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उद्दिष्टे – १) भावाांतर प्रक्रियेचे स्ळरूऩ अभ्याशणे 

 २) भावाांतर ळ रुऩाांतर यातीऱ भेद  आणण भावाांतर प्रक्रियेतीऱ अडचणी शमजून घेणे 

 ३) नेमऱेल्या शाद्दषत्यकृतीांच्या आधाराने  भावाांतररत शाद्दषत्याची ळशैऴष््ये ऱसात घेणे 

 ४) भावाांतररत कृतीांच्या मलू्यमाऩनाचे ननकव जाणून घेणे  

 

ननष्ऩत्ती (PSO) – १) भावाांतर प्रक्रियेचे स्ळरूऩ प्रत्यस अनभुळता येईऱ.  
                २) भावाांतर करण्याची वळवळध कौऴल्ये ळ तांत्र ेशऴकता येतीऱ.                   

                  ३) स्ळत: भावाांतर करण्याचा आत्मवळश्ळाश शमलळता येईऱ. 
                  ४) भावाांतररत कृतीांची उत्तम शमीसा करण्याची समता ळाढेऱ. 

 
  

 

नेमऱेऱी ऩसु्तके –  १) आरण्यक ( बांगाऱी) – वळभनूतभवूण बांडोऩाध्याय अन,ु- ऴांकर बाऱाजी ऴास्त्री, 
शाद्दषत्य     

                  अकादमी, नळी द्ददल्ऱी 
२) नतरीांछ ( द्दषांदी ) ऱे.- उदय प्रकाऴ अन.ु- जयप्रकाऴ शाळांत, ऱोकळाङ्मय गषृ, मुांबई 

३) नागमांडऱ ( कन्नड) ऱे.- गगरीऴ कानााड अन,ु -उमा कुऱकणी, ऩॉप्यऱुर प्रकाऴन, मुांबई. 
 

ि. अभ्याशघटकाांचे वळळरण  शे्रयाांक  ताशशका  गणु  

१  भाषाांतर प्रक्रक्रयेचे स्वरूप  

 ऱशऱत शाद्दषत्याच्या भावाांतराची प्रक्रिया, भावाांतराचे प्रकार     

 भावाांतर ळ रुऩाांतर यातीऱ शाम्यभेद    

 ऱशऱत शाद्दषत्याच्या भावाांतरातीऱ अडचणी -  शाद्दषत्यप्रकारानशुार      

 ऱशऱत शाद्दषत्याच्या भावाांतरातीऱ अडचणी – काल, शांस्कृती, ळाङ्मय 
ऩरांऩरा यातीऱ भेदानशुार   

१  १५  २५  

२  आरण्यक  

 आरण्यक मधीऱ अनभुळ वळश्ळ   

 भावाांतररत कृती या दृष्टीने अरण्यक चे यऴाऩयऴ    

१  १५  २५  



 आरण्यक मधीऱ भावचेे स्ळरूऩ     

 आरण्यक चे ळाड्मयीन वळऴवे    

३  ततर ांछ  

 नतरीांछ मधीऱ अनभुळ वळश्ळ   

 भावाांतररत कृती या दृष्टीने नतरीांछ चे यऴाऩयऴ    

 नतरीांछ मधीऱ भावचेे स्ळरूऩ     

 नतरीांछ चे ळाड्मयीन वळऴवे    

१  १५  २५  

४  नागमांडऱ  

 नागमांडऱ मधीऱ अनभुळ वळश्ळ   

 भावाांतररत कृती या दृष्टीने नागमांडऱ चे यऴाऩयऴ    

 नागमांडऱ मधीऱ भावचेे स्ळरूऩ     

 नागमांडऱ चे ळाड्मयीन वळऴवे    

१  १५  २५  

 एकूण  ४  ६०  १००  

 

अांतगात ऩरीसाऩद्धती – १) २५ गणुाांच्या दोन ऩरीसा घेणे आळश्यक आषे. त्याांच्या गणुाांची शराशरी काढून त ेअांतगात 
ऩरीसेचे गणु मानाळे. 
 २) या वळवयाची अांतगात ऩरीसा घेताना प्रकल्ऩ / ळगाऩरीसा / ऱघपु्रकल्ऩ / शादरीकरण 

 इ. स्ळरुऩात घ्याळी. 
 

शांदभाशाद्दषत्य - १) भावाांतरमीमाांशा, शांऩा. काले / शोमण, प्रनतमा प्रकाऴन, ऩणेु 

 २) तर्ाडकर भावाांतर ऩाठमाऱा, शांऩा. चांऩानेरकर, २००४, मॅजेस्स्टक प्रकाऴन, मुांबई 

 ३) राजा शऱयर, गो. वळ. करांदीकर, ऩॉप्यऱुर प्रकाऴन, मुांबई. 
 ४) भावाांतर, अऴोक केलकर, मराठी वळश्ळकोऴ र्ांड १२, १९८५ 

 ५) आधुननक भावावळहान : शशद्धाांत आणण उऩयोजन, डॉ. शमशऱ ांद माऱऴ,े ऱोकळाङ्मयगषृ, 

मुांबई, १९९५. 
 ६) शाद्दषत्य : अध्याऩन ळ प्रकार, शांऩा. श्री. ऩ.ु भागळत, मौज प्रकाऴन ळ ऩॉप्यऱुर प्रकाऴन 
मुांबई 

  ७) भावाांतर, शदा कऱ्षाड,े ऱोकळाङ्मयगषृ, मुांबई.   
 

 


