
 “�ान, �व�ान आ�ण सुसं�कार यासाठ� �श�ण�सार” 

                                                       - �श�णमहष� डॉ. बापजूी साळंुखे 

�ी �वामी �ववेकानदं �श�णस�ंथा को�हापरू, सचं�लत 

द�ताजीराव कदम आ��स, साय�स अँड कॉमस� कॉलेज, इचलकरंजी 

मराठ� �वभाग 

(२०२० – २०२१) 

Programme Specific Outcomes (PSO) 

 

 

१. मराठ� भाषेचा �यावहा�रक जीवनाम�ये उपयोग होईल. 

२. �माणभाषे�या उपयोजनाची �े� ेव �पे यांची ओळख होईल. 

3. सा�ह�याची आकलन, आ�वाद आ�ण मू�यमापनाची �मता �वक�सत कर�यास मदत 

होईल.  

४. सा�ह�याची समी�ा�मक ��ट� �वक�सत होईल. 

५. मराठ� सा�ह�या�या इ�तहासा�वारे �व�या�या�ना सा�ह�याचा �वकासा�मक प�रचय होईल.  

६. मराठ� भाषे�या देवनागर� �लपीचा �वकासा�मक प�रचय होईल.  

७. मराठ� भाषेच ेशु�लेखन आ�ण मु��त शोधन यासंबधंी�या �नयमांचा प�रचय होईल.   
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“�ान, �व�ान आ�ण ससुं�कार यासाठ� �श�ण�सार” 

                                                       - �श�णमहष� डॉ. बापजूी साळंुखे 

�ी �वामी �ववेकानदं �श�णस�ंथा को�हापरू, सचं�लत 

द�ताजीराव कदम आ��स, साय�स अँड कॉमस� कॉलेज, इचलकरंजी 

मराठ� �वभाग 

(२०२० – २०२१) 

Course Outcomes  

 

 

B. A. – I   

अ�यासप��का �. I व II (अ�रबंध) 

 

१. �व�या�या�ची मराठ� भाषा आ�ण सा�ह�या�वषयी अ�भ�ची �वक�सत करणे.  

२. मराठ� सा�ह�य परंपरा, लेखक, कवी यांचा प�रचय क�न देणे.  

३. �व�या�या�म�ये मातभृाषा, रा���य एका�मता आ�ण उ�च मानवी मू�यां�वषयी जाणीव 

�नमा�ण करणे.  

४. �व�या�या�चा �यि�तम��व �वकास घडवून �व�वध पर��ा आ�ण �पधा� पर��ांची पूव�तयार� 

क�न घेणे.  

५. �च�पट आ�ण �सारमा�यमे यां�या लेखन आ�ण उपयोजना�या आकलनाचा अवकाश 

वाढ�वणे.  

६. मराठ� सा�ह�यातील का�य परंपरेचा प�रचय क�न देणे.  

७. वतृप�ीय लेखन �कारांचा प�रचय क�न देणे.  

८. प�लेखन व आकलनाच े�व�प व �कार यांचा प�रचय क�न देणे.   
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Course Outcomes  

B. A. – II   

 

अ�यासप��का �. III (काय ड�जर वर सटुलाय व मराठ� भा�षक कौश�ये) 

 

१. नाटक या वा�मय �काराच ेआकलन क�न घेणे.  

२. समकाल�न नाटकातून नाटककारा�या सा�कालाच े��त�बबं कशा�कारे �कट होते याचा  

  अ�यास करणे.  

३. ना�या�यासा�वारे �योग�प नाटक व ना�य�े�ातील �ानसंपादनास चालना देणे.  

४. ना�या�यासातून  स�यता, सं�कृती, रा���य एका�मता व बंधतुा वाढ�स लावणे.  

५. �व�या�या�म�ये संवादलेखन कौश�ये �वक�सत करणे. 

 

अ�यासप��का �. IV (का�यगंध व मराठ� भा�षक कौश�ये) 

 

१. मराठ� का�यपरंपरा व �वाहांची ओळख क�न घेणे.  

२. मराठ� का�यातून �कट होणारे माणूस आ�ण समाज यातील पर�परसंबध शोधणे.  

३. क�वते�या का�या�मक आकृतीबंधाच ेमोल अ�यासणे.  

४. का�या�वाहानु�प का�यालेखानाच े�वशषे अ�यासणे. 

5. �ा�य��का�वारे का�यलेखन कौश�ये �ज�वणे.  

 

 अ�यासप��का �. V (माती, पंख आ�ण आकाश व मराठ� भा�षक कौश�ये) 

 

१. आ�मच�र� या वा�मय �कारची ओळख क�न देणे.  



२. आ�मच�र�कारा�या �यि�तम�वाची जडण-घडण आ�ण �याचा संकल समजून देणे.  

३. आ�मव�ृत लेखन कौश�ये �वक�सत करणे.  

 

 अ�यासप��का �. VI (जगुाड व मराठ� भा�षक कौश�ये) 

 

१. कादंबर� या वा�मय �कारची ओळख क�न देणे.  

२. मानवी मू�यां�वषयी जाणीव �नमा�ण करणे. 

३. कादंबर�लेखनाच े�वशषे अ�यासणे.  

४. व�ृतांतलेखन कौश�ये �ज�वणे.   
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(२०२० – २०२१) 

Course Outcomes  

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

 

B. A. III  

              अ�यासप��का �. VII, XII (सा�ह�य�वचार) 

 

१. पौ�या��य, पा�चा�य व आध�ुनक भारतीय सा�ह�यशा��ाच े�व�प समजून घेणे.  

२. ल�लत व ल�लतेतर सा�ह�याच े�व�प समजून घेणे.  

३. सा�ह�य �योजनांच ेआकलन क�न घेणे.  

४. सा�ह�याची �न�म�ती���या आ�ण �याच े�व�प समजून घेणे.   

५. भाषेतील अलंकार समजून घेणे.  

६. श��श�तींच ेआकलन क�न घेणे. 

७. सा�ह�यातील रसाच े�व�प व रस���या समजून घेणे. 

८. �न�म�ती�या आनंदाची मीमांसा करणे. 

९. �यवहार भाषा, शा��भाषा आ�ण सा�ह�यभाषा यातील भेद समजून घेणे.  

१०. सा�ह�यभाषेच ेआकलन क�न घेणे.  

११. भाषेतील छंद व व�ृते यांचा अ�यास करणे. 

    

अ�यासप��का �. VIII, XIII (मराठ� भाषा व भाषा�व�ान) 

 

१. भाषो�प�तीचा अ�यास करणे.  

२. भाषा�व�ानाचा प�रचय क�न देणे.  

३. भाषा�व�ान आ�ण मराठ� भाषा यांचा सहसंबध जाणून घेणे.  

४. �वन�वचार, �प�वचार व वा�य�वचारांचा प�रचय क�न घेणे. 



५. मराठ� भाषे�वषयी �व�या�या�ची आवड �वक�सत करणे. 

६. मराठ� भाषेची वण��यव�था समजून घेणे.  

७. �वनी व अथ�प�रवत�नाची कारणे व �कार यांची मा�हती क�न घेणे.  

८. �माणभाषेच े�व�प व �वशषे अ�यासणे. 

९. बोल�ंच े�व�प व �वशेष समजून घेणे. 

 

अ�यासप��का �. IX, XIV (म�ययुगीन मराठ� वा�मयाचा इ�तहास) 

 

१. म�ययुगीन मराठ� वा�मयाचा का�लक अ�यास करणे.  

२. म�ययुगीन मराठ� वा�मयाचा �थलू प�रचय क�न घेणे.  

३. म�ययुगीन मराठ� वा�मयाच े�व�प, वै�श��ये अ�यासणे.  

४. म�ययुगीन मराठ� वा�मयातील मह�वाच े�ंथकार आ�ण �ंथ यांचा �थलू प�रचय  

     क�न   घेणे.  

५. म�ययुगीन मराठ� वा�मया�या ग�य, प�य रचनेच े�वशषे अ�यासणे.  

६. पं�डत कवी व �यांची रचना यांचा प�रचय क�न घेणे. 

७. बखर वा�मय आ�ण शा�हर� वा�मय यांच े�व�प, �वशषे अ�यासणे.  

 

अ�यासप��का �. X, XV  (मराठ� भाषा व अथा�ज�ना�या संधी) 

 

१. सज�नशील लेखन���या समजून घेणे.  

२. वैचा�रक लेखनाच े�व�प अ�यासणे. 

३. शोध�नबंध व �क�पलेखन कौश�य समजून घेणे.  

४. आंतरजालावर�ल मराठ� लेखनप�ती अ�यासणे. 

५. �सारमा�यमातील अथा�ज�ना�या संधी आ�ण भा�षक कौश�ये यांचा प�रचय क�न घेणे.  

६. �पधा� पर��ांम�ये मराठ� भाषा �वषयाच ेमह��व समजून घेणे.  

७. उ�योग व सेवा �े�ात मराठ� भाषे�वारे अथा�ज�न�ा�ती संदभा�त �ान संपादन करणे.  

८. मु��त शोधनाची प�त अ�यासणे. 

 
 

 

 



अ�यासप��का �. XI (वा�मय �वाहाच ेअ�ययन : म�ययुगीन),  

                          XVI (वा�मय �काराच ेअ�ययन : ल�लत ग�य (�यि�त�च�)े 

 

१. म�ययुगीन महारा�� व महानुभाव पंथ यांचा प�रचय क�न घेणे.  

२. महानुभाव वा�मया�या �रेणा व �व�प समजून घेणे.  

३. महानुभावीय �ंथकार केसोबास यांचा प�रचय क�न घेणे.  

४. ��टांतपाठातील आशय�व�प व अ�भ�य�ती �वशषे अ�यासणे. 

५. ��टांतपाठातील भा�षक वैभवाचा प�रचय क�न घेणे. 

६. ल�लत ग�य वा�मय �काराच े�व�प अ�यासणे. 

७. �यि�त�च� संक�पना व �व�प समजून घेणे. 

८. �वाहानु�प मराठ�तील �यि�त�च�ांच े�व�प अ�यासणे. 

९. ‘मुलखावेगळी माणस’ंमधील शै��णक, सामािजक, सां�कृ�तक, राजक�य पया�वरण      

   आ�ण कौटंु�बक भाव�व�व अ�यासणे. 

१०. ‘मुलखावेगळी माणस’ंमधील �ामीण व उपे��तां�या जीवनाच ेआकलन क�न घेणे.  

११. ‘मुलखावेगळी माणस’ंमधील अ�भ�य�ती, �नवेदनशैल� व भाषा�वशषे अ�यासणे. 
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