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Course Outcomes
Department of Marathi
Class

B.A. I

Semester

Sem I and II

Paper Name
& Number
Compulsory Generic
Elective (CGE-

१) विद्यार्थयाांची मराठी भाषा आणि साहित्यविषयी अभभरुची विकभसत करिे

1):मराठी

३) विद्यार्थयाांमध्ये मात्रुभाषा,राष्ट्रीय एकात्मता आणि उच्च मानिी मुलयांविषयी जािीि

(अभ्यासपत्रिका-अ)
पाठयपस्
ु तकशब्दसंहिता

Discipline Specific
Core (DSC-A1) :
Marathi (Course-1)
विद्याशाखीय विशेष

B.A. I

Sem I and II

Outcomes

गाभा (DSC-A1) : मराठी
(अभ्यासपत्रिका-१)

पाठ्यपस्
ु तक –
अक्षरबंध

२) मराठी साहित्य परं परा, लेखक, किी यांचा पररचय करून दे िे.
ननमााि करिे.
४) विद्यार्थयाांचा व्यक्ततमत्त्ि विकास घडिून विविध परीक्षा आणि स्पधाा परीक्षांची पूित
ा यारी
करुन घेिे.
५) ननबंधलेखनाच्या माध्यमातून भाषा उपयोजनाची कौशलये विकभसत करिे.
१) विद्यार्थयाांची मराठी भाषा आणि साहित्यविषयी अभभरुची विकभसत करिे
२) मराठी साहित्य परं परा, लेखक, किी यांचा पररचय करून दे िे.
३) विद्यार्थयाांमध्ये मात्रुभाषा,राष्ट्रीय एकात्मता आणि उच्च मानिी मुलयांविषयी जािीि
ननमााि करिे.
४) विद्यार्थयाांचा व्यक्ततमत्त्ि विकास घडिून विविध परीक्षा आणि स्पधाा परीक्षांची पूित
ा यारी
करुन घेिे.
५) चचत्रपट आणि प्रसार मध्यमे यांच्या लेखन आणि उपयोजनाच्या आकलनाचा अिकाश
िाढवििे.

१) नाटक या िाड्मय प्रकाराचे आकलन करून घेिे.
२) समकालीन नाटकातून नाटककाराच्या समकालाचे प्रनतबबंब कशा प्रकारे प्रकट िोते याचा

विद्याशाखीय विशेष
गाभा (DSC-C1)
(अभ्यासपत्रिका -३)

B.A. II

Sem-III and
IV

साहित्यकृती :काय
डेंजर िारा सट
ु लाय !
(नाटक)
मराठी भावषक कौशल्ये

अभ्यास करिे.
३) नाट्याभ्यासाद्िारे प्रयोगरुप नाटक ि नाट्यक्षेत्रातील ज्ञानसंपादनास चालना दे िे.
४) नाट्याभ्यासातन
ू सभ्यता, संस्कृती, राष्ट्रीय एकात्मता ि बंधत
ु ा िाढीस लाििे.
५) विद्यार्थयाांमध्ये संिादलेखन कौशलये विकभसत करिे.
१) आत्मचररत्र या िाड्मय प्रकाराची ओळख करुन दे िे.
२) इतर िाड्मयप्रकार आणि आत्मचररत्र यातील अभभव्यतती रूपांचा अभ्यास करिे.
३) आत्मचररत्रकाराच्या व्यक्ततमत्िाची जडिघडि आणि त्याचा समकाल समजून घेिे.
४) िेगिेगळ्या भारतीय प्रांतातील ि परदे शातील जीिनदशान समजून घेिे.
५) आत्मव्रुत्तपर लेखन कौशलये विकभसत करिे.

B.A. II

Sem-III and
IV

विद्याशाखीय विशेष गाभा

१) कादं बरी िाड्मय प्रकाराची ओळख करून दे िे.

(DSC-C26)अभ्यासपत्रिका-

२) समकालीन कादं बरीतील नव्या अिकाशांचा शोध घेिे.

६)

३) मानिी मल
ू यांविषयी जािीि ननमााि करिे.

साहित्यकृती : जग
ु ाड
(कादं बरी)
मराठी भावषक

कौशल्ये

४) कादं बरी लेखनाचे विशेष अभ्यसिे.
५) व्रत्त
ु ांतलेखन कौशलये रुजवििे.
१) आत्मचररत्र या िाड्मय प्रकाराची ओळख करुन दे िे.
२) इतर िाड्मयप्रकार आणि आत्मचररत्र यातील अभभव्यतती रूपांचा अभ्यास करिे.

३) आत्मचररत्रकाराच्या व्यक्ततमत्िाची जडिघडि आणि त्याचा समकाल समजून घेिे.
४) िेगिेगळ्या भारतीय प्रांतातील ि परदे शातील जीिनदशान समजून घेिे.
५) आत्मव्रत्त
ु पर लेखन कौशलये विकभसत करिे.

विद्याशाखीय विशेष
ननिड (DSE-E1)

B.A. III

Sem-V and
VI

१) पौिाात्य, पाश्चात्य ि आधनु नक भारतीय साहित्यशास्त्राचे स्िरूप समजािन
ू घेिे.
२) लभलत ि लभलतेत्तर साहित्याचे स्िरूप समजून घेिे.

साहित्यविचार

३) साहित्य प्रयोजनांचे आकलन करुन घेिे.

Paper No.7 & 12

५) शब्दशततीचे आकलन करुन घेिे.

४) साहित्याची ननभमाती प्रक्रिया आणि त्याचे स्िरूप आकलन करून घेिे.
६) साहित्यातील रसाचे स्िरूप ि रसप्रक्रिया समजून घेिे.
७) साहित्य भाषेचे आकलन करून घेिे.
८) भाषेतील छं द ि व्रत्ु ये यांचा अभ्यास करिे.

विद्याशाखीय विशेष

B.A. III

Sem-V and
VI

१) भाषोत्पत्तीचा अभ्यास करिे.

ननिड (DSE-E2)

२) भाषािाज्ञानाचा पररचय करून घेिे.

मराठी भाषा ि

४) मराठी भाषेविषयी विद्यार्थयाांमध्ये आिड विकभसत करिे.

भाषाविज्ञान
Paper No.8 & 13

३) भाषाविज्ञान आणि मराठी भाषा यांचा सिसंबध
ं जािून घेिे.
५) स्िनविचार, रूपविचार ि िातयविचार यांचा पररचय करून घेिे.
६) मराठी भाषेची ििाव्यिस्था समजून घेिे.
७) ध्िनी ि अथापररितानाची कारिे ि प्रकार यांची माहिती करुन घेिे.
८) प्रमाि भाषेचे स्िरूप ि विशेष अभ्यासिे.

९) बोलींचे स्िरुप ि विशेष समजन
ू घेिे.

विद्याशाखीय विशेष

B.A. III

Sem-V and
V

१)मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा काभलक अभ्यास करिे.

ननिड (DSE-E3)

२)मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा स्थूल पररचय करुन घेिे.

मध्ययग
ु ीन मराठी

३) मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचे स्िरूप, िैभशष्ट्ट्ये अभ्यासिे.

िाड्मयाचा इनतिास
(प्रारं भ ते इ.स. १५००)
Paper No.9 & 14

४)मध्ययुगीन मराठी िाड्मयातील मित्िाचे ग्रंथकार आणि ग्रंथ यांचा
स्थूल पररचय करून घेिे.
५) मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाच्या गद्य,पद्य रचनेचे विशेष अभ्यासिे.
६)बखर िाड्मय आणि शाहिरी िाड्मय यांचे स्िरुप विशेष अभ्यासिे.
१)सजानशील लेखनप्रक्रिया समजून घेिे.

विद्याशाखीय विशेष
ननिड (DSE -E4)
मराठी भाषा ि

B.A. III

Sem V and
VI

अर्ााजन
ा ाच्या संधी
Paper No.10 & 15

२)िैचाररक लेखनाचे स्िरूप अभ्यासिे.
३)शोधननबंध ि प्रकलपलेखन कौशलये समजन
ू घेिे.
४)आंतरजालािरील मराठी लेखन पध्दती अभ्यासिे.
५)प्रसारमाध्यमांिरील अथााजन
ा ाच्या संधी आणि भावषक कौशलये यांचा पररचय करून घेिे.
६)उद्योग ि सेिा क्षेत्रात मराठी भाषेद्िारे अथााजन
ा प्राप्ती संदभाात ज्ञान संपादन करिे.
मुहितशोधनाची पद्धत अभ्यासिे.

विद्याशाखीय विशेष
ननिड (DSE-E5)
िाड्मय प्रिािाचे

B.A. III

Sem V and
VI

१)मध्ययुगीन मिाराष्ट्र ि मिानुभाि पंथ यांचा पररचय करुन दे िे.
२)मिानुभाि िाड्.मयाच्या प्रेरिा ि स्िरूप समजून घेिे.
३)मिानभ
ु ािीय ग्रंथकार केसोबास यांचा पररचय करून घेिे.

अध्ययन : मध्ययग
ु ीन

४)दृष्ट्टांतपाठातील आशयस्िरूप ि अभभव्यतती विशेष अभ्यासिे.

पाठ्यपस्
ु तक :

५)दृष्ट्टांतपाठातील आशयस्िरूप ि अभभव्यतती विशेष अभ्यासिे.

दृषटांतपाठ

६)लभलत गद्य िाड्मयप्रकाराचे स्िरूप अभ्यासिे.

Paper No.11 & 16

७) व्यक्ततचचत्र संकलपना ि स्िरूप समजून घेिे.
८)प्रिािानुरुप मराठीतील व्यक्ततचचत्रांचे स्िरूप अभ्यासिे.
९)व्यक्ततविशेषांचे आकलन करून घेिे.

