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Program Specific Outcomes  

PSO 1 - मराठी साहित्यातील हिहिध प्रिािाांचा त्याांचा पररचय िोईल. 

PSO 2 - मराठी भाषेचा िापर करण्याचे कौशल्य आत्मसात करतील. 

PSO 3 - हिहिध प्रसार माध्यमाांमध्ये मराठीचा िापर कौशल्याने करू शकतील. 

PSO 4 - कायाालयीन मराठीचा िापर त्याांना करता येईल. 

PSO 5 - सर्ानशील लेखन करण्यासाठी मराठी भाषेच ेक्षमता हिकहसत िोईल  

PSO 6 - उत्कृष्ट सांज्ञापन कौशल्य आत्मसात करता येतील आहि मराठी भाषेचा योग्य िापर करता येईल  

PSO 7 - मराठी लोकसांस्कृतीची माहिती त ेसाांगू शकतील. 

PSO 8 - व्याकरि ि शुद्धलेखन या सांकल्पना स्पष्ट िोतील  

PSO 9 - लेखकाचा अभ्यास करण्याची क्षमता हनमााि िोईल. 

PSO10 - समीक्षा आहि सांशोधन व्यििाराचे ज्ञान त्याांना िोईल. 

PSO 11 - सांशोधनाची हिहिध अांग ेतसेच हनरहनराळ्या पद्धतीचा अभ्यास करता येईल. 

PSO 12 - साहित्य सांशोधनामध्ये रुची हनमााि िोईल. 

 

Course Outcomes  

 

M.A. I      ( Sem I & II - Subject Code  2501 & 2511 ) 

 

Paper-1 : मराठी िाांग्मयाची साांस्कृहतक पार्श्ाभूमी ( आरांभ त े1818 )  &  ( 1818 ते 1960 )  

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 

 

CO1 - मिानुभाि सांप्रदाय - िारकरी सांप्रदाय याांची तुलना करू शकतील.  

CO2 - मिानुभाि साहित्यािर हििेचनात्मक चचाा करू शकतील. 

CO3 - मध्ययुगीन िाांग्मय याच्या हिहिध प्रकाराांचे ते हििेचन करू शकतील. 

CO4 - शाहिरी िाांग्मय याचे ते उदािरिासि स्पष्टीकरि देऊ शकतील. 

CO5 - हशिकालीन सांताांच्या हिहिध साहित्य प्रकाराांची त ेचचाा करू शकतील. 

CO6 - पांहिती काव्याचे ते हििेचन करू शकतील. 

CO7 - तत्कालीन िाांग्मय हनर्मातीच्या प्रेरिान्िर चचाा करू शकतील. 

 

 



 

 

 

 

M.A. I      ( Sem I & II - Subject Code  2502 & 2512 ) 
 

Paper-2 : साहित्यहिचार,  समीक्षाहिचार   

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 
 

CO1 - भारतीय आहि पाहिमात्य साहित्य हिचाराांची हिद्यार्थयाांना ओळख िोईल. 

CO2 - साहित्याचे प्रयोर्न स्पष्ट करता येतील. 

CO3 - साहित्याची हनर्माती प्रक्रक्रयेहिषयी चचाा करू शकतील ि त्याचा आढािा घेऊ शकतील. 

CO4 - साहित्याच्या स्िरूपाहिषयीचे हिश्लेषि त ेकरू शकतील. 

CO5 - स्िान्तसुखाय, अर्ा, यश, व्यििारज्ञान अशा सांस्कृत काळातील प्रयोर्नाांचा अभ्यास िोईल. 

CO6 - साहित्याची भाषा हतच ेप्रकार याहिषयी आढािा घेऊ शकतील. 

CO7 - भामि, दांिी, िामन, रुद्रट, भरत, क्षेमेंद्र, भट्ट लोल्लट, अहभनिगुप्त मीमाांसकाांचा पररचय िोईल. 

CO8 - पाहिमात्य हिचारिांत अरनॉल्ि, र्ॉन्सन, ऍररस्टॉटल, प्लेटो इत्यादीच्या हिचाराांचे टीकात्मक परीक्षि  

करू शकतील  

 

M.A. I      ( Sem I & II - Subject Code  2504 & 2515 ) 
 

Paper - 3 : सांतसाहित्य,  लोकसाहित्य   

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 

 

CO1 - मराठी लोक सांस्कृतीची माहिती ते साांगू शकतील. 

CO2 - मराठी साहित्यातील सांतसाहित्य आहि लोकसाहित्य या प्रिािाांचा पररचय िोईल. 

CO3 - सांत साहित्यािर हििेचनात्मक चचाा करू शकतील. 

CO4 - िारकरी सांप्रदायाचा सिाांगीि हचक्रकत्सक अभ्यास करू शकतील.  

CO5 - अभांग िाांग्मय प्रकाराहिषयी त ेहििेचन करू शकतील. 

CO6 - मराठीतील लोकसाहित्याची हिद्यार्थयाांना ओळख िोईल. 

CO7 - लोकसाहित्याच्या हनरहनराळ्या अांगाांचे त्याांना स्पष्टीकरि देता येईल. 

CO8 - लोककर्ा, लोकगीत,े लोकसांगीत याांचे त्याांना िगीकरि करता येईल. 

CO9 - लोकरूढी आहि लोकर्ीिन यामधील सिसांबांध स्पष्ट करता येतील. 

 

M.A. I      ( Sem I & II - Subject Code  2506 & 2518 ) 
 

Paper - 4 : हिशषे िाांग्मय प्रकार : कहिता,  चररत्र-आत्मचररत्र-आत्मकर्न  

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 
 

CO1 - कहिता, चररत्र, आत्मचररत्र, आत्मकर्न या िाांग्मय प्रकाराांचे हिद्यार्थयाांना हििेचन करता येईल. 

CO2 - साहित्यकृतींचे आकलन आस्िाद आहि मूल्यमापनाचे हििेचन त्याांना करता येईल. 



CO3 - कहितेतील हिहिध घटकाांचे ते हिश्लेषि करू शकतील. 

CO4 - चररत्र, आत्मचररत्र, आत्मकर्न, कहिता यातील घटक त्याांचे िेगळेपि याांचे हििेचन करता येईल.  

CO5 - कहिता या िाांग्मय प्रकाराचे िेगळेपि, प्रेरिा, प्रयोर्न याांचे हिश्लेषि करता येईल.  

CO6 - कहिता, चररत्र, आत्मचररत्र, आत्मकर्न या िाांग्मय प्रकाराांच्या िाटचालीचे हििेचन करू शकतील. 

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

M.A. II      ( Sem III & IV - Subject Code  2521 & 2531 ) 
 

Paper - 1 : उपयोहर्त मराठी  

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 
 

CO1 - हिद्यार्थयाांना हिहिध प्रकारचे अर्ा हलहिता येतील. 

CO2 - प्रत्यक्ष व्यििारामध्य ेमराठी भाषेचा उपयोग कसा करािा याचे हिश्लेषि करता येईल. 

CO3 - मराठीच्या व्यििार क्षेत्राची माहिती िोईल तसेच हिहिध क्षेत्रातील भाषा व्यििाराचे स्िरूपिी त्याांना  

हलहिता येईल. 

CO4 - यशस्िी व्यक्तींच्या कायााहिषयी ओळख करून देऊ शकतील. 

CO5 - रार्भाषा म्ििून मराठीचे स्र्ान कायाालयीन िापर स्िरूप तांत्र ेि कौशल्य ेयाहिषयी ते उदािरिासि  

स्पष्टीकरि देऊ शकतील. 

CO6 - प्रसारमाध्यमातील हिहिध लेखनप्रकाराांचा पररचय िोऊन त्याचे प्रत्यक्ष लेखन त्याांना करता येईल. 

CO7 - कायाालयीन कामासाठी मराठी भाषेचा कौशल्यान ेिापर करू शकतील. 

 

M.A. II      ( Sem III & IV - Subject Code  2522 & 2532 ) 

Paper - 2 : भाषाहिज्ञान  

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 
 

CO1 - भाषेच ेस्िरूप, मित्त्ि, प्रमुख अांग ेयाांचे हिश्लेषि करू शकतील.  

CO2 - िागेंद्रीयाांच्या आकृतीसि स्िन हनर्मातीप्रक्रक्रया स्पष्ट करता येईल.  

CO3 - मराठी भाषेच्या वु्यत्पत्तीची मीमाांसा करू शकतील. 

CO4 - स्िर, अधास्िर, व्यांर्न याांचे िगीकरि करता येईल. 

CO5 - स्िन-स्िहनम- स्िनआांतर, रुपीका-रुपीम-रुपीकाांतर याांच्या व्याख्या साांगून त्याांचे स्पष्टीकरि  

करू शकतील. 

CO6 - सामाहर्क भाषाहिज्ञान िी सांकल्पना स्पष्ट करता येईल. 

CO7 - प्रमािभाषा, बोलीभाषा आहि परभाषा याचा हचक्रकत्सक अभ्यास करता येईल.  

CO8 - ििानात्मक भाषाहिज्ञान ि सामाहर्क भाषाहिज्ञान याचे हचक्रकत्सात्मक उपयोर्न करू शकतील.  

 

M.A. II      ( Sem III & IV - Subject Code  2524 & 2534 ) 
 

Paper - 3 : हिशषे ग्रांर्कार  - हिभािरी हशरुरकर,   मराठी िचैाररक साहित्य. 

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 
 



CO1 - लेखकाच्या व्यहक्तमत्िाची सखोल चचाा करता येईल. 

CO2 - लेखकाच्या प्रेरिा, िाांग्मय हनर्माती याांचे ते उदािरिासि स्पष्टीकरि देऊ शकतील. 

CO3 - लेखकाच्या साांस्कृहतक, िाांग्मयीन पार्श्ाभूमीिर त्याांना चचाा करता येईल. 

CO4 - लेखनातील कलातत्त्ि ि हचरांतनतत्त्ि याांचे ते िगीकरि करू शकतील.  

CO5 - हिद्यार्थयाांमध्ये आस्िाद घेण्याची िोळस क्षमता िाढीस लागेल. 

CO6 - मराठी साहित्याच्या ताहत्िक घटकाांचे ते उदािरिासि स्पष्टीकरि देऊ शकतील. 

CO7 - िैचाररक र्ािीि हनमााि िोऊन त्याांचा िैचाररकतेकिे कल िाढेल. 

M.A. II      ( Sem III & IV - Subject Code  2527 & 2537 ) 
 

Paper - 4 : दहलत साहित्य,  आक्रदिासी साहित्य  

िा अभ्यासक्रम यशस्िीररत्या पूिा केल्यानांतर हिद्यार्थयाांच्याअांगीपुढीलपात्रतायेईल. 
 

CO1 - दहलत ि ग्रामीि साहित्याची सांकल्पना स्पष्ट करु शकतील. 

CO2 - दहलत ि ग्रामीि साहित्याच्या प्रेरिा त ेउदािरिाांसि स्पष्ट करु शकतील. 

CO3 - दहलत-ग्रामीि साहित्यातील हिहिध िाांग्मय प्रकाराांिर ते चचाा करू शकतील. 

CO4 - स्िातांत्र्यप्राप्तीनांतरच्या कालखांिातील ग्रामीि-दहलत साहित्य हनर्मातीच्या कारि परांपरेचे ते हिश्लेषि  

करू शकतील. 

CO5 - ग्रामीि-दहलत साहित्यातील सिसांबांधबाबत त ेस्पष्टीकरि देऊ शकतील.  

CO6 - मराठी साहित्यातील दहलत-ग्रामीि साहित्याच्या योगदानाचे त ेमूल्यमापन करू शकतील. 

CO7 - ग्रामीि-दहलत साहित्यातील भाहषक योगदानाची त ेमीमाांसा करू शकतील. 

 

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


