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कवयित्री बयिणाबाई चौधरी : पररचि 

महाराष्ट्र ातील एक प्रसिद्ध मराठी कवसित्री

ज्ाांच्याजवळ सजवांत काव्यरचनेची सनिर्गदत्त प्रसतभा होती

अिे एकमेवासितीि व्यक्तिमत्व म्हणजे बसहणाबाई चौधरी.

माहेर, िांिार शेतीची िाधने, कापणी, मळणी इ. जीवनातील

सवसवध प्रिांर् अक्षय्य तृतीिा, पोळा, पाडवा, िणिोहळे अिे

त्ाांच्या कसवताांचे सवषि.

बसहणाबाईच्या कसवताांतून आपल्याला सनिर्ग, नात्ा-

नात्ाांतील परस्परिांबांध, स्त्रीसवषिक दृसष्ट्कोन,उपदेशाचे

देशी बोल, िहजि ांदर सवनोदाची खोली जाणवते. त्ाांच्या

कसवताांतून र्द्य वाक्प्रिोर्, बोली भाषेची नाना ि ांदर वळणे,

बोलीभाषेतील शब्ाांचा अचूक वापर आसण िरलता िाांचा

िांर्म जाणवतो.

असशसक्षत अि नही जीवनाचे ममग त्ाांच्या प्रते्क

कसवतेतून क्षणोक्षणी आपणाि अन भविाि समळते.

बसहणाबाईांच्या कसवता वऱ्हाडी-खानदेशीत, त्ाांच्या

मातृबोलीत, रसचलेल्या आहेत. बसहणाबाईच्या कसवतेतून लेवा

पाटीदार बोलीचे दशगन घडते.काही सठकाणी असहराणी व

प्रमाण मराठी भाषेचा प्रभाव जाणवतो.

घरातील आसण शेतातील कामे करता करता त्ाांना

काव्य ि चले आसण ते काव्य मराठी कसवतेच्या प्राांर्णात

अजरामर ठरले. मराठी िासहत्ात दजेदार िासहत्सनसमगती

करणाऱ्िा बसहणाबाई चौधरी असशसक्षत अिूनही

कसवतेरूपी अष्ट्पैलू िासहत् त्ाांनी सनमागण केले त्ाला

खरोखरच तोड नाही.



यिक्षणक्रमाचा उदे्दि 

➢ उत्तर महाराष्ट्र सवद्यापीठाला कवसित्री बसहणाबाई चौधरी

िाांचे नाव देण्यात आले आसण त्ाांच्या नावाने अध्यािन

सवद्यापीठाच्या प्राांर्णात आहे सह ऐसतहासिक नोांद

अजरामर राहावी.

➢ सवद्यापीठाशी िांबांसधत सवसवध महासवद्यालिात सशक्षण

घेणारे िवग सवद्यार्थी, सशक्षक,पालक आसण िमाज

िाांच्यापिंत बसहणाबाईांच्या काव्याची जार्सतक स्तरापिंत

पोहोचलेले नावलौसकक िाची महती िमजावी.

➢ कवसित्री बसहणाबाई चौधरी िाांचे मराठी िासहत्ातील

भरीव िोर्दान िमाजातील िवग स्तरातील

तळार्ाळापिंतच्या घटकाांना जवळून पररचि व्हावा.

मित्व 

वतगमान काळात लोकाांची जीवनशैली बदलत चालली आहे.

माणूि िमाजात वावरत अिूनही एकाकी होत चालला

आहे.िर्ळ्ाांना िोबत घेऊन प ढे न जाता एकट्याचेच सहत

िाधण्याची वृत्ती वाढीि लार्ली आहे. आि ष्य जर्त

अिताांना आपण किां जर्ािला हवे ह्याचे महत्व पटवून

िाांरू्न प्रते्क मानवाने मानवािारखी माण िकी कशी

जपावी िाचा अन भव देण्यािाठी हा सशक्षणक्रम अत्ांत

महत्वाचा आसण उपि ि ठरणार आहे.



वैयिष्ट्ये

❑ घरी बिून ऑनलाईन पद्धतीने बसहणाबाई िाांचे जीवन

आसण काव्याचा पररचि होईल.

❑ फि तीि (30) तािाांचा

❑ आठवड्यातून शसनवार आसण रसववार दोन-दोन ताि

ऑनलाईन वर्ग होणार.

❑ तज्ज्ञआसण अन भवी प्राध्यापकाांिारे मार्गदशगन.

❑ सशक्षणक्रमअांतर्गत कािग िशस्वीररत्ा पूणग केल्यानांतर

सवद्यापीठाकडून असधकृत प्रमाणपत्र समळणार.

फािदे 

❑ कवसित्री बसहणाबाई चौधरी िाांचा जीवन पररचि होईल.

❑ कवसित्री बसहणाबाई चौधरी िाांच्या काव्यरचनेचे स्वरूप

आपणाि स्पष्ट् होईल.

❑ कवसित्री बसहणाबाई चौधरी िाांच्या काव्यरचनेच्या

वैसशष्टट्याांची ओळख होईल.

❑ कवसित्री बसहणाबाई चौधरी िाांच्या कसवताांचे िोर्दान

िामासजक जीवनात सकती महत्वपूणग आहे िाबाबत

आपणाि मासहती समळेल.



यिक्षणक्रम स्वरूप 

यिक्षणक्रम ििस्वीररत्या पूणण करण्यासाठी

डील यवभागातफे िायदणक िुभेच्छा

लक्ष्य गट (Target Group 18 वर्ाांपुढील कोणीिी प्रवेिास पात्र

प्रवेि क्षमता

(Intake Capacity)

50 पिांत 

प्रवेि पात्रता

(Eligibility Criteria)

यकमान 12 वी पास 

शे्रिाांक(Credit) 02

एकूण तास (Total Hours) 30

ऑनलाईन सते्र

(Online Sessions)

ियनवार आयण रयववार दोन  तास प्रयत यदवस 

िुल्क (Fees) 500/-

प्रात्ययक्षक कािण 

(Practicle Work)

पोस्टसण,व्हिडीओ,िस्तपुव्हस्तका आयण के्षत्रभेट 

अिवाल- 30 गुण 

लेखी परीक्षा (Written

Exam)

बहुपिाणिी -20 गुण 

परीक्षा गुण

(Total marks for Exam)

50 (20 + 30)

डॉ.मयनर्ा इांदाणी 

सांचालक,डील यवभाग
डॉ.मयनर्ा जगताप 

यिक्षणक्रम समन्विक,डील यवभाग

ऑनलाईन प्रवेिाबाबत अयधक मायितीसाठी सांपकण  

सांपकण  -0257-2257495/2258496
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