
MARATHI 

Course / Program-  B.A. 

Duration-   Three Years 

Affiliation-   Shivaji University, Kolhapur. 

Pattern of program- Semester 

Course Structure-   

B.A. Part-I  Sem-I  Paper-I 

   Sem-II  Paper-II 

B.A. Part-II  Sem-III  Paper- III & IV 

   Sem-IV Paper- V & VI 

B.A. Part-III   Sem-V  Paper- VII, VIII, IX 

   Sem-VI Paper- XII, XIII, XIV, XV, XVI 

Course Type-   Grantable 

Course Outcomes (CO)- 

१. िव�ा�या�ची वाङमयीन अिभ�ची िवकिसत करण.े 

२. सािह�य आिण स�ंकृती भाषा आिण स�ंकृती यांचा अनबुधं तपासणे. 

३. वाङमयीन #कार व कला#कार समजावून घे(यास मदत करण.े 

४. सािह�य िवषयक आकलन*मता वाढिवण.े 

५. म,ययगुीन मराठी वाङमयाचा व भाषेचा प/रचय क0न देणे. 

६. अनवुाद#ि1या प/रचय देण.े 

७. सािह�याची िनिम2ती #ि1या आिण �व0प जाणून घेण.े 

८. भाषा िव3ान आिण मराठी भाषा याचंा सहजसबंधं जाणून घेण.े 

९. मराठी भाषेब4लची िव�ा�या�ची आवड िवकिसत करण.े 

१०. म,ययगुीन मराठी वाङमय परपंरा व इितहासाचा प/रचय क0न देणे. 

११. औपचा/रक आिण अनौपचा/रक *े9ानसुार भािषक :यवहार समजावून देणे, भाषेच ेदनैिंदन जीवनातील मह�व 

समजावून देणे. 

१२. मराठीतील िविवध सािह�य#वाहाचंी प/रचय क0न देणे. 

१३. समकालीन जाणीवा :य= करणा>या सािह�याचा प/रचय क0न देण.े 

 

 

 

 



Programme Outcomes [PO]-  

१. प9का/रता :            

      मराठी भाषेतील भािषक कौशAयाचा मा,यमातून प9का/रतेBया *े9ात क/रयर करता येते. 

२. �पधा2  परी*ा :                      

राजभाषेतू #शासन चालिव(याBया धोरणा�मक िनण2यानतंर #शासिनक कौशAयाबाबत  

        मराठीतून अनेक कामे िनमा2ण झाली आहेत. 

३. अनवुादाचे *े9 :  
मिAटनॅशनल कंपGयांसमोर भािषक िविवधता िह एक अडचण िनमा2ण झाली आहे. �यामळेु  

अनवुादाBया *े9ात मोठी सधंी मराठीBया मा,यमातून आहे. 

४. #शासन *े9 :  
िविवध िवषयावरील जगभरातील भाषामंधील प�ुतके मराठीम,ये आण(याची मोठी  �पधा2  स�ु  आहे, लेखन, 
अनवुादक, #काशक, िवतरक, या सवा2ना रोजगार उपलLध होतो आहे. 

५. मा,यमामं,ये सधंी :  
बातMयाचें अनवुाद, मािलकाचें लेखन, जािहरात लेखन - अनवुाद, सवंाद,सचंलन, रेिडओ �टेशन अशी शेकडो 
कामे मराठी भाषेशी सबंंिधत रोजगार उपलLध क0न  देणारी आहेत. 

६. सू9संचालना सारPया *े9ातही िव�ाथा�चे क/रयर होत आहे. 

७. मिुRतशोधन, सपंादन, डीटीपी , मRुण, शभेुBछा प9लेखनापासून सकेंत�थवांBया िनिम2तीपय�त अनेक कामे उपलLध होत 
आहेत. 

८. आयिडया, अपँल सारPया कंपGया आपAया जािहरातUची रचना करताना मराठी भाषेला कV डवतW ठेवत आहेत अXया 
कंपGयामं,ये रोजगाराची सधंी आहे. 

 
Program Specific Outcomes [PSO] 

 

१. िव�ा�या�म,ये भािषक *मता िवकिसत क0न कौशAय िनमा2ण करतो. 

२. लिलत आिण वचैा/रक लेखनाची *मता वाचनामधून िवकिसत कर(यास हातभार लावतो. 

३. :यवहार आिण नोकरी :यवसायाम,ये भािषक :यवहार कसा करावा , याच ेभान देतो. 

४. भाषेमळेु रोजगार कर(याची सधंी उपलLध होऊ शकते, असा िवZास िनमा2ण करतो. 

५. जीवन जगताना रिसकतेने कसे जगावे, ह ेसमज(यास मदत करतो. 
 
 
 


