
COURSE OUTCOMES

F. Y. B.A
SEM-I

                 PAPER 1       Course Title:  Marathi compulsory         Course Code: 
  MARATHI COMPLSARY SEM 1
CO1
�नवडक कथांचा अ�यास 

●द�लत कथा – बु�दाची शपथ , 
भूक,  चौथी �भंत, झूमची दांडी ,�व-
हार 

●�ामीण कथा – पाणबुडी , लचांड,  
सातबा-याचा गभ�,  राखीव 
साव�यांचा खेळ 

●गूढकथा – उ��व�त, नवीन 
गो�ट �शक�यासाठ� गो�ट 

●महानगर�य जा�णवेची कथा – पूर 

●मानसशा��ीय कथा – मोराची 
बायको

● आ�दवासी कथा – मी मेलोच 
नाह� , भुता�या 

CO2   �यावहा�रक मराठ� ● मराठ� लेखनाचे �नयम आ�ण 

�वराम�च�ह 

● वत�मानप�ासाठ� वृ�लेखन 

● वृ�ांतलेखन 

● अज�लेखन 

●भाषांतर  ( इं�जीतून मराठ�त)
CO3
MARATHI COMPLSARY SEM 2

MARATHI COMPLSARY SEM 2
CO1
�नवडक क�वतांचा अ�यास

● मा�स�वाद� क�वता – चार श�द, 
आई, तू नको क� �चंता , मना�या 
कॅन�हासवरचं बुजगावण 

●आधु�नक क�वता – तुकारामाचा 
अंत, इराणी , आ�ा,  ते वष�  होतं क� 
को�याच जाळं

●��ीवाद� क�वता – रांगोळी , वाण 

,��ी हाच तुझा समाज ? ,माझी 
पाच सहा वषा�ची पोरगी



●�ामीण क�वता – �या नभाने �या 
भुईला दान �यावे , बळीराजासाठ� 
गाणं , उजळमा�यानं कुणबीपण,  
मेलं नाह� अजून आभाळ ,मातीचे 
पाय 

●आ�दवासी क�वता – युनोत पाणी 
,ग�डवन माझे , माडया , ग�गलू

● मुि�लम क�वता – घर�यासाठ� 
�झजतो काढतो मरतो माझा बाप , 
सु�वात 

●द�लत क�वता  -�वागत , न�फसा 
,आस�ती�या मनाला , 
वासनाकांड,  दारासमोरचे देव , 
आय�डयल �टेट�या ह�द�बाहे�न,  
उ�हा�या कटा�व��द,  �टेज .नाह� 
�फरलो माघार� , बेसावध , मी पण 
�शकतलय 

CO2
�यावहा�रक मराठ� 

● इ�तवृ�लेखन 

● वत�मानप�ासाठ� जा�हरातलेखन 

●उता�यावर�ल ��न 

● सारांशलेखन 

● �नबंधलेखन 
CO3
                    Course Title: Marathi Optional     SEM-I           Course Code: 
CO1
नाटक ' या सािह�य �काराचे 

सै�ांितक प�रचय

● नाटक �हणजे काय?

● नाटकाचे आशयानु�प 

�कार

● नाटकाचे घटक

● मराठी नाटकाची वाटचाल

● मराठी नाटकाची वाटचाल

CO2
िसगारेट' मनि�वनी लता रव�� ● आधुिनक िपढीतील नाते 

संबंध

● जागितक�करणानंतर 

एकिवसा�ा िपढीतील 

बदल

● नविपढी�या मनातील 



घालमेल व उलथा पालत

● न�ा व जु�यािपढीतील 

भाविनक संिम�तेचा 

प�रचय

CO3' स�यशोधक' गो�वद 

पु�षो�म देशपांडे 

● महा�मा जोतीराव फुले 

यां�या िवचारांचा वेध

●  जोतीरावां�या कतृ��वातले 

मु�य आिण �ांितकारक 

भाग

● �ी मु�� िवचार, धम� 

िवषय िवचार

       
       

CO4
CO5

SEM-II
                         Course Title:     Marathi Optional Sem  2        Course Code: 
CO1

�वासवण�न मराठी सािह�याचे 

घटक

● �वासवण�नाचे �व�प, 

�ेरणा व �योजन मह�व 

मांडणे

● �वासवण�नाची �ाचीन 

वाटचाल अ�यासणे

● �वासवण�न एक वा�य 

�कार

CO2

कुंपनापिलकडचा देश पा�क�तान - 

मनीषा �टकेकर

● पा�क�तानातील 

सामािजक, सां�कृितक, 

भौगोिलक, एितहािसक व 

राजक�य अ�यास

● पा�क�तानातील काही 

शहरांचे िच�णा�मक लेखन

● पा�क�तानातील भारतीय 

नातेसंबध व इितहास

CO3
नाद अंत�रचा �ीलंका - महावीर 

ज�धळ

● �ाचीन ते अवा�चीन 

काळातील िभ� 

�वासवण�नाची मािहती

● �ीलंकेतील धम�, 

तीथ�या�ा, �ानाज�न,  

अथा�ज�न यांचे मह�व

● कला, सिह�य, सं�कृती, 

िनसग� यात हरवलेला 

माणसाचे मह�व �� 

करणे



CO4
S.Y.B.A
SEM-III

                  PAPER 3        Course Title: Marathi Compulsory   Course Code:
CO1
कांदबरी : एक सािहि�यक �कार

 कांदबरी प�रचय क�न देणे 

मह�व सांगणे

कांदबरीचे आशयानु�प �कार

कादंबरीची �ाचीन वाटचाल 

अ�यासणे

CO2
थं�यू िम�टर �लाड - अिनल बव�

कांदबरीचे मह�व मांडणे

कादंबरी िशकवणे

CO3
�दवे गेलेले �दवस - रंगनाथ पठारे 

कांदबरीचे िविवध िवचार ,अथ� 

�� करणे

CO4
CO5
                  PAPER 2       Course Title:     Marathi Compulsory Sem-2       Course Code:
CO1आ�मकथन मराठी सािह�यातील एक घटक 

�कार,घटक, ���या मांडणे

CO2
मन म� ह�  िव�ास -िव�ास नांगरे 

पाटील

CO3
जसं घडलं तसं

CO4
SEM-IV

                  PAPER 4        Course Title: Marathi compulsory भाषा आ�ण भाषा�यास 
Course Code:
CO1

(अ) मानवी भाषेचे �व�प 
● सं�ेषण  - मानवी आ�ण 
मानवेतरांचे

●मानवांचे भा�षक व भाषेतर 
सं�ेषण 

● मानवी भाषेची ल�णे �कंवा 
�व�प �वशेष

● मानवी भाषे�या �या�या



(आ) भाषेची �व�वध काय� ●रोमान याकबसनचे सं�ेषणाचे 
नमुना�प व भा�षक काय� 

CO2

(अ) भाषा , समाज आ�ण सं�कृती
●सां�कृ�तक सं�चत , सां�कृ�तक 

जडणघडण 

● एडवड� सपीर  - ब�जा�मन वोफ� 
यांचा भा�षक सापे�तावादाचा 
�स�धांत 

● समाजातील भाषावै�व�य आ�ण 

भाषेचा बहुिजनसीपणा 
● भा�षक  - सां�कृ�तक �व�वध 

पर�परसंबंध 

CO3( आ ) भाषेचा  �वकास  आ�ण    
-हास

● जाग�तक�करण आ�ण भा�षक 
सां�कृ�तक �व�वधता  - प�रणाम 

●भाषा �वकासाची संक�पना, 
�गतीचे �नकष

●भा�षक -हासाची कारणे 
●भाषा�नयोजन आ�ण भाषेचा 
�वकास 

CO4(अ) भाषा, �माण भाषा 
आ�ण बोल�

● �माणभाषा – आव�यकता 
●�माणभाषा व बोल� यां�यातील 
संबंध,  वापर�यात 

●बोल�वै�व�य 

●बोल�ं�वषयीचे गैरसमज व त�ये 
● मराठ��या �व�वध बोल� 

CO5
MARATHI COMPLSARY SEM 4 स� 2

CO1 ● �यु�प�ी आ�ण �वकास 

●�याकर�णक वै�श��ये, उ�चार 
���या – �हणी , वा��चार,  
श�दसं�ह 

●  मालवणी लोकसं�कृती, 
मालवणी बोल�चे �भाव�े� , 
मालवणी सा सां�कृ�तक �ह�याचा 
इ�तहास 



CO2
नाटक 
चाकरमानी – सुंदर तळाशीकर

●  नाटकाचा आशय , पा��च�ण,  
अवकाश ,संवादभाषा , बोल� 
वै�श��ये

CO3 मालवणी बोल�तील 
क�वतांचा अ�यास 

● �व�ठल कृ�ण ने�रकर  : ठेव 
झाला घराची आठव रे , चेडवाक 
�नरोप 

● वसंत सावंत  : आझान  माझान,  
आराड गे बेडके सांन जांवदे 
● महेश केळुसकर  : �हनीबाय 
�युनार द� गे , बाळगो �न माल�या 
●नारायण परब  : वाडवळ , 
झेटल�मन 

● �वीण बांदेकर  : नया घराचो 
पावो खनताना , वा�ळ 

●सई लळीत: वांगड ,शबय

●अ�वनाश बापट : मालवणी मेवो , 
नामो कुळकार 

●दादा मडकईकर  : ज�ा , पावस 
इलो पावस 

● नामदेव गवळी : खेळे , भातालय 

●अजय कांडर  : शेताभातातलो 
�शरवान,  तांबेट पसरले�या  
मांडवात 

●�जा�रओ �पंटो  : दया� राजा , माय 

● सुन॔दा कांबळे : तावडन आजी , 
गटार� 

CO4
CO5
                  PAPER 3       Course Title:  Journalism  (प�का�रता)      Sem 1           Course Code:
CO1
•प�का�रता- �ा�या, �व�प, 

�ा�ी

•प�का�रतेची मूलत�वे

•प�कार आिण �यांची गुणवैिश�े 

•कत��े ह� व जबाबदारी

•वृ�प� �वातं�

● प�का�रतेचे �व�प व 

�ा�ी यांचे मह�व सांगणे

● प�का�रतेचे मुलत�व तसेच 

गुणवैिश�े, कत��े यांचा 

प�रचय करणे

● प�का�रतेचे ह� व 

जबाबदारी समजावून देणे



•इ. स १९४७ पूव�ची भारतीय 

प�का�रता

•इ. स १९४७ नंतरची प�सृ�ी

चांग�या वाता�हराची वैिश��े

● प�का�रतेचा �वातं�य व 

इितहासाची िव�ा�या�ना 

ओळख क�न देणे

● चांग�या वाता�हराची 

कौश�ये िव�ा�या�ना 

अवगत करणे

CO2
 •लेखन भाषेचा उपयोग शैली 

•प�का�रतेची शैली 

•िवशेषवृ�े �ा�या व �कार 

•िवशषवृ� लेखकांना माग�दश�न

•लेखनाचे �कार 

•वृ�प�ाचा संपादक 

Sem 2nd
● वृ� कथनाचे �कार व 

�यांचे दैनं�दन जीवनातील 

मह�व सांगणे

● वृ�ांत असले�या भाषा 

शैलीचा अ�यासा ब�ल 

िव�ा�या�ना मािहती देणे

● िव�ा�या�ना 

िवशेषवृ�ाकारा�या 

कामिगरीचा प�रचय क�न 

देणे

● लेखनाचे �कार �कती व 

कोणते �याचा वापर 

पर�परसंबधाचे �ान  देणे

CO3
T.Y.B.A
SEM-V

                  PAPER 1        Course Title:अ�यासप��का - 4 स� 5 वे 
                          म�ययुगीन मराठ� वा�.मयाचा इ�तहास      Course Code:86516
CO1 
● महानुभवीय वा�.मय 

● वारकर� पंथीयांचे वा�-मय 

● �शवकाल�न महारा��

● पं�डती का�य

● महानुभाव सा�ह�याचे 
�ेरणा�थान ई�वर�चंतन आहे. 
समाज�बोधनाची जा�णव 
झाल�. 

● अ�वैत त�व�ानावर �ढ 
�व�वास असणा-या संताचे 
मह�व समजले. 

● �वरा�य �ेरणा जाणवल� 
संतानी समाजप�रवत�न घडवले. 

● �व�वानासाठ�च का�य लेखन 
केले. सामािजक �वषयापासून 
पं�डत कवी दूर रा�हले 



आ�मा�व�कारापे�ा पां�ड�य 
�दश�न केले.

म�ययुगीन मराठ� 
वा�.मयाचा इ�तहास

अ�यासप��का - 4 स� 5 
वे 

CO1 
● नाथ व द� पंथ 

● समथ� व �लंगायत पंथ

● ���ती व इ�लामी ध�म�याची 
वा�.मय �न�म�ती

● बखर वा�.मय

● त�काल�न समाजावर, 
धम�स�ेचा जबरद�त �भाव 
जाणवला. समाजसुधारणे�या 
��ट�कोनातून गोर�नाथाची 
नाथ सं�दायाची �थापना केल�. 

● �वधम� र�णाखाल� पंथाची 
�थापना झाल�. पंथ पे्ररणेतून 
वा�.मयाची �न�म�ती झाल�. 

● आप�या धमा�चा �सार व 
�चार कर�यासाठ� वा�.मय 
�न�म�ती केल�. 

● त�काल�न जीवनाचा वारसा 
जतक कर�याचे �ेय बखर�ना 
आहे. बखर वा�.मय हे काळाचे 
अप�य आहे.

CO4
SEM-V

                  PAPER 5        Course Title:       अ�यासप��का - 5 स� 5 वे 
                                        भारतीय व पा�चा�य सा�ह�यशा�त्           Course 
Code:86547
CO1 
● भारतीय सा�ह�यशा�� - संक�पना 

व �स�धांत 

● भारतीय सा�ह�यशा�� - 
सा�ह�याचा आ�वाद 

● सा�ह�यभाषेचे �व�प व काय� 

● सा�ह�याची �न�म�ती ���या व 
�योजन

● सा�ह�यातील स�दया�ची 
�व�या�यांना जाणीव झाल�. 

● आपणास �या �या रसाचा ��यय 
कशामुळे येतो याची �व�या�यांना 
जाणीव झाल�. 

● �यंजना श�दश�तीचे सा�ह�यातील 
मह�व �यंजनेमुळे सा�ह�यातील 
स�दया�ची जा�णव �व�या�यांना 
झाल�. 

● �व�या�यांना ��तभा श�तीचे 
मह�व जाणवले. सा�ह�य 
कशासाठ� �नमा�ण केले जाते हे 



समजले.

CO2

                  PAPER 5        Course Title:भारतीय व पा�चा�य सा�ह�यशा�� स� 6  Course Code:86585
CO1 
● पा�चा�य सा�ह�य�वचार - 

सा�ह�याचे �व�प 

● सा�ह�याची भाषा

● सा�ह�याची �न�म�ती ���या व 
�योजन �वचार

● सा�ह�याचा आ�वाद

● �लेटो व अ◌ॅ�र�टाॅटल या 
�वचारवंतांची सा�ह�याब�दलची 
वेगळी मते ल�ात आल�. 

● �पक व ��तक व ��तक या 
सा�ह�या�या भाषेचे वेगळेपण  
�व�या�यांना जाणवले. 

● आपण सा�ह�य का �नमा�ण क� 
शकत नाह�. तसेच सा�ह�य 
कशासाठ� �ल�हले जाते याचे भान 
�व�या�यांना आले. 

● कलाकृती पासून आपणास आनंद 
होतो. ���या �व�या�यांना 
समजल�.

CO2

                  PAPER 6       Course Title:अ�यासप��का - 6 स� 5 वे 
सा�ह�य आ�ण समाज

Course Code:86585
CO1 
● सा�ह�य - समाज अ�यो�य 

संबंध 

● ��ीवाद� जा�णवेचे सा�ह�य - 
‘�भ�न’ - कादंबर� 

● महानगर� जा�णवेचे सा�ह�य 
‘��य नसले�या ��यात’ - 
का�यसं�ह

● सा�ह�य हे समाजमनावर सं�कार 
करते हा सं�कार स�दया��मक, 
सामािजक आ�ण वैचा�रक 
�व�पाचा आहे. 

● �भ�न - �लंग भावाचे राजकारण 
मांडणार� कांदबर� 

● महानगरातील �हंसा, फसवणूक, 
��टता ह� आशयसू�े क�वते�या 
मा�यमातून �व�या�यांना 
समजल�.

CO2
अ�यासप��का - 6 स� 6 

वे 
CO1 



● सामािजक ि�थ�यंतरे व मराठ� 
सा�ह�य  

● �ामीण सा�ह�य 
‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ - कादंबर� 

● द�लत सा�ह�य 
‘जाता नाह� जात’ - नाटक

● वैचा�रक मराठ� सा�ह�याने 
समाजाला �दशा दे�याचे काम केले 
आहे. 

● बदल�या खेडयाचा समाजजीवनावर 
होणारा प�रणाम जाणवला. 

● धम� आ�ण जातीचा 
समाजजीवनावर होणारा प�रणाम 
�व�या�यांना समजला.

CO5
                  PAPER  7     Course Title:Linguistics and Marathi Grammar भाषािव�ान अ�यासपि�का- ७                       

स� - ५         Course Code:_86616
CO1 
•भाषाशा�ा�या िविवध शाखा - 

वणा��मक , ऐितहािसक, 

समाजशा�ीय

•�विनम िव�यास ( �वन, �विनम, 

�वनांतर) �विनमांचे �कार �विनम 

िव�ेषणाची त�वे - तं�े

•�िपमिव�यास - 

�िपका,�िपम,�िपकांतर, 

�िपमांचे �कार, �िपम ���या

•अथ�िव�यास - भािषक अथा�चे 

�व�प , श�दाथा�चे �कार अथ� 

आिण �याचे पर�पर संबंध 

● भाषेचे �व�प ल�ात येणे 

● भाषािव�ान या 

�ानशाखेचा प�रचय होणे 

● ऐितहािसक 

भाषािव�ानाची 

अ�यासप�दती समजावणे 

● भारतातील भाषा कुलांची 

मािहती होणे  

● मराठी भाषे�या 

इितहासाचे �ान होणे 

CO2
PAPER 7 Course 
Title:Linguistics and Marathi 
Grammar भाषािव�ान 

अ�यासपि�का- ७ स�  6

CO1
•श�दांचे वग�करण - पारंप�रक व 

आधुिनक िवकरण-�लग ,वचन, 

िवभ�� ,आ�यात

•श�दिस�दी

•�योगिवचार

•�ाकरणाचे मह�व अ�यासणे

•िव�ा�या�ना �ाकरण िशकवणे

CO5
       Course Title:Modern Marathi literature(आधुिनक मराठी सािह�य )

अ�यासपि�का-८ स� ५

Course Code:_86651
CO1 ● आधुिनक, आधुिनकता व 



•आधुिनक, आधुिनकता, आिण 

आधुिनकतावाद : संक�पना िवचार 

•१]आधुिनक मराठी कथा - 

ऐितहािसक आढावा 

२] आधुिनक मराठी कांदबरी - 

ऐितहािसक आढावा

 
•आधुिनक मराठी कथा- 

१]कांदािचर - जी. के. ऐनापुरे

२]भर चौकातील अर�य�दन - 

रंगनाथ पठारे 

आधुिनक मराठी कांदबरी 

आधुिनकतावाद संक�पना 

समजावणे 

● आधुिनक मराठी 

सािह�याचा अ�यास करणे

● आधुिनक मराठी 

सािह�याचा इितहास 

समजावणे 

● कांदािचर या कथा 

सं�हाचा अ�यास करणे

● भर चौकातील अर�य�दन 

या कांदबरीचा अ�यास 

करणे

CO2
       Course Title:Modern Marathi literature(आधुिनक मराठी सािह�य)

अ�यासपि�का ८    स�-६

CO1 
आधुिनक मराठी किवता 

आधुिनक मराठी किवता 

साक�याचा �देश-संपा-

किवतासं�ह

आधुिनक मराठी नाटक - �करवंत-

�ेमानंद ग�वी

 आधुिनक मराठी किवता 

ऐितहािसक आढावा घेणे

साक�याचा �देश किवतासं�हाचा 

अ�यासणे 

आधुिनक मराठी नाटक ऐितहािसक 

आढावा घेणे  

�करवंत-�ेमानंद ग�वी नाटक 

अ�यासणे

                     Course Title:Accupationl Marathi �ावसायिभमुख मराठी   अ�यासपि�का - ९     स� ५

Course Code:86684
CO1
•भाषांतर - सै�ांि�तक िवचार 

•भाषांतर- ��य� भाषांतर                 

अ�यास 

•उताराचे आकलन

•�क�प अहवाल

● भाषांतर अनुवाद,�पांतर 

या संक�पना समजावणे 

● लिलत सािह�याचे आकलन 

होणे 

● भाषेचे आकलन होणे 

● िविवध मा�यमांचे आकलन 

होणे 

● �ंथ प�र�णाचा अ�यास 

करणे

● नव सािह�याचे आकलन 

होणे 

CO2



अ�यासपि�का - ९     स� - ६

CO1
• मुलाखत सै�ांि�तक िवचार 

•�ंथ प�र�ण - सै�ांि�तक िवचार 

व �व�प

•वा�यीन िनबंध 

● मुलाखत घटकांचा अ�यास 

करणे

● �ंथ प�र�ण अ�यासणे

● वा�य िनबंधाचा अ�यास 

करणे 


