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SEM - 1 ( UAMAR 505 )
SEM - 2 ( UAMAR 605 )
तृतीय वर्ष(कला)- अभ्यासपत्रिका क्र.८-आधुनिक मराठी साहित्य, तानसका ६०

श्रेयांकिे - ४

या अभ्यासपत्रिकेच्या अभ्यासक्रमात संपूर्ष बदल करण्यात आला असूि, त्रवशेर् लेखकाभ्यास या

अभ्यासपत्रिकेऐवजी ‘आधुनिक मराठी साहित्य’ िी िवी अभ्यासपत्रिकािेमण्यात आली आिे . िा अभ्यासक्रम
२०१५-२०१६ या शैक्षणर्क वर्ाषपासूि सुरु करण्यात येर्ार आिे . या अभ्यासक्रमाची श्रेयांकि पद्धतीिुसार रचिा
करण्यात आली आिे .

िा अभ्यासक्रम दोि सिात त्रवभागला असूि िेमलेल्या त्रवनशष्ट तानसकांमधे तो

नशकवला जार्े तसेच त्याच्या चाचर्ी परीक्षा घेर्े आवश्यक आिे .

घटक १ व घटक २

आधुनिक मराठी कथा

(तानसका ३०)

श्रेयांकि २

(१) ग्लािीभषवती भारत’–कथासंग्रि- अरूर् साधू,मॅजेणटटक प्रकाशि, (कथांची आशयसूिे व कथांचे रूपबंध
यांसि.)
घटक ३ व

घटक ४ आधुनिक मराठी कादं बरी

(तानसका ३०)

श्रेयांकि २

(२) ’रािीच्या टवप्िांचा उलगडा’-कादं बरी- भारत सासर्े,मौज प्रकाशि, (आशयसूि व कादं बरीचा रूपबंध
यांसि)
अंतगषत चाचर्ी

(गुर् २५)

(१) दोन्िी साहित्यकृ तीतील (घटक १ ते ४) नशकवलेल्या भागावर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न व टीपा- गुर्२०
(२) त्रवद्यार्थ्यांची उपणटथती व सिभाग

गुर् ०५

सिान्त परीक्षा ( गुर् ७५)
प्रश्न १ – घटक १ व २ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)

गुर् -१५

प्रश्न १ – घटक ३ व ४ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)

गुर् -१५

प्रश्न २ - घटक १ व २ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.)

गुर् -१५

प्रश्न २ - घटक ३ व ४ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.) गुर् -१५
प्रश्न ५ – घटक१ ते ४ यांवर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न.

गुर् -१५

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

सि सिावे

अभ्यासपत्रिका – ८– आधुनिक मराठी साहित्य

घटक १ व घटक २ – आधुनिक मराठी कत्रवता

(तानसका ६०)

(तानसका ३०) श्रेयांकि

श्रेयांकिे ४
२

मृण्मयी – इं हदरा, संपादक- रमेश तंडुलकर, सुत्रवचार प्रकाशि, पुर्े,१९८४.

या संग्रिातील निवडक कत्रवतांचा अभ्यास िेमण्यात आला आिे . कत्रवता क्रमांक पुढीलप्रमार्े –
९, १३, १८, २७, २८, ३१, ३३, ३५, ३६, ३७, ४०, ४१, ४२, ४५, ४६, ४९, ५०, ५२, ५७, ६६, ७०, ७५,
७७, ८१, ८२.
घटक ३ व घटक ४ – आधुनिक मराठी िाटक

( तानसका ३०)

श्रेयांकि २

’उद्ध्वटथ धमषशाळा’–िाटक - गो.पु.दे शपांडे,पॉप्युलर प्रकाशि, ( आशयसूि व िाटकाचा आकृ तीबंध यांसि)
अंतगषत चाचर्ी

(गुर् २५)

१) दोन्िी साहित्यकृ तीतील (घटक १ ते ४) नशकवलेल्या भागावर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न व टीपा
गुर् २०
२) त्रवद्यार्थ्यांची उपणटथती व सिभाग

गुर् ०५

सिान्त परीक्षा ( गुर् ७५)
प्रश्न १ – घटक १ व २ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)
प्रश्न २ - घटक १ व २ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.)
प्रश्न १ – घटक ३ व ४ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)

गुर् -१५
गुर् -१५
गुर् -१५

प्रश्न २ - घटक ३ व ४ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.) गुर् -१५
प्रश्न ५–घटक१ ते ४ यांवर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न.

गुर् -१५

.............................................
संदभष पुटतके१.मराठी कादं बरी-तंि व त्रवकास,प्र.वा.बापट,व्िीिस प्रकाशि,पुर्े १९७३
२.साहित्यः अ्यापि आणर् प्रकार,मौज प्रकाशि, पॉप्युलर प्रकाशि, भागवत श्री.पु.मुब
ं ई १९८७
३.कादं बरी,मराठी कादं बरी,उर्ा िटतक,साहित्यसेवा प्रकाशि,ररं गाबाद,१९९३
४.कादं बरीः एक साहित्यप्रकार,िररश्चंद्र थोरात,शब्द पणब्लकेशि,मुब
ं ई,२०१०
५.१९८० िंतरची मराठी कादं बरी,अत्रविाश सप्रे,खेळ,हदवाळी,२००७
६.अरूर् साधू त्रवशेर्ांक, कमलेश वालावलकरांचा लेख,लनलत,फेब्रुवारी२००७
७.कत्रवताःसंकल्पिा,निनमषती आणर् समीक्षा,वसंत पाटर्कर,मुब
ं ई त्रवद्यापीठ आणर् अिुभव प्रकाशि,१९९५
८.निरीक्षा,मीिा जोशी,

९.ऐक जरा िा, गंगाधर पाटील,अिुष्टुभ,जुलै-ऑगटट१९८०

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

