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ततृीय वर्ष(कला)- अभ्यासपत्रिका क्र.८-आधुनिक मराठी साहित्य, तानसका ६०  श्रयेांकिे - ४ 

 या अभ्यासपत्रिकेच्या अभ्यासक्रमात सपंूर्ष बदल करण्यात आला असिू, त्रवशेर् लेखकाभ्यास या 
अभ्यासपत्रिकेऐवजी ‘आधुनिक मराठी साहित्य’ िी िवी अभ्यासपत्रिकािेमण्यात आली आिे. िा अभ्यासक्रम 
२०१५-२०१६ या शैक्षणर्क वर्ाषपासिू सरुु करण्यात येर्ार आिे. या अभ्यासक्रमाची श्रयेांकि पद्धतीिुसार रचिा 
करण्यात आली आिे.  िा अभ्यासक्रम दोि सिात त्रवभागला असिू िेमलेल्या त्रवनशष्ट तानसकांमधे तो 
नशकवला जारे् तसेच त्याच्या चाचर्ी परीक्षा घेरे् आवश्यक आिे.   

 

 

घटक १ व घटक २  आधुनिक मराठी कथा            (तानसका ३०)   श्रयेांकि २ 

(१) ग्लािीभषवती भारत’–कथासंग्रि- अरूर् साधू,मजेॅणटटक प्रकाशि, (कथांची आशयसिेू व कथांचे रूपबंध 
यांसि.) 

 

घटक ३ व  घटक ४  आधुनिक मराठी कादंबरी       (तानसका ३०)  श्रयेांकि २ 

 (२) ’रािीच्या टवप्िांचा उलगडा’-कादंबरी- भारत सासरे्,मौज प्रकाशि, (आशयसिू व कादंबरीचा रूपबंध 
यांसि) 

 

अतंगषत चाचर्ी   (गुर् २५) 
(१) दोन्िी साहित्यकृतीतील (घटक १ ते ४) नशकवलेल्या भागावर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न व टीपा- गुर्२०                                                      

(२) त्रवद्यार्थ्याचंी उपणटथती व सिभाग                            गुर् ०५ 

 

सिान्त परीक्षा ( गुर् ७५) 

प्रश्न १ – घटक १ व २ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)  गरु् -१५ 

प्रश्न २ - घटक १ व २ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.)  गरु् -१५ 

प्रश्न १ – घटक ३ व ४ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)  गरु् -१५ 

प्रश्न २ - घटक ३ व ४ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.)  गुर् -१५ 

प्रश्न ५ – घटक१ ते ४ यांवर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न.    गरु् -१५ 

 
 
 

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

 



सि सिावे   अभ्यासपत्रिका – ८– आधुनिक मराठी साहित्य  (तानसका ६०)   श्रयेांकिे ४ 

घटक १ व घटक २ – आधुनिक मराठी कत्रवता    (तानसका ३०)  श्रयेांकि   २ 

मणृ्मयी – इंहदरा, सपंादक- रमेश तंडुलकर, सतु्रवचार प्रकाशि, पुरे्,१९८४.  

या सगं्रिातील निवडक कत्रवतांचा अभ्यास िेमण्यात आला आिे. कत्रवता क्रमांक पुढीलप्रमारे् – 

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)    श्रयेांकि २    

’उद्ध्वटथ धमषशाळा’–िाटक - गो.पु.देशपांडे,पॉप्यलुर प्रकाशि, ( आशयसिू व िाटकाचा आकृतीबंध यांसि) 

 

अंतगषत चाचर्ी   (गरु् २५) 
१) दोन्िी साहित्यकृतीतील (घटक १ ते ४) नशकवलेल्या भागावर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न व टीपा  

गुर् २० 

२) त्रवद्यार्थ्याचंी उपणटथती व सिभाग                           गुर् ०५ 

 

सिान्त परीक्षा ( गुर् ७५) 

प्रश्न १ – घटक १ व २ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)  गरु् -१५ 

प्रश्न २ - घटक १ व २ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.)  गरु् -१५ 

प्रश्न १ – घटक ३ व ४ यांवर आधाररत प्रश्न.(पयाषयासि.)  गरु् -१५ 

प्रश्न २ - घटक ३ व ४ यांवर आधाररत टीपा (पयाषयांसि.)  गुर् -१५ 

प्रश्न ५–घटक१ ते ४ यांवर आधाररत वटतुनिष्ठ प्रश्न.    गरु् -१५ 

 

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

सदंभष पुटतके- 
१.मराठी कादंबरी-तंि व त्रवकास,प्र.वा.बापट,व्िीिस प्रकाशि,पुरे् १९७३ 

२.साहित्यः अ्यापि आणर् प्रकार,मौज प्रकाशि, पॉप्युलर प्रकाशि, भागवत श्री.पु.मुबंई १९८७ 
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५.१९८० िंतरची मराठी कादंबरी,अत्रविाश सपे्र,खेळ,हदवाळी,२००७ 

६.अरूर् साधू त्रवशेर्ांक, कमलेश वालावलकरांचा लेख,लनलत,फेब्रुवारी२००७ 

७.कत्रवताःसकंल्पिा,निनमषती आणर् समीक्षा,वसतं पाटर्कर,मुबंई त्रवद्यापीठ आणर् अिुभव प्रकाशि,१९९५ 

८.निरीक्षा,मीिा जोशी, 
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