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उद्दिष्टे – १) भयाठी रलरतगद्माचे स्लरूऩ जाणून घेणे. 
 २) भयाठी रलरतगद्माची ऩयंऩया अभ्मावणे. 
 ३) रलरतगद्माच्मा ठऱक प्रकायांचा अभ्माव कयणे. 
 ४) नेभरेल्मा वाद्दशत्मकृतींच्मा आधायाने रलरतगद्माच्मा ठऱक प्रकायांची ललैळष््मे अभ्मावणे 

 

ननष्ऩत्ती (PSO) – १) भयाठी रलरतगद्माचे स्लरूऩ ल ऩयंऩया मांचा वकू्ष्भ ऩरयचम शोईर.  
                २) भयाठी रलरतगद्म रेखनातीर वलवलध प्रकाय जाणून घेता मेईर. 
                ३) भयाठी रलरतगद्म रेखनातीर आत्भावलष्कायाचे स्लरूऩ वभजेर.  
                ४) रलरतरेखन कयण्माची कौळल्मे आत्भवात कयता मेतीर. 
 

नेभरेल्मा वाद्दशत्मकृती – १) वगंचित्र े– ऩ.ु ऱ. देशऩांड,े साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद 

                    २) मौनराग – महेश एऱकंुिवार, मौज प्रकाशन, मुबंई 

                    ३) ऋतुिक्र – दगुाा भागवत, ऩॉप्यऱुर प्रकाशन, मुबंई   

 

क्र. अभ्मावघटकांचे वललयण  शे्रमांक  तालवका  गणु  

१  ऱलऱतगद्यािे स्वरूऩ व प्रकार. मराठी ऱलऱतगद्यािी ऩरंऩरा 
 रलरतगद्माचे स्लरूऩ, अन्म वाद्दशत्मप्रकायांऩेषा लेगऱेऩण     

 रलरतगद्मातीर लास्तलाचे ल वत्माचे स्लरूऩ, रलरतगद्मातीर भी 
आणण आत्भऩयतचेे भशत्त्ल   

 रलरतगद्माचे प्रभखु प्रकाय ( रलरत ननफधं, आत्भकथन, व्मक्ततचचत्र,े 

प्रलावलणणन)    
 भयाठी रलरतगद्माची ऩयंऩया    
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२  प्रवासवणान – वगंचित्र े– ऩ.ु ऱ. देशऩांड,े साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद 

 प्रलावलणणन मा वाद्दशत्मप्रकायाचे स्लरूऩ, ललैळष््मे ल प्रकाय  

 भयाठीतीर प्रलावलणणनऩय रेखनाची ऩयंऩया   
 लगंचचत्र ेभधीर अनबुलवलश्लाचे स्लरूऩ     
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 लगंचचत्र ेमा प्रलावलणणनाचे लाड्भमीन वलळऴे    

३  आत्मकथन – मौनराग – महेश एऱकंुिवार, मौज प्रकाशन, मुबंई 

 आत्भकथन मा वाद्दशत्मप्रकायाचे स्लरूऩ, ललैळष््मे ल प्रकाय     

 भयाठीतीर आत्भकथनऩय रेखनाची ऩयंऩया    
 भौनयाग भधीर अनबुलवलश्लाचे स्लरूऩ       

 भौनयाग ची लाड्भमीन ललैळष््म े 
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४  ऱलऱत ननबधं – ऋतुिक्र – दगुाा भागवत, ऩॉप्यऱुर प्रकाशन,  

 रलरतननफधं मा वाद्दशत्मप्रकायाचे स्लरूऩ, ललैळष््मे ल प्रकाय    

 भयाठी रलरतननफधंाची लाटचार    

 ऋतुचक्र  भधीर अनबुलवलश्लाचे स्लरूऩ          

 ऋतुचक्र  भधीर रेखनाची लाड्भमीन ललैळष््म े  
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एकूण  ४  ६०  १००  

 

अतंगणत ऩयीषाऩद्धती – १) २५ गणुांच्मा दोन ऩयीषा घेणे आलश्मक आशे. त्मांच्मा गणुांची वयावयी काढून अतंगणत ऩयीषेचे 
गणु भानाले. 

२) मा वलऴमाची अतंगणत ऩयीषा घेताना प्रकल्ऩ / लगणऩयीषा / रघपु्रकल्ऩ / वादयीकयण 
इ. स्लरुऩात घ्माली.  

 

वदंबणवाद्दशत्म - १) भयाठी लाड्भमाचा इनतशाव, खंड ७ ला, वऩंा. या. ग. जाधल, भ. वा. ऩ., ऩणेु, २००९ / 
२०१० 

              २) भयाठी लाड्भमाचा इनतशाव, खंड ६ ला, वऩंा. गो. भ. कुरकणी / ल. द्दद. कुरकणी, ऩणेु,     

                १९८८  

 २) प्रदक्षषणा ( खंड १ ल २ ), वऩंा. जमतं लष्ट. कॉक्न्टनेन्टर प्रकाळन, ऩणेु, आ.७ ली, १९८०  

 ३) भयाठी वाद्दशत्म : प्रेयणा ल स्लरूऩ, वऩंा. शातकणंगरेकय / ऩलाय, ऩॉप्मरुय प्रकाळन, भुफंई.  
                 १९८२  

 ४) भयाठी रघनुनफधंाचा जनक कोण? – ना. वी. पडके, कुरकणी ग्रथंागाय, ऩणेु, १९७६   

 ५) वाद्दशत्म : अध्माऩन ल प्रकाय, वऩंा. श्री. ऩ.ु बागलत, भौज प्रकाळन, भुफंई, १९८७  

 ६) प्रलावलणणन : एक लाङ्भमप्रकाय, लवतं वालतं, भुफंई, १९८७   

              ७) चरयत्र – आत्भचरयत्र (ततं्र ल इनतशाव), अ. भ. जोळी, नागऩयू, १९५६  

      

 

                       
 
 


