२  

२.  विज्ञानकथा : परंपरा विकासाचे टप्प े   

 २.१ विज्ञानकथांचे विषय  

२.२ विज्ञानकथेची  िाटचाल 

२.३ विज्ञानकथा : िैविष्ट्ये  

 २.४ इतर कथाप्रकारांच्या तुलनेत विज्ञानकथांचे 

िेगळेपण 

िगागतील अध्यापन ११  

३.  पाठ्यपुस्तक 'गुगली’- सुबोध जािडेकर (कथासंग्रह)    
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 ३.१ ‘गुगली’ कथासंग्रहातील कथांची कथानके  

३.२ ‘गुगली’ कथासंग्रहातील पात्रवचत्रण   

३.३ ‘गुगली’ कथासंग्रहातील कथांमधील 

िातािरणवनर्ममती  

३.४ ‘गुगली’ कथासंग्रहातील कथांची भाषािैली  

िगागतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा िापर  

 ११  

४. पाठ्यपुस्तक 'गुगली’- सुबोध जािडेकर (कथासंग्रह)    

 ४.१ ‘गुगली’ कथासंग्रहातील कथांमधील वनिेदनपद्धती  

४.२ ‘गुगली’ कथासंग्रहातील कथांची िैविष्ट्ये  

४.३ ‘गुगली’ कथासंग्रहातील कथांचे िेगळेपण  

४.४ ‘गुगली’ कथासंग्रहाचे मूल्यमापन  

िगागतील अध्यापन 

ि लेखक विद्याथी 

संिाद  

११   

     

अवधक िाचनासाठी संदभग :  

१) संपा. घाटे वनरंजन, कुलकणी ि.द्दद., विज्ञान सावहत्य आवण संकल्पना,  पुणे,वनहारा प्रकािन, १९९२. 

२) संपा. पगारे म.सु., मराठी विज्ञानसावहत्य, जळगाि, प्रिांत पवललकेिन, २००४.  

३) बागुल फुला, मराठी विज्ञानसावहत्य : समीक्षा ि संिोधन, जळगाि, अथिग पवललकेिन्स, २०१३.      

४) घाटे वनरंजन, विज्ञान सावहत्यविर्श्, पुणे, अवभनुजा प्रकािन, २००१.  

५) सुबोध जािडकेर, गुगली , पुणे, रविराज प्रकािन, १९९१.  

६) महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, विज्ञानकथा वििेषांक, ऑक्टोंबर ते वडसेंबर २००६. 

७) संपा. दिेपांड े अ.पां. ,पाटकर वििेक, मराठीतील विज्ञानविषयक लेखन, खंड पवहला ि दसुरा  

८) सािदकेर विर्श्ेर्श्र, विज्ञान कथा : स्िरूप आवण समीक्षा, नागपूर, ऋचा प्रकािन, २००१.  

९) बागुल फुला, विज्ञान सावहत्याची उपयुक्तता, आमची श्रीिाणी, फेब्रुिारी २०११. 

 

 

एस.िाय.बी.एसस्सी 

चतुथग सत्र   

AMAR : 241 विज्ञान सावहत्य : िाड्मयप्रकार : आत्मचररत्र  

 (जून २०२० पासून लागू) 

 

पाठ्यपुस्तक : 'चार नगरातले माझे विर्श्'- डॉ. जयंत नारळीकर (आत्मचररत्र)  

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट े: 

१)  विद्यार्थयाांना विज्ञान आत्मचररत्राचा पररचय करून दणेे  

२)  विज्ञान आत्मचररत्राचे स्िरूप, िैविष्ट ेसमजाऊन सांगणे. 
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३)  विज्ञान आत्मचररत्र लेखनामागील पे्ररणा - प्रयोजन, िेगळेपण स्पष्ट करणे. 

४ )  िैज्ञावनकांच्या आत्मचररत्र िाटचालीचा आढािा घेणे. 

५ )  विद्यार्थयाांमध्ये िैज्ञावनक दषृ्टीकोन रुजविणे. 

 

अभ्यासक्रमाची उपयोवगता  - 

 १)  मराठीतील आत्मचररत्र या िाड्मयप्रकाराचा पररचय होईल. 

 २)  एका िैज्ञावनकाच्या अनुभिातून विद्यार्थयाांना चांगले काम करण्याची प्रेरणा वमळेल. 

 

श्रेयांक : ३         अंतगगत मूल्यमापन १५ गुण              

गुण ७५        सत्रांत मूल्यमापन ६० गुण  
                         

घटक                घटक विश्लेषण अध्यापन पद्धती   तावसका ४५  

१. चररत्र/ आत्मचररत्र तावविक  मीमांसा   

 १.१ आत्मचररत्र : स्िरूप ि व्याख्या                                       

१.२  आत्मचररत्र : पे्ररणा ि प्रयोजन  

१.३ आत्मचररत्र सावहत्य प्रकाराचे िेगळेपण 

१.४ मराठीतील आत्मचररत्रलेखनाची िाटचाल 

िगागतील 

अध्यापन ि चचाग  

 १२  

२.  पाठ्यपुस्तक 'चार नगरातले माझे विर्श्' -  

डॉ.जयंत नारळीकर 

  

 २.१  चररत्र नायकाचे जन्म ि बालपण   

२.२ चररत्र नायकाचे व्यवक्तमत्ि 

२.३ विक्षणविषयक अनुभि  

२.४ संिोधन विषयक अनुभि 

िगागतील 

अध्यापन ि चचाग  

११  

३.  पाठ्यपुस्तक 'चार नगरातले माझे विर्श्' - डॉ.जयंत 

नारळीकर 

  

 ३.१ चररत्र नायकाच्या जीिनातील संघषग  

३.२ चररत्र नायकाचा जीिनविषयक दषृ्टीकोन  

३.३ चररत्र नायकाचे विज्ञानक्षेत्रातील कायग  

३.४ चररत्र नायकाचे चार नगरातील समृद्ध भािविर्श् 

िगागतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा िापर  

 ११  

४. पाठ्यपुस्तक 'चार नगरातले माझे विर्श्' -  

डॉ.जयंत नारळीकर 

  

 ४.१ 'चार नगरातले माझे विर्श्' ची भाषािैली 

४.२ 'चार नगरातले माझे विर्श्'ची िैविष्ट्ये  

४.३ 'चार नगरातले माझे विर्श्' चे िेगळेपण  

४.४ 'चार नगरातले माझे विर्श्' चे मूल्यमापन 

िगागतील 

अध्यापन, 

दकृश्राव्य 

माध्यमाचा िापर  

११   
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अवधक िाचनासाठी संदभग : 

१) जोिी अ.म.,  चररत्र -आत्मचररत्र : तंत्र आवण इवतहास, नागपूर, सुविचार प्रकािन, १९६५    

२) संत जान्हिी, चररत्र – आत्मचररत्र, कोल्हापूर, मोघे प्रकािन, १९७०. 

३) सदा क-हाड,े चररत्र - आत्मचररत्र , मंुबई, लोकिाङ्मयगृह, १९७६.   

४) यादि आनंद, मराठी चररत्राची मूलतत्ि,े मंुबई, मेहता पवललशिग हाउस, १९९८.  

५) िष्ट जयंत, मराठी चररत्र : रूप आवण इवतहास, पुणे, पद्मगंधा प्रकािन, २००५. 

६) संपा. घाटे वनरंजन, कुलकणी ि.द्दद., विज्ञान सावहत्य आवण संकल्पना, पुणे, वनहारा प्रकािन, १९९०.  

७) संपा. पगारे म.सु., मराठी विज्ञानसावहत्य, जळगाि, प्रिांत पवललकेिन, २००४. 

८) बागुल फुला, मराठी विज्ञानसावहत्य : समीक्षा ि संिोधन, जळगाि, अथिग पवललकेिन्स, २०१३ 

९) घाटे वनरंजन, विज्ञान सावहत्यविर्श्, पुणे, अवभनुजा प्रकािन, २००१.  

१०) गोखले द.न., चररत्रशचतन, मंुबई, मौज प्रकािन गृह, २०००. 

११) हस्तक उषा, मराठीतील आत्मचररत्रपर लेखन, पुणे, स्नेहिधगन पवललशिग हाउस, २००६. 

 

 

 


