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उद्दिष्टे – १) मराठी स्रीसाद्दित्याचे सि् रूप जाणून घेणे.  
२) मराठी स्रीसाद्दित्याची परंपरा अभ्यासणे.  
३) मराठी स्रीसाद्दित्यातील बिलत्या जाणणणा समजून घेणे.  
४) नेमलेल्या साद्दित्यकृतींच्या आधारे मराठी स्रीसाद्दित्याची ि   सशष््ये अभ्यासणे.  
अभ्यासघटक – १) मध्ययुगीन मराठी स्रीसाद्दित्याची परंपरा  
२) आधुतनक मराठी स्रीसाद्दित्याची परंपरा  
३) संत जनाबाई (चररर ि  काव्य) – संपा. चचटणीस ि  कायथकाररणी, श्री संत जनाबाई सशक्षण संस्र ्ा, गंगाखेड, 
अनमोल प्रकाशन, पुणे  
४) आंधळयांच्या गाई – 
मेघना पेठे, रािजंस 
प्रकाशन, पुणे क्र.  

अभ्यासघटकांचे विि रण  ताससका  गुण  

१   
अ) मध्ययुगीन मराठी 
स्रीसाद्दित्यामागील 
पे्ररणा  
आ) मध्ययुगीन मराठी 
स्रीसाद्दित्यामधून प्रकट 
ि  ोणारे स्रीजीि नाचे 
प लू  
इ) मध्ययुगीन मराठी 
स्रीसाद्दित्यातील 
स्रीजाणणणेचे सि् रूप  
ई) मध्ययुगीन मराठी 
स्रीसाद्दित्याच ेसि् रूप 
ि  ि  ेगळेपण  
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२  आधुननक मराठी 
स्त्त्त्रिीसाहि्य – 
स्त्तति्ााािाांत्र्यपूिाय 
काळ  
अ) सि्  ातंत्र्यपूि थ 
काळातील 
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स्रीसाद्दित्यामागील 
पे्ररणा, स्रीसाद्दित्यामधून 
प्रकट ि  ोणारे 
स्रीजीि नाचे प ल,ू 
स्रीजाणणणेचे सि् रूप  
आ) या काळातील मराठी 
स्रीसाद्दित्याच ेसि् रूप 
ि  ि  ेगळेपण  
 
आधुननक मराठी 
स्त्त्त्रिीसाहि्य – 
स्त्तति्ााािाांत्र्योति्ार 
काळ  
इ) सि्  ातंत्र्योत्तर 
काळातील 
स्रीसाद्दित्यामधून प्रकट 
ि  ोणारे स्रीजीि नाचे 
प लू  
ई) स्रीि  ािाच्या 
प्रभाि  ामुळे या 
काळातील मराठी 
स्रीसाद्दित्यातील 
बिललेल्या स्रीप्रततमेचे 
सि् रूप ि  ि  ेगळेपण  
 

३  संिा जनाबाई (चररत्र िा 
काव्य)  
अ) जनाबाईच्या 
अभंगांमधून व्यतत 
ि  ोणारे मध्ययुगीन 
काळातील स्रीजीि नाच े
प लू  
आ) जनाबाईच्या 
अभंगांमागील विविध 
पे्ररणा ि  स्रीमनाचे 
िशथन  
इ) जनाबाईच्या 
अभंगांमधून व्यतत 
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ि  ोणारी स्रीजाणीि   
ई) जनाबाईच्या अभंगांचे 
सि् रूप ि  ि  ेगळेपण  
 

 

अंतगथत परीक्षापद्ती – १) २५ गुणांच्या िोन परीक्षा घेणे िआश्यक िआ े. त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून अंतगथत 
परीक्षेच ेगुण मानाि  े.  
२) या विषयाची अंतगथत परीक्षा घेताना प्रकल्प / ि गथपरीक्षा / लघुप्रकल्प / सािरीकरण इ. सि् रुपात घ्याि  ी.  
संिभथसाद्दित्य - १) स्रीसाद्दित्याचा मागोि  ा ( खंड १ त े४ ), संपा. मंि खांडगे ि  इतर, साद्दित्यपे्रमी 
भचगनीमंडळ, पुणे  
२) अधे आकाश, अक्शि् नी धोंगड,े द्ििलीपराज प्रकाशन, पुणे  
३) संत ककतयरी – इंिमुती शेि डे, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.  
४) मराठी लेणखका : चचंतन ि  चचंता, भालचंद्र फडके  
५) लोकसाद्दित्यातील स्रीप्रततमा, तारा भभाळकर  
६) मराठी ि  ाड्मयाचा इतततास, संपा. रा. ग. जाधध, म. सा. प., पुणे  
७) स्रीसलणखत मराठी कािंबरी, संपा. अरुणा ढेरे, २०१३, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे  
८) स्रीसलणखत मराठी कर ्ा, संपा. अरुणा ढेरे, २०१४, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे  
९) १९८० नंतरचे स्री-तनसमथत कननपर साद्दित्य, संपा. पुष्पलता राजापुरे-तापस, २०१०  
शब्ििालय प्रकाशन, श्रीरामपूर 


