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B. A. (Marathi  &  Marathi Literature) Programme 

 

Programme specific Outcomes 

 

PSO 1- मराठी विषयाचे सखोल ज्ञान प्राप्त होईल तसेच कौशल्य आत्मसात होतील.  

PSO 2- मराठीतील भावषक कौशल्य आत्मसात केल्याने त ेसमाजातील घटकाांशी प्रभािीपणे सांिाद साधू  

शकतील.  

PSO 3-आत्मसात केलेली व्यािहाररक भाषाविषयक कौशल्य समूहामध्ये काम करताना प्रभािीपणे िापरू  

शकतील.  

PSO 4- मराठी सावहत्यातून विद्यार्थयाांना जीिनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दवृिकोन वमळेल.  

PSO 5- मराठी भाषेचा सिांकष अज्ञानामुळे सावहत्य ि सांस्कृती विषयीच्या सांशोधनामध्ये प्रभािीपणे िापर करू  

शकतील.  

PSO 6- समाजाचे भाषेत सिेक्षण करून एक प्रकारे मराठी चे विद्यार्थी समाजाशी सांिादी होतील.  

PSO 7- मराठी सावहत्यातून वमळालेल्या ज्ञानामुळे त्याांना त्याांच्या जबाबदारीची जाणीि होऊन समर्थथ नागररक  

म्हणूनत्या ज्ञानाचा उपयोग करू शकतील.  

PSO 8- मराठी सावहत्यातून माांडलले ेपयाथिरणाचे प्रश्न विद्यार्थी पयाथिरणाच्या रक्षणासाठी आवण त े 

रटकविण्यासाठीप्रयत्न करतील.  

PSO 9- मराठी सावहत्य ि सांस्कृती याांचा मेळ घालून त्या विषयी समाज घटकाांशी सांिाद साधू शकतील.  

PSO 10- िेगिेगळ्या सावहत्य प्रकाराांचा अभ्यास करून त्यातून समाजाविषयी ज्ञान अिगत करू शकतील.  

PSO 11- सावहत्यातून आत्मसात केलेली नीती तत्िे याांचा िैयविक जीिन सांघटन यामध्य ेप्रभािीपणे िापर  

करतील.  

PSO 12- सावहत्याची समीक्षा करता येईल 

PSO 13 -  सावहत्याचे विश्लेषण करता येईल 

 

Course outcomes  

 

B.A. Part- I (SEM I & II)    Compulsory Marathi ( Sub. Code No 1011) 

हा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूणथ केल्यानांतर विद्यार्थयाांच्या अांगी पुढील पात्रता येईल. 

 

CO1 -मराठी भाषा आवण मराठी सांस्कृती याांचा विद्यार्थयाांना पररचय होऊन विद्यार्थयाांना भारतीय सांस्कृतीची  

ओळख होईल  

CO2 -  विद्यार्थयाांमध्ये आस्िाद घेण्याची डोळस क्षमता िाढीस लागले  

CO3 - व्यविमत्त्ि विकासामध्ये भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्ि आह ेह ेसाांगू शकतील 



CO4 -  कायथक्रमाचे सांयोजन कसे करािे याविषयी विद्यार्थी चचाथ करू शकतील 

CO5 - भावषक कौशल्य आत्मसात करता येतील  

 

B.A. Part- I (SEM I & II)     Marathi Literature ( Sub. Code No 1052) 

कादांबरी, कविता, नाटक हा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूणथ केल्यानांतर विद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 

 

CO1- स्र्थूलपण ेमराठी भाषा मराठी सावहत्य आवण मराठी सांस्कृती याांचा विद्यार्थयाांना पररचय होऊन भारतीय  

सांस्कृतीची ओळख होईल  

CO2-विद्यार्थयाांच्या िाांग्मयीन अवभरुचीचा विकास होईल ि त्याविषयी स्पिीकरण देता येईल  

CO3- सावहत्याच्या अभ्यासामधून विद्यार्थयाांना जीिनविषयक समाजाबाबत विश्लेषण करता येईल  

CO4- विविध सावहत्य प्रकार याांचे विद्यार्थयाांना वििेचन करता येईल  

CO5- अवभनय कलेबद्दल त ेचचाथ करू शकतील . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B.A. Part- II (SEM III & IV)      Compulsory Marathi ( Sub. Code No 1011) 

हा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूणथ केल्यानांतर विद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 

 

CO 1 -विद्यार्थयाांच्या व्यविमत्त्ि विकासामध्ये भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्ि आह ेह ेसाांगू शकतील 

CO 2 - भावषक महती त्याांना स्पि करता येईल  

CO 3 - विद्यार्थयाांना समाजाबाबत विश्लेषण करता येईल  

CO 4 - मराठी भाषा आवण मराठी सांस्कृती याांचा विद्यार्थयाांना पररचय होईल  

CO 5 - विद्यार्थयाांना जीिन विषयक विश्लेषण करता येईल  

 

B.A. Part- II (SEM III & IV)     Marathi Literature ( Sub. Code No 1052) 

कर्था, सांतसावहत्य, आत्मकर्थन, चररत्र हा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूणथ केल्यानांतर विद्यार्थयाांच्याअांगी 

पुढीलपात्रतायेईल. 

 

CO 1 - मराठी सावहत्यातील सावहत्य प्रकाराांविषयी विद्यार्थयाांना मावहती होईल  

CO 2 - मराठी सावहत्य प्रकाराांच्या तावत्िक घटकाांचे त ेउदाहरणासह स्पिीकरण देऊ शकतील 

CO 3 - कर्थेतील विविध घटकाांचे त ेविश्लेषण करतील  

CO 4 - चररत्र आत्मकर्थन यातील घटक त्याांचे िेगळेपण याांचे विश्लेषण करता येईल 

CO 5 - चररत्रात्मक लेखनाचे परीक्षण करता येईल  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.A. Part- III (SEM V & VI)      Compulsory Marathi ( Sub. Code No 1011) 

हा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूणथ केल्यानांतर विद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 

 



CO 1 - भावषक कौशल्य आत्मसात करता येतील ि त्याांची महती त्याांना स्पि करता येईल  

CO 2 - विद्यार्थयाांमध्ये आस्िाद घेण्याची डोळस क्षमता िाढीस लागले  

CO 3 - व्यविमत्त्ि विकासामध्ये भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्ि आह ेह ेसाांगू शकतील  

CO 4 - विद्यार्थयाांना जीिन विषयक समाजाबाबत विश्लेषण करता येईल 

CO 5 - विविध सावहत्य प्रकार याांचे विद्यार्थयाांना वििेचन करता येईल  

  

 

B.A. Part- III (SEM V & VI)     Marathi Literature ( Sub. Code No 1052) 

कर्थासांग्रह, सावहत्यविचार, चररत्र आवण भाषाविज्ञान हा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूणथ केल्यानांतर  

विद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 

 

CO 1 - सावहत्य लेखनाबाबत त्याांना मावहती देता येईल ि त्यािर त ेचचाथ करू शकतील  

CO 2 - सावहत्यकृतींचे आकलन आस्िाद आवण मूल्यमापनाचे वििेचन त्याांना करता येईल  

CO 3 - चररत्र िाांग्मयाचा मराठी सावहत्यातील िाटचालीचा आढािा घेता येईल  

CO 4 - भाषेचे स्िरूप महत्त्ि प्रमुख अांग ेयाांचे विश्लेषण करू शकतील  

CO 5- स्िर अधथ स्िर व्यांजन याांचे िगीकरण करता येईल  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


