
Department of Marathi 

Programme Outcome 
 

After successfully completing B.A. Marathi Programme students will have 
 

PO 1 भाषेवर प्रभुत्व निर्ााण करता येत े

PO 2 व्यक्ततर्त्त्व ववकास साध्य करता येतो. 
PO 3 सर्ाजार्ध्ये वावरण्यासाठीची संवेदिशीलता ववकससत होते. 
PO 4 साहहत्य व संस्कृतीववषयी ज्ञाि संग्रहण, संक्रर्ण प्रक्रक्रया गनतर्ाि होते. 
PO 5 र्ातभृाषा व साहहत्यातूि र्ािवी जीविव्यवहार सर्जूि घेता येतो 
PO 6 भाषा व संस्कृती आणण साहहत्य व संस्कृती यांचा अिुबंध सर्जूि घेता येतो. 
PO 7 िवनिसर्ातीक्षर्ता व असभव्यक्ततक्षर्ता ववकससत होत.े 

 
 

Programme Specific Outcomes 
 

After completing B.A. Marathi students will have 

 

PSO 1 
 

आधुनिक र्राठी साहहत्यातील ववववध वाङ्र्य प्रवाहांचा पररचय होतो. 
PSO 2 ववववध वाङ्र्य प्रकार सर्जूि घेता येतात. 

PSO 3 र्राठी साहहत्याच्या परंपरेचे स्थूल ज्ञाि सर्ळते. 
PSO 4 साहहत्यभाषा व व्यवहारभाषा यांचे ज्ञाि सर्ळते. 
PSO 5 साहहत्यातूि प्रकट होणार्या र्ािवी र्ूलयांचे आकलि होते. 
PSO 6 लेखि, वाचि, संभाषण, आकलि, परीक्षण ई. भावषक कौशलयांचा ववकास होतो. 
PSO 7 साहहत्यकृतीला र्ुतत प्रनतसाद देण्याची क्षर्ता निर्ाा ण होते. 

 

Course Outcomes 
 

After successfully completing this course, students will be able to 
 

 
B.A. - I 

Compulsory Marathi 

  

 C.O 1 ववद्यार्थयाांच्यार्राठीभाषाआणणसाहहत्यववषयीअसभरुचीर्ध्ये                

          ववकासहोतो. 
C.O .2 ववद्यार्थयाांचाव्यक्ततर्त्त्वववकासघडवूिववववधपरीक्षाआणण 

           स्पधाापरीक्षांचीपुवातयारीकरतायेते. 



C.O.3.श्रवणवाचिभाषणआणणलेखिकौशलययांचीजोपासिाहोते. 
C.O.4.व्यक्ततववशेषलेखआणणसंपादिकौशलयवाढते. 
 

 
B.A. – I  

 
Optional Marathi 

C.O. 1निबंधलेखिाच्यार्ाध्यर्ातूिववद्यार्थयाांच्यार्ध्ये 

           भाषउपयोजिाचीकौशलयववकससतहोतात. 

C.O. 2 र्राठीसाहहत्य, परंपरा, लेखक, कवीयांचापररचयहोतो. 
C.O. 3.सतंसाहहत्यर्ध्येववद्यार्थयाांच्यातअसभरुचीनिर्ााणहोते. 
C.O 4.कववतेच्याववववधप्रकारांचीर्ाहहतीसर्ळते. 

 
 

B.A. - II 
 

सभासदांचीबखरआणण
जिाबाईचेअभंग  

 C.O.  1. प्राचीिर्राठीसतंकवनयत्ींच्याकायााववषयीर्ाहहतीसर्ळते. 
C.O.  2.वीरांचेगुणगािलढायाथोरपुरुषांचीचररत्याववषयीबखरर्ध्ये 

            सखोलज्ञािसर्ळते. 
C.O. 3 इनतहासवर्राठयांच्याराजकीयघडार्ोडींचेसूक्ष्र्अध्ययिहोते. 
C.O .4.वात्सलय, कोर्लऋजुता, सहिशीलता, त्यागीवतृ्ती, सर्पाणवतृ्ती 

           स्त्ीववषयाच्याभाविासंतजिाबाईचाकाव्यातप्रकषाािेहदसूि 

           येतात. 

B.A. – III 

काव्य-शास्त्  
C.O.1 काव्यप्रयोजिार्ध्येपौवाात्यपाश्चात्यवआधुनिककाव्य 

          शास्त्ाचीओळखववद्यार्थयाांिाहोते. 
C.O. 2 काव्याचीलक्षणेयाववषयीववद्यार्थयाांर्ध्येअसभरुचीनिर्ााणहोते. 
C.O.3 साहहत्यनिसर्ातीवस्वरूपयाववषयीआकलिहोण्यासर्दत होते 

C.O. 4 उपर्ारुपकदृषटांतअिुप्रासयाअलंकारआधारेववद्यार्थयाांची 

          क्जज्ञासूवतृ्ती वाढीसलागते.  
B.A. – III 

भाषाववज्ञािआणणर्राठी
भाषा 

C.O. 1 भाषाववज्ञाियांचापररचयववद्यार्थयाांिाहोतो.  
C.O.   2 ध्विीपररवतािाचीकारणेवप्रकारांचीर्ाहहती  जाणूिघेण्यात 

           क्जज्ञासूवतृ्तीवाढीसलागते. 

C.O. 3 र्राठीभाषेच्यावण्व्यवस्थेववषयीववद्यार्थयाांर्ध्येअसभरुची 

            निर्ााणहोते. 

C.O. 4 र्राठीभाषेबद्दलववद्यार्थयाांचीआवडववकससतहोते.  
B.A.-III 

 र्राठीवाड्र्याचाइनतहास 
C.O.1 र्ध्ययगुीिर्राठीवाडर्ययाववषयीवइनतहासाचाववषयी 

           सखोलज्ञािसर्ळते. 

C.O.2 र्राठीवाड्र्यकालखंडातीलवाडर्यनिसर्ातीच्यारचिाप्रकारांचा 

          ववद्यार्थयाांिापररचयहोतो. 



C.O.3 याकालखंडातीलप्रर्ुखसंप्रदायवग्रंथनिसर्ातीयांचाअिुबंध 

          स्पषटहोतो. 

C.O.4 र्राठीवाड्र्यातीलसांस्कृनतकपाश्वाभूर्ीचाउलगडाहोतो.  
 

B.A.-III 

र्राठीभाषा:उपयोजि
आणणसजाि 

C.O. 1 - औपचाररकआणणअिौपचाररकक्षेत्ािुसारव्यवहाराववषयी 

              असभरुचीनिर्ााणहोते. 

C.O. 2 - भावषकउपयोजिािेववद्यार्थयाांचाशब्दसंग्रहसर्दृ्धहोतो. 

C.O. 3 - लेखि, भाषण, वाचि, याकौशलयांचाववकासहोतो. 
C.O. 4 - ववववधक्षेत्ातीलशलयवक्षर्ताववकससतहोतात.  
 

B.A. – III 

 वाड्र्यप्रवाहाचेअध्ययि
(ग्रार्ीणसाहहत्य)  

C.O. 1 र्राठीतीलववववधसाहहत्यप्रवाहांचेअध्ययि. 

C.O .2 ग्रार्ीणसाहहत्यप्रवाहयांचीप्रेरणास्वरूपववकासयुवक 

            वगाार्ध्येआवडनिर्ााणहोते.      
C.O. 3 कादंबरीयासाहहत्यप्रकाराववषयीअसभरुचीनिर्ााणहोते.   
C.O. 4 ग्रार्ीणसाहहत्यवासिाववषयीआवडनिर्ााणहोतेक्जज्ञासु 

            वाढीसलागते.  
 

 


