
Annexure १ 

 

Annexure 1.  

अभ्यासपत्रिका क्रमाांक UAMAR53 व UAMAR63 सात्रहत्य आत्रण समाज  

सात्रहत्य आत्रण समाज या अभ्यासपत्रिकेच्या अभ्यासक्रम रचना तशीच ठेवनू पाठ्यपुस्तकाांमध्य े

बदल करण्यात आला असनू हा अभ्यासक्रम 2020-2021 या शकै्षत्रणक वषाापासनू सरुू करण्यात 

यणेार आहे. या अभ्यासक्रमाची श्रयेाांकन पद्धतीनसुार रचना करण्यात आली आहे. 

घटक १ सात्रहत्य-समाज अन्योन्यसांबांध तात्रसका १३ श्रयेाांकन १ 

अ)सात्रहत्य,समाज सांस्कृती या सांकल्पना व त्याांच्या परस्परसांबधाच ेस्वरूप  

ब) सात्रहत्य-समाज सांबांध – तने,मार्कसा याांचे त्रसद्धाांत,मानवतावाद,मार्कसावाद, स्त्रीवाद, आांबडेकरवाद 

याांचे स्वरूपत्रवशषे  

घटक २ स्त्रीवादी जात्रणवचेे सात्रहत्य तात्रसका १३ श्रयेाांकन १ 

अ) स्त्रीवादी सात्रहत्याची सांकल्पना व मराठीतील परांपरा  

आ)  ‘ओल हरवललेी माती’  या नीरजा याांच्या कथासांग्रहाच ेवाचन व अभ्यास   

घटक ३. महानगरी जात्रणवचे ेसात्रहत्य तात्रसका १४ श्रयेाांकन १ 

अ) महानगरी जात्रणवचे्या सात्रहत्याची सांकल्पना आत्रण मराठीतील परांपरा  

आ) ‘काय डेंजर वारां सटुलांय’ जयांत पवार याांचे नाटकाचे वाचन व अभ्यास  

सि सहावे अभ्यासपत्रिका – ३ सात्रहत्य आत्रण समाज (तात्रसका ४० श्रयेाांकने ३)   

घटक १. सामात्रजक त्रस्थत्यांतरे आत्रण मराठी सात्रहत्य तात्रसका १३ श्रेयाांकन १  

अ) महाराष्ट्रातील सामात्रजक त्रस्थत्यांतरे आत्रण मराठी सात्रहत्य- मागोवा  

आ) सात्रहत्य-समाज सांबांध  – गां.बा. सरदार व बाबरुाव बागलु याांच्या लखेाधारे  

१)सांत सात्रहत्याची सामात्रजक फलश्रतुी: गां.बा.सरदार  

२) दत्रलत सात्रहत्य ह े तर माणसाच े सात्रहत्य–बाबरुाव बागलु-दत्रलत सात्रहत्य:आजच े

क्राांतीत्रवज्ञान, ददशा प्रकाशन, नात्रशक पर.आ.१९८१   

घटक २. ग्रामीण सात्रहत्य 

अ) ग्रामीण सात्रहत्य-सांकल्पना व मराठीतील परांपरा  

आ) ‘भईुररगण’ रश्मी कशळेकर याांच्या लत्रलतलखेसांग्रहाचे वाचन व अभ्यास   

घटक ३. दत्रलत सात्रहत्य 

अ) दत्रलत सात्रहत्य – सांकल्पना व मराठीतील परांपरा  

आ) ‘प्राणाांत्रतक लयीत आरपार’ प्रज्ञा दया पवार याांच्या काव्यसांग्रहाच ेवाचन व अभ्यास  

अांतगात चाचणी परीक्षचेा तपशील व गुणत्रवभागणी पुढीलप्रमाणे  

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गुण  



१ चाचणी दोन्ही सिाांत त्रतन्ही घटकाांवर आधाररत वस्ततु्रनष्ठ प्रश्न वा टीपा  १० 

२  गहृपाठ/ प्रकल्प सादरीकरण/चचाासि गटचचाा/अत्रभवाचन/  

मराठी वाङ्मय मांडळ कायाक्रमात सहभाग/त्रजल्हा ते आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील 

यशस्वी सहभाग   

१० 
 

३ वगाातील उपत्रस्थती   
 

१०  

सिाांत परीक्षा (गणु ७०) 

प्रश्न १ घटक १ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न २ घटक २ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ३ घटक ३ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ४ सवा घटकाांवर आधाररत प्रश्न वस्ततु्रनष्ठ प्रश्न वा टीपा  

ततृीय वषा कलाच्या मराठी अभ्यासपत्रिका क्रमाांक UAMAR53 व UAMAR63 अांतगात मलू्यमापन 

पाचव्या व सहाव्या सिात अभ्यासक्रमास नमेलेल्या घटकाांवर आधाररत 

सांदभा सचूी  

१. मराठी वाङ्मयाचा इत्रतहास –खांड ५ भाग १ –सांपादक रा श्री जोग महाराष्ट्र सात्रहत्य 

पररषद,पणुे १९७३. 

२. कादांबरीत्रवषयी हररश्चांद्र थोरात पद्मगांधा प्रकाशन, पणुे २००६. 

३. टीकास्वयांवर –भालचांद्र नमेाडे साकेत प्रकाशन, औरांगाबाद १९९०. 

४. कादांबरी एक सात्रहत्यप्रकार हररश्चांद्र थोरात, शब्द प्रकाशन मुांबई,२०१०. 

५. मराठी वाङ्मयकोश खांड 4 समन्वयक सांपादक डॉ त्रवजया राजाध्यक्ष  

६. ग्रामीण सात्रहत्य स्वरूप आत्रण समस्या डॉ आनांद यादव महेता प्रकाशन १९७९  

७. ग्रामीणता सात्रहत्य आत्रण वास्तव डॉ आनांद यादव महेता प्रकाशन १९८९   

८. धार आत्रण काठ नरहर कुरुन्दकर १९७१  

९. दत्रलत सात्रहत्य प्रवाह आत्रण प्रत्रतदक्रया गो म कुलकणी, प्रत्रतमा प्रकाशन, पणुे १९८६  

१०. त्रनळी पहाट रा.ग.जाधव प्राज्ञ पाठशाला वाई १९७८  

११. दत्रलत सात्रहत्याची त्रस्थतीगती सांपादक केशव मेश्राम व इतर मराठी त्रवभाग,,मुांबई 

त्रवद्यापीठ आत्रण अनभुव प्रकाशन, मुांबई १९९७  

१२. स्त्रीवादी समीक्षा सदै्धाांत्रतक चौकट – डॉ त्रमललद मालशे, श्रीवणी ऑर्कटोबर १९९३  

१३. स्त्रीवादी सात्रहत्य समीक्षा स्वरूप आत्रण व्याप्ती वसांत आबाजी धाके, श्रीवाणी 

ऑर्कटोबर १९९३  

१४. स्त्रीवादी समीक्षा स्वरूप आत्रण उपयोजन ददलीपराज प्रकाशन, पणुे १९९३  

१५. आांबेडकरवाद डॉ शरेे नीलकां ठ, सतु्रवद्या प्रकाशन, पणुे १९८५. 

१६. प्रज्ञासयूा सांपादक शरणकुमार ललबाळे, प्रचार प्रकाशन कोल्हापरू,१९९१  

१७. मराठी ग्रामीण कादांबरी, डॉ. रलवद्र ठाकूर  

 

अभ्यास पत्रिका क्रमाांक UAMAR55 व UAMAR65 आधतु्रनक मराठी सात्रहत्य  

या अभ्यास पत्रिकेच्या अभ्यासक्रमात सात्रहत्यकृती बदलल्या आहते  

सि पाचवे  



घटक १. आधतु्रनक मराठी कथा तात्रसका १५ श्रयेाांकन १   

घटक २ ‘ढग’ सखा कलाल तात्रसका १५ श्रयेाांकन १   

घटक ३ आधतु्रनक मराठी कादांबरी १५ श्रयेाांकन १   

घटक ४  ‘दवे चालल’े दद.बा. मोकाशी १५ श्रयेाांकन १   

अांतगात चाचणी परीक्षचेा तपशील व गुणत्रवभागणी पुढीलप्रमाणे  

सिाांत परीक्षा (गणु ७०)  वळे २ तास ३० त्रमत्रनटे 

प्रश्न १ घटक १ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न २ घटक २ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ३ घटक ३ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ४ सवा घटकाांवर आधाररत वस्ततु्रनष्ठ प्रश्न वा टीपा (पयाायासह) 

सि सहावे  

घटक 1 

१. आधतु्रनक मराठी कत्रवता तात्रसका १५ श्रयेाांकन १   

घटक १ डॉ वसांत पाटणकर सांपाददत काव्यसांग्रहातील त्रनवडक कत्रवता- ‘सारेच दीप कसे मांदावल े

आता’, आणीबाणी’(अत्रनल), ‘शीळ’, ‘आठवण’(ना.घ.दशेपाांडे) ‘भांगू द ेकारठण्य माझे’, 

‘न्हालले्या जणु गभावतीच्या’ (बा.सी.मढेकर), ‘त्रिधाराधा’,’झाडां पानात 

यतेात’(पु.त्रश.रेगे), जलद भरुनी आले’, जपानी रमलाची राि’(बा.भ.बोरकर), 

‘स्मरणी’,’मी न माझा रात्रहलो’(मनमोहन) ‘वेलाांटी’, त्रतत्रमरात उगवली तजेाची 

पाऊले’(वा.रा.काांत), ‘मेंदी’,’मणृ्मयी’(इांददरा सांत), ‘लमाणाांचा ताांडा’, ‘चढ े

इमारत’(त्रव.म.कुलकणी) ‘जोत्रगया’,’त्या त्रतथे पत्रलकडे त्रतकडे’(गददमा), ‘जात्यावरच्या 

ओव्या’,’बडेकी आत्रण तरुणी’ (अमरशेख), ‘झपताल’,’दांतकथा’ (लवदा करांदीकर), 

‘पाऊसपक्षी’,’अडगळीची खोली’ (सदानांद रेगे) ‘फुां कर’,’बाभळुझाड’(वसांत बापट) 

‘काहीबाही’, ‘बाळे पोरीच्या जातीन’े(आ.ना.पडेणकेर)    

घटक २  आधतु्रनक मराठी नाटक  १५ श्रयेाांकन १   

‘दवेनवरी’ प्रमेानांद गज्वी मजॅते्रस्टक प्रकाशन, मुांबई    

सिाांत परीक्षा (गणु ७०) 

प्रश्न १ घटक १ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न २ घटक २ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ३ घटक ३ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ४ सवा घटकाांवर आधाररत प्रश्न वस्ततु्रनष्ठ प्रश्न वा टीपा 

 ततृीय वषा कलाच्या मराठी अभ्यासपत्रिका क्रमाांक UAMAR55 व UAMAR65 अांतगात 

मलू्यमापन पाचव्या व सहाव्या सिात अभ्यासक्रमास नमेलले्या घटकाांवर आधाररत 

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गुण  

१ चाचणी दोन्ही सिाांत त्रतन्ही घटकाांवर आधाररत वस्ततु्रनष्ठ प्रश्न वा टीपा  १० 

२   गहृपाठ/ प्रकल्प सादरीकरण/चचाासि गटचचाा/अत्रभवाचन/  

मराठी वाङ्मय मांडळ कायाक्रमात सहभाग/त्रजल्हा ते आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील 

यशस्वी सहभाग   

१० 

३  वगाातील उपत्रस्थती   १०  



 

अभ्यासपत्रिका क्रमाांक UAMAR56 व UAMAR66 व्यवसायात्रभमखु मराठी  

सि पाचवे  

श्रयेाांकन ३ तात्रसका ४५ 

घटक 1 भाषाांतर - सदै्धाांत्रतक त्रवचार  

अ)  

१)भाषाांतर, रुपाांतर, अनवुाद, अवााचीनीकरण या स्वरूपभदेाांची चचाा  

२) लत्रलत सात्रहत्याच ेभाषाांतर – साांस्कृत्रतक भदेाांचे , सांदभाांचे महत्त्व  

आ) 

१) लत्रलत सात्रहत्याच ेभाषाांतर - भात्रषक समस्या व स्वरूप 

२) लत्रलत सात्रहत्याच ेभाषाांतर – शैली त्रवषयक समस्या  

घटक २ भाषाांतर- प्रत्यक्ष भाषाांतराचा अभ्यास  

१) इांग्रजी उताऱ्याच ेमराठीत भाषाांतर  

२) मध्ययुगीन मराठीच ेप्रमाण मराठीत भाषाांतर  

घटक ३ उताऱ्याच ेआकलन (शब्दमयाादा दकमान २०० ते ३००)  

सिाांत परीक्षा (गणु ७०) 

प्रश्न १ घटक १ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न २ घटक २ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ३ घटक ३ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ४ सवा घटकाांवर आधाररत प्रश्न वस्ततु्रनष्ठ प्रश्न वा टीपा 

सि सहावे  

श्रयेाांकन ३ तात्रसका ४५ 

घटक १  मलुाखत सदै्धाांत्रतक त्रवचार  

मलुाखत पवूातयारी  

त्रवत्रवध माध्यमाांसाठी मलुाखत लखेन  

१) आकाशवाणी, दरूत्रचिवाणी  

२) वतृ्तपि, त्रनयतकात्रलके  

घटक २ अ)  ग्रांथपरीक्षण  

सदै्धाांत्रतक त्रवचार व स्वरूप   

आ)  ग्रांथपरीक्षण  

१) ‘नदीष्ट’ मनोज बोरगावकर लत्रलत कादांबरी, ग्रांथाली प्रकाशन, मुांबई    

२) ‘पानझड’ ना.धो.महानोर काव्यसांग्रह पॉप्यलुर प्रकाशन, मुांबई. 

३) ‘फफगर बाऊल’ त्रवठ्ठल गावस कथासांग्रह, कैलास प्रकाशन, औरांगाबाद  

घटक ३ वाड्मयीन त्रनबांध  

सिाांत परीक्षा (गणु ७०) 

प्रश्न १ घटक १ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न २ घटक २ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  

प्रश्न ३ घटक ३ वर आधाररत १५-१५ गुणाांचे दीघोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न (पयाायासह)  



ततृीय वषा कलाच्या मराठी अभ्यासपत्रिका क्रमाांक UAMAR56 व UAMAR66 अांतगात 

मलू्यमापन पाचव्या व सहाव्या सिात अभ्यासक्रमास नमेलले्या घटकाांवर आधाररत 

अनु क्र  प्रश्नस्वरूप   गुण  

१ चाचणी दोन्ही सिाांत त्रतन्ही घटकाांवर आधाररत वस्ततु्रनष्ठ प्रश्न वा टीपा  १० 

२   गहृपाठ/ मलुाखत /चचाासि गटचचाा/अत्रभवाचन/ग्रांथपरीक्षण   

मराठी वाङ्मय मांडळ कायाक्रमात सहभाग/त्रजल्हा ते आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील 

यशस्वी सहभाग   

१० 

३  वगाातील उपत्रस्थती   १०  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


