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पयाायी अभ्यासपत्रत्रका क्र. २ : ५ – अ – स्त्त्रीवाद आणि स्त्त्रीवादी समीऺा  
सगंिक क्रमांक - 204701     

  

उद्दिष्टे - १) स्त्रीलाद मा वलचायवयणीचे स्त्लरूऩ अभ्मावणे 

 २) स्त्रीलादाचे प्रभखु प्रलाश वभजून घेणे 

 ३) स्त्रीलादी वभीषा, ततचे प्रकाय आणण लेगऱेऩण जाणून घेणे. 
 ४) नेभरेल्मा वाद्दशत्मकृतीची स्त्रीलादी वभीषा कयणे  

 

तनष्ऩत्ती (PSO) – १) स्त्रीलाद मा वलचायवयणीचे स्त्लरूऩ ल प्रलाश माांचा वकू्ष्भ ऩरयचम शोईर.  
                २) स्त्रीलादी वभीषा ऩद्धतीचे लेगऱेऩण वभजेर.                  

                  ३) स्त्रीलादी वभीषा ऩद्धतीचे उऩमोजन कयण्माची षभता तनभााण शोईर  

Sarv  
  

उऩमोजनावाठी नेभरेरी ऩसु्त्तके – आशे शे अवां आशे – गौयी देळऩाांड े

                           ततची कथा – वांऩा, - भांगरा आठल्मेकय 
(मा दोन वांग्रशाांतीर कथा उऩमोजनावाठी तनलडाव्मा) 
 

                     

क्र. अभ्मावघटकाांचे वललयण  शे्रमाांक  तासवका  गणु  

१  स्त्त्रीवाद  

 स्त्रीलाद मा वलचायवयणीचे स्त्लरूऩ ल ऩार्शलाबभूी      
 वऩतवृत्ताक वभाजव्मलस्त्थेचे स्त्लरूऩ ल स्त्रीची अबालात्भक प्रततभा     
 वऩतवृत्ताक वभाजव्मलस्त्थेतीर वांस्त्थाांभापा त शोणाये स्त्रीच्मा 

अस्स्त्तत्लाचे खच्चीकयण, स्त्री-ऩरुुऴ वलऴभता ल ततचे उदात्तीकयण   

 अन्म भानलतालादी वलचायवयणीऩेषा स्त्रीलादाचे लेगऱेऩण    

१  १५  २५  

२  स्त्त्रीवादाचे प्रमखु प्रवाह 

 उदायभतलादी स्त्रीलाद    

 भार्कवालादी स्त्रीलाद     

 जशार स्त्रीलाद      

१  १५  २५  



 बायतीम स्त्रीलाद     

३  स्त्त्रीवादी समीऺा, तिचे प्रकार, जेन्डर सकंल्पना 
 स्त्रीलादी वभीषा ऩद्धतीची उद्दिष्टे    

 स्त्रीलादी वभीषा ऩद्धती  ( feminist criticism )    

 स्त्रीकें द्री वभीषा ऩद्धती ( gynocritics)  

 जेन्डय वांकल्ऩना ल ततचे भशत्त्ल     

१  १५  २५  

४  स्त्त्रीवादी समीऺापद्धिीचे उपयोजन 

 स्त्रीलादी वभीषा ऩद्धतीचे उऩमोजन कयणे  

 स्त्रीलादी आळमवरूाांचा ळोध घेणे  

 स्त्रीप्रततभेचे स्त्लरूऩ अभ्मावणे  

 बाऴचेी लसैळष््मे ळोधणे  

१  १५  २५  

 एकूण  ४  ६०  १००  

 

अांतगात ऩयीषाऩद्धती – १) २५ गणुाांच्मा दोन ऩयीषा घेणे आलर्शमक आशे. त्माांच्मा गणुाांची वयावयी काढून त ेअांतगात 
ऩयीषेचे गणु भानाले. 

२) मा वलऴमाची अांतगात ऩयीषा घेताना एक ऩयीषा प्रकल्ऩ / लगाऩयीषा / रघपु्रकल्ऩ / 
वादयीकयण इ. स्त्लरुऩात घ्माली. एक ऩयीषा उऩमोजनालय घ्माली. 

 

वांदबावाद्दशत्म - १) स्त्रीलादी वभीषा- स्त्लरूऩ आणण उऩमोजन, अस्र्शलनी धोंगड,े द्ददरीऩयाज प्रकाळन, ऩणेु. 
 २) स्त्रीलाद, वांकरन- वभुती राांड,े २००७, ळब्दारम प्रकाळन, श्रीयाभऩयू 
 ३) अधे आकाळ, अस्र्शलनी धोंगड,े २०१९, द्ददरीऩयाज प्रकाळन, ऩणेु. 

 ४) वभीषा – वांसा कोळ( लाङ्भम कोळ खांड ४, वांऩा. वलजमा याजाध्मष ल इतय, भ. या. 
वा.  
   व. भ. भुांफई 

५) वभीषाभीभाांवा, गांगाधय ऩाटीर, २०११, भौज प्रकाळन, भुांफई   

                                           

 

 

 


