
श्री विजयस िंह यादि महाविध्यालय, पेठ िडगाि 

मराठी विभाग 

प्रोग्राम  आउट्कम: 

१)विविध क्षेत्रा ाठी भाविक कौशल्ये ि क्षमता विकस त होतील 

२) व्यक्ततमत्त्ि विका  होईल 

३) मराठी विविध  ाहहत्य प्रिाहािंचा पररचय होईल 

४) विध्यार्थयाांचा िाड्मयीन दृक्टिकोण विकस त होईल  

५) मराठी िाड्मयाच्या इततहा ाचा पररचय होईल 

६)  ाहहत्य तनसमितत प्रक्रिया आणण स्िरुप  मजेल 

 प्रोग्राम स्पेस क्रिक आउट्कम: 

 ीईजी 1 :मराठी भािा आणण  ाहहत्यविियक असभरुची विकस त करणे 

डीए  ी- ए 1 : लेखक किी यािंचा पररचय करुन देणे 

बी.ए.२ पे.3 मध्ययुगीन िाड्मयाचा पररचय करुन देणे 

बी.ए.२ पे.4 अभिंग िाड्मयाचा पररचय करुन देणे 

बी.ए.३ पे.7 पौिित्य काव्यशास्त्राची ओळख करुन देणे 

बी.ए.३ पे.8 आधुतनक भािा विका ाचा पररचय करुन देणे 

बी.ए.३ पे.9 मध्ययुगीन िाड्मयाचा पररचय करुन देणे 

बी.ए.३ पे.10 भाविक कौशल्यािंचा विका  करणे 

बी.ए.३ पे.11 विविध  हहत्यप्रिाहािंचे स्िरुप स्पटि करणे 

                                                                                      

 



को ि आऊिकम: 

बी.ए. भाग १ 

 ीईजी 1 :१) मराठी यशस्िी  ाहहक्त्यकािंचा पररचय होईल 

२) व्यक्ततवििेश – बापुजी  ाळुिंखे यािंचा पररचय होईल 

३) व्यक्ततविका ात भािेचे महत्त्ि लक्षात येईल 

४) भाविक कौशल्ये  मजतील 

५) प्राचीन किीिंचा पररचय होईल 

६) तनबिंधाचे स्िरुप  मजेल 

७) तनबिंधलेखन कौशल्य प्राप्त होईल 

डीए  ी- ए 1 :१) कथा या िाड्मय प्रकाराचा पररचय करुन देणे 

२) भास्कर चिंदनशीि यािंच्या कथािंचे  ूत्र  मजेल 

३) चचत्रपि तनसमिती प्रक्रिया  मजेल 

४) चचत्रपि तनसमितीचे घिक  मजतील 

५) काव्यप्रकाराचा पररचय होईल 

६) लोकनाथ यशििंत यािंच्या कवितािंचे  ूत्र  मजेल 

७) ितृ्तपत्रत्रय लेखनाचा पररचय होईल 

 

                       बी.ए.भाग २ 

   काय डेंजर िारा  ुिलाय ( नािक) 

१) नािक या िाड्मय प्रकाराचे आकलन होईल 
२)  िंिादलेखन कौशल्य विकस त होईल 



३) नािकातील  मकालीन प्रश्न  मजतील 
४) प्रयोगरुप नािक ि नाट्यक्षेत्रातील ज्ञान िंपादना  चालना समळेल 

      माती,पिंख आणण आकाश ( आत्मचररत्र ) 

१) आत्मचररत्र या िाड्मय प्रकाराचे आकलन होईल 
२) आत्मितृ्तपर लेखन कौशल्य विकस त होईल 
३) आत्मचततत्रातील  मकालीन प्रश्न  मजतील 
४) आत्मचररत्रकाराच्या जीिनाची जडण घडण  मजण्या  मदत होईल ्

 
              बी.ए.भाग २ 
पाठ्यपुस्तक – काव्यगिंध 

१)मराठी काव्यपरिंपरा ि प्रिाहािंची ओळख होईल 

२)काव्यातील माणू  आणण  माज यािंचा परस्पर  िंबिंध लक्षात येईल 

३)कवितेच्या कलात्मक आकृतीबिंधाचे मोल लक्षात येईल 

४)काव्यप्रिाहानुरुप काव्यलेखनाचे वििेश  मजतील 

        जुगाड ( कादिंबरी ) 

१) कादिंबरी या िाड्मय प्रकाराची ओळख होईल 

२) मानिी मूल्यािंविियीची जाणणि होईल  

३) कादिंबरी लेखनाचे वििेश  मजतील 

४) ितृ्तािंतलेखन कौशल्ये रुजतील  

 
 
             
 



बी.ए.भाग ३ 
       पेपर िमािंक ७ :  ाहहत्यविचार 
१) पौिाित्य काव्यलक्षणािंचा पररचय होईल 
२) लसलत ि लसलतेतर  ाहहत्याचे स्िरुप  मजेल 
३)  ाहहत्य प्रयोजनािंचे आकलन होईल 
४)  ाहहत्याची तनसमिती प्रक्रिया ि त्याचे स्िरुप क़ळेल 
५) भािेतील अलिंकार  मजतील 

  
पेपर िमािंक ८ : मराठी भािा ि भािाविज्ञान  
१) भािेच्या उत्पत्तीचा अभ्या  होईल 
२) भािाविज्ञानाचा पररचय होईल 
३) मराठी भािा आणण भािाविज्ञान यािंचा  ह िंबिंध लक्षात येईल 
४) स्िनविचार,रुपविचार ि िातयविचार यािंचा पररचय होईल 

 
पेपर िमािंक ९ :मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा इततहा   
१) मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा स्थुल पररचय होईल 
२) मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा कासलक अभ्या  होईल 
३) मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचे स्िरुप,िैसशटट्ये यािंचा अभ्या  होईल 
४) मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाच्या गद्य,्पद्य रचनेचे वििेश  मजतील 

  
पेपर िमािंक १० : मराठी भािा ि अथािजिनाच्या  िंधी 
१)  जिनशील लेखनप्रक्रिया  मजािून घेता येईल 
२) िैचाररक लेखनाचे स्िरुप  मजेल 
३) शोधतनबिंध ि प्रकल्पलेखन कौशल्य  मजतील 
४) आिंतरजालािरील मराठी लेखन पध्द्तीिंचा अभ्या  होईल 

 
 



पेपर िमािंक ११ : िाड्मय प्रिाहािंचे अध्ययन : (मध्ययुगीन ) 
पाठ्यपुस्तक –दृटिािंतपाठ तनिडक (  िंपादन) 
१) मध्ययुगीन महाराटर  ि महानुभाि पिंथ यािंचा पररचय होईल 
२) महानुभाि िाड्मयाच्या प्रेरणा  मजतील 
३) दृटिािंतपाठातील आशय ि असभव्यतती यािंचा पररचय होईल 

४)दृटिािंतपाठातील भाविक िैभिाचा पररचय होईल 

पेपर िमािंक १२ :  ाहहत्यविचार 
१) शब्दशततीिंचे आकलन होईल  
२)  ाहहत्यातील र ाचे स्िरुप ि र प्रक्रिया  मजेल 
३)  ाहहत्य भािेचे आकलन होईल  
४) भािेतील छिंद ि ितेृ्त यािंचा अभ्या  होईल 

 
पेपर िमािंक १३ : मराठी भािा ि भािाविज्ञान 
१) मराठी भािेची िणि व्यिस्था  मजेल 
२) ध्िनी ि अथिपररितिनाची व्यिस्था यािंची माहहती होईल  
३) बोलीिंचे स्िरुप ि वििेश  मजतील  
४) प्रमाणभािेच्या स्िरुपाचा अभ्या  होईल 

  
पेपर िमािंक १४ :मध्ययुगीन मराठी िाड्मयाचा इततहा   

   १)  मध्ययुगीन िाड्मयाचा कालखिंड  मजािून घेता येईल  

 २)पिंडडत किी ि त्यािंची रचना यािंचा अभ्या  करता येईल   

   ३) बखर िाड्मय आणण शाहहरी िाड्मय यािंचे स्िरुप  मजािून           
घेता येईल 

   ४)मध्ययुगीन गद्य ि पद्य रचनेचे वििेश लक्षात येतील 

 



पेपर िमािंक १५ : मराठी भािा ि अथािजिनाच्या  िंधी 

१) प्र ारमाध्यमातील अथािजिनाच्या  िंधी  मजतील 

२) स्पधाि परीक्षािंमध्ये मराठी विियाचे महत्ि  मजािून घेता येईल 

३) उद्ध्योग ि  ेिा क्षेत्रात मराठी भािेतील  िंधी  मजतील 

४) मुहित शोधनाची पद्धत अभ्या ता येईल 

पेपर िमािंक १६ : िाड्मय प्रिाहािंचे अध्ययन : लसलतगद्य 
(व्यक्ततचचत्रे ) पाठ्यपुस्तक- मुलूखािेगळी माण िं (  िंपादन) 

१) लसलत गद्य िाड्मय प्रकाराचे स्िरुप कळेल 
२) व्यक्ततचचत्र  िंकल्पना ि स्िरुप  मजेल 
३) मुलूखािेगळी माण िं मधील व्यक्ततचचत्रािंचे स्िरुप कळेल 

४) मुलूखािेगळी माण िं मधील असभव्यतती,तनिेदनशैली, भािाविशिे 
यािंचे  स्िरुप कळेल 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


