
 
Meeting of BOS 

in Marathi 

१२ भे २०२१  

 
MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE MARATHI BOARD OF STUDIES 

HELD AT NYA. TATYASAHEB ATHALYE ARTS, VED.S.R. SAPRE COMMERCE 

AND  

VID. DADASAHEB PITRE SCIENCE COLLEGE, DEVRUKH(AUTONOMOUS) 

 

तायीख : १२ भे २०२१  

लेऱ : १०.०० am १२.३० pm 

Google Meet Online meeting  

भंगऱलाय ददनांक १२ भे २०२१ योजी आठल्मे-वप्र-ेपऩत्र ेस्लामत्त भशापलद्मारम, देलरुखच्मा भयाठी 
पलऴमाच्मा अभ्मावभंडऱातीर वदस्मांची ऑनराईन वबा वकाऱी १० लाजता वंऩन्न झारी. वबेव 
खारीर वदस्म उऩस्स्थत शोते.  

१. डॉ. लऴाा शळयीऴ पाटक अभ्मावभंडऱ चअेयभन, 
(अशवस्टंट प्रोपेवय, भयाठी पलबागप्रभुख,आठल्मे-वप्रे-पऩत्र ेभशापलद्मारम)  

२. प्रा.अस्जत जाधल अशवस्टंट प्रोपेवय,आठल्मे-वप्रे-पऩत्र ेभशापलद्मारम,देलरुख   

३. डॉ. एर.फी.ऩाटीर प्राचामा, मळलंतयाल चव्शाण भशापलद्मारम, कयभाऱा स्ज.वोराऩूय  

४. डॉ. तुकायाभ योंगटे अवोशवएट प्रोपेवय,ऩुणे पलद्माऩीठ भयाठी पलबागप्रभुख  

५. डॉ. याजश्री देळऩांड ेअशवस्टंट प्रोपेवय,पर्गमुावन कॉरेज, ऩुणे 

६. डॉ. नीततन आयेकय अवोशवएट प्रोपेवय,वी.एच.एभ भशापलद्मारम, भुंफई 

७. डॉ. यणधीय शळदें अशवस्टंट प्रोपेवय,शळलाजी पलद्माऩीठ भयाठी पलबागप्रभुख 

८. डॉ. तनधी ऩटलधान अशवस्टंट प्रोपेवय,गोगटे-जोगऱेकय भशापलद्मारम,यत्नागगयी    

मा वबेत ततृीम लऴा कराच्मा भयाठी अभ्माव ऩत्रत्रका क्रभांक III, V ल VI च्मा काशी 
बागांची ऩुनयाचना कयण्मात आरी. 

 



अभ्मावभंडऱाच्मा अध्मषा डॉ. लऴाा पाटक मांनी अभ्मावभंडऱातीर वदस्मांचे स्लागत 
केरे आणण वबेच्मा काभकाजाव प्रायंब करून वबेऩुढीर पलऴम ल अभ्मावक्रभाची रुऩयेऴा 
वदस्मांवभोय भांडरी. वबेच ेकाभकाज वकाऱी १० लाजता वुरु झारे दऩुायी १२:३० लाजता वंऩरे.   
वदय वबेत झारेरी चचाा ल भंजूय कयण्मात आरेरे ठयाल ऩुढीरप्रभाणे -  

पलऴमऩत्रत्रकेलयीर पलऴमांव अनुवरून झारेल्मा चचेनुवाय खारीर ठयाल भांडण्मात आरे. 
पलऴम क्रभांक १ ददनांक ७ जुरै २०२१ योजी झारेल्मा अभ्मावभंडऱाच्मा वबेच े इततलतृ्त भंजूय 
कयणे. 

ददनांक ७ जुरै २०२१ योजी झारेल्मा अभ्मावभंडऱाच्मा वबेच ेइततलतृ्त प्रा. अस्जत जाधल 
मांनी लाचनू दाखलरे ते मोर्गम अवल्माचे वंकेत वबेकडून शभऱाल्मालय ऩुढीर ठयाल वलाानुभत े
भंजूय कयण्मात आरा. 

ठयाल क्रभांक १ ठयाल कयण्मात मेतो की, ददनांक ७ जुरै २०२१ योजी झारेल्मा 
अभ्मावभंडऱाच्मा वबेच ेइततलतृ्त भंजूय करून कामभ कयण्मात मेत आशे. 

वूचक: प्रा डॉ लऴाा पाटक   

अनुभोदक : प्रा. डॉ. तनधी ऩटलधान 

पलऴम क्रभांक २ अ) ततृीम लऴा करा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका वादशत्म आणण वभाज अतंगात ऩाचले 
ल वशाले वत्र ऩेऩय क्रभांक UAMAR 53 ल UAMAR 63 पलऴमांतगात वादशत्मकृतींची तनलड  

प्रा डॉ लऴाा पाटक मांनी ततृीम लऴा करा भयाठीच्मा जुन्मा अभ्मावक्रभाचा आढाला घेऊन ततृीम  
लऴा कराचा प्रस्तापलत अभ्मावक्रभ वलाांवभोय चचेवाठी ठेलरा. 
 मा अभ्मावक्रभाच ेऩदशरे वैद्ांततक घटक तवेच ठेलून वादशत्मकृती फदराव्मात ल त्मा तनलडताना 
पलद्मार्थमाांना त्मा त्मा प्रलाशातीर उत्तभोतभ वादशत्मकृती ल वद्मस्स्थतीतीर वाभास्जक 
व्मलशायांची ओऱख व्शाली मा शेतूने काशी वादशत्मकृतींलय चचाा कयण्मात आरी. त्मानतंय चचअेतंी 
ऩाचव्मा वत्रात  

१) भशानगयीम वादशत्मप्रलाश अतंगात जमतं ऩलाय मांच ेनाटक ‘काम डेंजय लायं वुटरंम’ 
२) स्त्रीलादी वादशत्मप्रलाश अतंगात नीयजा मांचा कथावंग्रश ‘ओर शयलरेरी भाती’ मा वादशत्मकृती 
ल त्माचफयोफय वशाव्मा वत्रात  

१) ग्राभीण वादशत्म प्रलाश अतंगात यश्भी कळऱेकय मांचा रशरतरेख वंग्रश ‘बुईरयगंण’ ल  

२) दशरत प्रलाश अतंगात प्रसा दमा ऩलाय मांचा काव्मवंग्रश ‘प्राणांततक रमीत आयऩाय’ मा 
वादशत्मकृती डॉ नीततन आयेकय ल डॉ यणधीय शळदें मांनी वुचपलल्मा. मालय अगधक चचाा करून 
त्मा तनस्श्चत कयण्मात आल्मा. 
  मा पलऴमालय झारेल्मा चचअेतंी ऩुढीर ठयाल भंजूय कयण्मात आरा.  

ठयाल क्रभांक २ अ) ऩुढीर ठयाल कयण्मात मेतो की,  



ऩाचव्मा वत्रात भशानगयीम वादशत्मप्रलाश अतंगात १) भशानगयीम वादशत्मप्रलाश अतंगात जमतं 
ऩलाय मांच ेनाटक ‘काम डेंजय लायं वुटरंम’ 
२) स्त्रीलादी वादशत्मप्रलाश अतंगात नीयजा मांचा कथावंग्रश ‘ओर शयलरेरी भाती’ मा 
वादशत्मकृतींची तनलड कयण्मात आरी.  

 वशाव्मा वत्रात ग्राभीण वादशत्म प्रलाश अतंगात १) यश्भी कळऱेकय मांचा रशरतरेख वंग्रश 
‘बुईरयगंण’ ल दशरत प्रलाशअतंगात २) प्रसा दमा ऩलाय मांचा काव्मवंग्रश ‘प्राणांततक रमीत 
आयऩाय’ मा वादशत्मकृतींची वलाानुभते तनलड कयण्मात आरी.   

वूचक:- डॉ. नीततन आयेकय  ल डॉ यणधीय शळदें    

अनुभोदक :- डॉ. याजश्री देळऩांड े

ठयाल:- शा ठयाल वलाानुभते वंभत कयण्मात आरा. 
पलऴम क्रभांक ३ ततृीम लऴा करा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका आधतुनक भयाठी वादशत्म UAMAR55 
ल UAMAR65 पलऴमावाठी अभ्मावक्रभाची तनलड  

ततृीम लऴा कराच्मा ऩाचव्मा ल वशाव्मा वत्राच्मा आधतुनक भयाठी वादशत्म UAMAR55 ल 
UAMAR65 पलऴमाच्मा अभ्मावऩत्रत्रकेतीर ऩदशरे वैद्ांततक घटक तवेच ठेलून त्माअतंगात 
वादशत्मकृती फदराव्मात अवे डॉ तुकायाभ योंगटे मांनी वुचपलरे. त्माप्रभाणे अळा काशी 
वादशत्मकृतींलय चचाा कयण्मात आरी. ल वलाानुभते ऩाचव्मा वत्रात १) डॉ लवंत ऩाटणकय मांनी 
वंऩाददत केरेल्मा काव्मवंग्रशातीर तनलडक कलींच्मा तनलडक कपलता ल २) दद.फा. भोकाळी मांची 
‘देल चाररे’ शी कादंफयी तवेच वशाव्मा वत्रात १) प्रेभानंद गज्ली मांच े‘देलनलयी’ शे नाटक ल २) 
वखा करार मांचा ‘ढग’ शा कथावंग्रश मा वादशत्मकृतींची तनलड कयण्मात आरी.  

ठयाल क्रभांक ३ ऩाचव्मा वत्रात आधतुनक भयाठी वादशत्म अतंगात १) डॉ लवंत ऩाटणकय मांनी 
वंऩाददत केरेल्मा काव्मवंग्रशातीर तनलडक कलींच्मा तनलडक कपलता ल २) दद.फा. भोकाळी मांची 
‘देल चाररे’ शी कादंफयी तवेच वशाव्मा वत्रात १) प्रेभानंद गज्ली मांच े‘देलनलयी’ शे नाटक ल २) 
वखा करार मांचा ‘ढग’ शा कथावंग्रश मा वादशत्मकृतीं अभ्मावऩत्रत्रकेवाठी तनस्श्चत कयण्मात 
आल्मा.   

वूचक डॉ. तुकायाभ योंगटे  

अनुभोदक डॉ. एर.फी. ऩाटीर  

ठयाल:- शा ठयाल वलाानुभते वंभत कयण्मात आरा. 
पलऴम ४ ततृीम लऴा करा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका Occupational Marathi व्मालवातमक भयाठी  
UAMAR56 ल UAMAR66 पलऴमावाठी अभ्मावक्रभाची तनलड  

ततृीम लऴा कराच्मा व्मालवातमक भयाठी UAMAR56 ल UAMAR66 पलऴमाच्मा 
अभ्मावऩत्रत्रकेतीर ऩाचव्मा वत्रातीर वला घटक ल वशाव्मा वत्रातीर ‘ग्रंथऩयीषण’ मा घटकातीर 
वैद्ांततक बाग तवाच ठेलून ऩयीषणावाठी रालरेल्मा वादशत्मकृती तेलढ्मा फदराव्मात. त्मा 



अनुऴंगाने भुरांना नलीन वादशत्मकृती ऩरयगचत शोतीर. अवा पलचाय डॉ याजश्री देळऩांड े मांनी 
भांडरा. त्मानुवाय काशी वादशत्मकृतींलय चचाा करून रेखक भनोज फोयगालकय मांची ‘नदीष्ट’ शी 
रशरत कादंफयी, ना.धो.भशानोय मांचा ‘ऩानझड’ शा काव्मवंग्रश ल पलठ्ठर गालव मांचा ‘फपंगय 
फाऊर’ शा कथावंग्रश ऩयीषणावाठी रालाव्मात. अवे चचअेतंी ठयपलण्मात आरे.   

ठयाल क्रभांक ४    

ततृीम लऴा कराच्मा व्मालवातमक भयाठी UAMAR56 ल UAMAR66 पलऴमाच्मा 
अभ्मावऩत्रत्रकेतीर ऩाचव्मा वत्रातीर वला घटक ल वशाव्मा वत्रातीर ‘ग्रंथऩयीषण’ मा घटकातीर 
वैद्ांततक बाग तवाच ठेलून ग्रंथऩयीषणावाठी भनोज फोयगालकय मांची ‘नदीष्ट’ शी रशरत 
कादंफयी, ना.धो.भशानोय मांचा ‘ऩानझड’ शा काव्मवंग्रश ल पलठ्ठर गालव मांचा ‘फपंगय फाऊर’ शा 
कथावंग्रश मा वादशत्मकृतींची वलाानुभते तनलड कयण्मात आरी. ल ठयाल एकभताने भंजूय कयण्मात 
आरा.  

वूचक डॉ. याजश्री देळऩांडे  

अनुभोदक प्रा अस्जत जाधल  

पलऴम क्रभांक ५ पलद्मार्थमाांच्मा अतंगात भूल्मभाऩन ल वत्राच्मा अखेयीव शोणाऱ्मा रेखी 
ऩयीषेफाफत चचाा  

पलद्मार्थमाांच्मा प्रश्नऩत्रत्रकेच ेस्लरूऩ ठयपलताना वत्राअखेयीव ७० गुणांची रेखी ऩयीषा ल ३० 
गुणांच े अतंगात भूल्मभाऩन अळी प्रत्मेक पलऴमऩत्रत्रका १०० गुणांची अवाली. त्माभध्मे अतंगात 
भूल्मभाऩनाभध्मे अभ्मावक्रभफाह्म लाङ्भमीन उऩक्रभ घ्मालेत. पलद्मार्थमाांवाठी पलपलध उऩक्रभांचे 
आमोजन कयत अवताना भयाठी मा पलऴमाकड े पलद्माथी जास्त वंख्मेने लऱालेत ल एकूणच 
पलद्मार्थमाांभध्मे वादशत्माची आलड ल वभज तनभााण व्शाली, त्मातूनच त्मांना मा पलऴमातीर 
बपलष्मातीर करयमय व्मलवामाच्मा वंधी कऱाव्मात मा शेतूने डॉ नीततन आयेकय मांनी, 
‘पलद्मार्थमाांना मूयूमूफलयीर लेगलेगयामा षेत्रांतीर चांगल्मा भुराखती, तत्कारीन घडाभोडींलयीर 
व्माख्माने ऐकलालीत.’ अवे वुचपलरे. डॉ तनधी ऩटलधान मांनी, ‘पलद्मार्थमाांना ब्रॉग रेखनावाठी 
प्रलतृ्त कयाले ला लेगलेगयामा ददनांच ेऔगचत्म रषात घेऊन वला कामाक्रभ आमोजनाची जफाफदायी 
पलद्मार्थमाांलय वोऩलल्माव त्मांना वंऩूणा कामाक्रभांच ेआमोजन कवे कयाले माच ेप्रात्मक्षषक शभऱेर.’ 
अवे वुचपलरे. तय डॉ यणधीय शळदें ल डॉ याजश्री देळऩांड ेमांनी पलद्मार्थमाांच्मा ऑनराईन शभदटगं 
घेऊन त्मांना लेगलेगयामा पलऴमांलय फोरत ेकयाले. प्रश्नोत्तये ला चचाा आमोस्जत कयाव्मात.’ अव े
वुचपलरे. अतंगात भूल्मभाऩनाच ेलेऱी पलद्मार्थमाांचा पलपलध उऩक्रभांभधीर वशबाग रषात घेऊन 
भूल्मभाऩन कयाले. अवे डॉ एर.फी.ऩाटीर मांनी वुचपलरे. मा पलऴमालय चचाा करून ऩुढीर ठयाल 
भांडण्मात आरा. 
चचअेतंी ऩुढीर ठयाल कयण्मात मेतो की, 



ठयाल क्रभांक ५ पलद्मार्थमाांच्मा वत्राअखेयीव घेतल्मा जाणाऱ्मा ३० गुणांच्मा अतंगात 
भूल्मभाऩनाभध्मे अभ्मावक्रभफाह्म लाङ्भमीन उऩक्रभ, चाचणी, गशृऩाठ ला वादयीकयण ल दोन्शी 
वत्राच्मा अखेयीव घेतल्मा जाणाऱ्मा ७० गुणांच्मा ऩयीषेच ेस्लरूऩ अळायीतीने वलावभालेळक अवाले. 
वध्माच्मा कोयोना काऱात पलद्मार्थमाांना ऑनराईन भाध्मभातूनच अध्माऩन केरे जात आशे. 
त्माभुऱे पलद्मार्थमाांना आजच्मा काऱातीर वभाजभाध्मभांच े अगधकागधक सान शोणे आलश्मक 
आशे. त्मांना अभ्मावपलऴम अवणाऱ्मा अभ्मावऩत्रत्रकांतीर घटकांच ेअध्माऩनावाठी उत्तभ ऑडडमो 
स्व्शडडमो तमाय कयालते तवेच पलपलध ददनांच े औगचत्म रषात घेऊन तवे कामाक्रभ ठयलताना 
वंऩूणा कामाक्रभ आमोजनाची जफाफदायी पलद्मार्थमाांलय वोऩलाली ल त्मा कामाक्रभाचा वपलस्तय 
लतृ्तांत ब्रॉगद्लाये प्रशवद् कयण्माच े ठयपलण्मात आरे. तवेच ‘पलद्मार्थमाांना मूयूमूफलयीर 
लेगलेगयामा षेत्रांतीर चांगल्मा भुराखती, तत्कारीन घडाभोडींलयीर व्माख्माने ऐकलालीत. तवेच  
पलद्मार्थमाांच्मा ऑनराईन शभदटगं घेऊन त्मांना लेगलेगयामा पलऴमांलय फोरते कयाले. 
अभ्मावऩत्रत्रकेपलऴमी प्रश्नोत्तये ला चचाा आमोस्जत कयाव्मात. त्मानुवाय पलद्मार्थमाांच ेभूल्मभाऩन 
कयाले. अवे वलाानुभते तनस्श्चत करून ठयाल एकभताने भंजूय कयण्मात आरा. 
वूचक:  डॉ. यणधीय शळदें, डॉ एर. फी. ऩाटीर   

अनुभोदक : डॉ तनधी ऩटलधान  

 प्रा अस्जत जाधल मांनी उऩस्स्थतांच ेआबाय भानून वबेचा वभायोऩ केरा. 
Annexure १ भध्मे अभ्मावऩत्रत्रकेफाफतच ेपलश्रेऴण, अतंगात भूल्मभाऩनाच ेपलश्रेऴण ल ततृीम ल 
चतुथा वत्राच्मा अखेयीव घेतल्मा जाणाऱ्मा ७० गुणांच्मा प्रश्नऩत्रत्रकांच ेस्लरूऩ जोडरे आशे.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexure १ 

 

Annexure 1.  
अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR53 ल UAMAR63 वादशत्म आणण वभाज  

वादशत्म आणण वभाज मा अभ्मावऩत्रत्रकेच्मा अभ्मावक्रभ यचना तळीच ठेलून 
ऩाठ्मऩुस्तकांभध्मे फदर कयण्मात आरा अवून शा अभ्मावक्रभ 2020-2021 मा ळैषणणक 
लऴााऩावून वुरू कयण्मात मेणाय आशे. मा अभ्मावक्रभाची शे्रमांकन ऩद्तीनुवाय यचना कयण्मात 
आरी आशे. 
घटक १ वादशत्म-वभाज अन्मोन्मवंफंध ताशवका १३ शे्रमांकन १ 
अ)वादशत्म,वभाज वंस्कृती मा वंकल्ऩना ल त्मांच्मा ऩयस्ऩयवंफधाच ेस्लरूऩ  
फ) वादशत्म-वभाज वंफंध – तेन,भार्कवा मांच ेशवद्ांत,भानलतालाद,भार्कवालाद, स्त्रीलाद, आंफेडकयलाद मांच े
स्लरूऩपलळऴे  
घटक २ स्त्रीलादी जाणणलेच ेवादशत्म ताशवका १३ शे्रमांकन १ 

अ) स्त्रीलादी वादशत्माची वंकल्ऩना ल भयाठीतीर ऩयंऩया  
आ)  ‘ओर शयलरेरी भाती’  मा नीयजा मांच्मा कथावंग्रशाच ेलाचन ल अभ्माव   

घटक ३. भशानगयी जाणणलेच ेवादशत्म ताशवका १४ शे्रमांकन १ 
अ) भशानगयी जाणणलेच्मा वादशत्माची वंकल्ऩना आणण भयाठीतीर ऩयंऩया  
आ) ‘काम डेंजय लायं वुटरंम’ जमंत ऩलाय मांच ेनाटकाच ेलाचन ल अभ्माव  

वत्र वशाले अभ्मावऩत्रत्रका – ३ वादशत्म आणण वभाज (ताशवका ४० शे्रमांकने ३)   

घटक १. वाभास्जक स्स्थत्मंतये आणण भयाठी वादशत्म ताशवका १३ शे्रमांकन १  
अ) भशायाष्रातीर वाभास्जक स्स्थत्मंतये आणण भयाठी वादशत्म- भागोला  
आ) वादशत्म-वभाज वंफंध  – गं.फा. वयदाय ल फाफुयाल फागुर मांच्मा रेखाधाये  
१)वंत वादशत्माची वाभास्जक परश्रतुी: गं.फा.वयदाय  

२) दशरत वादशत्म शे तय भाणवाच ेवादशत्म–फाफुयाल फागुर-दशरत वादशत्म:आजच ेक्रांतीपलसान, 
ददळा प्रकाळन, नाशळक ऩय.आ.१९८१   

घटक २. ग्राभीण वादशत्म 



अ) ग्राभीण वादशत्म-वंकल्ऩना ल भयाठीतीर ऩयंऩया  
आ) ‘बुईरयगंण’ यश्भी कळऱेकय मांच्मा रशरतरेखवंग्रशाच ेलाचन ल अभ्माव   

घटक ३. दशरत वादशत्म 
अ) दशरत वादशत्म – वंकल्ऩना ल भयाठीतीर ऩयंऩया  
आ) ‘प्राणांततक रमीत आयऩाय’ प्रसा दमा ऩलाय मांच्मा काव्मवंग्रशाच ेलाचन ल अभ्माव  

अतंगात चाचणी ऩयीषेचा तऩळीर ल गुणपलबागणी ऩुढीरप्रभाणे  

अनु क्र  प्रश्नस्लरूऩ   गुण  

१ चाचणी दोन्शी वत्रांत ततन्शी घटकांलय आधारयत लस्तुतनष्ठ प्रश्न ला टीऩा  १० 
२  गशृऩाठ/ प्रकल्ऩ वादयीकयण/चचाावत्र गटचचाा/अशबलाचन/  

भयाठी लाङ्भम भंडऱ कामाक्रभात वशबाग/स्जल्शा ते आंतययाष्रीम स्तयालयीर 
मळस्ली वशबाग   

१० 
 

३ लगाातीर उऩस्स्थती   

 
१०  

वत्रांत ऩयीषा (गुण ७०) 
प्रश्न १ घटक १ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न २ घटक २ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ३ घटक ३ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ४ वला घटकांलय आधारयत प्रश्न लस्तुतनष्ठ प्रश्न ला टीऩा  

ततृीम लऴा कराच्मा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR53 ल UAMAR63 अतंगात 
भूल्मभाऩन ऩाचव्मा ल वशाव्मा वत्रात अभ्मावक्रभाव नेभरेल्मा घटकांलय आधारयत 

वंदबा वूची  

१. भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव –खडं ५ बाग १ –वंऩादक या श्री जोग भशायाष्र वादशत्म 
ऩरयऴद,ऩुणे १९७३. 

२. कादंफयीपलऴमी शरयश्चदं्र थोयात ऩद्मगंधा प्रकाळन, ऩुणे २००६. 
३. टीकास्लमंलय –बारचदं्र नेभाड ेवाकेत प्रकाळन, औयंगाफाद १९९०. 
४. कादंफयी एक वादशत्मप्रकाय शरयश्चदं्र थोयात, ळब्द प्रकाळन भुंफई,२०१०. 
५. भयाठी लाङ्भमकोळ खडं 4 वभन्लमक वंऩादक डॉ पलजमा याजाध्मष  

६. ग्राभीण वादशत्म स्लरूऩ आणण वभस्मा डॉ आनंद मादल भेशता प्रकाळन १९७९  

७. ग्राभीणता वादशत्म आणण लास्तल डॉ आनंद मादल भेशता प्रकाळन १९८९   

८. धाय आणण काठ नयशय कुरुन्दकय १९७१  

९. दशरत वादशत्म प्रलाश आणण प्रततफक्रमा गो भ कुरकणी, प्रततभा प्रकाळन, ऩुणे १९८६  



१०. तनऱी ऩशाट या.ग.जाधल प्रास ऩाठळारा लाई १९७८  

११. दशरत वादशत्माची स्स्थतीगती वंऩादक केळल भेश्राभ ल इतय भयाठी पलबाग,,भुंफई 
पलद्माऩीठ आणण अनुबल प्रकाळन, भुंफई १९९७  

१२. स्त्रीलादी वभीषा वैद्ांततक चौकट – डॉ शभशरदं भारळ,े श्रीलणी ऑर्कटोफय १९९३  

१३. स्त्रीलादी वादशत्म वभीषा स्लरूऩ आणण व्माप्ती लवंत आफाजी धाके, श्रीलाणी ऑर्कटोफय 
१९९३  

१४. स्त्रीलादी वभीषा स्लरूऩ आणण उऩमोजन ददरीऩयाज प्रकाळन, ऩुणे १९९३  

१५. आंफेडकयलाद डॉ ळयेे नीरकंठ, वुपलद्मा प्रकाळन, ऩुणे १९८५. 
१६. प्रसावूमा वंऩादक ळयणकुभाय शरफंाऱे, प्रचाय प्रकाळन कोल्शाऩूय,१९९१  

१७. भयाठी ग्राभीण कादंफयी, डॉ. यपलदं्र ठाकूय  

 

अभ्माव ऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR55 ल UAMAR65 आधतुनक भयाठी वादशत्म  
मा अभ्माव ऩत्रत्रकेच्मा अभ्मावक्रभात वादशत्मकृती फदरल्मा आशेत  

वत्र ऩाचले  

घटक १. आधतुनक भयाठी कथा ताशवका १५ शे्रमांकन १   

घटक २ ‘ढग’ वखा करार ताशवका १५ शे्रमांकन १   

घटक ३ आधतुनक भयाठी कादंफयी १५ शे्रमांकन १   

घटक ४  ‘देल चाररे’ दद.फा. भोकाळी १५ शे्रमांकन १   

अतंगात चाचणी ऩयीषेचा तऩळीर ल गुणपलबागणी ऩुढीरप्रभाणे  

वत्रांत ऩयीषा (गुण ७०)  लेऱ २ ताव ३० शभतनटे 

प्रश्न १ घटक १ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न २ घटक २ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ३ घटक ३ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ४ वला घटकांलय आधारयत लस्तुतनष्ठ प्रश्न ला टीऩा (ऩमाामावश) 
वत्र वशाले  

घटक 1 

१. आधतुनक भयाठी कपलता ताशवका १५ शे्रमांकन १   

घटक १ डॉ लवंत ऩाटणकय वंऩाददत काव्मवंग्रशातीर तनलडक कपलता- ‘वायेच दीऩ कवे भंदालरे 
आता’, आणीफाणी’(अतनर), ‘ळीऱ’, ‘आठलण’(ना.घ.देळऩांड)े ‘बंगू दे कादठण्म भाझ’े, ‘न्शारेल्मा 
जणु गबालतीच्मा’ (फा.वी.भढेकय), ‘त्रत्रधायाधा’,’झाडं ऩानात मेतात’(ऩु.शळ.येगे), जरद बरुनी आरे’, 
जऩानी यभराची यात्र’(फा.ब.फोयकय), ‘स्भयणी’,’भी न भाझा यादशरो’(भनभोशन) ‘लेरांटी’, ततशभयात 
उगलरी तेजाची ऩाऊरे’(ला.या.कांत), ‘भेंदी’,’भणृ्भमी’(इंददया वंत), ‘रभाणांचा तांडा’, ‘चढे 



इभायत’(पल.भ.कुरकणी) ‘जोगगमा’,’त्मा ततथे ऩशरकड ेततकड’े(गददभा), ‘जात्मालयच्मा ओव्मा’,’फेडकी 
आणण तरुणी’ (अभयळखे), ‘झऩतार’,’दंतकथा’ (पलदंा कयंदीकय), ‘ऩाऊवऩषी’,’अडगऱीची खोरी’ 
(वदानंद येगे) ‘पंुकय’,’फाबुऱझाड’(लवंत फाऩट) ‘काशीफाशी’, ‘फाऱे ऩोयीच्मा जातीने’(आ.ना.ऩेडणेकय)    

घटक २  आधतुनक भयाठी नाटक  १५ शे्रमांकन १   

‘देलनलयी’ प्रेभानंद गज्ली भॅजेस्स्टक प्रकाळन, भुंफई    

वत्रांत ऩयीषा (गुण ७०) 
प्रश्न १ घटक १ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न २ घटक २ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ३ घटक ३ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ४ वला घटकांलय आधारयत प्रश्न लस्तुतनष्ठ प्रश्न ला टीऩा 
 ततृीम लऴा कराच्मा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR55 ल UAMAR65 

अतंगात भूल्मभाऩन ऩाचव्मा ल वशाव्मा वत्रात अभ्मावक्रभाव नेभरेल्मा घटकांलय आधारयत 
अनु क्र  प्रश्नस्लरूऩ   गुण  

१ चाचणी दोन्शी वत्रांत ततन्शी घटकांलय आधारयत लस्तुतनष्ठ प्रश्न ला टीऩा  १० 
२   गशृऩाठ/ प्रकल्ऩ वादयीकयण/चचाावत्र गटचचाा/अशबलाचन/  

भयाठी लाङ्भम भंडऱ कामाक्रभात वशबाग/स्जल्शा ते आंतययाष्रीम स्तयालयीर 
मळस्ली वशबाग   

१० 

३  लगाातीर उऩस्स्थती   १०  

 

अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR56 ल UAMAR66 व्मलवामाशबभुख भयाठी  

वत्र ऩाचले  

शे्रमांकन ३ ताशवका ४५ 

घटक 1 बाऴांतय - वैद्ांततक पलचाय  

अ)  

१)बाऴांतय, रुऩांतय, अनुलाद, अलााचीनीकयण मा स्लरूऩबेदांची चचाा  

२) रशरत वादशत्माच ेबाऴांतय – वांस्कृततक बेदांचे , वंदबाांच ेभशत्त्ल  

आ) 
१) रशरत वादशत्माच ेबाऴांतय - बापऴक वभस्मा ल स्लरूऩ 

२) रशरत वादशत्माच ेबाऴांतय – ळैरी पलऴमक वभस्मा  

घटक २ बाऴांतय- प्रत्मष बाऴांतयाचा अभ्माव  

१) इंग्रजी उताऱ्माच ेभयाठीत बाऴांतय  

२) भध्ममुगीन भयाठीच ेप्रभाण भयाठीत बाऴांतय  



घटक ३ उताऱ्माच ेआकरन (ळब्दभमाादा फकभान २०० ते ३००)  

वत्रांत ऩयीषा (गुण ७०) 
प्रश्न १ घटक १ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न २ घटक २ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ३ घटक ३ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ४ वला घटकांलय आधारयत प्रश्न लस्तुतनष्ठ प्रश्न ला टीऩा 
वत्र वशाले  

शे्रमांकन ३ ताशवका ४५ 

घटक १  भुराखत वैद्ांततक पलचाय  

भुराखत ऩूलातमायी  

पलपलध भाध्मभांवाठी भुराखत रेखन  

१) आकाळलाणी, दयूगचत्रलाणी  

२) लतृ्तऩत्र, तनमतकाशरके  

घटक २ अ)  ग्रंथऩयीषण  

वैद्ांततक पलचाय ल स्लरूऩ   

आ)  ग्रंथऩयीषण  

१) ‘नदीष्ट’ भनोज फोयगालकय रशरत कादंफयी, ग्रंथारी प्रकाळन, भुंफई    

२) ‘ऩानझड’ ना.धो.भशानोय काव्मवंग्रश ऩॉप्मुरय प्रकाळन, भुंफई. 
३) ‘फपंगय फाऊर’ पलठ्ठर गालव कथावंग्रश, कैराव प्रकाळन, औयंगाफाद  

घटक ३ लाड्भमीन तनफंध  

वत्रांत ऩयीषा (गुण ७०) 
प्रश्न १ घटक १ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न २ घटक २ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

प्रश्न ३ घटक ३ लय आधारयत १५-१५ गुणांच ेदीघोत्तयी स्लरूऩाच ेप्रश्न (ऩमाामावश)  

ततृीम लऴा कराच्मा भयाठी अभ्मावऩत्रत्रका क्रभांक UAMAR56 ल UAMAR66 
अतंगात भूल्मभाऩन ऩाचव्मा ल वशाव्मा वत्रात अभ्मावक्रभाव नेभरेल्मा घटकांलय आधारयत 

अनु क्र  प्रश्नस्लरूऩ   गुण  

१ चाचणी दोन्शी वत्रांत ततन्शी घटकांलय आधारयत लस्तुतनष्ठ प्रश्न ला टीऩा  १० 
२   गशृऩाठ/ भुराखत /चचाावत्र गटचचाा/अशबलाचन/ग्रंथऩयीषण   

भयाठी लाङ्भम भंडऱ कामाक्रभात वशबाग/स्जल्शा ते आंतययाष्रीम स्तयालयीर 
मळस्ली वशबाग   

१० 



३  लगाातीर उऩस्स्थती   १०  

 

 

 

 

 

 

  
 

नाल: डॉ. लऴाा शळयीऴ पाटक 
चअेयभन  

भयाठी अभ्मावभंडऱ  

आठल्मे-वप्र-ेपऩत्र ेस्लामत्त भशापलद्मारम, 
देलरुख  

ददनांक :- १३ भे २०२१  

 

 

 

 


