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  The Course of Study and the Scheme of Examination 

Year / 

Sem 

Subject Paper Title of the Paper Ins. 

Hrs / 

Week 

Credit   Maximum Marks 

CIA Uni. 

Exa. 

Total 

I Year 

I Sem 

Core 1T1 भध्ममगुीन भयाठी 
वाहशत्माचा इततशाव 

4  4 20 80 100 

Core 1T2 वाहशत्मळास्त्र 4 4 20 80 100 

Core 1T3(A) कादॊफयी 4 4 20 80 100 

 1T3(B) नाटक 4 4 20 80 100 

 1T3(C) कथा 4 4 20 80 100 

Core 1T4(A) वॊत सानेश्लय 4 4 20 80 100 

 1T4(B) वल. ला. शळयलाडकय 4 4 20 80 100 

 1T4(C) नाभदेल ढवाऱ 4 4 20 80 100 

    32 32   400 

         

I Year 

II Sem 

Core 2T1 आधुतनक भयाठी वाहशत्माचा 
इततशाव 

4 4 20 80 100 

Core 2T2 आधुतनक कवलता 4 4 20 80 100 

Core 2T3(A) तनफॊधलाङ्भम 4 4 20 80 100 

 2T3(B) रशरतगद्मप्रकाय 4 4 20 80 100 

 2T3(C) लचैारयक वाहशत्म 4 4 20 80 100 

Core 2T4(A) वाहशत्मवभीषा 4 4 20 80 100 

 2T4(B) वॊळोधनळास्त्र 4 4 20 80 100 

 2T4(C) ऩाश्चात्म वाहशत्मशवद्धाॊत 4 4 20 80 100 

    32 32   400 

         

II Year 

III Sem 

Core 3T1 भध्ममगुीन कवलता 4 4 20 80 100 

Core 3T2 भयाठीचा बावऴक अभ्माव 4 4 20 80 100 

Elective 3T3(A) ग्राभीण वाहशत्म 4 4 20 80 100 

 3T3(B) आहदलावी वाहशत्म 4 4 20 80 100 

 3T3(C) वलदबाातीर वाहशत्माचा 
अभ्माव  

4 4 20 80 100 

 3T3(D) ऩमाालयण आणण वाहशत्म 4 4 20 80 100 

Foundation I 3T4(A) बावऴक व्मलशाय आणण 4 4 20 80 100 
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कौळल्मे   

  3T4(B) वाहशत्म-चऱलऱी  4 4 20 80 100 

 3T4(C) दशरत-आॊफेडकयलादी 
वाहशत्म 

4 4 20 80 100 

 3T4(D) अनलुाहदत वलश्लवाहशत्माचा 
अभ्माव 

4 4 20 80 100 

    40 40   400 

         

II Year 

IVSem 

Core 4T1 भध्ममगुीन-आधुतनक गद्म 4 4 20 80 100 

Core 4T2 बाऴावलसान 4 4 20 80 100 

Elective 4T3(A) रोकवाहशत्म 4 4 20 80 100 

 4T3(B) तौरतनक वाहशत्माभ्माव 4 4 20 80 100 

 4T3(C) वाहशत्माचा वाभाजजक, 

वाॊस्त्कृततक अभ्माव  

4 4 20 80 100 

  4T3(D) वॊवलधानभलू्मे आणण 

वाहशत्म 

4 4 20 80 100 

Foundation II 4T4(A) प्रवायभाध्मभ ेआणण 

वाहशत्मव्मलशाय  

4 4 20 80 100 

 4T4(B) चचरऩट आणण वाहशत्म 4 4 20 80 100 

 4T4(C) स्त्रीलादी वाहशत्म 4 4 20 80 100 

 4T4(D) अनलुाहदत बायतीम 

वाहशत्माचा अभ्माव  

4 4  20 80 100 

    40 40   400 
 

 

 

 

 Sem Subject Papers Credit Total 

Credit 

Marks Total 

Marks 

I, II, III, IV Sem Core 12 04 48 100 1200 

III, IV Sem Elective 02 04 08 100  200 

III, IV Sem Foundation 02 04 08 100  200 

                Total 16 -- 64 -- 1600 
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                                                         याष्ट्रवॊत तकुडोजी भशायाज नागऩयू वलद्माऩीठ 

 एभ. ए.  भयाठी अभ्मावक्रभ  

शे्रमाॊक  ल  शे्रणी ऩद्धतीलय आधारयत ऩनुयचचात अभ्मावक्रभ 

M. A. MARATHI SYLLABUS (C.B.C.S.  PATTERN) 

एभ. ए. (भयाठी) बाग 1 

वर  I 

Core 1T1          :  भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्माचा इततशाव 

 

Core 1T2          :   वाहशत्मळास्त्र 

 

Core  1T3(A)     :  कादॊफयी  (वलळऴे लाङ्भमप्रकाय)            

                             ककॊ ला 
       1T3(B)      :   नाटक  (वलळऴे लाङ्भमप्रकाय)            
                             ककॊ ला 
       1T3(C)      :   कथा (वलळऴे लाङ्भमप्रकाय)  
 

Core 1T4(A)      :  वॊत सानेश्लय (वलळऴे ग्रॊथकाय)              

                             ककॊ ला 
      1T4(B)      :  वल. ला. शळयलाडकय (वलळऴे ग्रॊथकाय)         

                             ककॊ ला 
      1T4(C)      :  नाभदेल ढवाऱ (वलळऴे ग्रॊथकाय)  

    

वर  II 

 

Core  2T1          :   आधुतनक  भयाठी वाहशत्माचा इततशाव 

 

Core  2T2          :   आधुतनक कवलता 
 

Core  2T3(A)      :    तनफॊधलाङ्भम                             

                           ककॊ ला 
        2T3(B)      :    रशरतगद्मप्रकाय                         
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                           ककॊ ला 
        2T3(C)      :    लचैारयक वाहशत्म  

 

Core  2T4(A)      :   वाहशत्मवभीषा                            
                          ककॊ ला 
       2T4(B)      :   वॊळोधनळास्त्र                            

                          ककॊ ला 
       2T4(C)      :   ऩाश्चात्म वाहशत्मशवद्धाॊत 

 

 

 

एभ. ए.  ( भयाठी ) बाग 2 

वर III 

Core  3T1                 :   भध्ममगुीन कवलता 
 

Core  3T2                 :   भयाठीचा बावऴक अभ्माव  

 

Elective  3T3(A)          :  ग्राभीण वाहशत्म                      

                                   ककॊ ला                                       
          3T3(B)          :  आहदलावी वाहशत्म                     

                                    ककॊ ला 
          3T3(C)          : वलदबाातीर वाहशत्माचा अभ्माव          

                                     ककॊ ला 
          3T3(D)          :  ऩमाालयण आणण वाहशत्म       

 

Foundation I  3T4(A)      :  बावऴक व्मलशाय आणण कौळल्मे          

                                      ककॊ ला 
               3T4(B)     :  वाहशत्म-चऱलऱी                      
                                       ककॊ ला 
                3T4(C)     :  दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्म            

                                       ककॊ ला 
               3T4(D)     :  अनलुाहदत वलश्लवाहशत्माचा अभ्माव         
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वर  IV 

 

Core  4T1                  :  भध्ममगुीन-आधुतनक गद्म  

 

Core  4T2                  :  बाऴावलसान 

 

Elective 4T3(A)             :  रोकवाहशत्म                             

                                  ककॊ ला          
         4T3(B)            :  तौरतनक वाहशत्माभ्माव                   

                                     ककॊ ला 
        4T3(C)            :  वाहशत्माचा वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक अभ्माव    

                                     ककॊ ला  
        4T3(D)            :  वॊवलधानभलू्मे आणण वाहशत्म  

 

Foundation II 4T4(A)       :  प्रवायभाध्मभ ेआणण वाहशत्मव्मलशाय          

                                     ककॊ ला 
              4T4(B)       :  चचरऩट आणण वाहशत्म                     

                                     ककॊ ला 
               4T4(C)       :  स्त्रीलादी वाहशत्म                         

                                      ककॊ ला     
               4T4(D)       :  अनलुाहदत बायतीम वाहशत्माचा अभ्माव        

 

 

 

                               एभ. ए. (भयाठी) बाग 1 

 

वर  I 

  

1T1   :  भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्माचा इततशाव 

  

घटक -1 

वाहशत्मेततशाव  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 
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भयाठी बाऴा, वाहशत्म ल भशायाष्ट्र वॊस्त्कृती : प्रायॊबकारीन  जडणघडण 

भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्माची वाभाजजक ल वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी 
भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्म :  पे्रयणा ल अॊतयॊग  

  

घटक – 2 

भध्ममगुीन भयाठी ऩद्म : तनशभाती ल स्त्लरूऩ  

भध्ममगुीन भयाठी गद्म  : तनशभाती ल स्त्लरूऩ 

भध्ममगुीन वलवलध ऩॊथ - वॊप्रदाम आणण त्माॊचे लाङ्भमीन कामा  
वलवलध धभीमाॊनी केरेरी भध्ममगुीन काऱातीर लाङ्भमतनशभाती  
 

घटक – 3  

भयाठी वॊतवाहशत्म – स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग  

भध्ममगुीन वॊतवाहशत्माची जडणघडण  

भयाठी ऩॊडडती वाहशत्म –स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग  

भध्ममगुीन ऩॊडडती वाहशत्माची जडणघडण 

भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्माची वलवलध  प्रवायभाध्मभ े 

 

घटक – 4  

भयाठी ळाहशयी लाङ्भम : स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग  

भयाठी ळाहशयी लाङ्भमाची जडणघडण  

भयाठी फखय लाङ्भम : स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग  

भयाठी फखय लाङ्भमाचा ल प्रभखु फखयीॊचा  स्त्थूर ऩरयचम 

वॊदबा ग्रॊथ  :  

१ .भशायाष्ट्र वायस्त्लत ( खॊड १  ल खॊड २)           वल. र. बाले,  ळॊ. गो. तऱुऩऱेु 

२.प्राचीन भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव  : खॊड १  त े७  अ. ना. देळऩाॊड े

३.प्राचीन लाङ्भमकोळ :  प्राचीन खॊड              भयाठी वलबाग, नागऩयू वलद्माऩीठ, नागऩयू 

४.भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव  :  खॊड १ , २, ३      भशायाष्ट्र वाहशत्म ऩरयऴद, ऩणेु 

५.भशायाष्ट्रातीर ऩाच वॊप्रदाम                    ऩॊ. या. जोळी 
६.प्राचीन भयाठी गद्म  :  पे्रयणा आणण ऩयॊऩया      श्री. यॊ. कुरकणी 
७.प्राचीन भयाठी लाङ्भमाचे स्त्लरूऩ                 श. श्री. ळणेोरीकय  

८.भशानबुाल वॊळोधन                           वल. शब. कोरत े

९.नाथवॊप्रदाम                                 भ. या. जोळी 
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१०.भशानबुाल ऩॊथ आणण त्माचे लाङ्भम            ळॊ. गो. तऱुऩऱेु 

११ .भयाठी बाऴचेे भऱू                          वलश्लनाथ खैये  

१२.मादलकारीन भशायाष्ट्र                       भ.ु ग. ऩानव े

१३.वॊतलाङ्भमाची वाभाजजत परश्रुती              गॊ. फा. वयदाय 

१४.भयाठी वाहशत्माचे आहदफॊध                   उऴा देळभखु 

१५.लायकयी ऩॊथ- उदम आणण वलकाव              बा. ऩॊ. फहशयट, अ. सा. बारेयाल 

१६.ऩाच बजततवॊप्रदाम                          य. या. गोवाली 
१७.मगुप्रलताक वॊत  : तकुायाभ-याभदाव            वॊऩा. ळयम ूतामलाड ेआणण इतय 
१८.भशायाष्ट्र वॊस्त्कृतीची जडणघडण                श. श्री. ळणेोरीकय, देळऩाॊड े 

१९.वॊत कलतमरी                               इॊदभूती ळलेड े 

२०.प्राचीन भयाठी जैन वाहशत्म                    वबुाऴचॊद्र अतकोड े

२१ .भयाठी लीयळलै वाहशत्म                       वधुाकय भोगरेलाय 

२२.नागेळ वॊप्रदाम                              म.ू भ. ऩठाण 

२३.भवुरभानाॊची जुनी भयाठी कवलता               अ. का. वप्रमोऱकय  

२४.भवुरभान भयाठी वॊतकली                     या. चचॊ. ढेये 

२५.भयाठी लाङ्भमाशबरुचीचे वलशॊगभालरोकन          या. श्री. जोग 

२६.लाङ्भमेततशावाची वॊकल्ऩना                     वॊऩा. द. हद. ऩुॊड े

२७.भयाठी वॊळोधन भॊडऱातीर वकू्ष्भऩटाॊची वचूी       वल. फा. प्रबदेुवाई 

२८.वॊतवाहशत्म आणण रोकवाहशत्म : काशी अनफुॊध     या. चचॊ. ढेये 

२९.वातीग्रॊथ : स्त्लरूऩ आणण वभीषा                कृ. ऩॊ. देळऩाॊड े

३०.ऩॊडडत कली                                  के. ना. लाटले 

३१ .फखय लाङ्भम  : उद्गभ आणण वलकाव            फाऩजूी वॊकऩाऱ 

३२.वॊत, ऩॊत ल तॊत                              श्री. भ. भाटे 

३३.प्राचीन भयाठी कवलऩॊचक                        द. वी. ऩॊग ू

३४.भयाठी फखय गद्म                             वॊऩा. गॊ. फ. ग्राभोऩाध्मे 

३५.भऱ्शाटी रालणी                                भ. ला. धोंड  

३६.णिस्त्ती भयाठी लाङ्भम                          गॊगाधय भोयजे 

३७.प्राचीन भशायाष्ट्र  : वातलाशनऩला                 श्री. व्मॊ. केतकय 

३८.भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव : खॊड१ , २, ३           र. या. ऩाॊगायकय 
३९. भयाठी लाङ्भमाचा वललेचक इततशाव  :  प्राचीन     प्र. न. जोळी 
४०.प्राचीन भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव                 र. या. नशवयाफादकय  
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४१ .दत्त वॊप्रदामाचा इततशाव                        या. चचॊ. ढेये 

४२.नाथ वॊप्रदामाचा इततशाव                        या. चचॊ. ढेये 

४३.भशानबुाल वाहशत्म ळोधवॊचाय                     अवलनाळ आलरगालकय 

४४.भयाठी ळाहशयी ऩोलाडा                           वलश्लनाथ शळॊदे 

४५.भयाठी फखयलाङ्भम                             य. वल. शेयलाडकय 

४६.भयाठी रालणी लाङ्भम                          गॊगाधय भोयज े

४७.प्राचीन वाहशत्माचे अॊतयॊग                        वल. शब. कोरत े

४८.वॊत वाहशत्म दळान                             उऴा देळभखु 

४९.शवद्ध ऩयॊऩया आणण भशायाष्ट्रातीर वॊत              डॉ. भ. या. जोळी 
५०. वॊतवाहशत्माचे फीजप्रलाश                       वतीळ फडले 

५१ . वॊतवॊगभ                                   अरका इॊदाऩलाय 
५२. भशानबुालाॊची अषयरेणी                       वॊऩा. याजेंद्र लाटाणे, येखा जगनाऱे  

 

 

 

1T2  :  वाहशत्मळास्त्र 

 

घटक -  1 

वाहशत्मळास्त्र : वॊकल्ऩना ल स्त्थूर स्त्लरूऩ 

रशरत ल रशरततेय वाहशत्म 

वाहशत्माच ेघटक  

वाहशत्माच ेप्रमोजन 

वाहशत्माची तनशभाततप्रकक्रमा 
 

घटक – 2 

बायतीम वाहशत्मळास्त्र  : बायतीम ल भयाठी वाहशत्मभीभाॊवकाॊच्मा वॊदबाात उगभ ल जडणघडणीचा स्त्थूर ऩयाभळा 
ळब्दळतती : प्रकाय ल स्त्लरूऩ 

अरॊकाय वलचाय :  स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग 

यव वलचाय  :  वलवलध उऩऩत्ती, स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग 

 

घटक - 3  

ध्लनी वलचाय : स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग 

यीती वलचाय : स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग 



10 
 

लक्रोतती वलचाय : स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग 

औचचत्म वलचाय : स्त्लरूऩ ल अॊतयॊग 

 

घटक – 4  

फा. वी. भढेकय माॊचा वाहशत्मवलचाय ल त्माॊचे वाहशत्मशवद्धाॊत  

ळयच्चॊद्र भजुततफोध माॊचा भानऴुता शवद्धाॊत 

या. बा. ऩाटणकय माॊचा द्वलध्रलुात्भकतचेा शवद्धाॊत  

द. ग. गोडव ेमाॊचा ऩोतवलचाय 

बारचॊद्र नेभाड ेमाॊचा देळीमतचेा वलचाय 
 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .बायतीम वाहशत्मळास्त्र                        ग. त्र्मॊ. देळऩाॊड े

२.यवबालवलचाय                               य. ऩॊ. कॊ गरे 

३.यवचचाा                                   ऩद्भाकय दादेगालकय 

४.वौंदमाभीभाॊवा                              या. बा. ऩाटणकय 

५.ऩोत                                     द. ग. गोडव े

६.वषृ्ट्टी, वौंदमा आणण वाहशत्मभलू्म              ळयच्चॊद्र भजुततफोध 

७.वौंदमा आणण वाहशत्म                        फा. वी. भढेकय  

८.लाङ्भमीन भशात्भता                         फा. वी. भढेकय  

९.टीकावललेक                                श्री. के षीयवागय 
१०.वौंदमावलचाय                              वॊऩा. भुॊफई भयाठी वाहशत्म वॊघ 

११ .आधुतनक भयाठी वाहशत्म वभीषा ल यवशवद्धाॊत  रक्ष्भणळास्त्री जोळी 
१२.काव्मळास्त्रप्रदीऩ                           व. या. गाडगीऱ 

१३.यववरू                                   नयशय कुरुॊ दकय  

१४.प्राचीन काव्मळास्त्र                         य. ऩॊ. कॊ गरे 

१५.यवबालवलचाय                              य. ऩॊ. कॊ गरे 

१६.बायतीम वाहशत्मवास्त्र                       याभ काऩव े

१७.बायतीम काव्मळास्त्राची उत्क्राॊती               ला. के. रेरे    

१८.नले वाहशत्मळास्त्र                           मळलॊत भनोशय 

१९.वाहशत्मवलचाय                              हद. के. फेडकेय 

२०.टीकास्त्लमॊलय                               बारचॊद्र नेभाड े
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२१ .वाहशत्मळास्त्र  :  स्त्लरूऩ आणण वभीषा        लवॊत ऩाटणकय   

२२.फदु्चधलादी वौंदमाळास्त्र                       मळलॊत भनोशय  

 

 

 

 

1T3(A) : कादॊफयी (वलळऴे लाङ्भमप्रकाय ) 

 

घटक – 1 

कादॊफयी लाङ्भमप्रकाय :  वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

कादॊफयीचे घटक  

कादॊफयी : आळमतत्त्ले ल अशबव्मजततरुऩ 

भयाठी कादॊफयीची ऐततशाशवक जडणघडण 

 

घटक -2 

मभनुाऩमाटन – फाफा ऩदभनजी 
भी – श. ना. आऩटे 

 

घटक – 3 

यणाॊगण – वलश्राभ  फेडकेय 

कोवरा  - बारचॊद्र नेभाड े

 

 

घटक – 4  

बभूी – आळा फगे 

ऩाॊढय – यलीॊद्र ळोबणे 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .वाहशत्म  :  अध्माऩन आणण प्रकाय            वॊऩा. श्री. ऩ.ु बागलत आणण इतय 
२.कादॊफयी                                   र. ग. जोग 

३.कादॊफयी आणण भयाठी कादॊफयी                 उऴा शस्त्तक 

४.गेल्मा अधाळतकातीर भयाठी कादॊफयी            वॊऩा. वलराव खोर े

५.भयाठी कादॊफयीचा इततशाव                    चॊद्रकाॊत फाॊहदलडकेय 
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६.कादॊफयी वभीषा                             श्री. भा. कुऱकणी 
७.भयाठी कादॊफयी  : ऩहशर ेळतक                कुवभुालती देळऩाॊड े

८.भयाठी कादॊफयी :  तॊर आणण वलकाव           प्र. ला. फाऩट, ना. ला. गोडफोरे 

९.कादॊफयी  : एक वाहशत्मप्रकाय                 शरयश्चॊद्र थोयात 

१०.धाय आणण काठ                           नयशय कुरुॊ दकय  

११ .भयाठी कादॊफयी  :  आस्त्लादमारा              वॊऩा. वलजमा याजाध्मष 

१२.टीकास्त्लमॊलय                              बारचॊद्र नेभाड े

१३.कादॊफयीवलऴमी                             शरयश्चॊद्र थोयात 

१४.भयाठी नलकादॊफयी                          वलराव वायॊग  

१५.भयाठी कादॊफयीतीर नतैतकता                 ककळोय वानऩ 

१६.भयाठी कादॊफयीची वभाजळास्त्रीम वभीषा       यलीॊद्र ठाकूय 

१७.कादॊफयीवॊलाद                             ऩॊडडत टाऩये 

१८.भयाठी कादॊफयी  :  आस्त्लादमारा             वॊऩा. वलजमा याजाध्मष 

१९.भयाठी कादॊफयीचा इततशाव                   चॊद्रकाॊत फाॊहदलडकेय 

२०.कादॊफयी  :  स्त्लरूऩ आणण वभीषा             द. शब. कुऱकणी 
२१ .वाहशत्माच ेभानदॊड                         गॊगाधय गाडगीऱ 

२२.आजची कादॊफयी  :  नोंदी आणण तनयीषणे      यॊगनाथ ऩठाये 

२३.कादॊफयी  :  लास्त्तल आणण कजल्ऩत ( अषयमारा २००९-१०)   वॊऩा. दादा गोये 
२४.तत्त्लसानात्भक भयाठी कादॊफयी               ऩद्भाकय ताभगाडग े

 

 

 

 

ककॊ ला 
 

1T3(B) : नाटक  (वलळऴे लाङ्भमप्रकाय) 

 

घटक -1 

नाटक लाङ्भमप्रकाय  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

नाटक  : वॊहशताभलू्म ल प्रमोगभलू्म 

नाटकाच ेघटक  

भयाठी नाटकाॊची ऐततशाशवक जडणघडण 

घटक -2 
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ततृीम यत्न  -  जोतीयाल पुरे 

वॊगीत ळायदा – गोवल ॊद फल्शाऱ देलर 

 

घटक -3 

घयाफाशेय – प्र. के. अर े

इथे ओळाऱरा भतृ्म ू– लवॊत कानेटकय  

 

घटक – 4 

लाडा चचयेफॊदी – भशेळ एरकुॊ चलाय 

ककयलॊत – पे्रभानॊद गज्ली 
 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .वाहशत्म   :  अध्माऩन आणण प्रकाय             वॊऩा. श्री. ऩ.ु बागलत आणण इतय 
२.आजचे नाटककाय                            वॊऩा. दत्तारमे ऩुॊड,े स्त्नेशर तालये 

३.दशरत यॊगबभूी                               बारचॊद्र पडके 

४.नाटक  : एक चचॊतन                          लवॊत कानेटकय 

५.कारचे नाटककाय                             भ.ु श्री. कानड े

६.नाट्मवलभळा                                 के. नायामण काऱे 

७.भयाठी यॊगबभूी  : घटना आणण ऩयॊऩया            के. नायामण काऱे 

८.नाट्मस्त्लगत : स्त्लगत आणण वभीषा              ळकुॊ तरा खोत 

९.प्रमोगषभ भयाठी नाटके                        वॊऩा. भ.ु श्री. कानड े

१०.भयाठी नाटक आणण यॊगबभूी  : ऩहशर ेळतक (   १८४३-१९४३)  वल. बा. देळऩाॊड े

११ .भयाठी नाट्मरेखनतॊराची लाटचार               अयवलॊद लाभन कुऱकणी 
१२.भयाठी नाट्मवभीषचेा वलकाव                  चॊद्रकाॊत धाॊड े

१३.भयाठीचे नाट्मतॊर                            भो. द. ब्रम्शे 

१४.ळोकनाट्माचे वाहशत्मरूऩ                       वदा कऱ्शाड े

१५.ळोकाॊततकेचा उदम                            वलराव खोरे 

१६.वखुाजत्भकेचे स्त्लरूऩ                           गोकाककय  ल दुॊडगेकय 

१७.भयाठी नाट्मऩद   : स्त्लरूऩ आणण वभीषा         अ. द. लेरणकय 
१८.आगऱीलेगऱी नाट्मरूऩे                         या. ग. जाधल  

१९.यॊगवलभळा                                    नयशय कुरुॊ दकय 
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२०.वभकारीन भयाठी यॊगबभूी                      वॊऩा. याजेंद्र नाईकलाड,े याजन जामस्त्लार 

२१ .वॊगीत वौबद्र : घटना आणण स्त्लरूऩ              वॊऩा. ल. हद. कुऱकणी 
२२.ततृीम यत्न                                  वॊऩा. भदन कुरकणी 
२३.भशात्भा पुरे  :  ळोधाच्मा नव्मा लाटा            वॊऩा. शयी नयके 

२४.तॊजालयचे याज ेबोवरे  :  वाहशत्म आणण वभीषा   ईश्लय वोभनाथ े

२५.भयाठी नाट्मकोळ                             वॊऩा. वल. बा. देळऩाॊड े

२६.भयाठी नाटक आणण यॊगबभूी(स्त्लातॊत्र्मोत्तय काऱ)   वल. बा. देळऩाॊड े

२७.अश्रूॊची झारी पुरे - आकरन आणण आस्त्लाद     डॉ. कल्ऩना फोयकय आणण इतय 

२८.वलदबाातीर यॊगकभी                            प्रततबा कुऱकणी 
२९.वलदबाातीर नाटककाय                          प्रततबा कुऱकणी 
 

ककॊ ला 
 

1T3(C)  : कथा (वलळऴे लाङ्भमप्रकाय) 

 

घटक -1 

कथा लाङ्भमप्रकाय  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

कथेचे घटक  

कथेचे आळमतत्त्ल ल अशबव्मजततरूऩ 

भयाठी कथेची ऐततशाशवक जडणघडण 

 

घटक -2 

तरालातीर चाॊदणे  : गॊगाधय गाडगीऱ        

काजऱभामा         :  जी. ए. कुऱकणी 
  

घटक -3 

जेव्शा भी जात चोयरी शोती   :  फाफयूाल फागरु 

काळ्मा वमूााखारच्मा गोष्ट्टी ( तनलडक कभर देवाई)     :  वॊऩा. वॊजम आलीकय 
  

 

घटक – 4 

कपतनतवच्मा याखेतनू उठरा भोय      : जमॊत ऩलाय 
आरोक                          :  आवायाभ रोभटे 
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वॊदबा ग्रॊथ 

१ .वाहशत्म : अध्माऩन आणण प्रकाय               वॊऩा. श्री. ऩ.ु बागलत आणण इतय 
२.भयाठी कथावाहशत्म                          भ. ना. अदलॊत 

३.भयाठीतीर काशी कथाकाय                     भ. ना. अदलॊत 

४.भयाठी कथा : स्त्लरूऩ ल आस्त्लाद               दा. वल. कुऱकणी 
५.भयाठी कथा : उद्गभ आणण वलकाव             इॊदभुती ळलेड े

६.भयाठीतीर कथारूऩे                          या. ग. जाधल 

७.भयाठीतीर कथनरूऩे                          लवॊत आफाजी डशाके 

८.कथा : वॊकल्ऩना आणण वभीषा                 वधुा जोळी 
९.भयाठी दशरत कथा                           अवलनाळ डोऱव  

१०.दशरत कथा : उद्गभ आणण वलकाव             प्रकाळ खयात  

११ .दशरत कथा : तनशभाती आणण वभीषा            छामा तनकभ   

१२.ग्राभीण कथा  :  स्त्लरूऩ आणण वलकाव          लावदेुल भरुाटे 

१३.जी. ए. कुरकणींच्मा कथा  :  एक अन्लमाथा     धों. वल. देळऩाॊड े 

१४.जीएॊच्मा  भशाकथा                          द. शब. कुऱकणी 
१५.जी. ए. जीलनदृष्ट्टी आणण प्रततभावषृ्ट्टी           व. त्र्मॊ. कुल्री  
१६.रघकुथा                                   ळॊ. श. देळऩाॊड े

१७.रघकुथारेखन  :  भॊर आणण तॊर               ना. वी. पडके 

१८.वशा कथाकाय                               वॊऩा.  बारचॊद्र पडके 

१९.जस्त्रमाॊची नलकथा  :  लाटा आणण लऱणे         भॊगरा लयखेड े

२०.जस्त्रमाॊचे कथारखेन                          वॊऩा. अरुणा ढेये 

 

 

 

 

1T4(A) : वॊत सानेश्लय (वलळऴे ग्रॊथकाय) 

 

घटक -1 

वलळऴे ग्रॊथकायाचा अभ्माव  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

रेखकाच ेव्मजततभत्ल ल वाहशत्मतनशभाती  :ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

मादलकारीन भशायाष्ट्रीम वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक ल धाशभाक ऩमाालयण 
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वॊत सानेश्लय  माॊचे जीलनचरयर ल व्मजततत्लाची जडणघडण   

 

घटक -2 

सानेश्लयी – अध्माम ऩहशरा ( ळावकीम याजलाड ेप्रत) 

सानेश्लयी –अध्माम अठयाला ( ळावकीम याजलाड ेप्रत) 

 

 

घटक -3  

चाॊगदेल ऩावष्ट्टी 
अभतृानबुल 

 

घटक -4 

शरयऩाठ  

सानेश्लयाॊचे अबॊग 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .श्रीसानदेल : चरयरात्भक तनफॊध                भा. दा. आऱतकेय 

२.सानेश्लयी : अॊतयॊग                         अन.ु कृ. ले. गजेंद्रगडकय 

३.श्रीसानदेल : चरयर ग्रॊथ ल तत्त्लसान           ळॊ. ला. दाॊडकेय  

४.सानदेल आणण नाभदेल                       ळॊ. दा. ऩेंडव े

५.सानदेल आणण सानदेली                      वॊऩा. या. चचॊ. ढेये 

६.भयाठी कवलता : जुनी आणण नली              ला. र. कुऱकणी 
७.सानेश्लयाॊच ेतत्त्लसान                       ळॊ. दा. ऩेंडव े

८.सानेश्लय चरयर आणण वॊळोधन                या. ग शऴ े

९.श्रीसानदेलदळान                            वॊऩा. फ. व. मेयकुॊ टलाय 

१०.सानेश्लयी-प्रफोध                           वॊऩा. ळॊकय अभ्मॊकय 

११ .सानेश्लयी :  स्त्लरूऩ, तत्त्लसान आणण काव्म    भ. ला. धोंड 

१२.श्रीसानेश्लयदळान : बाग १  ल बाग २          वॊऩा. न. फा. देळभखु 

१३.सानदेलाॊचे व्मजततभत्ल                     वळुीरा ऩाटीर 

१४.सानेश्लयीतीर शळकलण                    श्री. भा. कुऱकणी 
१५.सानेश्लयाॊचे श्रोतवृॊलाद                     द. शब. कुऱकणी 
१६.सानदेलाॊचे व्मजततभत्ल                     वळुीरा ऩाटीर 
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१७.सानेश्लयीतीर शळकलण                    श्री. भा. कुऱकणी 
१८.सानेश्लयाॊचे श्रोतवृॊलाद                     द. शब. कुऱकणी 
१९.सानेश्लयाॊची जीलनतनष्ट्ठा                   गॊ. फा. वयदाय  

२०.आठल सानदेलाॊचा, सानदेलीचा              म.ू भ. ऩठाण 

 

ककॊ ला 
 

1T4(B) : वल. ला. शळयलाडकय  ( वलळऴे ग्रॊथकाय ) 

 

घटक – 1 

वलळऴे ग्रॊथकायाचा अभ्माव  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

रेखकाच ेव्मजततभत्ल ल वाहशत्मतनशभाती  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

स्त्लातॊत्र्मकारीन ल स्त्लातॊत्र्मोत्तय काऱातीर भशायाष्ट्रीम वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक ल धाशभाक  ऩमाालयण 

वल. ला. शळयलाडकय माॊचे जीलनचरयर ल व्मजततत्लाची जडणघडण  

 

घटक – 2 

वलळाखा (कवलतावॊग्रश) 

प्रलावी ऩषी ( कवलतावॊग्रश) 

 

घटक -3 

नटवम्राट (नाटक) 

जान्शली ( कादॊफयी) 
 

घटक – 4  

कुवभुाग्रजाॊच्मा फाया कथा (कुवभुाग्रज)     वॊऩा.  फा. ला. दाताय 

वलयाभचचन्शे ( रशरततनफॊध) 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .कुवभुाग्रजाॊची नाटके                        ळोबना देळभखु 

२.कवलता कुवभुाग्रजाॊची                       अषमकुभाय काऱे 

३.कुवभुाग्रज  :  वाहशत्म वभीषा               वॊऩा. ग. वल. अकोरकय,  फा. ला. दाताय 
४.गजाा जमजमकाय :  एक जागयण              वॊऩा. उऴा देळभखु 
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५.नटवम्राट वभीषा                           वॊऩा. गो. त.ु ऩाटीर  

६.कुवभुाग्रज  :  वाहशत्मदळान                   उऴा देळभखु 

७.वल. ला. शळयलाडकयाॊची नाट्मवषृ्ट्टी              वलळाखा वॊजम काॊफऱे 

८.कुवभुाग्रजाॊच्मा कवलतचेा उगभ आणण वलकाव       द. हद. ऩुॊड े

९.कुवभुाग्रज शळयलाडकय :  एक ळोध               द. हद. ऩुॊड े

१०.कुवभुाग्रज गौयल                             भाधल गडकयी 
११ .तो प्रलाव वुॊदय शोता                          के. यॊ. शळयलाडकय 

१२.लाटेलयच्मा वालल्मा                           वल. ला. शळयलाडकय  

१३.प्रदक्षषणा खॊड १ , २                           वॊऩा. अतनरुद्ध कुऱकणी, कॉजन्टनेंटर  

१४.प्रकाळ वाहशत्मवॊस्त्कृतीच्मा प्रकाळलाटा            मळलॊत भनोशय 

१६.अलााचीन भयाठी काव्मदळान                    अषमकुभाय काऱे  

१७.भयाठी नाटक  : नव्मा हदळा नली लऱणे         ताया बलाऱकय 

१८.रघतुनफॊध त ेभतुतगद्म                       वॊऩा. वल. ळॊ चौगरेु 

 

 

 

  

ककॊ ला 
 

1T4(C)  : वलळऴे ग्रॊथकाय  : नाभदेल ढवाऱ 

 

घटक – 1 

वलळऴे ग्रॊथकायाचा अभ्माव  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

रेखकाच ेव्मजततभत्ल ल वाहशत्मतनशभाती  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

वाठोत्तयी  कारखॊडातीर भशायाष्ट्रीम वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक ल धाशभाक  ऩमाालयण 

नाभदेल ढवाऱ माॊचे जीलनचरयर ल व्मजततत्लाची जडणघडण  

 

घटक – 2 

गोरवऩठा (कवलतावॊग्रश) 

भी भायरे वमूााच्मा यथाचे वात घोड े( कवलतावॊग्रश) 

 

घटक -3 

शाडकी शाडलऱा ( कादॊफयी) 
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तनगेहटव्श स्त्ऩेव ( कादॊफयी) 
घटक – 4  

आॊधऱे ळतक ( लचैारयक) 

वला काशी वभष्ट्टीवाठी ( लचैारयक) 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ  

१ .भी बमॊकयाच्मा दयलाज्मात उबा आशे ( नाभदेल ढवाऱ माॊची कवलता )  वॊऩा – प्रसा ऩलाय 

२.चचॊध्माॊची देली आणण इतय कवलता  ( नाभदेल ढवाऱ माॊची कवलता)     वॊऩा. प्रबा गणोयकय 

३.दशरत कवलता ल दशरत कवलतचेे वौंदमाळास्त्र      भ. व.ु ऩाटीर 

४.कवलतायती                                 वलजमा याजाध्मष  

५.काव्मप्रतीती                                लवॊत आफाजी डशाके 

६.रघऩुत्ररकेतीर कवलता                        ककळोय वानऩ 

७.दशरत कवलता  : नले प्रलाश                   भशेंद्र बलये 

८.भयाठी कवलता  :  नली लऱणे                 प्रकाळ केजकय देळऩाॊड े

९.नाभदेल ढवाऱाॊची कवलता :  स्त्लरूऩ आणण आकरन  वलराव तामड े

१०.अनषु्ट्ठुब – नाभदेल ढवाऱ वलळऴेाॊक ( जुर-ैऑगस्त्ट १९९७ ) वॊऩा. वतीळ काऱवेकय, प्रसा रोखॊड े

११ .मगुलाणी –नाभदेल ढवाऱ वलळऴेाॊक (जाने-जून २०१४)    वॊऩा. अजम देळऩाॊड े

१२.दशरत वाहशत्म  :  लेदना आणण वलद्रोश         बारचॊद्र पडके 

१३.तनऱी ऩशाट                               या. ग. जाधल 

१४.आॊफेडकयलादी भयाठी वाहशत्म                 मळलॊत भनोशय 

१५.दशरत कादॊफयीची अशबनल लाटचार            वळुीरा ढग े

१६.दशरत कादॊफयी                             नॊदा भशे्राभ 

१७.गेल्मा अधाळतकातीर भयाठी कादॊफयी           वॊऩा. वलराव खोर े

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

एभ. ए. बाग 1 
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वर II 

 

2T1 :  आधुतनक भयाठी वाहशत्माचा इततशाव 

 

घटक – 1 

आधुतनक भयाठी वाहशत्माची वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी 
अव्लर इॊग्रजी कारखॊडातीर याजकीम- वाभाजजक-वाॊस्त्कृततक जस्त्थत्मॊतयाॊचा भयाठी वाहशत्मालयीर प्रबाल 

अव्लर इॊग्रजी कारखॊडातीर आधुतनक भयाठी वाहशत्माची तनशभाततप्रकक्रमा 
अव्लर इॊग्रजी कारखॊडातीर भयाठी वाहशत्म : स्त्लरूऩ ल आळमवरू े

अव्लर इॊग्रजी कारखॊडातीर भशायाष्ट्रीम प्रफोधनऩला आणण आधुतनक भयाठी वाहशत्माची जडणघडण 

 

घटक -2 

भयाठी तनमतकाशरके ल त्मातीर लाङ्भमाचे स्त्लरूऩ 

भयाठी तनफॊधलाङ्भम  : स्त्लातॊत्र्मऩलूा ल स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी तनफॊधलाङ्भमाचा वलवलध टप्प्माॊतीर  इततशाव 

भयाठी तनफॊधलाङ्भमाचे प्रकाय ल त्माॊची  जडणघडण 

भयाठी कवलता : स्त्लातॊत्र्मऩलूा  ल स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी कवलतचेा स्त्थूर इततशाव 

भयाठी कवलततेीर वलवलध प्रलतृ्ती ल प्रलाशाॊची जडणघडण 

 

घटक -3 

भयाठी कादॊफयी : स्त्लातॊत्र्मऩलूा  ल स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी कादॊफयीचा स्त्थूर इततशाव  

भयाठी कादॊफयीतीर वलवलध प्रलतृ्ती ल प्रलाशाॊची जडणघडण 

भयाठी नाटक : स्त्लातॊत्र्मऩलूा  ल स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी नाटकाॊचा स्त्थूर इततशाव  

भयाठी नाटकातीर वलवलध प्रलतृ्ती ल प्रलाशाॊची जडणघडण 

भयाठी कथा : स्त्लातॊत्र्मऩलूा  ल स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी कथेचा स्त्थूर इततशाव  

भयाठी कवलततेीर वलवलध प्रलतृ्ती ल प्रलाशाॊची जडणघडण  

 

घटक -4 

गाॊधीलादी भयाठी वाहशत्म : स्त्थूर इततशाव 

भातवालादी भयाठी वाहशत्म : स्त्थूर इततशाव  

आॊफेडकयलादी भयाठी वाहशत्म : स्त्थूर इततशाव  

स्त्रीलादी भयाठी वाहशत्म : स्त्थरू इततशाव  

ग्राभीण भयाठी वाहशत्म : स्त्थरू इततशाव 

आहदलावी भयाठी वाहशत्म  : स्त्थूर इततशाव 
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वॊदबा ग्रॊथ 

 

१ .आधुतनक भयाठी वाहशत्माची वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी  गो. भ. कुऱकणी 
२. भयाठी गद्माची ऩलूाऩीहठका                    गॊ. फा. वयदाय 

३.आधुतनक भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव : खॊड १ , २   अ. ना. देळऩाॊड े

४.आधुतनक भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव : खॊड ४, ५, ६  भशायाष्ट्र वाहशत्म ऩरयऴद, ऩणेु 

५.प्रदक्षषणा  : खॊड १ ,२                          कॉजन्टनेंटर प्रकाळन, ऩणेु 

६.भयाठी वाहशत्म  :  पे्रयणा ल स्त्लरूऩ               वॊऩा. गो. भा. ऩलाय, भ. द. शातकणॊगरेकय 

७.भयाठी कथा  :  उद्गभ आणण वलकाव             इॊदभुती ळलेड े

८.भयाठी लाङ्भमाचा वललेचक इततशाव : अलााचीन कार  प्र. न. जोळी 
९.भयाठी कादॊफयी : ऩहशर ेळतक                   कुवभुालती देळऩाॊड े

१०.भयाठी कवलता  : स्त्लरूऩ आणण वललेचन           तनशळकाॊत ठकाय 

११ .अलााचीन भयाठी काव्मदळान                    अषमकुभाय काऱे 

१२.भातवालाद आणण भयाठी वाहशत्म                वल. व. जोग 

१३.भयाठी लतृ्तऩराॊचा इततशाव                     या. के. रेरे 

१४.भयाठी लाङ्भमाचा अशबनल इततशाव              वॊऩा. गॊ. दे. खानोरकय 
१५.स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी कवलता                    वॊऩा. वऴुभा कयोगर 

१६.लाङ्भमेततशावाची कल्ऩना                      वॊऩा. द. हद. ऩुॊड े

१७.अलााचीन भयाठी लाङ्भमवलेक  :  बाग १  त े७     वॊऩा. गॊ. दे. खानोरकय 
१८.अलााचीन भयाठी वाहशत्माची वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी   वदा कऱ्शाड े

१९.भयाठी बाऴा आणण वाहशत्म                     वल. बा. देळऩाॊड,े स्त्नेशर तालये 

२०.भयाठी प्रादेशळक कादॊफयी :  तॊर आणण स्त्लरूऩ      भदन कुऱकणी 
२१ .आॊफेडकयलादी भयाठी  वाहशत्म                  मळलॊत भनोशय 

२२.भातवालाद आणण भयाठी वाहशत्म                 वल. व. जोग 

२३.गाॊधीलाद आणण भयाठी वाहशत्म                 गो. भ. कुऱकणी 
२४.स्त्रीलाद आणण भयाठी वाहशत्म                  लॊदना भशाजन 

२५.दशरत वाहशत्म : लेदना आणण वलद्रोश            बारचॊद्र पडके 

२६.दशरत वाहशत्म : शवद्धाॊत आणण स्त्लरूऩ          मळलॊत भनोशय 

२७.आजचे भयाठी वाहशत्म                       वॊऩा. आळा वालदेकय आणण इतय 
२८.भयाठी टीका                               वॊऩा. लवॊत दालतय 
२९.नलवभीषा  : काशी वलचायप्रलाश                वॊऩा. गो. भ. कुरकणी 
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३०.भयाठी वाहशत्म : इततशाव आणण वॊस्त्कृती        लवॊत आफाजी डशाके 

३१ .वभीषेतीर नव्मा वॊकल्ऩना                   वॊऩा. भनोशय जाधल 

३२.वभकारीन भयाठी वाहशत्म  : प्रलतृ्ती आणण प्रलाश  वॊऩा. भदन धनकय आणण इतय 
३३.भयाठी लाङ्भम  :  स्त्लातॊत्र्मोत्तय वॊदबा          या. ग. जाधल 

३४.नललाङ्भमीन प्रलतृ्ती ल प्रभमेे                  या. ग. जाधल 

३५.भयाठी वाहशत्माची वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी         वदा कऱ्शाड े

३६.तनलडक मगुलाणी :   बाग १ , बाग २           वॊऩा. लाभन तरेॊग 

३७.जागततकीकयण, वभाज आणण भयाठी वाहशत्म     वॊऩा. यलीॊद्र ळोबणे 

३८.नव्लदोत्तय भयाठी वाहशत्म चचॊतन               ऩद्भाकय ताभगाडग े

 

 

 

 

2T2 : आधुतनक कवलता 
 

घटक -1 

आधुतनक भयाठी  कवलता  : तनशभाती ल स्त्लरूऩ  

आधुतनक भयाठी कवलततेीर प्रभखु  आळमवरू े   

आधुतनक भयाठी  कवलतचेे अशबव्मजततरूऩ 

आधुतनक भयाठी कवलतचेे भशत्त्लऩणूा टप्ऩ ेल  आधतुनक कवलतचेी ऐततशाशवक जडणघडण 

घटक -2  

शयऩर ेशे्रम  (केळलवतुाॊची तनलडक कवलता)  : वॊऩादक – या. श्री. जोग 

पुरयाणी ( फारकलीची कवलता)  : वॊऩादक –  कुवभुाग्रज,  या. ळॊ. लाशऱॊफे 

 

घटक -3 

भढेकयाॊची कवलता  :  फा. वी. भढेकय 

ग्राभगीता ( अध्माम १०, ३९, ४०)  : याष्ट्रवॊत तकुडोजी भशायाज 

 

घटक – 4 

स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी कवलता ( १९६१-८०)  : वॊऩादक – त.ु ळॊ. कुऱकणी 
उत्थानगुॊपा  : मळलॊत भनोशय 

  

 

वॊदबा ग्रॊथ 
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१ .कवलता : वॊकल्ऩना, तनशभाती आणण वभीषा      लवॊत ऩाटणकय 

२.काशी अलााचीन कली : जाणणला आणण ळरैी        वधुीय यवाऱ 

३.कवलता आणण यशवकता                        या. ग. जाधल 

४.कवलतचेी यवतीथ े                            तनशळकाॊत शभयजकय 

५.अलााचीन भयाठी काव्मदळान                     अषमकुभाय काऱे 

६.दशरत कवलता                                भ. व.ु ऩाटीर 

७.भयाठी कवलता आणण आधतुनकता                मळलॊत भनोशय 

८.भयाठी कवलता  :  स्त्लरूऩ आणण वललेचन          तनशळकाॊत ठकाय  

९.वाठोत्तयी भयाठी कवलता ल कली                 या. ग जाधल 

१०.फारकलीॊची कवलता :  एक यवास्त्लाद             ला. ऩ.ु चगॊड े

११ .स्त्लातॊत्र्मोत्तय भयाठी कवलता                    वॊऩा. वऴुभा कयोगर 

१२.कवलता आणण प्रततभा                         वधुीय यवाऱ 

१३.यवग्रशण :  करा आणण स्त्लरूऩ                 गो. भ. कुरकणी 
१४.भयाठी काव्माचे भानदॊड  :  बाग १  ल  २        व. या. गाडगीऱ 

१५.गीतकाव्म                                  लवॊत दालतय 
१६.दोन ऩयॊऩया                                 द. शब. कुऱकणी 
१७.कवलतवेलऴमी                                वॊऩा. लवॊत आफाजी डशाके   

१८.केळलवतु वभीषा                             वॊऩा. नाडकणी आणण इतय 
१९.गोवल ॊदाग्रज वभीषा                            अषमकुभाय काऱे  

२०.फारकलीॊचे काव्मवलश्ल                          भ. व.ु ऩाटीर 

२१ . फारकलीॊची कवलता  : तीन वॊदबा               यभेळ तेंडुरकय  

२२.भढेकयाॊची कवलता  :  एक अभ्माव              धों. वल. देळऩाॊड े

२३.भढेकयाॊची कवलता :आकरन, आस्त्लाद आणण चचककत्वा  अषमकुभाय काऱे 

२४.भढेकयाॊची कवलता  :  स्त्लरूऩ आणण वॊदबा -खॊड १  ल २  वलजमा याजाध्मष 

२५.तयीशी मेतो लाव पुराॊना                        भ. ला. धोंड 

२६.उत्थानगुॊपा :  आकरनाच ेआरेख                वॊऩा. अरुणा देळभखु 

२७.अलााचीन भयाठी काव्मभीभाॊवा                    वॊऩा.याजेंद्र नाईकलाड ेआणण इतय  

२८.याष्ट्रवॊत तकुडोजी भशायाज  : व्मतती आणण लाङ्भम   वॊऩा. अषमकुभाय काऱे 

२९.भयाठी कवलता  : ऩयॊऩया आणण दळान              वॊऩा. यलीॊद्र ळोबणे  
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2T3(A) :  तनफॊधलाङ्भम 

 

घटक – 1 

तनफॊध : वॊकल्ऩना,  स्त्लरूऩ ल घटकतत्त्ले 

रशरत तनफॊध ल लचैारयक तनफॊध : लगीकयणाची तत्त्ले 

रशरत तनफॊघाची लाटचार 

लचैारयक तनफॊधाची लाटचार 

 

घटक -2 

रोकहशतलादीॊची ळतऩर े:  वॊऩादक – ऩ.ु ग. वशस्त्रफदु्धे 

रोकभान्म हटऱक रखेवॊग्रश :  वॊऩादक – तका तीथा रक्ष्भणळास्त्री जोळी 
 

घटक -3 

जस्त्रमाॊचे भयाठीतीर तनफॊधरखेन ( तनफॊधक्रभाॊक २६ त े५०) : वॊऩादक वलद्मतु बागलत 

दीऩभाऱ :  कुवभुालती देळऩाॊड े 

 

घटक -4  

भगृजऱाच ेफाॊधकाभ    : ग्रेव  

छामाफन             : केळल भेश्राभ 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .तनफॊध  :  ळास्त्र ल करा                      प्र. न. जोळी 
२.भयाठी तनफॊध-रघतुनफॊध : स्त्लरूऩवललेचन           वल. ऩा. देऊऱगालकय, चॊद्रकाॊत देऊऱगालकय 

३.भयाठी तनफॊधाची लाटचार                      ळॊ. गो. तऱुऩऱेु 

४.अलााचीन भयाठी गद्माची ऩलूाऩीहठका              गॊ. फा. वयदाय 

५.लाङ्भमीन तनफॊधरखेन                         या. ग. जाधल 

६.भयाठी तनफॊध : स्त्लरूऩ                         चगयीळ भोये 

७.भयाठीतीर रशरत गद्म : वलचाय आणण वलस्त्ताय (अषयमारा २०११-१२)  वॊऩा. उज्ज्लरा भेंशेदऱे 

८.प्रदक्षषणा  :  खॊड १ , २                         वॊऩा. अतनरुद्ध कुऱकणी कॉजन्टनेंटर प्रकाळन  

९.भयाठी तनफॊध                                 भ. वल. पाटक 

१०.भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव खॊड ४, ५, ६, ७        भशायाष्ट्र वाहशत्म ऩरयऴद, ऩणेु  
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११ .रघतुनफॊध आणण रघतुनफॊधकाय                   शबलाजी ऩयफ 

१२.आजचे तनफॊध                                भ. वल. पाटक, ज. के. यानड े

 

 

 

 

ककॊ ला 
 

2T3(B)  : रशरतगद्मप्रकाय 

 

घटक -1  

रशरतगद्म : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

रशरतगद्मप्रकायाॊचे (प्रलावलणाने, वलनोदऩय लाङ्भम, व्मजततचचर ेल ळब्दचचर,े आठलणी ल अनबुल, रघतुनफॊध, 

रशरततनफॊध ) अॊतयॊग  

रशरतगद्मरेखनाची आळमगत ल अशबव्मजततऩय लवैलध्मऩणूाता  
प्रलावलणानऩय रेखन, वलनोदऩय लाङ्भम, ळब्दचचर े-व्मजततचचर ेमा रशररगद्मप्रकायाॊची ऐततशाशवक जडणघडण  

 

घटक - 2  

धुतमातनू रार ताऱ्माकड े    :   अनॊत काणेकय 

लाटचार                  :   या. शब. जोळी 
 

घटक -3 

एयॊडाचे गऱु्शाड       :     चचॊ. वल. जोळी 
शवलणूक               :  ऩ.ु र. देळऩाॊड े

 

घटक -4  

ऩाॊढये केव, हशयली भने      : वल. द. घाटे 

आठलणीॊतरे आॊगण        : अरुणा ढेये 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .रशरत गद्माचे ताजत्त्लक स्त्लरूऩ आणण भयाठी रघतुनफॊधाचा इततशाव   आनॊद मादल  

२.रशरत वाहशत्मातीर आकृततफॊधाची जडणघडण    भधु  कुरकणी 
३.भयाठी प्रलावलणाने                          लवॊत वालॊत 

४.वलनोद : तत्त्ल आणण  स्त्लरूऩ                गो. भा. ऩलाय 
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५.भयाठी वलनोद                             उऴा कुरकणी  
६.वलनोद तत्त्लसान                          फाऱ गाडगीऱ 

७.शास्त्मवलनोदभीभाॊवा                         न. चचॊ. केऱकय 

८.वलनोद  : एक आख्मान                     अ. ला. लटी 
९.ऩरयशाव                                  ळाभयाल ओक 

१०.प्रदक्षषणा  :  खॊड १ , २                    वॊऩा. अतनरुद्ध कुरकणी 
११ .गद्मप्रावाद                              वॊऩा. भ. ना. अदलॊत, बीभयाल कुरकणी 
१२.भयाठीतीर रशरत गद्म  :  वलचाय आणण वलस्त्ताय ( अषयमारा २०११-१२)  वॊऩा. उज्ज्लरा भेंशेदऱे 

१३.आधुतनक भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव  : खॊड २   अ. ना. देळऩाॊड े

१४.यभेळ भॊरी माॊची प्रलावलणाने                  पे्रभा चोऩड-ेरेकुयलाऱे 

 

 

 

 

 

 

ककॊ ला 
 

2T3(C)  : लचैारयक  वाहशत्म 

 

घटक – 1 

लचैारयक वाहशत्म : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

लचैारयक वाहशत्माभागीर ताजत्त्लक बशूभका 
भयाठी लचैारयक वाहशत्माचा उगभ : कायणभीभाॊवा 
लचैारयक वाहशत्मतनशभातीची उद्हदष्ट्ट्मे 

एकोणणवाव्मा ळतकातीर प्रफोधनऩला आणण भयाठी लचैारयक वाहशत्म 

 

घटक – 2  

वलवाव्मा ळतकातीर वाभाजजक-वाॊस्त्कृततक चऱलऱी आणण भयाठी लचैारयक वाहशत्म : अनफुॊध 

भशायाष्ट्रातीर वाभाजजक-वाॊस्त्कृततक ऩरयलतानाभध्मे भयाठी लचैारयक वाहशत्माचे स्त्थान 

भयाठी लचैारयक वाहशत्मातीर आळमवरू े

भयाठी लचैारयक वाहशत्माचे अशबव्मजततरूऩ 

भयाठी लचैारयक वाहशत्माची ऐततशाशवक जडणघडण  
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घटक – 3 

प्रफोधनाचा ऩलूायॊग  (भशात्भा पुरे )  – वॊऩादक – र. या. नशवयाफादकय 
नव्मा मगुाची स्त्ऩॊदने ( गॊ. फा. वयदाय)  :  वॊऩादक - प्र. चचॊ. ळजेलरकय 

 

घटक – 4  

डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचे फहशष्ट्कृत बायतातीर अग्ररेख (रेख १  त े१६)– वॊऩादक यत्नाकय गणलीय 
धभा, जात, लगा आणण ऩरयलतानाच्मा हदळा  - गोवल ॊद ऩानवये 
 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .या. के. रेरे                               भयाठी लतृ्तऩराॊचा इततशाव 

२.ऩयॊऩया आणण आधुतनकता                    वॊऩा याजेंद्र व्शोया 
३.तनफॊधवॊग्रश ( गोऩाऱ शयी देळभखु माॊचे तनफॊध )  वॊऩा. अ. का. वप्रमोऱकय  

४.आधुतनक भयाठी गद्माचा ऩामाबतू अभ्माव      वॊऩा. लावदेुल भरुाटे आणण इतय 
५.रोकहशतलादी  : कार आणण कतृात्ल            तनभारकुभाय पडकुरे 

६.भशायाष्ट्र ऩरयचम                            जालडकेय ल अन्म   

७.भशात्भा पुरे  :  ळोधाच्मा नव्मा हदळा          वॊऩा. शयी नयके 

८.भशात्भा पुरे  : व्मतती आणण वलचाय            गॊ. फा. वयदाय 

९.पुरे –आॊफेडकय  : ळोध आणण फोध              बारचॊद्र पडके 

१०.आधुतनकता आणण ऩयॊऩया                     वॊऩा. याजेंद्र व्शोया  
११ .आधुतनक बायत                            ळॊ. द. जालडकेय  

१२.भशायाष्ट्राचा वलकाव                         नशरनी ऩॊडडत  

१३.अऩणूा क्राॊती                               या. बा. ऩाटणकय 

१४.गाॊधीलाद आणण आधुतनक भयाठी वाहशत्म        द. हद. ऩुॊड े

१५.भातवालाद आणण भयाठी वाहशत्म               वल. व. जोग 

१६.आॊफेडकयलादी भयाठी वाहशत्म                  मळलॊत भनोशय 

१७.स्त्रीलाद आणण भयाठी वाहशत्म                 लॊदना भशाजन 

१८.वलवाले ळतक आणण बायतातीर वभतावलचाय      बा. र. बोऱे 

१९.वलवाव्मा ळतकातीर भशायाष्ट्र   खॊड १  त े८      म. हद. पडके 

२०.भशात्भा पुरे                                बा. र. बोऱे 

२१ .भलू्मलेध                                   गॊगाधय ऩानतालणे 

२२.वलचायवॊघऴा                                 मळलॊत भनोशय  
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२३..दशरत लचैारयक लाङ्भम                      गॊगाधय ऩानतालणे 

२४.डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय आणण दशरत लचैारयक लाङ्भम  नीरकॊ ठ ळयेे  

२५.आधुतनक भयाठी लाङ्भमाची वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी   गो. भ. कुऱकणी  
२६.आधुतनकता आणण ऩयॊऩया                      वॊऩा. याजेंद्र व्शोया 
२७.ऩरकाय डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय                 गॊगाधय ऩानतालणे 

२८.तनफॊधकाय डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय               मळलॊत भनोशय 

२९.डॉ. आॊफेडकयाॊची ऩरकारयता                     वखुयाभ हशलयाऱे  

३०.भयाठी वाहशत्मातीर वललेकलाद                   ळरैेंद्र रेंड े

३१ .नलयार                                     अळोक चौवाऱकय 
३२.आॊफेडकयी लचैारयक रखेन आणण जागततकीकयण    मलुयाज भानकय 
  

 

 

2T4(A)  : वाहशत्मवभीषा  
 

घटक – 1 

वभीषा : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

वभीषेचे प्रमोजन ल उद्हदष्ट्ट्मे 

वभीषेचे कामा  
वाहशत्मवभीषा व्मलशाय  ल प्रकक्रमा  :  लाचन, आकरन, आस्त्लादन ल भलू्मभाऩन माॊचे स्त्थान 

वभीषा, वजानळीरता ल वॊळोधन  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध  

 

घटक – 2 

वभीषेच्मा ऩद्धती ल त्माॊची लवैलध्मऩणूाता : 
आस्त्लादक वभीषाऩद्धती 
वौंदमाळास्त्रीम वभीषाऩद्धती 
भानवळास्त्रीम वभीषाऩद्धती 
चरयरात्भक वभीषाऩद्धती 
ऐततशाशवक वभीषाऩद्धती 
  

घटक -3 

वलचायप्रणारीॊच्मा दृष्ट्टीतनू वभीषेच्मा ऩद्धती : 
वभाजळास्त्रीम वभीषाऩद्धती 
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भातवालादी वभीषाऩद्धती  
स्त्रीलादी वभीषाऩद्धती 
आॊफेडकयलादी वभीषाऩद्धती 
देळीलादी वभीषाऩद्धती   
 

घटक – 4 

उत्तभ वभीषेचे गणुवलळऴे 

वभीषेभध्मे ऩाऱालमाची ऩथ्मे 

भयाठी वभीषेची स्त्लातॊत्र्मऩलूा काऱखॊडातीर लाटचार  

भयाठी वभीषेची स्त्लातॊत्र्मोत्तय कारखॊडातीर लाटचार 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .आधुतनक वभीषा शवद्धाॊत                      शभशरॊद भारळ,े अळोक जोळी 
२.वभीषेची नली रुऩ े                           गॊगाधय ऩाटीर 

३.वलवाव्मा ळतकातीर भयाठी वभीषा              वॊऩा. वलराव खोर े

४.ळरैीलसैातनक वभीषा                          यभेळ धोंगड े

५.यवास्त्लाद : लाङ्भम आणण करा                  भाधल आचलर 

६.यवग्रशण  : करा आणण स्त्लरूऩ                   गो. भ. कुऱकणी 
७.नलवभीषा  :  काशी वलचायप्रलाश                 वॊऩा. गो. भ. कुऱकणी 
८.लाङ्भमीन यवास्त्लाद                           बीभयाल कुऱकणी 
९.वाहशत्माचे तत्त्लसान                          वल. ना. ढलऱे 

१०.वॊहशतावभीषा आणण ऩारयबावऴक वॊसा           लवॊत दालतय 

११ .भयाठी टीका                                वॊऩा. लवॊत दालतय  

१२.आत्भरक्ष्मी वभीषा                          यभेळ धोंगड े

१३.टीकावललेक                                 श्री. के. षीयवागय  

१४.वाठोत्तयी भयाठी वभीषा                      केळल वदे्र 

१५.देळीमता त ेजागततकीकयण                    भदन कुऱकणी 
१६.वभीषेतीर नव्मा वॊकल्ऩना                   भनोशय जाधल  

 

 

 

 

ककॊ ला 
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2T4(B)  :  वॊळोधनळास्त्र  

 

घटक – 1 

वॊळोधन : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

वॊळोधनाचे शेत ूल प्रमोजन 

वॊळोधनाची आलश्मकता 
उत्तभ वॊळोधकाचे गणुवलळऴे 

वॊळोधनाची प्रकक्रमा 
घटक – 2 

वॊळोधनाचे  प्रकाय ल व्माप्ती – वलसान वॊळोधन, वाभाजजक वॊळोधन, बावऴक वॊळोधन, वाहशत्म ल करा वॊळोधन 

बाऴा षेरातीर वॊळोधनाचे स्त्लरूऩ 

लाङ्भम षेरातीर वॊळोधनाचे स्त्लरूऩ 

लाङ्भम वॊळोधनाच्मा वलवलध ऩद्धती 
लाङ्भम वॊळोधनाची वाधने  -ऩसु्त्तके,तनमतकाशरके, कोळलाङ्भम, वचूचलाङ्भम, शस्त्तशरणखत,े शळरारेख, ताम्रऩट 

इत्माहद 

 

घटक -3  

लाङ्भम वॊळोधनाची अभ्मावषेर े : 

वाहशत्मकृतीतनष्ट्ठ वॊळोधन 

वाहशत्मप्रकायतनष्ट्ठ वॊळोधन 

रेखकतनष्ट्ठ  वॊळोधन 

कारखॊडतनष्ट्ठ वॊळोधन 

बावऴक वॊळोधन 

रोकवाहशत्मवलऴमक वॊळोधन 

तौरतनक वाहशत्माभ्माव 

 

घटक – 4 

वॊळोधन आयाखड्माचे रखेन ल प्रारुऩाची भाॊडणी  : 
वॊळोधन वभस्त्मा ल वभस्त्मेची भाॊडणी 
वॊळोधनाची उद्हदष्ट्ट्मे 

वॊळोधनाचे गहृशतक 
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वॊळोधन वाभग्री ल वाधने 

वॊळोधनाची अभ्मावऩद्धती   
वॊदबा वचूी, ऩरयशळष्ट्टे  

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .ळोधवलसानकोळ                            द.ु का. वॊत 

२.लाङ्भमीन वॊसा-वॊकल्ऩना कोळ                 वॊऩा. लवॊत आफाजी डशाके ल इतय 

३.वाभाजजक वॊळोधन ऩद्धती                      ऩ.ु र. बाॊडायकय  

४.भयाठी वाहशत्म वॊळोधन : स्त्लरूऩ आणण हदळा      ळ. या. याणे 

५.ळोधतनफॊधाची रखेनऩद्धती                      व. गॊ. भारळ े

६.प्रफॊध कवा शरशाला ?                         जमॊत लेरणकय 
७.वाभाजजक ळास्त्राॊची वॊळोधन प्रणारी             वलजम जयाये 

८.वॊळोधन ऩद्धती : प्रकक्रमा आणण अॊतयॊग           द.ु का. वॊत  

९.लाङ्भमीन वलद्लत्ता                           द.ु का. वॊत 

१०.बाऴा ल वाहशत्म वॊळोधन : खॊड १ ,२,३          वॊऩा. लवॊत जोळी आणण इतय 

११ .भयाठी वॊळोधनवलद्मा                        उऴा देळभखु 

१२.वाहशत्मळोधणी                              उऴा देळभखु  

१३.वॊळोधन : शवद्धाॊत आणण ऩद्धती               वॊऩा. व.ु या. चुनेकय 

१४.भयाठी प्रफॊध वचूी                           ल. वल. कुरकणी 
१५.वॊळोधन  :  शवद्धाॊत आणण ऩद्धती              वदा कऱ्शाड े

१६.वॊळोधनाची षरे ेआणण ऩद्धती                  जमश्री ऩाटणकय  

 

 

 

 

 

ककॊ ला 
 

2T4(C)   ऩाश्चात्म वाहशत्मशवद्धाॊत 

  

घटक -1 

ऩाश्चात्म वाहशत्मळास्त्राचे स्त्थूर स्त्लरूऩ 

प्रेटोचा काव्मावॊफॊधीचा वलचाय 



32 
 

ऍरयस्त्टाटरची काव्मवलऴमक बशूभका 
अनकृुतीचा शवद्धाॊत  

कॅथाशवावचा शवद्धाॊत 

 

घटक -2 

क्रोच ेमाॊचा  वाहशत्मवलचाय 

कोररयज माॊचा वाहशत्मवलचाय 

काॊटचा वाहशत्मवलचाय 

वलशरमभ लड्ास्त्लथा माॊचा वाहशत्मवलचाय  

आम. ए. रयचड्ाव माॊचा वाहशत्मवलचाय 

टी. एव .इशरमट माॊचा वाहशत्मवलचाय 

  

घटक -3 

अशबजातलाद : वाहशत्मशवद्धाॊत   

वौंदमालाद : वाहशत्मशवद्धाॊत    

अजस्त्तत्ललाद : वाहशत्मशवद्धाॊत    

लास्त्तललाद : वाहशत्मशवद्धाॊत    

  

घटक – 4 

भातवालादी ल उत्तय-भातवालादी ऩाश्चात्म वाहशत्मशवद्धाॊत 

आधुतनकतालादी ल उत्तय- आधुतनकतालादी ऩाश्चात्म वाहशत्मशवद्धाॊत 

वॊयचनालादी ल उत्तय-वॊयचनालादी ऩाश्चात्म वाहशत्मशवद्धाॊत  

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .आधुतनक वाहशत्मशवद्धाॊत                       शभशरॊद भारळ,े अळोक जोळी 
२.वाहशत्म – शवद्धाॊत (अनलुाद)                     व. गॊ. भारळ े

३.भातवालाद - उत्तय भातवालाद                    अळोक चौवाऱकय  

४.ऩाश्चात्म वाहशत्मळास्त्र : शवद्धाॊत आणण वॊकल्ऩना  वयेुळ धामगडु े

५.ऍरयस्त्टाटरच ेकाव्मळास्त्र                       गो. वल. कयॊदीकय 

६.क्रोचचेे वौंदमाळास्त्र  :  एक बाष्ट्म               या. बा. ऩाटणकय 

७.काॊटची वौंदमाभीभाॊवा                          या. बा. ऩाटणकय 

८.करेची भरूतत्त्ले                              अन.ु व. गॊ. भारळ,े शभशरॊद भारळ े
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९.वभीषेतीर  नव्मा वॊकल्ऩना                    वॊऩा. भनोशय जाधल 

१०.वॊयचनालाद, उत्तय –वॊयचनालाद ल प्राच्म काव्मळास्त्र  गोऩीचॊद नायॊग 

११ .ऩाश्चात्म काव्मळास्त्र                          वलजमऩार शवॊश 

१२.ऩाश्चात्म काव्मळास्त्र                          तनभारा जैन 

१३.ऩजश्चभी वाहशत्म चचॊतन की ऩयॊऩया               तनभारा जैन 

 

 

 

 

                                    एभ. ए. बाग 2 

 

वर III 

  

3T1  : भध्ममगुीन  कवलता 
 

घटक -  1 

भध्ममगुीन भयाठी कवलतचे े स्त्लरूऩ  

भध्ममगुीन भयाठी कवलतचेे   आळमतत्त्ल 

भध्ममगुीन भयाठी कवलतचेे अशबव्मजततरूऩ 

भध्ममगुीन भयाठी कवलतचेी जडणघडण 

भध्ममगुीन भयाठी कवलततेीर  प्रलाश  

 

घटक – 2  

सानेश्लयी :  अध्माम ऩहशरा 
भशाद्लायाच्मा ऩामयीळी  :  वॊऩादक – शेभॊत इनाभदाय 

 

घटक – 3  

तकुायाभदळान        :  वॊऩादक – गॊ. फा. वयदाय 
भनाचे श्रोक        : वॊत याभदाव 

 

घटक - 4  

दभमॊती स्त्लमॊलय – यघनुाथऩॊडडत   : वॊऩादक – अ. का. वप्रमोऱकय  

ऩैंजण                        :  वॊऩादक – भ. ना. अदलॊत 
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वॊदबा ग्रॊथ 

१ .भशायाष्ट्र वायस्त्लत  : खॊड १ , २               वल. र. बाले, ळॊ. गो. तऱुऩऱेु 

२.प्राचीन भयाठी लाङ्भमाचा इततशाव :  खॊड १  त े७  अ. ना. देळऩाॊड े

३.प्राचीन लाङ्भमकोळ : प्राचीन खॊड              स्त्नातकोत्तय भयाठी वलबाग, नागऩयू वलद्माऩीठ 

४.भशायाष्ट्रातीर ऩाच वॊप्रदाम                    ऩॊ. या. भोकाळी 
५.प्राचीन भयाठी लाङ्भमाचे स्त्लरूऩ                श. श्री. ळणेोरीकय  

६.सानदेल आणण सानदेली                       वॊऩा. या. चचॊ. ढेये 

७.भयाठी कवलता : जुनी आणण नली               ला. र . कुऱकणी 
८.वॊत कलतमरी                               इॊदभुती ळलेड े 

९.ओली त ेरालणी                            श्री. यॊ. कुरकणी 
१०.वॊत, ऩॊत आणण तॊत                        श्री. भ. भाटे 

११ .वॊतकाव्म वभारोचन                       गॊ. फ. ग्राभोऩाध्मे  

१२.भयाठी आख्मान कवलता                     गॊ. फ. ग्राभोऩाध्मे 

१३.ऩनु्शा तकुायाभ                            वॊऩा. हद. ऩ.ु चचर े

१४.प्राचीन भयाठीच्मा नलधाया                   या. चचॊ. ढेये 

१५.वॊतकली तकुायाभ : एक चचॊतन               तनभारकुभाय पडकुरे 

१६.प्राचीन भयाठी कवलऩॊचक                    द. वी. ऩॊग ू

१७.एकनाथदळान                             वॊऩा. शे. वल. इनाभदाय 

१८.भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्म : एक ऩनुवलाचाय    श्री. यॊ. कुरकणी 
१९.प्राचीन भयाठीची नलधाया                   या. चचॊ. ढेये 

२०.भयाठी आख्मान कवलता                    गॊ. फ. ग्राभोऩाध्मे 

२१ .भशाकाव्म : स्त्लरूऩ आणण वभीषा            द. शब. कुऱकणी 
२२.भयाठी वाहशत्माचे आहदफॊध                 उऴा देळभखु 

२३.ऩाच बजततवॊप्रदाम                        य. या. गोवाली 
२४.बागलतोत्तभ वॊत एकनाथ                 ळॊ. दा. ऩेंडव े

२५.एकनाथाॊची बारुड े                       वॊऩा. भदन कुरकणी 
२६.भशदॊफेचे धलऱे                          वॊऩा. भदन कुऱकणी 
 

 

 

 

3T2  :  भयाठीचा बावऴक अभ्माव 



35 
 

 

घटक – 1 

भयाठी बाऴचेी ऩलूाऩीहठका 
भयाठी बाऴचेी उत्ऩत्ती  
बाऴाकुर वॊकल्ऩना ल भयाठी बाऴा 
भयाठी बाऴचे्मा  काशरक अलस्त्था : प्राचीन भयाठी, भध्मकारीन भयाठी, अलााचीन भयाठी 
 

घटक – 2 

प्रभाण बाऴा ल फोरी  : वशवॊफॊध 

भयाठीचे बावऴक प्रदेळ ल फोरी बगूोर 

भयाठी प्रभाण बाऴा 
भयाठीच्मा प्रभखु फोरीॊचे बावऴक स्त्लरूऩ 

वलदबाातीर भयाठी फोरीॊचे बावऴक वलळऴे  : लऱ्शाडी, नागऩयुी ल झाडीऩट्टी फोरी 
 

घटक -3 

बावऴक प्रबालाची वॊकल्ऩना ल बावऴक आदानप्रदान 

भयाठी बाऴलेयीर इॊग्रजी बाऴचेा प्रबाल 

भयाठी बाऴलेयीर पावी ल हशॊदी बाऴचेा प्रबाल 

भयाठीलयीर द्रवलडी बाऴाॊचा प्रबाल 

भयाठीतीर ऩारयबावऴक ळब्द 

 

घटक – 4  

भयाठीची व्माकयणव्मलस्त्था 
ळब्दाॊच्मा जाती 
वलबततीवलचाय 

प्रमोगवलचाय 
काऱ ल शरॊगवलचाय  

भयाठीची प्रभाण रखेनऩद्धती 
  

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .भयाठी बाऴचेा आचथाक वॊवाय                   अळोक केऱकय 

२.भयाठी प्रभाणबाऴचेे स्त्लरूऩ                     वशुाशवनी रद्द ू
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३.भयाठी बावऴक अभ्माव : ऐततशाशवक आणण लणानात्भक   भ.ु श्री. कानड े

४.बाऴा आणण वॊस्त्कृती                          ना. गो. कारेरकय  

५.झाडीफोरी                                  शरयश्चॊद्र फोयकय  

६.नागऩयुी फोरी                               लवॊत लऱ्शाडऩाॊड े

७.वाहशत्माची बाऴा                             बारचॊद्र नेभाड े

८.बाऴा : इततशाव ल बगूोर                      ना. गो. कारेरकय  

९.भयाठी बाऴा : उद्गभ आणण वलकाव             कृ. ऩा. कुऱकणी 
१०.मादलकारीन भयाठी बाऴा                     ळॊ. गो. तऱुऩऱेु  

११ .बाऴा : स्त्लरूऩ ल वौंदमा                      ला. के. रेरे 

१२.बाऴावललेक                                भॊगेळ वलठ्ठर याजाध्मष 

१३.भयाठीचा ळरैीवलचाय                        अळोक केऱकय, यभेळ धोंगड े

१४.बमॊकय वुॊदय भयाठी बाऴा                    द. हद. ऩुॊड े 

१५.भयाठी व्माकयण ऩरयचम                     याजळखेय हशयेभठ  

१६.भयाठी ळदु्धरेखन प्रदीऩ                      भो. या. लाशऱॊफे 

१७.लखैयी : बाऴाव्मलशाय                       अळोक केऱकय  

१८.वभग्र भयाठी व्माकयण                      वधुा ऩेळकय 

१९.भयाठी व्माकयण आणण रखेन                प्रल्शाद ररेुकय, गोलधान भऱूक 

२०.अतनलामा भयाठी : व्माकयण, रेखन ल आकरन  प्रल्शाद ररेुकय, केदाय काऱलणे 

 

 

3T3(A) :  ग्राभीण वाहशत्म 

 

घटक – 1 

ग्राभीण वाहशत्म : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

ग्राभीण वाहशत्मावॊफॊधी वलवलध बशूभका  
ग्राभीण वाहशत्माच्मा तनशभातीवॊफॊधीची कायणभीभाॊवा 
ग्राभीण वाहशत्माच ेपे्रयणारुऩ 

ग्राभजीलन, ग्राभलास्त्तल, गालगाडा ल ग्राभीण वाहशत्म :अनफुॊध 

घटक – 2 

ग्राभीण वाहशत्म आणण वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक चऱलऱी  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

ग्राभीण वाहशत्मातीर प्रभखु आळमवरू े

ग्राभीण वाहशत्माच ेबावऴक रुऩ 
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ग्राभीण वाहशत्मातीर वलवलध वाहशत्मप्रकायाॊची ऐततशाशवक जडणघडण 

 

घटक - 3 

फायोभाव (कादॊफयी)            : वदानॊद देळभखु  

तणकट  (कादॊफयी)            : याजन गलव 

 

  

घटक – 4  

 जजराफ  (कवलतावॊग्रश)               : वॊऩा. बयैलकुभाय 

 शळऱान अचधक आठ कथा (कथावॊग्रश)  : उद्धल ळऱेके  

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .ग्राभीण वाहशत्म  : स्त्लरूऩ आणण वभस्त्मा        आनॊद मादल 

२.ग्राभीण वाहशत्म  :  स्त्लरूऩ आणण ळोध          नागनाथ कोत्ताऩल्रे 

३.ग्राभीण वाहशत्म  :  एक चचॊतन                द. ता. बोवरे   

४.ग्राभीण कथा                                लावदेुल भरुाटे 

५.भयाठी प्रादेशळक कादॊफयी : तॊर ल स्त्लरूऩ          भदन कुरकणी  
६.वाहशत्म  :  ग्राभीण आणण दशरत               वॊऩा ईश्लय नॊदऩयेु आणण इतय 
७.ग्राभीण लाङ्भमाचा इततशाव                    चॊद्रकुभाय नरगे 

८.भयाठी ग्राभीण कवलतचेा इततशाव                कैराव वालेकय  

९.नलकथाकाय ळॊकय ऩाटीर माॊच्मा वाहशत्माचा चचककत्वक अभ्माव  नागनाथ कोत्ताऩल्रे  
१०.ग्राभीण वाहशत्म : एक चचॊतन                द. ता. बोवरे 

११ .ग्राभीण लाङ्भमाचा इततशाव                  वॊऩा. चॊद्रकुभाय नरगे 

१२.ग्राभीणता : वाहशत्म आणण लास्त्तल            आनॊद मादल 

१३.ग्राभीण-दशरत वाहशत्माचा अनफुॊध             भ. व.ु ऩगाये 

१४.भयाठी ग्राभीण वाहशत्म : ऩरयवय आणण प्रलाश    गो. भ. कुरकणी 
१५.ग्राभीण वाहशत्म आणण वॊस्त्कृती                भोशन ऩाटीर  

१६.भयाठी ग्राभीण कादॊफयी                       यलीॊद्र ठाकूय 

१७.बभूी आणण बशूभका                          बास्त्कय चॊदनशळल  

१८.वाहशत्म : रोक, ग्राभीण आणण दशरत खॊड २      भ. व.ु ऩगाये 

१९.ग्राभीण – दशरत वाहशत्म चऱलऱ आणण वभीषा    भधकुय भोकाळी 
२०.ग्राभीण कादॊफयी  : आकरन आणण वलश्रेऴण       याभचॊद्र काऱुॊख े
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२१ . गालगाड्माच ेशळल्ऩकाय                        प्रल्शाद ररेुकय 

 

                                               

ककॊ ला 
 

3T3(B) : आहदलावी वाहशत्म 

 

घटक – 1 

आहदलावी वाहशत्म : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

आहदलावी वाहशत्माची ताजत्त्लक बशूभका 
आहदलावी वाहशत्माच्मा तनशभातीवॊफॊधीची कायणभीभाॊवा 
आहदलावी वाहशत्माची पे्रयणा ल प्रबालषेर े

आहदलावी वभाज, आहदलावी वॊस्त्कृती ल आहदलावी वाहशत्म : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध  

  

घटक – 2 

स्त्रीलादी वाहशत्मातनू घडणाये वभाज ल वॊस्त्कृततदळान 

आहदलावी वाहशत्माची आहदलावी ल आहदलावीएतय वाहशजत्मकाॊकडून झारेरी तनशभाती 
आहदलावी  वाहशत्मातीर प्रभखु आळमवरू े

आहदलावी  वाहशत्माच ेबावऴक रुऩ 

आहदलावी वाहशत्मातीर वलवलध वाहशत्मप्रकायाॊची ऐततशाशवक जडणघडण 

 

घटक – 3  

झेरझऩाट (कादॊफयी)        :   भधुकय लाकोड े

लाडा (कादॊफयी)            :  भाधल वयकुॊ ड े

  

घटक – 4  

ळतकातीर आहदलावी कवलता (वॊऩाहदत कवलतावॊग्रश)    : वॊऩादक –वलनामक तभुयाभ 

आकाॊत (कथावॊग्रश )          :  फाफायाल भडाली   
 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .आहदलावी वाहशत्म : स्त्लरूऩ आणण वभीषा      वलनामक तभुयाभ  

२.आहदलावी भयाठी वाहशत्म : एक अभ्माव       सानेश्लय लाल्शेकय  

३.आहदलावी वाहशत्म : हदळा आणण दळान        वलनामक तभुयाभ 
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४.आहदलावी वाहशत्म : ळोध आणण वभीषा       फाफायाल भडाली 
५.आहदलावी वाहशत्म : चचॊतन आणण चचककत्वा    तकुायाभ योंगटे 

६.आहदलावी वाहशत्म आणण अजस्त्भतालेध          वॊऩा. प्रपुल्र शळरेदाय 
७.आहदलावी उत्थानाचा शाकाया                  ग. वा. ऩॊडडत 

८.आहदलावी भयाठी वाहशत्म : स्त्लरूऩ ल वभस्त्मा   प्रभोद भनुघाटे 

९.आहदलावी कादॊफयी आणण इतय                प्रभोद भनुघाटे 

१०.गोंडलानाचा वाॊस्त्कृततक इततशाव              ळऴेयाल भडाली 
११ .आहदलावी फोर ूरागरा                     फॊडू भाधल भोये 

१२.भशायाष्ट्रातीर आहदलावी जभाती              गोवल ॊद गाये 

१३.आहदलावी वाहशत्म वॊभेरन : अध्मषीम बाऴणे  गोवल ॊद गाये 

१४.आहदलावी वभस्त्मा आणण फदरत ेवॊदबा        गोवल ॊद गाये 
१५.आहदलावी प्रश्न आणण ऩरयलतान              गोवल ॊद गाये 

१६.आहदलावी चऱलऱ : स्त्लरूऩ आणण हदळा       दीऩक गामकलाड  

१७.आहदलावीॊचे वाभाजजक जीलन               वलराव वॊगले 

१८.आहदलावी रोकगीतातीर स्त्रीजीलन           अरका हशलाऱे 

१९.बायतीम आहदलावी                        गरुुनाथ नारगोंड े

२०.लदैबीम आहदलावी जीलन आणण वॊस्त्कृती      ळरैजा देलगालकय 

२१ .आहदलावी : वभाज, वॊस्त्कृती आणण वाहशत्म   वॊऩा. लजैनाथ अनभरुलाड 

२२.आहदलावी रोकवाहशत्म : ळोध आणण फोध     वॊजम रोशकये 

२३.आहदलावी वाहशत्म : वलवलधाॊगी आमाभ        भाशेश्लयी गालीत 

 

 

  

ककॊ ला 
 

3T3(C) : वलदबाातीर वाहशत्माचा अभ्माव  

 

घटक – 1 

वलदबा  : बौगोशरक षरे ल वाभाजजक-वाॊस्त्कृततक इततशाव 

वलदबा : प्राचीन, भध्ममगुीन ल अलााचीन लाङ्भमीन ऩयॊऩया 
वलदबा : रोकवाहशत्म ल रोकवॊस्त्कृतीची  ऩयॊऩया 
वलदबा  : लऱ्शाडी, नागऩयुी ल झाडीऩट्टी फोरीबाऴा ल त्माॊच ेस्त्लरूऩ 
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वलदबा : भयाठी वाहशत्मवभीषा ल वॊळोधनाची ऩयॊऩया 
वलदबाातीर वाहशत्माची आधुतनक काऱातीर जडणघडण 

 

घटक - 2 

चचयेफॊद ( कादॊफयी )            : यलीॊद्र ळोबणे  

अकवदीचे दाने ( कथावॊग्रश )   : प्रततभा इॊगोर े

  

घटक – 3 

कवलता वलदबााची ( वॊऩाहदत काव्मवॊग्रश)    : वॊऩादक – आळा वालदेकय  

लऱ्शाडी भानवॊ ( नाटक )                : ऩरुुऴोत्तभ दायव्शेकय 

 

घटक – 4 

तायकाॊच ेगाणे ( रशरततनफॊध)             : याभ ळलेाऱकय                                                     

वॊग्राभ ( आत्भचरयर)                    : वीभाताई वाखये 

  

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .वलदबाातीर नाटककाय                       प्रततबा कुऱकणी 
२.वलदबाातीर यॊगकभी                         प्रततभा कुऱकणी 
३.लदैबीम भयाठी कादॊफयी                      वॊऩा. जनादान काटकय, बायत कडफे 

४.लदैबीम कथतेीर स्त्री- व्मजततयेखा             ऩजूा आकोटकय      

५. वलदबा : वलवलध हदळा ल दळान               श्रीकाॊत ततडके                                                      

६.वलदबीम आचधलावी जीलन आणण वॊस्त्कृती       ळरैजा देलगालकय 

७.वलदबााचा इततशाव                          ळॊ. गो. कोरायकय 

८.नागऩयू जजल्शा गॅझहेटअय                    भशायाष्ट्र ळावन  

९.तनलडक मगुलाणी बाग १ , बाग २             वॊऩा. लाभन तरेॊग 

१०.भयाठी नाट्मकोळ                         वॊऩा. वल. बा. देळऩाॊड े 

११ .झाडीऩट्टीची दॊडाय                          शरयश्चॊद्र फोयकय 

१२.झाडीऩट्टीची खडी गॊभत                      शरयश्चॊद्र फोयकय 

१३.बोवरेकारीन नागऩयू                        बा. या. अॊधाये 

१३.नागऩयू नगयी त्ररळताब्दी इततशावग्रॊथ           वॊऩा. बा. या. अॊधाये, ळाॊता कोठेकय 
१४.नागऩयू प्राॊताचा इततशाव                      भा. ज. कानेटकय 
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१५.भशायाष्ट्राची रोकनतृ्म नाट्मधाया               हशयाभन राॊज े

१६.वलदबाातीर दशरत चऱलऱीचा इततशाव           एच. एर. कोवाये 
१७. वलदबाातीर फौद्ध धम्भाचा इततशाव             प्रदीऩ ळारीकयाभ भेश्राभ 

१८.डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊच्मा चऱलऱीत नागऩयू ळशयाचे मोगदान   कृष्ट्णकाॊत डोंगये 

१९. भयाठी वाहशत्म : इततशाव आणण वॊस्त्कृती        लवॊत आफाजी डशाके 

२०.वलदबाातीर वत्मळोधकी वाहशत्माचा इततशाव       अळोक चोऩड े 

२१ .लदैबीम काव्मधाया                            वॊऩा. याजेंद्र लाटाणे 

 

 

  

ककॊ ला 
 

3T3(D) :  ऩमाालयण आणण वाहशत्म 

 

घटक – 1 

वाहशत्म आणण ऩमाालयण  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

वाहशत्म आणण  बौगोशरक ऩमाालयण, प्राकृततक ऩमाालयण, तनवगा ऩमाालयण 

वाहशत्मातनू बौगोशरक, प्राकृततक ल तनवगा ऩमाालयणाचे घडणाये दळान 

वाहशत्माची ऩमाालयणलादी ल अचधलावळास्त्रीम वभीषा 
  

घटक – 2 

वाहशत्म आणण वाभाजजक-वाॊस्त्कृततक ऩमाालयण 

वाहशत्मातनू वाभाजजक-वाॊस्त्कृततक ऩमाालयणालय केर ेगेरेर ेबाष्ट्म 

वाहशत्मातनू वाभाजजक-वाॊस्त्कृततक ऩमाालयणाचे घडणाये दळान 

वाहशत्माचा  ऩमाालयणलादी  दृष्ट्टीतनू अभ्माव  :  वलवलध ऩरै ू 

 

 घटक -3 

नागणझया         :       व्मॊकटेळ भाडगऱूकय  

तनवगालाचन     :        भारुती चचतभऩल्री 
 

घटक – 4 

प्रश्न आणण प्रश्न         :  अतनर अलचट  

ततशभयातनूी तजेाकड े :  नयेंद्र दाबोऱकय 
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वॊदबा ग्रॊथ 

१ .ऩमाालयण अभ्माव                             ळरैळे लाघ आणण इतय 

२.ऩमाालयण आणण वभाज                         शळल्ऩा कुऱकणी 
३.ऩमाालयण : आकरन आणण आचयण              ऩल्रली चापेकय 

४.अद्बतु वुॊदय तनवगा                           वॊध्मा फोडव-काणे 

५.ऩमाालयण ल प्रदऴुण                           ळा. प्र. दीक्षषत 

६.ऩमाालयण                                   या. ग. जाधल भयाठी वलश्लकोळ खॊड ९ 

७.ऩमाालयणीम प्रफोधन  आणण भयाठी कवलता        या. ग. जाधल 

८.आनॊदाचा डोश                               या. ग. जाधल 

९.भयाठी आॊफेडकयलादी कवलतचेे लताभान            ळरैेंद्र रेंड े

१०.फदरत ेवाभाजजक ऩमाालयण आणण आॊफेडकयी वलचाय  भोतीयाभ कटाये 
११ .भयाठी वभीषचेी वद्म:जस्त्थती.                  लवॊत आफाजी डशाके 

१२.रघतुनफॊध त ेभतुतगद्म                        वल. ळॊ. चौगरेु  

१३.१९६० नॊतयची वाभाजजक ऩरयजस्त्थती आणण भयाठी वाहशत्म  आनॊद मादल 

१४.बायतीम तनवगा-ऩमाालयण ऩरकारयता               वॊतोऴ शळर े

१५.जीलवषृ्ट्टी आणण ऩमाालऱण बाग १                 वॊऩा. वलजमा लाड 

१६.ऩमाालयण वलसान                              वलजमकुभाय ततलायी 
 

 

  

 

3T4(A)  : बावऴक व्मलशाय आणण कौळल्मे 

 

घटक – 1 

व्मालशारयक भयाठी  : स्त्लरूऩ ल व्माप्ती 
व्मलशायातीर बावऴक कौळल्म  : श्रलण, लाचन, रेखन, वॊलाद, आकरन 

दैनॊहदन व्मलशायातीर भयाठी बाऴचेा लाऩय ल तत्वॊफॊचधत कौळल्मे 

अजारेखन 

ऩररेखन 

स्त्ल-ऩरयचमऩराची तनशभाती 
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घटक – 2 

तनभॊरणऩत्ररका ल कामाक्रभऩत्ररका रेखन 

भाहशतीऩरक रखेन 

अशलार रेखन ल लतृ्ताॊत रेखन 

वायाॊळ रेखन 

जाहशयात रेखन 

 

घटक – 3 

लतततृ्ल करा 
वरूवॊचारन 

भरुाखत – स्त्लरूऩ, तॊर ल कौळल्मे 

भहुद्रतळोधन 

भयाठीचे प्रभाण रखेन 

 

घटक -4 

बावऴक व्मलशायाची वलवलध षरे े:  लतृ्तऩर, आकाळलाणी, दयूचचरलाणी मा भाध्मभाॊवाठी बाऴाव्मलशाय 

याजबाऴा मा नात्माने भयाठीचा प्रळावकीम लाऩय 
कामाारमीन बाऴाव्मलशायाचे स्त्लरूऩ 

वॊगणकालय भयाठीचे उऩमोजन ल त्माची लवैलध्मऩणूाता 
वॊदबा ग्रॊथ 

१ .व्मालशारयक भयाठी                          वॊऩा. स्त्नेशर तालये  

२.व्मालशारयक भयाठी                          र. या. नशवयाफादकय 

३.ओऱख भाहशती तॊरसानाची                   एभ. एव. वी. आम. टी. भशायाष्ट्र याज्म  

४.वॊगणकमगु                               अच्मतु गोडफोरे 

५.लतृ्तवलद्मा                                व. श. देळऩाॊड े

६.आधुतनक भाहशती तॊरसानाच्मा वलश्लात         दीऩक शळकायऩयू, उज्ज्लर भयाठे 

७.व्मालशारयक भयाठी                         वॊऩा. कल्माण काऱे, द. हद. ऩुॊड े

८.व्मालशारयक भयाठी                         ऩणेु वलद्माऩीठ 

९.व्मालशारयक भयाठी                         रीरा गोवलरकय 
१०.व्मालशारयक भयाठी                        वमाजीयाज ेभोकाळी, यॊजना नेभाड े

११ .भयाठी बाऴचेी वॊलाद कौळल्मे               मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भतुत वलद्माऩीठ, नाशळक 

१२.वॊऩादन : स्त्लरूऩ ल कौळल्मे               मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भतुत वलद्माऩीठ, नाशळक  
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१३.प्रळावतनक भयाठी बाऴचेा वलकाव गीता बागलत  याज्म भयाठी वलकाव वॊस्त्था, प्रळावन, भुॊफई  

१४.बाऴा : स्त्लरूऩ, वाभथ्मा ल वौंदमा            ला. के. रेरे   

१५.प्रवायभाध्मभाॊवाठी रेखनकौळल्मे           मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भतुत वलद्माऩीठ, नाशळक  

१६.वॊलाद वॊलाद                           वल. ळॊ. चौगरेु  

१७.व्मजततभत्ल वलकाव                     मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भतुत वलद्माऩीठ, नाशळक  

१८.बाऴा : भातबृाऴा आणण ऩयबाऴा          या. वो. वयाप 

१९.वॊलाद                                वॊऩा. अरुण ळलेत े

२०.भयाठी तनमतकाशरकाॊचा लाङ्भमीन अभ्माव   उऴा देळभखु 

 

 

 

ककॊ ला 
  

3T4(B) :  वाहशत्म-चऱलऱी 
 

घटक – 1 

भयाठीतीर नले वाहशत्मप्रलाश ल वाहशत्मचऱलऱीॊची एकरुऩता 
चऱलऱीॊचे वाहशत्मळास्त्र  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

वाहशत्मचऱलऱीॊच्मा  तनशभातीची आधुतनक काऱातीर वाभाजजक ल वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी 
वाहशत्मचऱलऱीॊचा  वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक  चऱलऱीॊळी अवरेरा  अनफुॊध 

नव्मा वाहशत्मचऱलऱीॊचे पे्रयणास्त्रोत  

वाहशत्मचऱलऱी आणण वभाजऩरयलतान   

घटक – 2 

काभगाय वाहशत्मचऱलऱ  : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

रघतुनमतकाशरकाॊची वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

ग्राभीण वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

  

घटक -3 

जनवाहशत्माची चऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण 

स्त्रीलादी वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

आहदलावी वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

बटतमा वलभतुताॊची वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  
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घटक – 4 

वलद्रोशी वाहशत्मचऱलऱ  : स्त्लरूऩ, आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण 

वत्मळोधकी वाहशत्मचऱलऱ: स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

भजुस्त्रभ भयाठी वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

णिस्त्ती भयाठी वाहशत्मचऱलऱ : स्त्लरूऩ,  आळम ल ऐततशाशवक जडणघडण  

  

  

 वॊदबा ग्रॊथ  

१ .वाहशत्माचा अन्लमाथा                     नागनाथ कोत्ताऩल्र े

२.वाहशत्माचा अलकाळ                      नागनाथ कोत्ताऩल्र े

३.वाहशत्माच ेलतान आणण लताभान            प्रल्शाद ररेुकय 

४.वाहशत्म आणण वभाज                    वॊऩा. नागनाथ कोत्ताऩल्रे  
५.नले वाहशत्मळास्त्र                       मळलॊत भनोशय  

६.चऱलऱ आणण वाहशत्म                   वॊऩा. ऩोऩट वातऩतु ेआणण इतय   

७.लाङ्भमीन प्रलतृ्ती  :  तत्त्लळोध           वॊऩा. केळल भशे्राभ आणण इतय 
८.वाठोत्तयी वाहशत्मप्रलाश बाग, १  ल २        प्रल्शाद ररेुकय 

९.जीलनभलू्म आणण वाहशत्मभलू्म            मळलॊत भनोशय 

१०.वाहशत्म आणण वभाज                   अवलनाळ वशस्त्रफदु्धे 

११ .वाभाजजक ऩरयलतान आणण वाहशत्म        वॊऩा. य. फा. भॊचयकय 

१२.वाहशत्म आणण वलद्रोश                       ऩथृ्लीयाज तौय  

१३.वाभाजजक ऩरयलतान : चचककत्वा आणण बवलतव्म   वॊऩा. ळयद जालडकेय 

१४.भातवालाद आणण भयाठी वाहशत्म               वल. व. जोग  

१५.आॊफेडकयलादी भयाठी वाहशत्म                  मळलॊत भनोशय 

१६.भयाठी लाङ्भम  :  स्त्लातॊत्र्मोत्तय वॊदबा         या. ग. जाधल 

१७.नललाङ्भमीन प्रलतृ्ती ल प्रभमेे                 या. ग. जाधल 

१८.वाभाजजक चऱलऱीॊचा इततशाव               ळॊकययाल खयात 

१९.आहदलावी वाहशत्म हदळा आणण दळान          वलनामक तभुयाभ 

२०.आहदलावी, भजुस्त्रभ, णिश्चन वाहशत्मभीभाॊवा    श्रीऩार वफनीव 

२१ .स्त्रीलाद आणण भयाठी वाहशत्म                लॊदना भशाजन 

२२.ग्राभीण वाहशत्म : स्त्लरूऩ आणण ळोध           नागनाथ कोत्ताऩल्र े 

२३.जनवाहशत्म                               मा. ला. लडस्त्कय 
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२४.भयाठी वाहशत्म : प्रलाश आणण वभीषा         प्रकाळ खयात 

२५.वत्मळोधकी वाहशत्माचा इततशाव : खॊड दवुया   श्रीयाभ गुॊदेकय 

२५.वलदबाातीर वत्मळोधकी वाहशत्माचा इततशाव    अळोक चोऩड े 

२६.फॊजाया वभाज  : वाहशत्म आणण वॊस्त्कृती      प्रकाळ याठोड 

२७.भजुस्त्रभ भयाठी वाहशत्म                    अक्रभ ऩठाण  

 

  

 

ककॊ ला 
3T4 : (C) दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्म 

 

घटक – 1 

दशरत वाहशत्म : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

दशरत वाहशत्माच्मा नाभाॊतयण – आॊफेडकयलादी वाहशत्म  : त्मावॊफॊधीची अभ्मावकाॊची वलचायदृष्ट्टी  
दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्मावॊफॊधीची ताजत्त्लक बशूभका 
दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्माच्मा तनशभातीवॊफॊधीची कायणभीभाॊवा 
दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्माची पे्रयणा ल प्रबालषरे े

  

घटक – 2 

डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊची दशरतभतुतीची चऱलऱ ल दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्म  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

दशरत-आॊफेडकयी वाहशत्मातीर दशरत जाणील ल आॊफेडकयलादी जाणील 

दशरत-आॊफेडकयी वाहशत्मातीर प्रभखु आळमवरू े

दशरत-आॊफेडकयलादी  वाहशत्माचे अशबव्मजततरूऩ 

दशरत-आॊफेडकयलादी वाहशत्मातीर वलवलध वाहशत्मप्रकायाॊची ऐततशाशवक जडणघडण 

 

घटक – 3  

भयाठी दशरत कवलता  (कवलता )  :  वॊऩादक  - फी. यॊगयाल 

ळदू्र  (कादॊफयी)                : वधुाकय गामकलाड 

  

घटक – 4  

अषयाॊची ऩशाट (कथावॊग्रश)       : प्रकाळ खयात 

यभाई (नाटक)                 : प्रबाकय दऩुाये    
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वॊदबा ग्रॊथ 

१ .दशरत वाहशत्म : लेदना आणण वलद्रोश             बारचॊद्र पडके  

२.दशरत वाहशत्म : शवद्धाॊत आणण स्त्लरूऩ           मळलॊत भनोशय  

३.दशरत वाहशत्म : आजचे क्राॊततवलसान             बारचॊद्र पडके 

४.दशरत कवलता                               भ. व.ु ऩाटीर  

५.दशरत आत्भकथने                           लावदेुल भरुाटे 

६.दशरत यॊगबभूी                              वॊऩा. बारचॊद्र पडके 

७.दशरत कथा : उद्गभ आणण वलकाव             प्रकाळ खयात 

८.तनऱी ऩशाट                                 या. ग. जाधल 

९.आॊफेडकयलादी भयाठी वाहशत्म                   मळलॊत भनोशय  

१०.दशरत वाहशत्म : चचाा आणण चचॊतन             गॊगाधय ऩानतालणे 

११ .दशरत वाहशत्म : हदळा आणण हदळाॊतय          दत्ता बगत 

१२.दशरत चऱलऱ आणण वाहशत्म                 कृष्ट्णा ककयलर े

१३.दशरत लाङ्भम : पे्रयणा ल प्रलतृ्ती              ळॊकययाल खयात 

१४.दशरत वाहशत्म                             लाभन तन ॊफाऱकय 

१५.दशरत वाहशत्माचा इततशाव                    भ. व.ु ऩगाये 

१६.वलद्रोशी                                   भ. व.ु ऩगाये 
१७.ग्राभीण – दशरत वाहशत्माचा अनफुॊध            भ. व.ु ऩगाये 

१८.दशरत कथा उद्गभ आणण वलकाव             प्रकाळ खयात 

१९.दशरत वाहशत्म एक अभ्माव                  अजुान डाॊगऱे 

२०.दशरत जस्त्रमाॊची आत्भकथने स्त्लरूऩ आणण चचककत्वा  भनोशय जाधल  

२१ .ळतकातीर दशरत वलचाय                       वॊऩा. ळयणकुभाय शरॊफाऱे 

२२.दशरत कथा तनशभाती आणण वभीषा               छामा तनकभ 

२३.भयाठी आॊफेडकयलादी कवलतचेे लताभान             ळरैेंद्र रेंड े

२४.अलााचीन भयाठी वाहशत्म  : अन्लमाथा             ळरैेंद्र रेंड े

२५.दशरत वाहशत्माचे वौंदमाळास्त्र                   ळयणकुभाय शरॊफाऱे 

२६.याशुर लानखेड ेमाॊची कवलता : वलचायवॊघऴााचा जाशीयनाभा  इॊद्रजजत ओयके 

२७.ऩाच लदैबीम कली                                वॊऩा. जनादान काटकय, धनयाज भाने 

२८.लेदनाॊचा प्रदेळ                                  प्रल्शाद ररेुकय 

  

  

ककॊ ला 
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3T4(D) : अनलुाहदत वलश्लवाहशत्माचा अभ्माव 

 

घटक – 1 

वलश्लवाहशत्म  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

वलश्लवाहशत्माच ेएकॊ दय वाहशत्मषेरातीर स्त्थान 

वलश्लवाहशत्माची आळमगत लशैळष्ट्ट्मे 

वलश्लवाहशत्माची अशबव्मजततऩय लशैळष्ट्ट्मे ल बाऴाॊतयणातीर तत्वॊफॊचधत वभस्त्मा 
वलश्लवाहशत्माच े भयाठीतीर बाऴाॊतयण : स्त्थूर ऩयाभळा 
 

घटक – 2 

द भदय ( कादॊफयी ) – भॅजतवभ गोकी      :    अनलुाद  -प्रबाकय उध्लायेऴ े

द अरकेशभस्त्ट (कादॊफयी)  - ऩाउरो कोएरो   : अनलुाद नीततन कोताऩल्र े

 

घटक – 3 

हशयोशळभाच्मा कवलता (कवलता)  - तोयोवॊतनची  : अनलुाद – तनयॊजन उजगये 
भामा एॉजेरोच्मा कवलता ( कवलता) – भामा एॉजेरो  :  अनलुाद – वलजम ताऩव 

 

घटक – 4  

याजा ओमाहदऩौव (नाटक) – वॉपजतरझ  : अनलुाद ऩ.ु र. देळऩाॊड े 

नायीगाथा ( कथा )   :  अनलुाद - लवधुा जोळी 
 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ  

१ .बाऴाॊतयभीभाॊवा                              कल्माण काऱे, अॊजरी वोभण 

२.बाऴाॊतय                                    वॊऩा. यभेळ लयखेड े

३.बाऴाॊतय चचककत्वा                            भधुकय भोकाळी  
४.बाऴाॊतय                                    वदा कऱ्शाड े

५.अनलुादभीभाॊवा                              केळल तऩेु 

६.तौरतनक वाहशत्माभ्माव : तत्त्ले आणण हदळा      वॊऩा. चॊद्रळखेय जशागीयदाय  

७.तौरतनक वाहशत्माभ्माव                       लवॊत फाऩट 

८.तौरतनक वाहशत्माभ्माव नले शवद्धाॊत आणण उऩमोजन   आनॊद ऩाटीर 

९.अनलुाद करा                                 एन. ई. वलश्लनाथ अय्मय 
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१०.अनलुाद वलसान                              नगेंद्र 

११ .अनलुाद वलसान : शवद्धाॊत एलॊ अनपु्रमोग          नगेंद्र  

१२.अनलुाद : शवद्धाॊत औय वभस्त्माएॉ                यलीॊद्रनाथ श्रीलास्त्तल 

१३.अनलुाद  : शवद्धाॊत औय प्रमोग                 जी. गोऩीनाथन 

१४.Translation Studies                       Susan Bassnatt, Mc Guire 

१५.Stylistics of Literary Translation           Vilas Sarang  

 

 

 

 

 

एभ. ए. (भयाठी) बाग  2 

 

वर  IV 

 

 

4T1   : भध्ममगुीन ल आधुतनक गद्म 

 

घटक – 1 

गद्म : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

भध्ममगुीन गद्माची उगभभीभाॊवा 
भध्ममगुीन भयाठीचे गद्माचे आवलष्ट्काय :  भशानबुाल गद्म,फखयगद्म ल ऐततशाशवक ऩर-गद्म 

आधुतनक भयाठी गद्माची उगभभीभाॊवा 
आधुतनक भयाठी गद्माचे वलवलधाॊगी आवलष्ट्काय  : रशरतगद्म, लचैारयक गद्म, वॊकीणा गद्मरेखन 

 

घटक – 2 

रीऱाचरयर – एकाक  : चक्रधयस्त्लाभी 
कृष्ट्णाजी अनॊत वबावद वलयचचत श्री शळलछरऩतीॊचे चरयर  : वॊऩादक – य. वल. शेयलाडकय 

 

घटक -3 

आगयकय रेखवॊग्रश  : वॊऩादक – ग. प्र. प्रधान 

एकोणणवाव्मा ळतकातीर भयाठी गद्म  : वॊऩादक – बा. र. बोऱे 

 

घटक – 4  

वप्तस्त्लातॊत्र्म                            :  दादा धभााचधकायी  
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भन्लॊतय                                :  वयेुळ द्लादळीलाय 
 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .प्राचीन भयाठी गद्म :  पे्रयणा आणण ऩयॊऩया     श्री. यॊ. कुऱकणी 
२.भशानबुाल ऩॊथ आणण त्माॊचे लाङ्भम           ळॊ. गो. तऱुऩऱेु 

३.भशानबुालीम भयाठी लाङ्भम                 म. खु. देळऩाॊड े

४.भशानबुाल : वाहशत्म-दळान                  उऴा देळभखु 

५.भशानबुाल वाहशत्म : ळोधवॊचाय              अवलनाळ आलरगालकय 

६.भयाठी फखय लाङ्भम                       य. वल. शेयलाडकय 

७.प्राचीन भयाठी चरयररखेन                   लवॊत फोयगालकय 

८.वॊक्षषप्त भयाठी लाङ्भमकोळ                 वॊऩा. लवॊत आफाजी डशाके 

९.फखय लाङ्भम : उद्गभ आणण वलकाव         फाऩजूी वॊकऩाऱ 

१०.भयाठी फखय गद्म                       वॊऩा. गॊ. फ. ग्राभोऩाध्मे 

११ .भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्म : एक ऩनुवलाचाय    श्री. यॊ. कुरकणी 
१२.भयाठी वाहशत्म : इततशाव आणण वॊस्त्कृती    लवॊत आफाजी डशाके 

१३.आधुतनक भयाठी गद्माची उत्क्राॊती          कृ. शब. कुरकणी 
१४.प्रदक्षषणा खॊड १ , २                      वॊऩा. अतनरुद्ध कुऱकणी, कॉजन्टनेंटर प्रकाळन, ऩणेु 

१५.आधुतनक भयाठी गद्माचा ऩामबतू अभ्माव   वॊऩा. लावदेुल भरुाटे 

१६.आगयकयाॊचा वाभाजजक तत्त्लवलचाय         गॊ. फा. वयदाय 

१७.भयाठी गद्माचा इॊग्रजी अलताय               द. ला. ऩोतदाय 

१८.अलााचीन भयाठी गद्माची ऩलूाऩीहठका          गॊ. फा. वयदाय  

 

 

 

4T2 : बाऴावलसान  

 

घटक – 1 

बाऴा : स्त्लरूऩ ल कामा 
बाऴचेी रषणे  

बाऴावलसान  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

बाऴावलसानाच्मा अभ्मावऩद्धती  
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बाऴावलसानाचा अन्म  अभ्मावषेराॊळी वशवॊफॊध 

  

घटक – 2 

लणानात्भक बाऴावलसानाच ेस्त्लरूऩ 

पेहदाना द वोस्त्मयू माॊचा बावऴक व्मलस्त्था ल बावऴक लतान शवद्धाॊत 

ब्मभूकपल्ड माॊचा वॊयचनालादी शवद्धाॊत  

नोभ चॉम्स्त्की माॊचा यचनाॊतयणाचा शवद्धाॊत 

वऩीय ल फोपा  माॊचा बावऴक वाऩेषतालादाचा शवद्धाॊत  

झॉक देरयदा माॊचा वलयचनालादाचा शवद्धाॊत 

 

घटक -3 

स्त्लतनभवलन्माव  :  स्त्लन, स्त्लतनभ, स्त्लनाॊतयाचे स्त्लरूऩ ; स्त्लतनभ वलश्रेऴणाची तॊर े; स्त्लतनभाॊचे प्रकाय 
ऩहदभवलन्माव  : रूवऩका, रूवऩभ, रूवऩकाॊतयाचे स्त्लरूऩ  ; रूवऩभ वलश्रेऴणाची तॊर े ; रूवऩभाॊचे प्रकाय 
लातमवलन्माव : लातम- स्त्लरूऩ; रूऩफॊध ल लातम –ऩयस्त्ऩयवॊफॊध ; प्रथभोजस्त्थत वॊघटक ऩद्धती 
अथावलन्माव  :  अथा – स्त्लरूऩ  ; अथाषेर आणण घटकवलश्रेऴण ; अथाप्रकाय 
 

 घटक – 4 

वाभाजजक बाऴावलसान  :  स्त्लरूऩ ल लशैळष्ट्ट्मे 

बाऴा, फोरी ल  वभाज  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

बाऴा आणण वलवलध व्मलवामषेर े

बाऴा आणण आचथाक लगाव्मलस्त्था 
बाऴा आणण शरॊगबेदव्मलस्त्था  : जस्त्रमाॊची बाऴा आणण ऩरुुऴाॊची बाऴा 
बाऴा आणण बौगोशरक षेरव्मलस्त्था : वलवलध फोरीरुऩ े 

वॊदबा ग्रॊथ  

१ .आधुतनक बाऴावलसान : शवद्धाॊत आणण उऩमोजन    शभशरॊद भारळ े

२.बाऴा आणण बाऴाळास्त्र े                       श्री. न. गजेंद्रगडकय  

३.बाऴावलसान ऩरयचम                           व. गॊ. भारळ ेआणण इतय  

४.आधुतनक बाऴावलसान (वॊयचनालादी, वाभान्म आणण वाभाजजक) कल्माण काऱे, अॊजरी वोभण 

५.बाऴावलसान  : लणानात्भक आणण ऐततशाशवक       वॊऩा. भारळ,े इनाभदाय, वोभण 

६.अशबनल बाऴावलसान                           गॊ. ना. जोगऱेकय  

७.वरुब बाऴावलसान                             द. हद. ऩुॊड े

८.भयाठीचे लणानात्भक बाऴावलसान                 भशेंद्र कदभ 
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९.वॊसाऩनवलद्मा आणण रशरत करा                यभेळ लयखडे े

१०.आधुतनक बाऴावलसान आणण भयाठी बाऴा         दादा गोये 

११ .वभाजबाऴावलसान                            यभेळ लयखेड े

१२.वभाजबाऴावलसान : प्रभखु वॊकल्ऩना             यभेळ लयखेड े

१३.बाऴावलसान आणण भयाठी बाऴा                 अतनर गलऱी 
१४.वाभाजजक बाऴावलसान                        यभेळ धोंगड े

१५.वाभाजजक बाऴावलसान : कषा आणण अभ्माव     वॊऩा. जमश्री ऩाटणकय 

 

 

 

 

4T3(A)  : रोकवाहशत्म  

 

घटक – 1 

रोकवाहशत्म  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

रोकवाहशत्म : पे्रयणा ल प्रमोजन 

रोकवाहशत्माचा वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक ल धाशभाक जीलनाळी अवरेरा वॊफॊध 

रोकवाहशत्माचा अन्म सानळाखाॊळी अवरेरा अनफुॊध 

रोकवाहशत्माच ेभशत्त्ल ल आलश्मकता 
 

घटक – 2 

रोकवाहशत्माच्मा अभ्मावाचे  वॊप्रदाम 

रोकवाहशत्माच्मा अभ्मावाची षेर े

रोकवाहशत्माच्मा अभ्मावाच्मा ऩद्धती 
रोकवाहशत्माच्मा अभ्मावाची बायतीम ऩयॊऩया 
रोकवाहशत्माच्मा अभ्मावाची भशायाष्ट्रीम ऩयॊऩया 
 

घटक -3 

रोकवाहशत्म, रोकजीलन ल रोकऩयॊऩया : अनफुॊध 

रोकवाहशत्म ल ग्राॊचथक वाहशत्म : अनफुॊध 

भयाठी रोकगीत े: स्त्लरूऩ ल आळम 

भयाठी रोकगीताॊचे वलवलध प्रकाय ल अशबव्मतती 
भयाठी रोकनाट्म : स्त्लरूऩ ल  आळम  
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भयाठी रोकनाट्माचे वलवलध प्रकाय ल अशबव्मतती 
 

घटक – 4 

भयाठी रोककथा  : स्त्लरूऩ ल आळम  

भयाठी रोककथाॊचे प्रकाय ल अशबव्मतती 
भयाठी रोककरा  : स्त्लरूऩ ल आळम 

भयाठी रोककराॊचे प्रकाय ल अशबव्मतती  
भयाठी रोकवॊस्त्कृतीच्मा उऩावकाॊची ऩयॊऩया 
भयाठी रोकवॊस्त्कृतीच्मा उऩावकाॊचे आवलष्ट्कायप्रकाय  

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .रोकवाहशत्माची रुऩयेऴा                       दगुाा बागलत 

२.रोकवाहशत्माच ेस्त्लरूऩ                       प्रबाकय भाॊड े

३.रोकप्रततबा आणण रोकतत्त्ले                  भधुकय लाकोड े

४.रोकवाहशत्म : ळोध आणण वभीषा               या. चचॊ. ढेये 

५.भयाठी रोकवॊस्त्कृतीचे उऩावक                   या. चचॊ. ढेये 

६.रोकवाहशत्म आणण रोकवॊस्त्कृती                 वयोजजनी फाफय 

७.रोकवाहशत्म : बाऴा आणण वॊस्त्कृती              वॊऩा. वयोजजनी फाफय 

८.रोकवाहशत्म : फदरत ेवॊदबा, फदरती रूऩे         गॊगाधय भोयजे  

९.रोकवाहशत्म : एक स्त्लतॊर अभ्मावषरे            गॊगाधय भोयजे 

१०.रोकवाहशत्म वॊळोधन ऩद्धती                   अतनर वशस्त्रफदु्धे 

११ .रोकयॊगबभूी                                प्रबाकय भाॊड े

१२.रोकयॊजनाची ऩायॊऩरयक भाध्मभ े               ळयद व्मलशाये 

१३.भयाठी रोककथा                            भधुकय लाकोड े

१४.भयाठी रोककथा : स्त्लरूऩभीभाॊवा              लदेैशी कोऱेकय 

१५.भौणखकता आणण रोकवाहशत्म                 वॊऩा. भधुकय लाकोड,े वऴुभा कयोगर 

१६.रोकप्रततबा आणण रोकतत्त्ले                 भधकुय लाकोड े

१७.भयाठी रोकवॊस्त्कृतीचे उऩावक                या. चचॊ. ढेये 

१८.रोकनाट्माची ऩयॊऩया                       वल. कृ. जोळी 
१९.जस्त्रमाॊचे खेऱ आणण गाणी                  वयोजजनी फाफय 

२०.रोकनागय यॊगबभूी                        ताया बलाऱकय 
२१ .रोकवाहशत्मातीर स्त्रीप्रततभा                ताया बलाऱकय  
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२२.भयाठीचे रोकनाट्म : तभाळा, करा आणण वाहशत्म    नाभदेल व्शटकय 

२३.झाडीऩट्टीची यॊगबभूी                         शरयश्चॊद्र फोयकय 

२४.खडी गॊभत : वलदबााचे रोकरेणे             शरयश्चॊद्र फोयकय  

२५.दॊढायीची रोकवॊऩदा                       शरयश्चॊद्र फोयकय 

२६.रोकवाहशत्म : स्त्लरूऩ आणण वललेचन         ऩरुुऴोत्तभ कारबतू 

२७.रोकनाट्म : उद्गभ आणण वलकाव           ऩरुुऴोत्तभ कारबतू 

२८.जस्त्रमाॊची गाथा                           न. श. खोड े

२९.गॊगावागय                               न. श. खोड े

 

 

 

 

ककॊ ला 
 

4T3(B) : तौरतनक वाहशत्माभ्माव 

 

घटक – 1 

तौरतनक वाहशत्माभ्माव  :  वॊकल्ऩना आणण स्त्लरूऩ 

तौरतनक वाहशत्माभ्मावाची तत्त्ले 

तौरतनक वाहशत्माभ्मावाची आलश्मकता 
जागततक वॊदबाात तौरतनक वाहशत्माभ्माव 

बायतीम वॊदबाात तौरतनक वाहशत्माभ्माव 

 

 घटक – 2 

तौरतनक वाहशत्माभ्मावातीर प्रबालाची वॊकल्ऩना 
प्रबाल आणण प्रबल  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

लाङ्भमीन प्रबालाची कायणभीभाॊवा 
लाङ्भमीन प्रबालाभधीर आदानप्रदानाच ेस्त्थान 

लाङ्भमीन प्रबालाची लवैलध्मऩणूाता ल त्माचे स्त्लरूऩ 

 

घटक - 3 

भयाठी वाहशत्मालयीर ऩाश्चात्म वाहशत्माचा प्रबाल 

भयाठी वाहशत्मालयीर बायतीम वाहशत्माचा प्रबाल 
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तौरतनक वाहशत्माभ्माव आणण  भयाठी वाहशत्म 

तौरतनक वाहशत्माभ्माव आणण अनलुाद 

  

घटक – 4  

तौरतनक वाहशत्माभ्मावात वलश्ल वाहशत्म, याष्ट्रीम वाहशत्म ल बायतीम वाहशत्माच ेस्त्थान 

वलश्ल वाहशत्म –  वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

याष्ट्रीम वाहशत्म – वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

बायतीम वाहशत्म – वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ  

१ .तौरतनक वाहशत्माभ्माव : तत्त्ले आणण हदळा       वॊऩा. चॊद्रळखेय जशागीयदाय 
२.तौरतनक वाहशत्माभ्माव                        लवॊत फाऩट 

३.तौरतनक वाहशत्म : नले शवद्धाॊत आणण उऩमोजन   आनॊद ऩाटीर 

४.वाहशत्म : यॊग आणण तयॊग                   तनशळकाॊत शभयजकय 

५.तौरतनक वाहशत्म आणण भध्ममगुीन भयाठी लाङ्भम  वॊऩा. य. फा. शभयजकय 
६.प्राचीन-अलााचीन वाहशत्मानफुॊध                   वॊऩा. या. गो. नाईकलाड ेआणण इतय 
७.बायतीम वाहशत्माची वॊकल्ऩना                   वॊऩा. द. हद. ऩुॊड े

 

 

ककॊ ला 
  

4T3(C) : वाहशत्माचा वाभाजजक, वाॊस्त्कृततक अभ्माव 

 

घटक – 1 

वाहशत्म आणण वभाज  : अनफुॊध  

वाहशत्मातीर अनबुलवलश्ल आणण वभाजलास्त्तल  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

वाहशत्मातनू प्रकट शोणाये वभाजबाष्ट्म 

वाहशत्माच्मा वाभाजजक  अभ्मावाची वलचायदृष्ट्टी 
वाहशत्माच ेवभाजळास्त्र  

वाहशत्माच्मा वभाजळास्त्राची अध्ममनऩद्धती 
 

घटक – 2 
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वाहशत्म आणण वॊस्त्कृती  : अनफुॊध 

वाहशत्मातीर अनबुलवलश्ल आणण वॊस्त्कृततरुऩ  :  ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 

वाहशत्मातनू प्रकट शोणाये वॊस्त्कृततबाष्ट्म 

वाहशत्माच्मा वाॊस्त्कृततक अभ्मावाची वलचायदृष्ट्टी 
वाहशत्माच ेवॊस्त्कृततकायण 

वाहशत्माच ेवाॊस्त्कृततक अध्ममन 

 

घटक -3 

खारीर वाहशत्मकृतीचा वाभाजजक दृष्ट्टीने अभ्माव  : 

पककया (कादॊफयी) – अण्णाबाऊ वाठे 

जेव्शा भी जात चोयरी शोती ( कथावॊग्रश) – फाफयूाल फागरु 

 

घटक – 4 

खारीर ग्रॊथाॊचा वाॊस्त्कृततक दृष्ट्टीने अभ्माव : 

गरुाभचगयी ( लचैारयक ) – भशात्भा पुरे 

जाततवॊस्त्थेचे उच्चाटन (लचैारयक) – डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .वाहशत्म आणण वभाज                       अवलनाळ वशस्त्रफदु्धे 

२.वभाज आणण वाहशत्म                       वदा कऱ्शाड े

३.वाहशत्म आणण वाभाजजक वॊदबा               या. ग. जाधल  

४.वाॊस्त्कृततक भलू्मलेध                         या. ग. जाधल 

५.करा, वाहशत्म ल वॊस्त्कृती                     या. ग. जाधल 

६.वाहशत्म आणण वाभाजजक वॊदबा                अॊजरी वोभण  

७.वाहशत्माच ेवाभाजजक ल वाॊस्त्कृततक अनफुॊध       भ. व.ु ऩाटीर 

८.बाऴा, वाहशत्मकरा आणण वॊस्त्कृती              वदा कऱ्शाड े

९.वाहशत्माच ेवॊदबा                             शरयश्चॊद्र थोयात  

१०.वाभाजजक ऩरयलतान चचककत्वा आणण बवलतव्म    वॊऩा. ळयद जालडकेय  

११ .वाभाजजक ऩरयलतान आणण भयाठी वाहशत्म        वॊऩा. य. फा. भॊचयकय  

१२.वाहशत्म, वॊस्त्कृती आणण वभाजप्रफोधन          वॊऩा. मोगेंद्र भेश्राभ आणण इतय 
१३.वाहशत्म आणण वभाज                       वॊऩा. नागनाथ कोत्ताऩल्रे  
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१४.आधुतनक भयाठी वाहशत्म आणण वाभाजजकता     वॊऩा. भणृाशरनी ळशा, वलद्मागौयी हटऱक 

१५.वभाजप्रफोधन                              प्र. फा. गजेंद्रगडकय 

१६.तयला                                    आनॊद ऩाटीर  

१७.तऱुल                                    आनॊद ऩाटीर 

१८.तौरतनक वाहशत्माभ्माव : नले शवद्धाॊत आणण उऩमोजन   आनॊद ऩाटीर 

१९.वाहशत्म आणण वभाज                          वॊऩा. नागनाथ कोत्ताऩल्र े 

२०.वाहशत्माचा अन्लमाथा                        नागनाथ कोत्ताऩल्र े

२१ .वाहशत्माचा अलकाळ                         नागनाथ कोत्ताऩल्र े 

२२.वाहशत्माच ेवाॊस्त्कृततक वॊचचत                  प्रल्शाद ररेुकय, केळल तऩेु 

 

  

 

ककॊ ला 
 

4T3(D) :  वॊवलधानभलू्मे आणण वाहशत्म 

 

घटक – 1 

बायताचे वॊवलधान : भरूतत्त्ले ल तत्त्लसान 

बायतीम वॊवलधानाची प्रास्त्तावलका : वॊवलधानभलू्माॊचा वायबतू वभचु्चम 

वायबतू वॊवलधानभलू्मे : वालाबौभ, वभाजलादी, धभातनयऩेष, रोकळाशी, गणयाज्म ;  वाभाजजक, आचथाक ल 

याजनतैतक न्माम ; वलचाय, अशबव्मतती, वलश्लाव, श्रद्धा ल उऩावना माॊचे स्त्लातॊत्र्म ; दजााची ल वॊधीची वभानता ;  
व्मततीची प्रततष्ट्ठा ल याष्ट्राची एकता ल एकात्भता माॊच ेआश्लावन देणायी फॊधुता. 
वॊवलधानभलू्मे ल वाहशत्म : अनफुॊध 

वॊवलधानभलू्माॊचा भयाठी वाहशत्मातनू झारेरा आवलष्ट्काय : आकरन 

 

घटक – 2 

बायतीम वॊवलधान : बायतीम वभाजजीलनाचा ल व्मजततजीलनाचा कामदेळीय भलू्मादळा  
बायतीम वॊवलधानभलू्मे : बायतीम  वभाज, वॊस्त्कृती ल वाहशत्मव्मलशायाची वलचायचौकट   

वॊवलधानभलू्मे ल वाहशत्माच्मा  अनफुॊधाफाफतच्मा ताजत्त्लक वभस्त्मा 
भध्ममगुीन भयाठी वाहशत्म ल वॊवलधानभलू्मे  : स्त्थूर ऩयाभळा 
आधुतनक भयाठी वाहशत्म ल वॊवलधानभलू्मे  : स्त्थूर ऩयाभळा 
वॊवलधानभलू्माॊच्मा वॊफॊधात वाहशत्माकडून अवरेल्मा अऩेषा 
वॊवलधानभलू्माॊच्मा वॊफॊधात आश्लावक ठयणाये वाहशत्मरुऩ ल वाहशत्मप्रलाश  
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घटक – 3 

जोतीऩला (लचैारयक)                     :  नागनाथ कोत्ताऩल्रे 

डॉ. आॊफेडकयाॊचा लचैारयक लायवा (लचैारयक)  :  बा. र. बोऱे 

 

घटक – 4  

जीलनामन ( कवलतावॊग्रश)                : मळलॊत भनोशय 

अस्त्लस्त्थ नामक ( कादॊफयी)               : उत्तभ काॊफऱे 

  

आधायबतू ग्रॊथ : 

बायताचे वॊवलधान : बायत वयकाय ; वलचध, न्माम ल कॊ ऩनी कामा भॊरारम 

[ भशायाष्ट्र याज्माच्मा बाऴा वॊचारनारमाद्लाये अनलुाहदत आणण वॊचारक, ळावन भदु्रण ल रेखनवाभग्री, भशायाष्ट्र 

याज्म, माॊच्माद्लाये बायत वयकायच्मा लतीने प्रकाशळत प्रतीफय शुकूभ भहुद्रत प्रत ] 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .बायतीम वॊवलधान                          अनॊत याऊत 

२.बायतीम स्त्लातॊत्र्म : ऩन्नाव लऴाांचा भागोला         बा. र. बोऱे  

३.आॊफेडकयलाद : तत्त्ल आणण व्मलशाय              यालवाशेफ कवफे 

४.वभाजऩरयलतानाच्मा हदळा                       जनादान लाघभाये 

५.आधुतनकता आणण ऩयॊऩया                       वॊऩा. याजेंद्र व्शोया 
६.वललेक आणण न्माम                            भे. ऩ.ु येग े

७.स्त्लातॊत्र्म, वभता आणण न्माम                    भे. ऩ.ु येग े

८.वललेकाच्मा गोठी                              भ. गॊ. नात ू

९.वललेकलाद, वलसान आणण श्रद्धा                   भे. ऩ.ु येग े

१०.भयाठी वाहशत्मातीर वललेकलाद                 ळरैेंद्र रेंड े

११ .भानल आणण धभाचचॊतन                     यालवाशेफ कवफे 

१२.धभा, वभाज आणण याजकायण                 अळोक चौवाऱकय 

१३.प्रफोधनातीर ऩाऊरखणुा ( गॊ. फा.वयदाय )       वॊऩा. तनभारकुभाय पडकुरे 

१४.वलवाले ळतक आणण बायतातीर वभतावलचाय      बा. र. बोऱे 

१५. याजकीम बायत                            बा. र. बोऱे                          

१६.वभाजप्रफोधन                              वॊऩा. प्र. फा. गजेंद्रगडकय                                                       

१७.बायतीम प्रफोधन                           वॊऩा. हद. के. फेडकेय, बा. ळॊ. बणग े
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4T4(A) : प्रवायभाध्मभ ेआणण वाहशत्मव्मलशाय 
 

घटक – 1 

प्रवायभाध्मभ ेम्शणजे काम ? 

ऩायॊऩरयक प्रवायभाध्मभाॊच ेस्त्लरूऩ  

आधुतनक प्रवायभाध्मभ ेल वॊलादकौळल्म 

आधुतनक प्रवायभाध्मभाॊच ेप्रकाय : भहुद्रत प्रवायाभाध्मभ,े दृक-श्राव्म प्रवायभाध्मभ े

प्रवायभाध्मभाॊचा वभाजालय शोणाया ऩरयणाभ ल प्रवायभाध्मभाॊची प्रबालळीरता 
 

घटक – 2 

प्रवायभाध्मभ ेआणण वाहशत्मव्मलशाय  : वशवॊफॊध 

भहुद्रत प्रवायभाध्मभ े :   लतृ्तऩर,े तनमतकाशरके, भाशवके  

भहुद्रत प्रवायभाध्मभाॊकरयता आलश्मक अवरेरे बावऴक रखेनकौळल्म ल वाहशजत्मक वॊलादकौळल्म  

भहुद्रत भाध्मभाॊवाठी रेखनाच ेस्त्लरूऩ 

लतृ्तऩरीम रखेन –अग्ररेख, वदये, फातभी, भरुाखती, ग्रॊथऩयीषणे, लतृ्तवॊकरन, रयऩोटााज इत्मादी 
भहुद्रत भाध्मभाॊवाठी प्रभाण रेखनवलऴमक तनमभ आणण भहुद्रतळोधन 

 

घटक – 3 

दृक-श्राव्म प्रवायभाध्मभ े: नबोलाणी, दयूचचरलाणी, वॊगणक,भोफाईर(भ्रभणमॊर), इॊटयनेट(भाहशतीचे भशाजार)  

दृक-श्राव्म प्रवायभाध्मभाॊकरयता आलश्मक अवरेरे बावऴक ल वाहशजत्मक वॊलादकौळल्म 

श्राव्म प्रवायभाध्मभाॊकरयता रखेन ल लाचन – फातम्मा, लातााराऩ, , श्रुततका, भरुाखती, वरूवॊचारन इत्मादी 
दृक-श्राव्म प्रवायभाध्मभाकरयता रेखन ल वादयीकयण - फातम्मा, ऩटकथा, भरुाखती, वरूवॊचारन इत्मादी 
दृक-श्राव्म प्रवायभाध्मभाॊवाठी कुळर ल अत्माधतुनक जनवॊलादाची अवरेरी आलश्मकता 
 

घटक – 4  

भाहशती तॊरसानाच्मा अत्माधतनक वाधनाॊभध्मे बाऴाकौळल्म ल वाहशत्मकौळल्माचा शोणाया लाऩय 

वॊगणक, इॊटयनेट, भल्टीभीडडमा, ळोध ऩरकारयता, लेफ ऩरकारयता आणण बाऴा, वाहशत्मव्मलशाय 

भहुद्रत ल दृक-श्राव्म भाध्मभाॊवाठी लतृ्त वॊकरनाच ेस्त्लरूऩ 

भहुद्रत ल दृक-श्राव्म भाध्मभाॊवाठी जाहशयात रेखनाच ेस्त्लरूऩ 
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दृक-श्राव्म भाध्मभाॊवाठी ऩटकथा रखेनाच ेस्त्लरूऩ 

 

वॊदबा ग्रॊथ 

१ .वॊलादळास्त्र                                 श्रीऩाद बारचॊद्र जोळी 
२.बायतीम यॊगबभूी                             आद्म यॊगाचामा  
३.अशबनम ळास्त्र ( स्त्टातनस्त्रालस्त्की)              अन.ु ल. श. गोऱे 

४.वॊऩादन  : स्त्लरूऩ ल कामा                   मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भतुत वलद्माऩीठ, नाशळक 

५.फातभीची कामाषेर े                        मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भतुत वलद्माऩीठ, नाशळक 

६.दयूदळानवाठी रखेन                        केळल केऱकय 

७.जाहशयातीच ेमगु                          केळल केऱकय 

८.गीतमारी                                भाधल भोशोऱकय 
९.वॊगीतळास्त्राचा अभ्माव                    फी. आय. देलधय 

१०.वजानात्भक रेखन                       आनॊद ऩाटीर 

११ .भयाठी रखेन भागादशळाका                  माजस्त्भन ळखे 

१२.बमॊकय वुॊदय भयाठी बाऴा                  द. हद. ऩुॊड े

१३.ऩरकारयतचेा स्त्लबाल                       र. ना. गोखर े

१४.पीचय यामहटॊग                           प्रवन्नकुभाय अकरजूकय 

१५.ऩरकारयता :  स्त्लरूऩ आणण चचककत्वा         भशालीय जोंधऱे 

१६.जाहशयात ळास्त्र                           लॊदना खेडीकय  

१७.व्मालशारयक भयाठी बाऴा                   ळयहदनी भोहशत े

१८.लखैयी                                  अळोक केऱकय  

१९.व्मालशारयक ल व्मालवातमक रेखनप्रणारी       भधुकय भोकाळी 
२०.भयाठी वाहशत्म : काशी रेखनफॊध             वधुाकय ळरेाय 

 

 

  

 

ककॊ ला 
 

4T4(B) :  चचरऩट आणण वाहशत्म 

 

घटक – 1 

वाहशत्म आणण चचरऩट  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध 
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वाहशत्मातीर कथारुऩ आणण चचरऩटतनशभाती 
वाहशत्मातीर कथारूऩाचे भाध्मभाॊतय आणण चचरऩटाची कथालस्त्त ू

वाहशत्माची  बाऴा आणण चचरऩटाची बाऴा : अनफुॊध 

भयाठी वाहशत्मकृतीॊलयीर चचरऩटतनशभाती  : स्त्थूर ऩयाभळा 
 

घटक – 2 

चचरऩट ऩटकथारखेन : तॊर ल कौळल्मे 

भयाठी चचरऩटाची ऩटकथा  
चचरऩटाच्मा ऩटकथारेखनाची भरूतत्त्ले 

ऩटकथा वॊयचना आणण ऩटकथेचे वलवलध घटक  

भयाठी चचरऩटाच्मा ऩटकथा  : स्त्थूर ऩयाभळा 
 

घटक – 3 

वाहशत्मकृतीॊलयीर चचरऩटतनशभातीॊचा अभ्माव  :  

‘फनगयलाडी’ चचरऩट  ( भऱू कादॊफयी - फनगयलाडी : व्मॊकटेळ भाडगऱूकय)  

‘नटयॊग’ चचरऩट ( भऱू कादॊफयी – नटयॊग : आनॊद मादल ) 

 

घटक – 4  

चचरऩटाॊच्मा ऩटकथारेखनाचा अभ्माव : 

‘वाभना’ चचरऩट (ऩटकथारेखन : वलजम तेंडुरकय ) 

‘कोटा’ चचरऩट (ऩटकथारखेन : चतैन्म ताम्शणे ) 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ  

१ .भयाठी चचरऩटाची  ऩटकथा                  अतनर वऩकाऱ 

२.बायतीम चचरऩट                           भाधल ळलेाऱे 

३.चरत ्चचरऩट                             अरुण खोऩकय  

४.शवनेभाची गोष्ट्ट                            अतनर झणकय 

५.चचरकथा                                 अळोक याणे 

६.फखय शवनेभाची                            लवॊत वाठे 

७.चचरऩटाच ेवौंदमाळास्त्र                       वतीळ फशादयू 

८.चचरऩट  : एक प्रलाव                      अळोक याणे 

९.गाजरेर ेवलदेळी चचरऩट                     ळाॊता ळऱेके 
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१०.एका स्त्टुडडओच ेआत्भलतृ्त                  प्रबाकय ऩेंढायकय 

११ .गदा यानात बय दऩुायी                     वलजम ऩाडऱकय 
१२.ळटूीॊग                                  श्री. दा. ऩानलरकय 
१३.कपल्भ मारा                             बाई बगत 

१४.शवनेभा का वभाजळास्त्र                   जफयीभर ऩायख 

 

 

 

 

ककॊ ला 
 

4T4(C)  : स्त्रीलादी वाहशत्म 

 

घटक – 1 

स्त्रीलादी वाहशत्म : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

स्त्रीलादी वाहशत्माची ताजत्त्लक बशूभका 
स्त्रीलादी वाहशत्माच्मा तनशभातीवॊफॊधीची कायणभीभाॊवा 
जस्त्रमाॊचे रेखन ल स्त्रीलादी रखेन  : वाम्मबेद 

बायतीम वभाजलास्त्तल, धभालास्त्तल, शरॊगबेदलास्त्तल आणण स्त्रीलादी वाहशत्म  : ऩयस्त्ऩयवॊफॊध  

  

घटक – 2 

स्त्रीलादी वाहशत्माच्मा तनशभातीभागीर वाभाजजक ल वाॊस्त्कृततक ऩाश्लाबभूी 
स्त्रीलादी  वाहशत्मातीर प्रभखु आळमवरू े

स्त्रीलादी  वाहशत्माच ेअशबव्मजततरूऩ 

स्त्रीलादी  वाहशत्मातीर वलवलध वाहशत्मप्रकायाॊची ऐततशाशवक जडणघडण 

 

घटक – 3  

स्त्रीऩरुुऴतरुना ( लचैारयक)   :  तायाफाई शळॊदे 

उत्खनन ( कादॊफयी)           : गौयी देळऩाॊड े

  

घटक – 4  

भी शबडल ूऩाशत ेवभग्राळी डोऱा (कवलता)    : प्रसा ऩलाय 
जशन्नभ ( तनलडक प्रततभा जोळी - कथा )   :  वॊऩादक - ऩषु्ट्ऩा बाले 
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वॊदबा ग्रॊथ 

१ .स्त्री-वाहशत्माचा भागोला  : खॊड १ , २, ३      वॊऩा. बायतीम वलद्माऩीठ अशबभत वलश्लवलद्मारम 

२.स्त्रीलादी वभीषा : स्त्लरूऩ ल उऩमोजन        अजश्लनी धोंगड े

३.१९६० नॊतयची वाभाजजक ऩरयजस्त्थती ल वाहशत्मातीर नले प्रलाश    आनॊद मादल 

४.आधुतनक भयाठी कलतमरीॊची कवलता          या. ग. जाधल 

५.कथा गौयीची                             वॊऩा. वलद्मा फाऱ ल इतय 
६.भयाठी रणेखका :  चचॊता आणण चचॊतन         बारचॊद्र पडके 

७.स्त्रीलाद                                 वॊऩा. वभुती राॊड े

८.द वेकॊ ड वेतव  ( शवभोन द फोव्शुआय)        अन.ु करुणा गोखर े

९.जस्त्रमाॊची नलकथा : लाटा आणण लऱणे        भॊगरा लयखेड े

१०.स्त्रीप्रश्नाॊची लाटचार : ऩरयलतानाच्मा हदळनेे   वलद्मतु बागलत 

११ .स्त्रीवलकावाच्मा ऩाऊरखणुा                वॊऩा. स्त्लाती कले 

 १२.बायतीम वॊदबाातनू स्त्रीलाद, स्त्रीलादी वभीषा आणण उऩमोजन  ळोबा नाईक 

१३.ततवऱ्मा त्रफ ॊदचू्मा ळोधात                    ताया बलाऱकय 

१४. स्त्रीलादी वलचाय आणण वभीषेचा भागोला      ळोबा ऩाटीर 

१५.भयाठी कथचेी जस्त्थततगती                  अॊजरी वोभण 

१६.स्त्रीलाद : एक दृजष्ट्टषेऩ                   अरुणा वफाणे 

१७.चौकट                                 वॊऩा. वलराव खोर े

१८.स्त्रीशरणखत कादॊफऱ्मा : पे्रयणा आणण प्रलतृ्ती   वलद्मा देलधय  

१९.स्त्रीवलकावाचे नले क्षषततज                 वॊऩा. स्त्लाती कले  

२०.स्त्रीप्रश्नाॊची चचाा : एकोणणवाले ळतक        प्रततबा यानड े

२१ .जस्त्रमाॊचे गद्मरेखन                      भधुफारा खोऩड े

२२.स्त्रीशरणखत वाहशत्म : वॊदबा आणण चचककत्वा   वॊऩा. आळतुोऴ ऩाटीर 

२३.जस्त्रमाॊची कादॊफयी                         वॊऩा. येखा इनाभदाय वाने 

२४.जस्त्रमाॊचे कथारखेन                       वॊऩा. अरुणा ढेये 

२५.भयाठीतीर जस्त्रमाॊची कवलता                 प्रबा गणोयकय  

२६.भयाठी कादॊफयी : जस्त्रमाॊचे मोगदान          प्रशभरा शबरुड 
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ककॊ ला 
 

4T4(D) : अनलुाहदत बायतीम वाहशत्माचा अभ्माव  

 

घटक – 1 

बायतीम वाहशत्म  : वॊकल्ऩना ल स्त्लरूऩ 

बायतीम वाहशत्माच ेदेळऩातऱीलयीर वाहशत्मषेरात स्त्थान 

बायतीम वाहशत्माची आळमगत लशैळष्ट्ट्मे 

बायतीम वाहशत्माची अशबव्मजततऩय लशैळष्ट्ट्म ेल अनलुादातीर तत्वॊफॊचधत वभस्त्मा 
बायतीम वाहशत्माच े भयाठीतीर अनलुाद : स्त्थूर ऩयाभळा 
 

घटक – 2 

आयण्मक (कादॊफयी) – वलबतूतबऴूण फॊधोऩाध्माम   : ळॊकय फाऱाजी ळास्त्री  
वऩलळ्मा छरीलारी भरुगी (रघकुादॊफयी) – उदम प्रकाळ  : अनलुाद – गणेळ वलवऩतु े

 

घटक – 3 

वभकारीन हशॊदी कवलता   : अनलुाद – चॊद्रकाॊत ऩाटीर 

जेयफॊद (कवलतावॊग्रश) – भॊवयू एजाज जोळ  : अनलुाद – रोकनाथ मळलॊत 

 

घटक – 4 

अनॊतभतूी माॊच्मा कथा (कथावॊग्रश)   : अनलुाद – उभा कुरकणी 
आधेअधुये ( नाटक ) – भोशन याकेळ  : अनलुाद – वलजम तेंडुरकय 

 

 

वॊदबा ग्रॊथ  

१ .बाऴाॊतयभीभाॊवा                            कल्माण काऱे, अॊजरी वोभण 

२.बाऴाॊतय                                  वॊऩा. यभेळ लयखेड े

३.बाऴाॊतय चचककत्वा                          भधकुय भोकाळी  
४.बाऴाॊतय                                  वदा कऱ्शाड े

५.अनलुादभीभाॊवा                            केळल तऩेु 

६.तौरतनक वाहशत्माभ्माव : तत्त्ले आणण हदळा  वॊऩा. चॊद्रळखेय जशागीयदाय  

७.तौरतनक वाहशत्माभ्माव                      लवॊत फाऩट 

८.तौरतनक वाहशत्माभ्माव नले शवद्धाॊत आणण उऩमोजन   आनॊद ऩाटीर  
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९.अनलुाद करा                              एन. ई. वलश्लनाथ अय्मय 

१०.अनलुाद वलसान                           नगेंद्र 

११ .अनलुाद वलसान : शवद्धाॊत एलॊ अनपु्रमोग       नगेंद्र  

१२.अनलुाद : शवद्धाॊत औय वभस्त्माएॉ             यलीॊद्रनाथ श्रीलास्त्तल 

१३.अनलुाद : शवद्धाॊत औय प्रमोग                जी. गोऩीनाथन 

१४.Translation Studies                    Susan Bassnatt, Mc Guire 

१५.Stylistics of Literary Translation        Vilas Sarang  

 

 

  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                प्रश्नऩत्ररकेचा आयाखडा 
गणुवलबाजन : वर I, II, III  ल IV वाठी 

 

प्रत्मेक रेखी वराॊत ऩयीषा - 80 गणु  

प्रत्मेक वराॊतीर अॊतगात भलू्मभाऩन - 20 गणु  

प्रत्मेक वरातीर प्रत्मेक प्रश्नऩत्ररकेचे एकूण गणु - 100 गणु 

प्रत्मेक वराच ेएकूण गणु  - 400 गणु 
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एभ. ए. भयाठी ऩदली ऩयीषा – 1600 गणु  

प्रश्नऩर : गणुवलबाजन  : एकूण गणु : 80  

प्रत्मेक प्रश्नऩत्ररकेरा एकूण के्रडडट  - 4  

                                   प्रश्नऩत्ररकेचे  स्त्लरूऩ  

1. अभ्मावक्रभातीर तनधाारयत चायशी घटकाॊलय प्रश्नऩत्ररकेभध्मे प्रश्न याशतीर ल प्रत्मेक प्रश्नऩत्ररका चाय शे्रमाॊकाची 
(के्रडडट) याशीर. 

2. प्रत्मेक प्रश्नऩत्ररकेभध्मे प्रत्मेकी 16 गणुाॊच ेप्रश्न याशतीर ल त ेवला अतनलामा याशतीर. 

3. चाय घटकाॊलय चाय प्रश्न अॊतगात ऩमाामाॊवश याशतीर. 

4. ऩाचला प्रश्न अतनलामा अवनू त्मात प्रत्मेक घटकालय प्रत्मेकी चाय गणुाॊचे प्रश्न वलचायरे जातीर. त्माॊना वभान 

गणु अवनू त्माॊत अॊतगात ऩमााम याशणाय नाशी. 

5. प्रत्मेक प्रश्नऩत्ररका 3 तावाॊची याशीर. 

6. अभ्मावऩत्ररकेची रखेी ऩयीषा शी  80 गणुाॊची याशीर ल अॊतगात भलू्मभाऩन  20 गणुाॊचे याशीर. अॊतगात 

भलू्मभाऩनात तनधाारयत कयण्मात आरेरे  20  गणु वलद्माथ्मााचे  प्रकल्ऩ,  लगा-चचाावर वादयीकयण,  लगाातीर 

उऩजस्त्थती ल भौणखकी ऩयीषा मा घटकाॊलय आधारयत याशतीर.  

7. अभ्मावऩत्ररकेत उत्तीणा शोण्मावाठी वलदमाथ्मााने रखेी ऩयीषा ल  अॊतगात भलू्मभाऩन माभध्मे  एकत्ररतऩणे 

ककभान 40% गणु शभऱवलणे आलश्मक आशे. 
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