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 1 Programme Outcomes/Programme Specific Outcomes/Course Outcomes 

 

 

 

Students of all undergraduate general degree programs should have acquired the following 

abilities/ values at the time of graduation:  

Programme : B.A. (Bachelor of Arts) 

Knowledge outcome 

PO1: मराठी विषयाची पदिी घेऊन विद्यार्थी त्याच ेव्यािहाररक उपयोजन करू लागला.  
PO2: विद्यार्थयाास प्रकाशन व्यिसायामध्ये काम करण्यास सधंी ननमााण झाली. 
PO3: व्यािसानयक कायाक्रमांचे ननिेदन, सतू्रसचंालन, िक्ततृ्त्ि करण्यास सक्षम बनला. 
PO4: वप्रटं आणण इलेक्रॉननक ममडिया मध्ये काम  करू लागला. पत्रकार, ननिेदक, सपंादक, मदु्रित शोधक, 

जनसपंका  अधधकारी आदीं. 
Skills Outcomes 

PO1: मराठी साद्रहत्याचा इनतहास समजािनू घेऊन भाषचेे व्याकरण, स्पधाा परीक्षांमधील मराठीचा पररचय झाला. 
PO2: प्रनतभा शक्ती असणारा विद्यार्थी सकस साद्रहत्याच्या  िाचनातनू पररपणूा बनला. 
PO3: भावषक सशंोधनासाठीची पिूा तयारी पदिी आणण पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमातनू झाली. 
PO4: अध्यापन क्षेत्रात जाण्यासाठी रुची ननमााण झाली. 
 

 

After successfully completing B.A. Marathi Programme students will be able to: 

Programme : B.A. (Bachelor of Arts) 

PSO1: मराठी विषयाची पदिी घेऊन विद्यार्थी त्याच ेव्यािहाररक उपयोजन करू लागला.  
PSO2: विद्यार्थयाास प्रकाशन व्यिसायामध्ये काम करण्यास सधंी ननमााण झाली. 
PSO3: व्यािसानयक कायाक्रमांचे ननिेदन, सतू्रसचंालन, िक्ततृ्त्ि करण्यास सक्षम बनला. 
PSO4: वप्रटं आणण इलेक्रॉननक ममडिया मध्ये काम करू लागला. पत्रकार, ननिेदक, सपंादक, मदु्रित  शोधक, 

जनसपंका  अधधकारी आदीं. 
PSO5: मराठी साद्रहत्याचा इनतहास समजािनू घेऊन भाषचेे व्याकरण, स्पधाा परीक्षांमधील मराठीचा    पररचय 

झाला. 
PSO6: प्रनतभा शक्ती असणारा विद्यार्थी सकस साद्रहत्याच्या  िाचनातनू पररपणूा बनला. 
PSO7: भावषक सशंोधनासाठीची पिूा तयारी पदिी आणण पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमातनू झाली. 
PSO8: अध्यापन क्षेत्रात जाण्यासाठी रुची ननमााण झाली.    
 

 

F.Y.B.A. (First Semester) Marathi 

Course 1027: सामान्य स्तर अभ्यासपत्रिका क्र.०१ आधनुिक मराठी वाङ्मय  १.मराठी वविोदीकथा- 
2. मातपृंचक 3.  व्याहाररक आणि उपयोजित मराठी  (General -1) 

The student who successfully completes this course students will be able to: 

Programme Outcomes 

Programme Specific Outcomes 

Course Outcomes 
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CO1: साद्रहत्यासबंधंी विद्यार्थयाांच्या मनामध्ये रुची ननमााण करणे. 

CO2: विद्यार्थयाांच्या िाड्.मयीन अमभरुचीचा विकास करणे. 

CO3: आस्िाद घेण्याची िोळस क्षमता विकमसत करणे. 

CO4: साद्रहत्याभ्यासातनू जीिनविषयक समज विकमसत करणे. 

CO5: मराठी साद्रहत्यातील मभन्न मभन्न प्रिाह आणण प्रकार ओळख करुन देणे. 

CO6: व्यक्क्तमत्त्ि विकासात भाषचेे स्र्थान स्पष्ट करणे. 

CO7: जागनतकीकरणात विविध क्षते्रांना सामोरे जाण्यासाठी भावषक क्षमता विकमसत करणे. 

S.Y.B.A. (Second Year)  Marathi 

Course 2027: आधनुिक मराठी साहहत्य आणि उपयोजित मराठी, १. िीविवेध – डॉ. स्िेहल तावरे, डॉ. 
शिरीष लांडगे, २. माझी िडिघडि – डॉ. स्िेहल तावरे, डॉ. उज्वला देवरे  (General -2) 

CO1: विद्यार्थयाांस शदु्धलेखन विषयक ननयमांचा पररचय करून देणे . 

CO2: विद्यार्थयाांना पाररभावषक सजं्ांचा पररचय देणे . 

CO3: चररत्र आत्मचररत्र या साद्रहत्य प्रकारांच्या ताक्त्िक घटकांचे ज्ान करून देणे. 

Course 2028: मराठी साहहत्यातील ववववध प्रकार १. िटसम्राट – वव. वा शिरवाडकर, २. फकीर – 

अण्िा भाऊ साठे (Special 1)  

CO1: मराठी साद्रहत्यप्रकारांच्या ताक्त्िक घटकांचे ज्ान करून देणे. 

CO2: िेगिेगळ्या कालखंिातील मराठीतील अमभजात साद्रहत्यकृतींचा ससं्कार घिविणे.  

CO3: साद्रहत्याविषयी अमभरुची ननमााण करणे. 

CO4: साद्रहत्यकृतीच ेआकलन, आस्िाद आणण मलू्यमापन  करण्याची दृष्टी ननमााण करणे. 

CO5: साद्रहत्यकृतीचा सकू्ष्म पातळीिर अभ्यास करण्याची क्षमता विकमसत करणे.   

Course 2029: आधनुिक मराठी वाड्.मयाचा इनतहास (१८१८ ते १९६०) (Special 2) 
CO1: विशषे स्तराचा अभ्यास करताना मराठी साद्रहत्याच्या ऐनतहामसक परंपरेचे स्र्थूल ज्ान करून देणे. 
CO2: कालखंिाच्या पार्शिाभमूीिर साद्रहत्यामागील प्रेरणा, प्रितृ्तींच ेज्ान करून देणे. 
CO3: साद्रहत्यप्रकारांच्या विकसनशील परंपरेचे स्र्थूल ज्ान करून देणे. 
T.Y.B.A. (Third Year)  Marathi 
Course 3027: आधनुिक मराठी साहहत्य आणि व्यवहाररक व उपयोजित मराठी, १. ववचारधारा-डॉ.स्िेहल 

तावरे, डॉ भास्कर िळेके २. देि ववदेि-डॉ .स्िेहल तावरे, डॉ अिोक शिदें, डॉ. अरुि कोळेकर (General -3) 
CO1: आधनुनक मराठी साद्रहत्यातील विविध िाड्.मय प्रकारांचा पररचय िाढविणे. त्यांचे आकलन करून  घेणे 

िाड्.मयाबद्दलची अमभरुची विकमसत करून कलाकृतीचा आस्िाद घेण्याची क्षमता िाढविणे. 
CO2: अभ्यासासाठी नेमलेल्या कलाकृतींच्या सदंभाात साद्रहत्य परंपरेचा स्र्थूल पररचय करून देणे. 
CO3: भाषचेे आकलन करण्याची ि िापर करण्याची यर्थायोग्य क्षमता विकमसत करणे. 
CO4: विद्यार्थयाांनी निीन साद्रहत्यकृतीच ेआणण िाचन केलेल्या साद्रहत्यकृतीचे ग्ररं्थ परीक्षण करणे . 
CO5: विविध िाड्.मय प्रकारातील साद्रहत्यकृतीच ेपरीक्षण कस ेकराि ेत ेविद्यार्थयाांना समजािनू सांगणे. 
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Course 3028: साहहत्यववचार (Special 3) 
CO1: बहुविध अगंांनी साद्रहत्याचे स्िरूप आणण प्रयोजने समजािनू घेणे . 
CO2: साद्रहत्य ननममातीची प्रक्रक्रया ि प्रनतभेचे काया उलगिून दाखविणे. 
CO3: अलकंार, रीती, ध्िनी ि रस यांच्या अनषुगंाने काव्यत्त्िाविषयी मत मतांतरे स्पष्ट करणे. 
CO4: रसननष्पत्ती प्रक्रक्रयेचे सांगोपागं वििेचन करणे.  

CO5: काव्यानदं मममांसेच्या विविध उपपत्तींचे स्िरूप स्पष्ट करणे. 

CO6: िामनाचा रीतीविचार समजािनू घेणे. 

CO7: त्यविषयक काही मलूभतू मसद्धांताच ेज्ान ममळविणे. 

CO8: साद्रहत्य आणण समाजाचा सहसबंधं समजून घेणे. 

CO9: साद्रहत्य लेखनासाठी विद्यार्थयाांची प्रनतभा शक्तीला चालना देणे. 

Course 3029: भाषाववज्ञाि (Special 4) 
CO1: भाषाकुलाची सकंल्पना जाणनू घेऊन मराठी भाषचे्या उत्पत्तीचा अभ्यास करणे. 
CO2: मराठी भाषचेा उत्पत्तीकाळ जाणून घेऊन तत्कालीन भावषक क्स्र्थत्यतंराचा आढािा घेणे. 
CO3: १३ व्या ि  १७ व्या शतकातील मराठी भाषचेी क्स्र्थती गती जाणून घेणे. 
CO4: भाषा म्हणून मराठीच्या िाटचालीचा ऐनतहामसक आढािा घेणे. 
CO5: भाषचेे स्िरूप ि काये, भाषचे्या अभ्यासाचे महत्त्ि, भाषचे्या अभ्यासाची प्रमखु अगें जाणून घेणे.     
CO6: भाषा म्हणजे काय ि नतचे मानिी जीिनातील काया कोणत ेत ेसमजून घेणे. 
 

 

Students of all undergraduate general degree programs should have acquired the following 

abilities/ values at the time of graduation:  

Programme :S.Y. B.Sc. Marathi  (science) 

 

Knowledge outcome 

PO1: मराठीतील भावषक कौशल्य आत्मसात केल्याने त ेसमाजातील घटकांशी प्रभािीपणे सिंाद साध ू
लागले.   

PO2: मराठी साद्रहत्य ि ससं्कृती  यांचा मेळ घालनू त्याविषयी समाजघटकांशी सिंाद साधू लागले.   

PO3:  विद्यार्थयाास प्रकाशन व्यिसायामध्ये काम करण्यास सधंी ननमााण झाली. 

PO4: व्यािसानयक कायाक्रमांचे ननिेदन, सतू्रसचंालन, िक्ततृ्त्ि करण्यास सक्षम बनला. 

Skills Outcomes 

PO1: मराठी भाषचेे व्याकरण, स्पधाा परीक्षांमधील मराठीचा पररचय झाला. 
PO2: प्रनतभा शक्ती असणारा विद्यार्थी सकस साद्रहत्याच्या  िाचनातनू पररपणूा बनला. 
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PO3: विद्यार्थयाामध्ये मराठी विज्ान साहीत्य विषयी आिि ननमााण झाली. 
PO4: विद्यार्थयाामध्ये लेखन, िाचन, आकलन करण्याची क्षमता ननमााण झाली. 
 

 

After successfully completing S.Y. B.Sc. Marathi  (science)Programme students will be able to: 

Programme : SY.BSc.  
PSO1

: 
मराठी साद्रहत्याचा इनतहास समजािून घेऊन भाषेच ेव्याकरण, स्पधाा परीक्षांमधील    

   मराठीचा पररचय झाला. 
PSO2

: 
विद्यार्थयाास प्रकाशन व्यिसायामध्ये काम करण्यास सधंी ननमााण झाली. 

PSO:

3  
साद्रहत्य लेखनासाठी विद्यार्थयाांची प्रनतभा शक्ती जागतृ झाली. 

 व्यािसानयक कायाक्रमांचे ननिेदन, सतू्रसचंालन, िक्ततृ्त्ि करण्यास सक्षम बनला. 
  

 

 

 

 ( First Semester) Marathi Subject Code- 83111   :S.Y. B.Sc. (science) 

 

Course : सेशमस्टर –I   

              ववज्ञािसषृ्टी – डॉ स्िेहल तावरे, डॉ. बाळासाहेब गुिंाळ  व व्यवहाररक मराठी .       

The student who successfully completes this course students will be able to: 

CO1:  विद्यार्थयाांमध्ये मराठी विज्ानसाद्रहत्त्याविषयी आिि ननमााण करणे 

CO2: प्रसार माध्यमात्तील विविध लेखन प्रकाराचंा अभ्यास िा प्रत्यक्ष लेखन अमभरुचीचा विकास करणे. 
 विद्यार्थयाांना िजै्ाननक जाणीिा ननमााण करून देणे. 
CO3: विज्ान शाखा ि मराठी भाषा यातील परस्परसबंधंाचे मलू्यमापन करणे 

CO4: साद्रहत्याभ्यासातनू जीिनविषयक समज विकमसत करणे. 
CO5: मराठी साद्रहत्यातील मभन्न मभन्न प्रिाह आणण प्रकार ओळख करुन देणे. 
 (Second Semester)  83112    :S.Y. B.Sc. (science)  Marathi 
 

: सेशमस्टर –ll   मराठी विज्ानसाद्रहत्त्य आणण व्यािहारीक मराठी 
 

The student who successfully completes this course students will be able to: 

CO1: विद्यार्थयाांस शदु्धलेखन विषयक ननयमांचा पररचय करून देणे  

CO2: व्यक्क्तमत्त्ि विकासात भाषचेे स्र्थान स्पष्ट करणे. 

Programme Specific Outcomes 

Course Outcomes 
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CO3 विद्यार्थयाांना पाररभावषक सजं्ांचा पररचय देणे . 
CO4: जागनतकीकरणात विविध क्षते्रांना सामोरे जाण्यासाठी भावषक क्षमता विकमसत करणे 

CO5: भावषक कौशल्ये विकास करणे. 
CO6: विविध क्षेत्रातील मराठीचा अभ्यास करण्यासाठी प्रसारमाध्यमाचे स्िरूप ि त्यातील भाषण व्यिहार 

समजािनू देणे. 
ज्ान 

 

हा अभ्यासक्रम यशस्िी ररत्या पणूा केल्यानतंर विद्यार्थी खालील बाबीसाठी  सक्षम होईल.  

 

 

 

 

 

F.Y.B.Com. 1523   Marathi 

Course :    यिोगाथा पाठ्यपसु्तक आणि व्यवहाररक मराठी 

The student who successfully completes this course students will be able to: 

CO1:  विविध क्षते्रातील मराठीचा अभ्यास करण्यासाठी प्रसारमाध्यमाचे स्िरूप ि त्यातील भाषण 

व्यिहार समजािनू देणे. 

CO2: प्रसार माध्यमात्तील विविध लेखन प्रकाराचंा अभ्यास िा प्रत्यक्ष लेखन अमभरुचीचा विकास करणे. 

CO3: िाणणज्य शाखा ि मराठी भाषा यातील परस्परसबंधंाचे मलू्यमापन करणे 

CO4: साद्रहत्याभ्यासातनू जीिनविषयक समज विकमसत करणे. 

CO5: मराठी साद्रहत्यातील मभन्न मभन्न प्रिाह आणण प्रकार ओळख करुन देणे. 

CO6: विद्यार्थयाांस शदु्धलेखन विषयक ननयमांचा पररचय करून देणे  

CO7: व्यक्क्तमत्त्ि विकासात भाषचेे स्र्थान स्पष्ट करणे. 

CO8 विद्यार्थयाांना पाररभावषक सजं्ांचा पररचय देणे . 
CO9: जागनतकीकरणात विविध क्षते्रांना सामोरे जाण्यासाठी भावषक क्षमता विकमसत करणे 

CO10: भावषक कौशल्ये विकास करणे. 

 

 

Programme : M.A. (Master of Arts)  

PO1: मराठी विषयाची पदिी घेऊन विद्यार्थी त्याचे व्यािहाररक उपयोजन करू लागला.  

Programme Outcomes 
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PO2: विद्यार्थयाास प्रकाशन व्यिसायामध्ये काम करण्यास सधंी ननमााण झाली. 
PO3: व्यािसानयक कायाक्रमांचे ननिेदन, सतू्रसचंालन, िक्ततृ्त्ि करण्यास सक्षम बनला. 
PO4: वप्रटं आणण इलके्रॉननक ममडिया मध्ये काम  करू लागला. पत्रकार, ननिेदक, सपंादक, मदु्रित शोधक, 

जनसपंका  अधधकारी आदीं. 
PO5: मराठी साद्रहत्याचा इनतहास समजािनू घेऊन भाषचे े व्याकरण, स्पधाा परीक्षांमधील मराठीचा पररचय 

झाला. 
PO6: प्रनतभा शक्ती असणारा विद्यार्थी सकस साद्रहत्याच्या िाचनातनू पररपणूा बनला. 
PO7: भावषक सशंोधनासाठीची पिूा तयारी पदिी आणण पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमातनू झाली. 
PO8: अध्यापन क्षेत्रात जाण्यासाठी रुची ननमााण झाली.  
PO9: विद्यार्थयाास मराठी भाषा आणण िाड्.मयाचे प्रगत ज्ान प्राप्त झाल.े 

PO10: विद्यार्थी िाड्.मयीन प्रिाहांचे नीट आकलन करू लागला. 
 

 

Programme : M.A. (Master of Arts)  

PSO1: िाड्.मयीन प्रर्शनांसबंधंी विचार आणण जीिन विषयक जाणीिा प्रगल्भ झाल्या. 
PSO2: विद्यार्थयाामध्ये लेखन गणुांना उत्तजेन ममळून सकू्ष्म आणण विर्शलेषक अभ्यासाची क्षमता िाढली. 
PSO3: विद्यार्थयाामध्ये समग्र लेखकाचा अभ्यास करण्याची क्षमता विकमसत झाली. 
PSO4: िाड्.मयीन मलू्यमापनाच्या कसोट्याच्या आधारे विद्यार्थी िाड्.मयीन मलू्यमापन करू लागला. 
PSO5: लेखन, सपंादन, भाषांतर, रुपांतर प्रक्रक्रयेविषयी आणण त्या सबंधंीच्या समस्यांविषयी समज िाढीस 

लागली. 
PSO6: प्रसारमाध्यमासाठी लखेन कौशल्य आणण सेिेची सधंी ममळविण्यासाठी विद्यार्थी तयार झाला. 
PSO7: विद्यार्थयाांना समीक्षचेी सकंल्पना समजली. 
PSO8: समीक्षेतील मलू्यकल्पना, समीक्षा पद्धती, परंपरा, समीक्षेचा दृष्टीकोन, प्रयोजन, सशंोधन पद्धती, 

प्रकार, परंपरा,िाड्.मयीन सशंोधनाची क्षेत्र ेमाहीत झाली. 
PSO9: िाड्.मयीन सशंोधनासाठी विद्यार्थी पररपणूा बनला. 
PSO10: विमशष्ट लेखकाच्या व्यक्क्तमत्त्िाची जिण-घिण, त्यांच्या साद्रहत्यननममातीची प्रक्रक्रया समजली. 
PSO11: लोकसाद्रहत्याच्या माध्यमातनू विविध कलांचा पररचय होऊन सामाक्जक, धाममाक, सांस्कृनतक जाणीिा 

समधृ्द झाल्या. 
 

 

Programme : M.A. (Master of Arts)  

First Year: First Semester (Marathi)  - 

Course  10431  व्यिहाररक आणण उपयोक्जत मराठी भाग-1   

CO1: विविध स्तरािरील भावषक कौशल्य ेि क्षमता विकमसत करणे. 

Programme Specific Outcomes 

Course Outcomes 
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CO2: भाषा व्यिहाराचे औपचाररक आणण अनौपचाररक क्षेत्र ननहाय स्िरूप समजािनू देणे. 

CO3: क्क्तमत्त्ि विकासासाठी भावषक कौशल्य ेआत्मसात करणे.  
CO4:  िाड्.मयीन व्यिहार ि प्रकाशन व्यिसायाचे स्िरूप समजािनू देणे.  

Course 10432:मध्ययुगीि मराठी  वाड्.मयाचा इनतहास ( प्रारंभ ते १६००) 
CO1: अिााचीन मराठी भाषचेा पररचय करून देणे. 

CO2: मराठी भाषचे्या उत्पत्ती विषयीच्या  विविध उपपत्ती समजािनू घेणे. 

Course 10433: भाषाववज्ञाि : विणिात्मक १०४३३ 

CO1: भाषचेे स्िरूप ि काये, भाषचे्या अभ्यासाचे महत्त्ि, भाषचे्या अभ्यासाची प्रमखु अगंे जाणनू घेणे. 

CO2:  स्िन विज्ान, स्िननम सकंल्पना आणण मराठीची स्िननम व्यिस्र्था, स्िननम सकंल्पना आणण मराठीची 
रुवपम व्यिस्र्था, िाक्यविन्यास ि अर्थाविन्यास  या भाषा िजै्ाननक सकंल्पनांचा मराठीच्या सदंभाात स्र्थूल 

पररचय देणे. 

Course 10434 : ग्रामीि साहहत्य 

CO1: स्िाततं्र्योत्तर मराठी िाड्.मयाचे स्िरूप समजािनू देणे. 

CO2: गािगाड्याची जिण घिण समजािनू देणे. 

CO3: ग्रामीण साद्रहत्यातील सामाक्जक आणण सांस्कृनतक आकृनतबधं समजािनू घेणे. 

CO4: ग्रामीण साद्रहत्याचे मराठी साद्रहत्याला असलेले योगदान स्पष्ट करणे. 

First Year: Second Semester (Marathi) 

Course 20431 : व्यिहाररक आणण उपयोक्जत मराठी भाग- २ 

CO1: मराठीच्या प्रमाणभाषचेे लखेन ि मदु्रितशोधन या सकंल्पना समजािनू प्रत्यक्ष उपयोजन करता येणे. 

CO2: मलुाखत लेखनाची ततं्र ेि कौशल्ये यांचा िापर करता येणे. 
CO3: अजालेखन ि पत्रलेखनाचा व्यािहाररक िापर करता येणे. 
CO4: भाषांतर आणण अनिुादप्रक्रक्रया यांची. ताक्त्िक ि  व्यािहाररक माद्रहती देणे. 
CO5: ननिेदन कौशल्याची ताक्त्िक ि व्यािहाररक माद्रहती देणे. 
Course  : 20432:मध्ययगुीि मराठी  वाड्.मयाचा इनतहास (  १६०० ते १८१८)  
CO1: मराठीतील विविध सामाक्जक राजकीय अभ्यास करणे. 
CO2: मराठी िाड्.मयचा आणण कर्था कांदबरी, नाटक, कविता िाड्.मयाचा पररचय करून देणे. 
Course 20433 : भाषाववज्ञाि : सामाजिक 
CO1: भाषा म्हणज ेकाय ि नतचे मानिी जीिनातील काया कोणत ेत ेसमजून घेणे.   
CO2: सामाक्जक भाषा विज्ानाचे उपयोजन करणे. 

Course 20434: दशलत साहहत्य 
CO1: स्िाततं्र्यप्राप्ती नतंरच्या कालखंिात दमलत साद्रहत्याच्या ननममातीची कारणे, परंपरा, आणण या 

साद्रहत्याने द्रदलेल्या आव्हानांचा अभ्यास करणे. 
CO2: दमलत साद्रहत्यातनू व्यक्त होणा-या िेदनांचे ि वििोहाचे स्िरूप जाणून घेणे. 
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CO3: दमलत साद्रहत्याने ननमााण केलेल्या विविध िाड्.मय प्रकारांच्या विकासांचे मलु्यामापन करणे. 
Second Year: Third Semester (Marathi) 
Course 30491: प्रसार माध्यमे आणि साहहत्यव्यवहार 

CO1: प्रसारमाध्यमांकररता लखेन कौशल्य आत्मसात करणे. 

CO2: प्रसारमाध्यमांचे समाजातील महत्त्ि विशद करणे. 

Course 30492: साहहत्य: समीक्षा आणि संिोधि  

CO1: साद्रहत्य समीक्षा व्यिहाराची समज िाढीस लािणे. 

CO2: समीक्षेची सकंल्पना समजािनू घेणे. 
CO3: समीक्षा व्यिहारातील मलू्य कल्पनांचा पररचय करून घेणे. 
CO4: विविध समीक्षा पद्धती मागील विचारव्यहू, दृष्टी  समजािनू घेणे. 
CO5: समीक्षा करण्याची दृष्टी ि क्षमता विकमसत करणे. 
Course 30493: वविषे लेखकाचा अभ्यास (मध्ययुगीि- संत ििाबाई) 
CO1: एकाच लखेकाच ेिाड्.मयीन आकलन – लेखकाच्या व्यक्क्त मत्त्िाची जिण घिण, सांस्कृनतक ि 

िाड्.मयीन ननममाती – स्िरूप ि प्रेरणा समजािनू घेणे. 

CO2: लेखकाचा काळ ि त्याची साद्रहत्य ननममाती यातील सबंधंाचा शोध ि त्याद्िारे लेखनातील काल   

तत्ि ि धचरंतनतत्ि यांचा मागोिा घेणे 

Course 30494: लोकसाहहत्याची मूलतत्वे आणि मराठी लोकसाहहत्य   

CO1: लोकसाद्रहत्याचे स्िरूप समजािनू घेणे.  

CO2: लोकसाद्रहत्याची व्यापकता ि सिा समािेशकता लक्षात आणनू देणे. 

Second Year: Forth Semester (Marathi) 
Course 40491: प्रसार माध्यमे आणि साहहत्यव्यवहार 

CO1: प्रसारमाध्यमांत सेिेची सधंी ममळविण्यासाठी विद्यार्थयाांची भावषक क्षमता विकमसत करणे. 
CO2: विविध प्रसारमाध्यमांची त्यानंा व्याख्या करता येईल 
Course 40492: साहहत्य: समीक्षा आणि संिोधि 

CO1: सशंोधनाची सकंल्पना, प्रयोजने आणण विविध सशंोधन पद्धती समजािनू घेणे. 
CO2: िाड्.मयीन सशंोधनाच्या विविध अभ्यास क्षेत्रांचा पररचय करून घेणे. 
CO3: आंतर विद्याक्षते्रीय सशंोधनाचे स्िरूप आणण महत्त्ि लक्षात घेणे. 
CO4: मराठी साद्रहत्य सशंोधकांची परंपरा समजािनू घेणे. 
CO5: सशंोधन करण्याची दृष्टी ि क्षमता विकमसत करणे. 
Course 40493: वविषे लेखकाचा अभ्यास (मध्ययुगीि- संत ििाबाई) 

CO1:  साद्रहत्य ननममातीचा क्रम लक्षात घेऊन लेखकाच्या लेखनातील पररितानाचा विचार, साद्रहत्य ननममातीतील 

िवैिध्य ि त्यातील लेखकाचे स्र्थान, लेखकाची जीिन ननष्ठा ि त्यांचे साद्रहत्य ननममातीिरील पररणाम, 

मराठी साद्रहत्यातील लखेकाच ेयोगदान ि  त्याच्या साद्रहत्य कृतीच ेिाड्.मयीन आकलन करणे. 
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CO2: विविध िाड्.मयीन कृतीतनू लखेकाचे योगदान ि त्याचे तौलननक आकलन करणे. 

Course 40494: लोकसाहहत्याची मूलतत्वे आणि मराठी लोकसाहहत्य   

CO1: लोकसाद्रहत्यातील विविध प्रकार समजािनू घेणे.  

CO2: लोकसाद्रहत्यातील सामाक्जक, धाममाक सांस्कृनतक जाणीिा स्पष्ट करणे .  

 

 


