
 
 

Minutes of the meeting of Board of Studies in Marathi held on 17th March 2022 at 

10.00 a.m to 12.00 p.m 

 

Vide Chowgule college notice (F133C/1589 dated on 03rd March 2022) a virtual meeting of 

this BOS was convened on 17th March 2022 at 10.00 a.m. Since the number of members 

present represented the quorum, the BOS began its proceedings.  

Minutes are presented in the format.  

Members Present:  

1. Ms. Trupti Fal Dessai – Chairman 

2. Mr. Vinay Madgaonkar - Academic Council Nominee 

3. Mr. Shrikrishna Adsul - Academic Council Nominee 

4. Dr. Sunita Umreskar – Vice-Chancellor Nominee 

5. Ms. Ravina Kurtkadkar – Industry/Corporate Sector 

6. Mrs. Ugam Parab - Alumni 

7. Ms. Shradha Gawandi- Member Secretary 

8. Ms. Ankita Dhond – Member 

9. Mr. Mangesh Harijan- Member 

 

 

Proceedings: -  

The Chairman of the meeting Miss Trupti Fal Dessai introduced and explained the agenda for 

the meeting and Board transacted the following business: 

 

 

Agenda:  

1. To revise the course syllabus 

2. Revise the course learning outcomes in view of the LOCF and course outcome 

attainment. 

3. To suggest latest reference books for the various courses. 

4. AOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PART A : Resolutions 

 

1.1.1 `ठराविक विषयाांच्या अध्ययन वनष्पत्तींमध्ये सकू्ष्म बदल करण्यात आले. ते खालीलप्रमाणे – 

 

S. 
No. 

Course 
Code 

Course Title Existing Course Learning 
Outcomes 

Proposed Course Learning 
Outcomes 

1. MAR-I.C-1 
 

मराठी कथा 
स्वरूप व 
उपयोजन (1945-

2000) 
 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कथा या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचे मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

2. मराठी कथासाहित्यािील 
मित्त्वाच्या कथाकाराांचा पररचय 
िोईल.  

3. कथेिील ववववध प्रवाि समजून 
घेिा येिील.  

4. कथालेखनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल.  

5. कथेची सममक्षा आणण अधयापन 
कसे करावे याची ओळख िोऊ 
शकेल.  

6. इिर सवाच लेखनप्रकाराचा 
पायाभूि लेखनप्रकार म्िणनू या 
प्रकाराची ओळख ववद्यार्थयाांना 
िोऊ शकेल.  

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कथा या साहित्यप्रकाराचे अधययन 
केल्यामुळे या प्रकाराची ओळख 
िोईल व या साहित्यप्रकाराच े
मूल्यमापन करण्याची क्षमिा 
ववद्यार्थयाांमधये तनमााण िोईल.  

2. मराठी कथासाहित्यािील मित्त्वाच्या 
कथाकाराांचा पररचय िोईल िसेच 
कथेिील ववववध प्रवाि समजून घेिा 
येिील.  

3. उपयोजजि स्िरावर कथा अधययन 
केल्यामुळे या साहित्यप्रकाराच े
अधयापन कसे करावे िे समजेल.  

4. कथालेखनाववषयीची आवड तनमााण 
िोईल.  

 

2. MAR-I.C-2 
 

आधुतनक मराठी 
कवविा स्वरूप व 
उपयोजन (आरांभ 
िे 2000) 
 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कवविा या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचे मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

2. कवविा लखेनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल.  

3. समीक्षा आणण कवविेचे अधयापन 
कसे करावे याची ओळख िोऊ 
शकेल.  

4. इिर सवाच लेखनप्रकाराांचा 
पायाभूि लेखनप्रकार म्िणनू या 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कवविा या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचे स्वरूप लक्षाि 
येऊन त्याचे मूल्यमापन करण्याची 
क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये तनमााण 
िोईल.  

2. आरांभापासून िे स्वािांत्र्योत्तर 
कालखांडापयांि मराठी कवविेि 
झालेली ववववध जस्थत्यांिरे िसेच या 
प्रत्येक टप्पप्पयावरील कवविेची 
वैमशष्ट्ये लक्षाि येिील. 



प्रकाराची ओळख ववद्यार्थयाांना 
िोऊ शकेल. 

3. उपयोजजि स्िरावर कवविेच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचे अधयापन कसे 
करावे िे समजेल.  

4. कवविा लखेनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल व त्यािून अथाप्राप्पिी 
िोऊ शकेल. 

.  
4. MAR- 

II.C-3 
 
 

मराठी का ा्ंबरी 
स्वरूप व 
उपयोजन (1945-

2000) 
 
 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
का ा्ंबरी या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचा नेमका अभ्यास 
करण्याची व मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल. 

2. मराठीिील मित्त्वाच्या 
का ा्ंबरीकाराांचा पररचय िोईल.  

3. का ा्ंबरीलेखनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल.  

4. का ा्ंबरीच े सूक्ष्म वाचन कसे 
करावे, परीक्षण कसे करावे आणण 
का ा्ंबरीचे अधयापन कसे करावे 
याची पूवा ियारी िोईल. 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
का ा्ंबरी या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचा नेमका अभ्यास 
करण्याची व मूल्यमापन करण्याची 
क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये तनमााण 
िोईल.  

2. का ा्ंबरी या साहित्यप्रकाराची 
ऐतििामसक जडणघडण कशी झाली 
व त्याि कोणिी प्रमुख जस्थत्यांिरे 
घडून आली िे समजेल. 

3. का ा्ंबरीच े सूक्ष्म वाचन, परीक्षण 
आणण अधयापन या सां्भााि पूवा 
ियारी िोईल.  

4. का ा्ंबरी लखेन व वाचनाववषयीची 
आवड तनमााण िोईल.  

5. MAR-II.C-4 मराठी नाटक 
स्वरूप व 
उपयोजन (1950-

2000 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
नाटक या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे 
ना्याभ्यासाची एक दृष्टटी 
ववद्यार्थयाांकडे येईल. 

2. ववद्यार्थयाांच्या मनामधये या 
प्रकाराववषयी आवड तनमााण िोऊन  
या साहित्यप्रकाराच े मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल. 

3. मराठीिील मित्त्वाच्या 
नाटककाराांचा पररचय िोईल. 

4. नाटक मलहिण्याची आवड तनमााण 
िोईल. 

1. सैध्ाांतिक स्िरावर नाटक या 
साहित्यप्रकाराचे अधययन केल्यामुळे 
ना्याभ्यासाची दृष्टटी ववकमसि 
िोईल व या साहित्यप्रकाराच े
मूल्यमापन करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल.  

2. मराठीिील मित्त्वाच्या नाटककाराांचा 
पररचय िोईल.  

3. उपयोजजि स्िरावर नाटकाच े
अधययन केल्यामुळे नाटक या 
साहित्यप्रकराचा सांहििा आणण 
सा्रीकरण या दृष्टटीन े अभ्यास 
िोईल.  

4. नाटक मलहिण्याची आवड तनमााण 
िोईल. 



6.   मराठी वाचन 
लेखन कौशल्य 

 

1. लेखन क्षमिा ववकमसि िोईल. 
2. सवा माधयमाांसाठी त्या - त्या 

लेखनप्रकारानुसार ववद्यार्थयाांच्या 
हठकाणी लखेनकौशल्ये ववकमसि 
िोऊ शकिील.  

3. अथाप्राप्पिीच्या दृष्टटीने िी 
लेखनकौशल्ये अत्यांि उपयुक्ि 
ठरिील.  

4. स्विःचा उद्योग व्यवसाय तनमााण 
करण्याची क्षमिा – आवड 
ववद्यार्थयाांमधये तनमााण िोऊ 
शकेल. 

1. मराठी भाषेचे व्याकरणणक  ज्ञान 
प्राप्पि िोईल. 

2. सवा माधयमाांसाठी त्या - त्या 
लेखनप्रकाराांनुसार ववद्यार्थयाांच्या 
हठकाणी लखेनकौशल्ये ववकमसि 
िोऊ शकिील. 

3. सांभाषणकौशल्ये आत्मसाि 
केल्यामुळे ववद्यार्थयाांमधये 
आत्मववश्वास तनमााण िोईल.  

4. रोजगारक्षम गुणाांचे ववकसन िोऊन 
अथाप्राप्पिीच्या दृष्टटीने िी कौशल्ये 
उपयुक्ि ठरेल. 

7. MAR-III.C-5 

 
 

काव्यशास्र 
(भारिीय व 
पाश्चात्य) 

 
 

1. काव्य या साहित्यप्रकाराची 
ववद्यार्थयाांना ओळख िोईल 
त्याचबरोबर एक शास्र म्िणनू 
काव्यशास्राची बाजू धयानाि 
येईल. 

2. प्राचीन काव्यापासून म्िणज े
सांस्कृि साहित्यािील काव्यलक्षण े
व पाश्चात्य साहित्यािील 
काव्यलक्षणे समजल्यामुळे, 
एकूणच काव्यशास्राचा सखोल 
अभ्यास िोईल.  

3. काव्यतनममािीकडे, प्राचीन भारिीय 
साहित्याभ्यासकाांनी आणण 
पाश्यात्य साहित्याभ्यासकाांनी 
कोणकोणत्या िेिूने पाहिले आणण 
काव्यतनममािाची कोणकोणिी 
प्रयोजने िोिी त्याचा सववस्िर 
अभ्यास िोईल. 

4. काव्यतनममािीि प्रतिभेचा 
मित्त्वाचा पररचय िोईल. 

5. काव्याकडे पािण्याची एक 
समीक्षात्मक, ववश्लेषणात्मक 
दृष्टटी प्राप्पि िोईल. 

1. काव्य या साहित्यप्रकाराची 
ववद्यार्थयाांना ओळख िोईल 
त्याचबरोबर एक शास्र म्िणून 
काव्यशास्राची बाजू धयानाि येईल. 

2. प्राचीन काव्यापासून म्िणज े
सांस्कृि साहित्यािील काव्यलक्षण े
व पाश्चात्य साहित्यािील 
काव्यलक्षणे समजल्यामुळे, एकूणच 
काव्यशास्राचा सखोल अभ्यास 
िोईल.  

3. काव्यतनममािीकडे, प्राचीन भारिीय 
साहित्याभ्यासकाांनी आणण पाश्यात्य 
साहित्याभ्यासकाांनी कोणकोणत्या 
िेिूने पाहिले आणण काव्यतनममािाची 
कोणकोणिी प्रयोजने िोिी त्याचा 
सववस्िर अभ्यास िोईल. िसेच 
काव्यतनममािीि प्रतिभेचा मित्त्वाचा 
पररचय िोईल. 

4. ववववध काव्य प्रकाराांचे अधययन 
केल्यामुळे त्या त्या 
काव्यप्रकारामधये  लखेन करण्याची 
क्षमिा तनमााण िोईल.   



8. MAR-III.E-2 
 
I 

 

प्राचीन मराठी 
वाङ्मय (प्रारांभ – 

1650)  
 

1. या अभ्यासक्रमाच्या अधययनािून 
मराठी भाषेच्या उगमापासूनचा 
इतििास ववद्यार्थयाांना अभ्यासिा 
येईल.  

2. प्राचीन मराठीच्या ववववध 
कालखांडामधये साहित्यािील 
ब्लत्या प्रवतृ्ती आणण प्रवाि याांचा 
पररचय िोईल. 

3. ववववध कालखांडािील साहिजत्यक 
व त्याांच्या साहित्याचा पररचय 
ववद्यार्थयाांना करून घेिा येईल. 

4. प्राचीन मराठी साहित्यािील 
ववववध साहित्यप्रकाराांचा 
ववद्यार्थयाांना पररचय िोईल.  

1. मराठी वाङ्मयाच्या प्रारांमभक 
टप्पप्पयावरील साहिजत्यक व त्याांच्या 
साहित्यकृिीांचा पररचय िोईल. 

2. वाङ्मयीन जाणणवा वजृध ा्ंगि िोिील 
िसेच साहित्यािील ब्लत्या प्रवतृ्ती 
आणण प्रवाि याांचा पररचय िोईल. 

3. प्राचीन मराठी वाङ्मयाची मौमलकिा 
लक्षाि आल्यामुळे त्याववषयी ववशेष 
आस्था तनमााण िोईल. 

4. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या 
क्षेरामधये सांशोधन करण्याची 
अमभरूची तनमााण िोईल. 

9. MAR-III.E-2 
 

मराठी लमलि 
गद्यः स्वरूप 
आणण उपयोजन 

1. लमलि गद्य या वाङ्मयप्रकाराची 
ओळख िोईल. 

2. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
लमलि गद्याचे अधययन 
केल्यामुळे या लेखनप्रकाराच े
मूल्यमापन करण्याची क्षमिा 
ववद्यार्थयाांमधये तनमााण िोईल.  

3. मराठी लमलि तनबांधाांचे लेखन 
करणाऱ्या मित्त्वाच्या लखेकाांचा 
पररचय िोईल.  

4. या लेखनप्रकारािील ववववध प्रवाि 
समजून घेिा येिील. 

5. लमलि गद्याच्या वाचन व 
लेखनाची आवड तनमााण िोईल.  

1. सैध्ाांतिक स्िरावर लमलि गद्य या 
साहित्यप्रकाराचे अधययन 
केल्यामुळे या साहित्यप्रकाराच े
स्वरूप िसेच वेगळेपण लक्षाि 
येईल. 

2. स्थूल स्वरूपाि मराठी लमलि 
गद्याच्या वाटचालीचा अभ्यास 
केल्यामुळे या लेखनप्रकारािील 
ववववध प्रवाि आणण  मित्त्वाच्या 
लेखकाांचा पररचय िोईल. 

3. उपयोजजि स्िरावर लमलि गद्याचे 
अधययन केल्यामुळे या 
लेखनप्रकाराच े मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

4. लमलि गद्याच्या वाचन व 
लेखनाची आवड तनमााण िोईल.  

10. MAR-III.E-3 
 

साहित्यामभरूचीच े
स्वरूप 

 

1. वैयजक्िक पािळीवर आणण 
कौटुांबबक ककां वा सामाजजक 

1. वैयजक्िक पािळीवर आणण 
कौटुांबबक ककां वा सामाजजक 



पािळीवरील वाचन सांस्कृिी 
ववकमसि िोण्यास िािभार लागेल. 

2. वाचनसांस्कृिीिून घरोघरी ग्रांथ 
सांप्ा वाढीस लागेल. 

3. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल.  

4. सामाजजक पािळीवरील 
साहित्यववषयक उपक्रममशलिा 
वाढीस लागेल. 

पािळीवरील वाचन सांस्कृिी 
ववकमसि िोण्यास िािभार लागेल. 

2. सामाजजक पािळीवरील 
साहित्यववषयक उपक्रममशलिा 
वाढीस लागेल. 

3. साहित्याशी अनुबांध जुळल्यामुळे 
साहित्यतनममािीची पे्ररणा ममळून 
साहित्यव्यविार बळकट  िोईल. 

4. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल.   

 MAR-IV.C-6 
 
 

रसववचार आणण 
समीक्षाववचार 

 

1. रसववचार समजावून घेिल्याने 
समीक्षेसाठी आवश्यक िी दृष्टटी 
येईल. 

2. साहित्याच्या सौं्याािील 
रसववचाराचे मित्त्व धयानाि 
येईल. 

3. वेगवेगळ्या समीक्षा पद्धिीचा 
अभ्यास िोईल. 

4. तनवडलेल्या वाङमयप्रकारािील 
एखाद्या ग्रांथाचे परीक्षण करण े
शक्य िोईल. 

1. भरिमुनीांच्या रसमसध्ाांिावरून 
ववद्यार्थयाांना रसववचाराचा पररचय 
िोईल. 

2. रसववचारासांबांधी ववववध उत्त्पत्ती 
समजून घेिील. 

3. तनवडक समीक्षा पद्धिीचा अभ्यास 
िोईल. 

4. तनवडलेल्या वाङमयप्रकारािील 
एखाद्या ग्रांथाच े सममक्षण करण े
शक्य िोईल. 

 MAR-IV.E-5 
 

प्राचीन मराठी 
वाङ्मय (1651 – 
1818) 

1. या अभ्यासक्रमाच्या अधययनािून 
जुन्या मराठी साहित्याचा 
ववद्यार्थयाांना पररचय िोईल.  

2. प्राचीन मराठीच्या ववववध 
कालखांडामधये साहित्यािील 
ब्लत्या प्रवतृ्ती आणण प्रवाि याांचा 
पररचय िोईल. 

3. ववववध कालखांडािील साहिजत्यक 
व त्याांच्या साहित्याचा पररचय 
ववद्यार्थयाांना करून घेिा येईल. 

4. प्राचीन मराठी साहित्यािील 
ववववध साहित्यप्रकाराांचा 
ववद्यार्थयाांना पररचय िोईल.  

1. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या 
्सुऱ्या टप्पप्पयावरील साहित्याच े
स्वरूप व ठळक ब्ल लक्षाि 
येिील. 

2. वाङ्मयीन जाणणवा वजृध ा्ंगि 
िोिील िसेच साहित्यािील 
ब्लत्या प्रवतृ्ती आणण प्रवाि 
याांचा पररचय िोईल. 

3. प्राचीन मराठी वाङ्मयाची 
मौमलकिा लक्षाि आल्यामुळे 
त्याववषयी ववशेष आस्था 
तनमााण िोईल. 



4. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या 
क्षेरामधये सांशोधन करण्याची 
अमभरूची तनमााण िोईल. 

 MAR-IV.E-6 प्रवासवणानः एक 
अभ्यास 

 

1. प्रवासवणान या वाङ्मयप्रकाराची 
ओळख िोईल. 

2. सैद्धाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
प्रवासवणानाांचे अधययन केल्यामुळे 
या लेखनप्रकाराचे मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

3. मराठी प्रवासवणानाांचे लेखन 
करणाऱ्या मित्त्वाच्या लखेकाांचा 
पररचय िोईल.  

4. या लखेनप्रकारािील ब्लि ेप्रवाि 
समजून घेिा येिील. 

5. या लेखनप्रकाराचे ब्लिे स्वरूप 
समजून घेिा येईल. 

6. प्रवासवणानाच्या वाचन व 
लेखनाची आवड तनमााण िोईल.  

1. सैद्धाांतिक स्िरावर प्रवासवणान या 
वाङ्मयप्रकाराच े अधययन 
केल्यामुळे या साहित्यप्रकाराच े
स्वरूप िसेच वेगळेपण लक्षाि 
येईल.  

2. स्थूल स्वरूपाि मराठी 
प्रवासवणानाची वाटचाल लक्षाि 
घेिल्यामुळे या लेखनप्रकारािील 
ब्लिे प्रवाि व मित्त्वाच्या 
लेखकाांचा पररचय िोईल. 

3. उपयोजजि स्िरावर प्रवासवणानाांच े
अधययन केल्यामुळे या 
लेखनप्रकाराच े मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

4. प्रवासवणानाच्या वाचन व लेखनाची 
आवड तनमााण िोईल.  

 MAR-IV.E-7 कायाक्रम 
सांयोजन व 
सांचालन कौशल्य 

1. स्वयांरोजगाराच्या दृष्टटीने या 
्ोन्िी प्रकाराांचे मित्त्व पटवून 
्ेण्याच्या दृष्टटीने उपयुक्ि ठरेल. 

2. साहित्य, परकाररिा आणण 
सामाजजक सांस्थाांमधये रोजगाराची 
सांधी उपलब्ध िोईल.  

3. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल.  

4. सामाजजक पािळीवरील 
साहित्यववषयक उपक्रममशलिा 
वाढीस लागेल. 

1. कायाक्रम सांयोजनासां्भााि ज्ञान 
प्राप्पि िोईल.  

2. सूरसांचालनाची कौशल्ये आत्मसाि 
करिा येिील. 

3. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल. 

4. स्वयांरोजगाराच्या दृष्टटीन े िी 
कौशल्ये उपयुक्ि ठरिील.  

 MAR-IV.E-8 

 

गोमांिक आणण 
कोकण या 
प्र्ेशािील 
लोककला 

 

1. लोककलाांच्या पररचयािून 
लोकसाहित्याचा अभ्यास िोईल. 

2. गोमांिकीय लोककलाांच्या पररचया 
बरोबरच त्याांचा अभ्यास करण े
शक्य िोईल. 

3. कोकणािील लोककलाांचा पररचय 
िोईल. 

1. लोककलाांच्या पररचयािून 
लोकसाहित्याचा अभ्यास िोईल. 

2. गोमांिकीय लोककलाांच्या पररचया 
बरोबरच त्याांचा अभ्यास करणे 
शक्य िोईल. 

3. कोकणािील लोककलाांचा पररचय 
िोईल. 



4. गोमांिक आणण कोकणािील 
लोककलाांि आढळणारे साम्यभे् 
शोधण्यािून साांस्कृतिक अनुबांध 
तनमााण िोईल. 

4. गोमांिक आणण कोकणािील 
लोककलाांचा अभ्यास केल्यामुळे 
साांस्कृतिक अनुबांध तनमााण िोईल 
िसेच या लोककलाांचे सांवधान 
िोण्यास म्ि िोईल. 

 MAR-V.E-9 
 

व्याकरण 

 
1. व्याकरण या ववषयाची 

ववद्यार्थयाांना स्विांरपणे ओळख 
िोईल. 

2. मराठी व्याकरणाची परांपरा समज ू
शकेल. 

3. व्याकरणािील ववववध 
सांकल्पनाांकडे व्याकरणकाराांनी 
कोणकोणत्या भूममकाांिून पाहिले 
आिे िे समजावून घेिा येईल. 

4. भाषेच्या अभ्यासाकडे 
व्याकरणाच्या दृष्टटीकोनािून 
पािण्याची दृष्टटी प्राप्पि िोईल. 

1. व्याकरण या ववषयाची स्विांरपण े
ओळख िोऊन भाषेच्या अभ्यासाकडे 
व्याकरणाच्या दृष्टटीकोनािून 
पािण्याची दृष्टटी प्राप्पि िोईल. 

2. मराठी व्याकरणाची परांपरा समजू 
शकेल. 

3. व्याकरणािील ववववध सांकल्पनाांकडे 
व्याकरणकाराांनी कोणकोणत्या 
भूममकाांिून पाहिले आिे िे समजून 
घेिा येईल. 

4. व्याकरण या ववषयामधये सांशोधन 
करण्याची क्षमिा तनमााण िोईल. 

 MAR-V.E-
10 

 
 

आत्मचरररः 
साहित्यप्रकार 
आणण उपयोजन 

 

1. आत्मचरररपर साहित्याच्या 
वाचनाची गोडी ववद्यार्थयाांच्या 
मनाि तनमााण िोईल. 

2. मराठीिील आत्मचरररपर 
वाङ्मयाची एक स्विांर 
वाङ्मयप्रकार म्िणून ओळख 
िोईल. 

3. आत्मचररराचा घटकलक्ष्यी 
अभ्यास कसा करावा याची 
माहििी ममळेल. 

4. उपयोजजि आत्मचररराच्या 
अभ्यासामुळे एक समीक्षात्मक, 
मूल्यमापनात्मक दृष्टटी प्राप्पि 
िोईल. 

1. साहित्याचे वगीकरण कोणकोणत्या 
ित्वानुसार केले जािे त्याचे 
प्राथममक ज्ञान प्राप्पि िोईल िसेच 
आत्मचररर या साहित्यप्रकाराच े
वेगळेपण स्पष्टट िोईल. 

2. आत्मचररर या साहित्यप्रकाराची 
व्यवच्छे्क लक्षणे, व्याख्या, त्याचे 
उपप्रकार इत्या्ीांचे ज्ञान प्राप्पि 
िोईल. 

3. मराठीिील आत्मचरररपर 
साहित्याचा स्थूल पररचय िोईल 
िसेच आत्मपर लखेनाववषयी आवड 
तनमााण िोईल. 

4. उपयोजीि स्िरावरील 
आत्मचररराच्या अभ्यासामुळे, 
आत्मचररराच्या मूल्यमापनासाठी 



आवश्यक असलेली मनोभूममका 
ियार िोईल. 

 

 MAR-V.E-
11 

 
 

परकाररिाः 
स्वरूप आणण 
कौशल्ये 

1. परकाररिा म्िणज ेकाय व तिची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेचा 
ववद्यार्थयााना पररचय िोईल. 

2. मराठी परकाररिेचा पररचय करून 
घेिा येईल. 

3. बािमी्ारासाठी आवश्यक 
नीतिमूल्याांचा पररचय िोईल. 

4. बािमीलेखनाचे कौशल्य 
आत्मसाि करिा येईल. 

5. वतृ्तपराच्या वािाािराला आवश्यक 
गुणकौशल्ये आत्मसाि करिा 
येिील. 

1. परकाररिा म्िणजे काय व तिची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेचा 
ववद्यार्थयााना पररचय िोईल. 

2. बािमी्ारासाठी आवश्यक 
नीतिमूल्याांचा पररचय िोईल. 

3. बािमीलेखनाचे कौशल्य आत्मसाि 
करिा येईल. 

4. वतृ्तपराच्या वािाािराला आवश्यक 
गुणकौशल्ये आत्मसाि करिा 
येिील. 

 

 MAR-VI.C-8 भाषाववज्ञान 

 
1. एक ववज्ञान म्िणून 

भाषाववज्ञानाची ववद्यार्थयाांना 
ओळख िोईल. 

2. भाषेचे उत्पत्तीववषयक मसद्धाांि 
समजावून घेण्याबरोबरच ववववध 
भाषाभ्यास पद्धिीचा अभ्यास 
िोईल. 

3. प्रमाणभाषा म्िणून मराठीचा व 
इिर बोलीांचा पररचय िोईल. 

4. एकूणच मराठीची पूवापीहठका 
समजावून घेिा येईल. 

1. एक ववज्ञान म्िणून भाषाववज्ञानाची 
ववद्यार्थयाांना ओळख िोईल. 

2. भाषेचे उत्पत्तीववषयक मसद्धाांि 
समजावून घेण्याबरोबरच ववववध 
भाषाभ्यास पद्धिीचा अभ्यास 
िोईल. 

3. मराठी भाषेची पूवापीहठका 
समजावून घेिा येईल. 

4. प्रमाणभाषा म्िणून मराठीचा व 
इिर बोलीांचा पररचय िोईल. 

 MAR-VI.E-
15 

भाषाांिर ववद्या 1. भाषाांिर म्िणजे काय त्याची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेची 
ववद्यार्थयााना जाणीव िोईल. 

2. भाषाांिर करिाना येणाऱ्या 
समस्याांवर माि करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 

3. भाषाांिरप्रकक्रया समजावून घेिा 
येईल. 

4. प्रत्यक्ष अनुवा् करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 

1. भाषाांिर म्िणजे काय त्याची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेची 
ववद्यार्थयााना जाणीव िोईल. 

2. भाषाांिर करिाना येणाऱ्या 
समस्याांवर माि करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 

3. भाषाांिरप्रकक्रया समजावून घेिा 
येईल. 

4. प्रत्यक्ष अनुवा् करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 



 MAR-VI.E-
16 

 
 

माहििीपट 
(डॉक्युमेंटरी) : 
लेखन आणण 
उपयोजन 

 

1. माहििीपटाचे स्वरूप 
अभ्यासल्यामुळे एक व्यावसातयक 
कौशल्य ववकमसि िोईल. 

2. माहििीपटाच्या अभ्यासामुळे 
पुढील पटकथा वा चचरपटकथा 
लेखनाची प्राथममक ियारी िोऊ 
शकेल. 

3. चचबरकरण प्रकक्रयेचा पररचय िोऊ 
शकेल. 

4. प्रसारमाधयमे आणण जनसांपका  
क्षेराि रोजगाराची सांधी. 

1. माहििीपटाच े स्वरूप 
अभ्यासल्यामुळे या क्षेरािील 
व्यावसातयक कौशल्ये ववकमसि 
िोिील. 

2. स्र ववषयाच्या अभ्यासामुळे 
पटकथा वा चचरपटकथा लखेनाची 
प्राथममक ियारी िोऊ शकेल. 

3. माहििीपट चचबरकरण प्रकक्रयेचा 
पररचय िोऊ शकेल. 

4. प्रसारमाधयमे आणण जनसांपका  
क्षेराि रोजगाराची सांधी उपलब्ध 
िोईल. 

 MAR-V. ID-1  

 
मराठी पथना्यः 
स्वरुप व 
सा्रीकरण 

1. पथना्य या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणून 
ओळख िोईल. 

2. पथना्य या ना्यप्रकाराचे, 
वाचन व लेखनववषयक जाणणवेच े
ववकसन िोऊ शकेल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना 
वाव ममळेल. 

4. या ना्यप्रकाराच्या 
मूल्यमापनाची क्षमिा तनमााण 
िोईल. 

1. पथना्य या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणून 
ओळख िोऊन या ना्यप्रकाराच े
वाचन, लेखन व सा्रीकरणववषयक 
ज्ञान प्राप्पि िोईल. 

2. या ना्यप्रकाराच्या मूल्यमापनाची 
क्षमिा तनमााण िोईल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना वाव 
ममळेल िसेच ववद्यार्थयाांच्या 
व्यजक्िमत्व ववकसनाला िािभार 
लागेल. 

4. गटवार पध्िीने पथना्य 
सा्रीकरणामुळे साममजजक 
ववषयाांप्रति सांवे्नशीलिा वाढेल 
िसेच सामाजजक प्रबोधन िोईल. 

 MAR-VI ID-2 

 
मराठी एकाांककका: 
स्वरुप व 
सा्रीकरण 

1. एकाांककका या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणून 
ओळख िोईल. 

2. एकाांककका या ना्यप्रकाराचे, 
वाचन व लेखनववषयक जाणणवेच े
ववकसन िोऊ शकेल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना 
वाव ममळेल. 

4. या ना्यप्रकाराच्या 
मूल्यमापनाची क्षमिा तनमााण 
िोईल. 

1. एकाांककका या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणून 
ओळख िोऊन या ना्यप्रकाराच े
वाचन, लेखन व सा्रीकरणववषयक 
ज्ञान प्राप्पि िोईल. 

2. या ना्यप्रकाराच्या मूल्यमापनाची 
क्षमिा तनमााण िोईल त्याचबरोबर 
एकाांककका सा्रीकरणािील इिर 
िाांबरक बाबीांची ओळख िोईल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना वाव 
ममळेल िसेच ववद्यार्थयाांच्या 



व्यजक्िमत्व ववकसनाला िािभार 
लागेल. 

4. गटवार पध्िीने एकाांककका 
सा्रीकरणामुळे साममजजक 
ववषयाांप्रति सांवे्नशीलिा वाढेल 
िसेच सामाजजक प्रबोधन िोईल. 

 

 

 

1.2.1 प्रिासिणणन – एक अभ्यास या वितीय िषाणच्या ऐविक विषयाचे विषणक बदलनू ‘प्रिासिणणन 

– एक िाङ्मयप्रकार’ करण्यात आले. 

 

1.3.1 प्राचीन मराठी िाङ्मय – प्रारांभ ते १६५० या वितीय िषाणच्या ऐविक विषयातील दसुर् या 

श्रेयाांकनातील विस्ती मराठी िाङ्मय या उपविभागाची ततृीय िषाणच्या मकु्तीपूिण गोमांतकीय 

मराठी िाङ्मय या विषयात पनुराितृ्ती होत असल्याकारणाने त्यात बदल करून त्याजागी सांत 

एकनाथ - िाङ्मयीन कायण हा उपविभाग जोडण्यास मान्याता वमळाली. 
1.4.1 मुक्िीपूवा गोमांिकीय मराठी वाङ्मय या ततृीय िषाणच्या ऐविक विषयातील चौथ्या 

श्रेयाांकनाच्या विषणकामध्ये बदल करून पोतुणगीजपिूण कालखांडातील वनयतकावलके याऐिजी 

पोतुणगीज कालखांडातील वनयतकावलके असे करण्यात आले. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PART B:  Important Points/ recommendations of BoS that require consideration / approval 

of Academic Council: 

 

 

१. ठराविक विषयाांच्या अध्ययन वनष्पत्तींमध्ये सकू्ष्म बदल करण्यात आले. ते खालीलप्रमाणे – 

 

S. 
No. 

Course 
Code 

Course Title Existing Course Learning 
Outcomes 

Proposed Course Learning 
Outcomes 

1. MAR-I.C-1 
 

मराठी कथा 
स्वरूप व 
उपयोजन (1945-

2000) 
 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कथा या साहित्यप्रकाराचे अधययन 
केल्यामुळे या साहित्यप्रकाराच े
मूल्यमापन करण्याची क्षमिा 
ववद्यार्थयाांमधये तनमााण िोईल.  

2. मराठी कथासाहित्यािील 
मित्त्वाच्या कथाकाराांचा पररचय 
िोईल.  

3. कथेिील ववववध प्रवाि समजून 
घेिा येिील.  

4. कथालेखनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल.  

5. कथेची सममक्षा आणण अधयापन 
कसे करावे याची ओळख िोऊ 
शकेल.  

6. इिर सवाच लेखनप्रकाराचा 
पायाभूि लेखनप्रकार म्िणनू या 
प्रकाराची ओळख ववद्यार्थयाांना 
िोऊ शकेल.  

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कथा या साहित्यप्रकाराचे अधययन 
केल्यामुळे या प्रकाराची ओळख 
िोईल व या साहित्यप्रकाराच े
मूल्यमापन करण्याची क्षमिा 
ववद्यार्थयाांमधये तनमााण िोईल.  

2. मराठी कथासाहित्यािील मित्त्वाच्या 
कथाकाराांचा पररचय िोईल िसेच 
कथेिील ववववध प्रवाि समजून घेिा 
येिील.  

3. उपयोजजि स्िरावर कथा अधययन 
केल्यामुळे या साहित्यप्रकाराच े
अधयापन कसे करावे िे समजेल.  

4. कथालेखनाववषयीची आवड तनमााण 
िोईल.  

 

2. MAR-I.C-2 
 

आधुतनक मराठी 
कवविा स्वरूप व 
उपयोजन (आरांभ 
िे 2000) 
 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कवविा या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचे मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

2. कवविा लखेनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल.  

3. समीक्षा आणण कवविेचे अधयापन 
कसे करावे याची ओळख िोऊ 
शकेल.  

4. इिर सवाच लेखनप्रकाराांचा 
पायाभूि लेखनप्रकार म्िणनू या 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
कवविा या साहित्यप्रकाराचे 
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचे स्वरूप लक्षाि 
येऊन त्याचे मूल्यमापन करण्याची 
क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये तनमााण 
िोईल.  

2. आरांभापासून िे स्वािांत्र्योत्तर 
कालखांडापयांि मराठी कवविेि 
झालेली ववववध जस्थत्यांिरे िसेच या 
प्रत्येक टप्पप्पयावरील कवविेची 
वैमशष्ट्ये लक्षाि येिील. 



प्रकाराची ओळख ववद्यार्थयाांना 
िोऊ शकेल. 

3. उपयोजजि स्िरावर कवविेच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचे अधयापन कसे 
करावे िे समजेल.  

4. कवविा लखेनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल व त्यािून अथाप्राप्पिी 
िोऊ शकेल. 

.  
4. MAR-II.C-3 

 
 

मराठी का ा्ंबरी 
स्वरूप व 
उपयोजन (1945-

2000) 
 
 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
का ा्ंबरी या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचा नेमका अभ्यास 
करण्याची व मूल्यमापन करण्याची 
क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये तनमााण 
िोईल. 

2. मराठीिील मित्त्वाच्या 
का ा्ंबरीकाराांचा पररचय िोईल.  

3. का ा्ंबरीलेखनाववषयीची आवड 
तनमााण िोईल.  

4. का ा्ंबरीच े सूक्ष्म वाचन कसे 
करावे, परीक्षण कसे करावे आणण 
का ा्ंबरीचे अधयापन कसे करावे 
याची पूवा ियारी िोईल. 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
का ा्ंबरी या साहित्यप्रकाराचे 
अधययन केल्यामुळे या 
साहित्यप्रकाराचा नेमका अभ्यास 
करण्याची व मूल्यमापन करण्याची 
क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये तनमााण 
िोईल.  

2. का ा्ंबरी या साहित्यप्रकाराची 
ऐतििामसक जडणघडण कशी झाली 
व त्याि कोणिी प्रमुख जस्थत्यांिरे 
घडून आली िे समजेल. 

3. का ा्ंबरीच े सूक्ष्म वाचन, परीक्षण 
आणण अधयापन या सां्भााि पूवा 
ियारी िोईल.  

4. का ा्ंबरी लखेन व वाचनाववषयीची 
आवड तनमााण िोईल.  

5. MAR-II.C-4 मराठी नाटक 
स्वरूप व 
उपयोजन (1950-

2000 

1. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
नाटक या साहित्यप्रकाराच े
अधययन केल्यामुळे 
ना्याभ्यासाची एक दृष्टटी 
ववद्यार्थयाांकडे येईल. 

2. ववद्यार्थयाांच्या मनामधये या 
प्रकाराववषयी आवड तनमााण िोऊन  
या साहित्यप्रकाराच े मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल. 

3. मराठीिील मित्त्वाच्या 
नाटककाराांचा पररचय िोईल. 

4. नाटक मलहिण्याची आवड तनमााण 
िोईल. 

1. सैध्ाांतिक स्िरावर नाटक या 
साहित्यप्रकाराचे अधययन केल्यामुळे 
ना्याभ्यासाची दृष्टटी ववकमसि 
िोईल व या साहित्यप्रकाराच े
मूल्यमापन करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल.  

2. मराठीिील मित्त्वाच्या नाटककाराांचा 
पररचय िोईल.  

3. उपयोजजि स्िरावर नाटकाच े
अधययन केल्यामुळे नाटक या 
साहित्यप्रकराचा सांहििा आणण 
सा्रीकरण या दृष्टटीन े अभ्यास 
िोईल.  

4. नाटक मलहिण्याची आवड तनमााण 
िोईल. 



6.  MAR-FC-I मराठी वाचन 
लेखन आणण 
सांभाषण कौशल्य 

 

1. लेखन क्षमिा ववकमसि िोईल. 
2. सवा माधयमाांसाठी त्या - त्या 

लेखनप्रकारानुसार ववद्यार्थयाांच्या 
हठकाणी लखेनकौशल्ये ववकमसि 
िोऊ शकिील.  

3. अथाप्राप्पिीच्या दृष्टटीने िी 
लेखनकौशल्ये अत्यांि उपयुक्ि 
ठरिील.  

4. स्विःचा उद्योग व्यवसाय तनमााण 
करण्याची क्षमिा – आवड 
ववद्यार्थयाांमधये तनमााण िोऊ 
शकेल. 

1. मराठी भाषेचे व्याकरणणक  ज्ञान 
प्राप्पि िोईल. 

2. सवा माधयमाांसाठी त्या - त्या 
लेखनप्रकाराांनुसार ववद्यार्थयाांच्या 
हठकाणी लखेनकौशल्ये ववकमसि 
िोऊ शकिील. 

3. सांभाषणकौशल्ये आत्मसाि 
केल्यामुळे ववद्यार्थयाांमधये 
आत्मववश्वास तनमााण िोईल.  

4. रोजगारक्षम गुणाांचे ववकसन िोऊन 
अथाप्राप्पिीच्या दृष्टटीने िी कौशल्ये 
उपयुक्ि ठरेल. 

7. MAR-III.C-5 

 
 

काव्यशास्र 
(भारिीय व 
पाश्चात्य) 

 
 

1. काव्य या साहित्यप्रकाराची 
ववद्यार्थयाांना ओळख िोईल 
त्याचबरोबर एक शास्र म्िणून 
काव्यशास्राची बाजू धयानाि 
येईल. 

2. प्राचीन काव्यापासून म्िणज े
सांस्कृि साहित्यािील काव्यलक्षण े
व पाश्चात्य साहित्यािील 
काव्यलक्षणे समजल्यामुळे, 
एकूणच काव्यशास्राचा सखोल 
अभ्यास िोईल.  

3. काव्यतनममािीकडे, प्राचीन भारिीय 
साहित्याभ्यासकाांनी आणण 
पाश्यात्य साहित्याभ्यासकाांनी 
कोणकोणत्या िेिूने पाहिले आणण 
काव्यतनममािाची कोणकोणिी 
प्रयोजने िोिी त्याचा सववस्िर 
अभ्यास िोईल. 

4. काव्यतनममािीि प्रतिभेचा 
मित्त्वाचा पररचय िोईल. 

5. काव्याकडे पािण्याची एक 
समीक्षात्मक, ववश्लेषणात्मक 
दृष्टटी प्राप्पि िोईल. 

1. काव्य या साहित्यप्रकाराची 
ववद्यार्थयाांना ओळख िोईल 
त्याचबरोबर एक शास्र म्िणून 
काव्यशास्राची बाजू धयानाि येईल. 

2. प्राचीन काव्यापासून म्िणज े
सांस्कृि साहित्यािील काव्यलक्षण े
व पाश्चात्य साहित्यािील 
काव्यलक्षणे समजल्यामुळे, एकूणच 
काव्यशास्राचा सखोल अभ्यास 
िोईल.  

3. काव्यतनममािीकडे, प्राचीन भारिीय 
साहित्याभ्यासकाांनी आणण पाश्यात्य 
साहित्याभ्यासकाांनी कोणकोणत्या 
िेिूने पाहिले आणण काव्यतनममािाची 
कोणकोणिी प्रयोजने िोिी त्याचा 
सववस्िर अभ्यास िोईल. िसेच 
काव्यतनममािीि प्रतिभेचा मित्त्वाचा 
पररचय िोईल. 

4. ववववध काव्य प्रकाराांचे अधययन 
केल्यामुळे त्या त्या 
काव्यप्रकारामधये  लखेन करण्याची 
क्षमिा तनमााण िोईल.   



8. MAR-III.E-2 
 
I 

 

प्राचीन मराठी 
वाङ्मय (प्रारांभ – 

1650)  
 

1. या अभ्यासक्रमाच्या अधययनािून 
मराठी भाषेच्या उगमापासूनचा 
इतििास ववद्यार्थयाांना अभ्यासिा 
येईल.  

2. प्राचीन मराठीच्या ववववध 
कालखांडामधये साहित्यािील 
ब्लत्या प्रवतृ्ती आणण प्रवाि याांचा 
पररचय िोईल. 

3. ववववध कालखांडािील साहिजत्यक 
व त्याांच्या साहित्याचा पररचय 
ववद्यार्थयाांना करून घेिा येईल. 

4. प्राचीन मराठी साहित्यािील 
ववववध साहित्यप्रकाराांचा 
ववद्यार्थयाांना पररचय िोईल.  

1. मराठी वाङ्मयाच्या प्रारांमभक 
टप्पप्पयावरील साहिजत्यक व त्याांच्या 
साहित्यकृिीांचा पररचय िोईल. 

2. वाङ्मयीन जाणणवा वजृध ा्ंगि िोिील 
िसेच साहित्यािील ब्लत्या प्रवतृ्ती 
आणण प्रवाि याांचा पररचय िोईल. 

3. प्राचीन मराठी वाङ्मयाची मौमलकिा 
लक्षाि आल्यामुळे त्याववषयी ववशेष 
आस्था तनमााण िोईल. 

4. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या 
क्षेरामधये सांशोधन करण्याची 
अमभरूची तनमााण िोईल. 

9. MAR-III.E-2 
 

मराठी लमलि 
गद्यः स्वरूप 
आणण उपयोजन 

1. लमलि गद्य या वाङ्मयप्रकाराची 
ओळख िोईल. 

2. सैध्ाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
लमलि गद्याचे अधययन 
केल्यामुळे या लेखनप्रकाराच े
मूल्यमापन करण्याची क्षमिा 
ववद्यार्थयाांमधये तनमााण िोईल.  

3. मराठी लमलि तनबांधाांचे लेखन 
करणाऱ्या मित्त्वाच्या लखेकाांचा 
पररचय िोईल.  

4. या लेखनप्रकारािील ववववध प्रवाि 
समजून घेिा येिील. 

5. लमलि गद्याच्या वाचन व 
लेखनाची आवड तनमााण िोईल.  

1. सैध्ाांतिक स्िरावर लमलि गद्य या 
साहित्यप्रकाराचे अधययन केल्यामुळे 
या साहित्यप्रकाराचे स्वरूप िसेच 
वेगळेपण लक्षाि येईल. 

2. स्थूल स्वरूपाि मराठी लमलि 
गद्याच्या वाटचालीचा अभ्यास 
केल्यामुळे या लेखनप्रकारािील 
ववववध प्रवाि आणण  मित्त्वाच्या 
लेखकाांचा पररचय िोईल. 

3. उपयोजजि स्िरावर लमलि गद्याचे 
अधययन केल्यामुळे या 
लेखनप्रकाराच े मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

4. लमलि गद्याच्या वाचन व 
लेखनाची आवड तनमााण िोईल.  

10. MAR-III.E-3 
 

साहित्यामभरूचीच े
स्वरूप 

 

1. वैयजक्िक पािळीवर आणण 
कौटुांबबक ककां वा सामाजजक 
पािळीवरील वाचन सांस्कृिी 
ववकमसि िोण्यास िािभार लागेल. 

1. वैयजक्िक पािळीवर आणण 
कौटुांबबक ककां वा सामाजजक 
पािळीवरील वाचन सांस्कृिी 
ववकमसि िोण्यास िािभार लागेल. 



2. वाचनसांस्कृिीिून घरोघरी ग्रांथ 
सांप्ा वाढीस लागेल. 

3. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल.  

4. सामाजजक पािळीवरील 
साहित्यववषयक उपक्रममशलिा 
वाढीस लागेल. 

2. सामाजजक पािळीवरील 
साहित्यववषयक उपक्रममशलिा 
वाढीस लागेल. 

3. साहित्याशी अनुबांध जुळल्यामुळे 
साहित्यतनममािीची पे्ररणा ममळून 
साहित्यव्यविार बळकट  िोईल. 

4. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल.   

 MAR-IV.C-6 
 
 

रसववचार आणण 
समीक्षाववचार 

 

1. रसववचार समजावून घेिल्याने 
समीक्षेसाठी आवश्यक िी दृष्टटी 
येईल. 

2. साहित्याच्या सौं्याािील 
रसववचाराचे मित्त्व धयानाि 
येईल. 

3. वेगवेगळ्या समीक्षा पद्धिीचा 
अभ्यास िोईल. 

4. तनवडलेल्या वाङमयप्रकारािील 
एखाद्या ग्रांथाचे परीक्षण करण े
शक्य िोईल. 

1. भरिमुनीांच्या रसमसध्ाांिावरून 
ववद्यार्थयाांना रसववचाराचा पररचय 
िोईल. 

2. रसववचारासांबांधी ववववध उत्त्पत्ती 
समजून घेिील. 

3. तनवडक समीक्षा पद्धिीचा अभ्यास 
िोईल. 

4. तनवडलेल्या वाङमयप्रकारािील 
एखाद्या ग्रांथाच े सममक्षण करण े
शक्य िोईल. 

 MAR-IV.E-5 
 

प्राचीन मराठी 
वाङ्मय (1651 – 
1818) 

1. या अभ्यासक्रमाच्या अधययनािून 
जुन्या मराठी साहित्याचा 
ववद्यार्थयाांना पररचय िोईल.  

2. प्राचीन मराठीच्या ववववध 
कालखांडामधये साहित्यािील 
ब्लत्या प्रवतृ्ती आणण प्रवाि याांचा 
पररचय िोईल. 

3. ववववध कालखांडािील साहिजत्यक 
व त्याांच्या साहित्याचा पररचय 
ववद्यार्थयाांना करून घेिा येईल. 

4. प्राचीन मराठी साहित्यािील 
ववववध साहित्यप्रकाराांचा 
ववद्यार्थयाांना पररचय िोईल.  

1. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या 
्सुऱ्या टप्पप्पयावरील साहित्याच े
स्वरूप व ठळक ब्ल लक्षाि 
येिील. 

2. वाङ्मयीन जाणणवा वजृध ा्ंगि 
िोिील िसेच साहित्यािील 
ब्लत्या प्रवतृ्ती आणण प्रवाि 
याांचा पररचय िोईल. 

3. प्राचीन मराठी वाङ्मयाची 
मौमलकिा लक्षाि आल्यामुळे 
त्याववषयी ववशेष आस्था 
तनमााण िोईल. 

4. प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या 
क्षेरामधये सांशोधन करण्याची 
अमभरूची तनमााण िोईल. 

 MAR-IV.E-6 प्रवासवणानः एक 
अभ्यास 

1. प्रवासवणान या वाङ्मयप्रकाराची 
ओळख िोईल. 

1. सैद्धाांतिक स्िरावर प्रवासवणान या 
वाङ्मयप्रकाराचे अधययन 



 2. सैद्धाांतिक व उपयोजजि स्िरावर 
प्रवासवणानाांचे अधययन केल्यामुळे 
या लेखनप्रकाराचे मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

3. मराठी प्रवासवणानाांचे लेखन 
करणाऱ्या मित्त्वाच्या लखेकाांचा 
पररचय िोईल.  

4. या लखेनप्रकारािील ब्लि ेप्रवाि 
समजून घेिा येिील. 

5. या लेखनप्रकाराचे ब्लिे स्वरूप 
समजून घेिा येईल. 

6. प्रवासवणानाच्या वाचन व 
लेखनाची आवड तनमााण िोईल.  

केल्यामुळे या साहित्यप्रकाराचे 
स्वरूप िसेच वेगळेपण लक्षाि 
येईल.  

2. स्थूल स्वरूपाि मराठी 
प्रवासवणानाची वाटचाल लक्षाि 
घेिल्यामुळे या लेखनप्रकारािील 
ब्लिे प्रवाि व मित्त्वाच्या 
लेखकाांचा पररचय िोईल. 

3. उपयोजजि स्िरावर प्रवासवणानाांच े
अधययन केल्यामुळे या 
लेखनप्रकाराच े मूल्यमापन 
करण्याची क्षमिा ववद्यार्थयाांमधये 
तनमााण िोईल.  

4. प्रवासवणानाच्या वाचन व लेखनाची 
आवड तनमााण िोईल.  

 MAR-IV.E-7 कायाक्रम 
सांयोजन व 
सांचालन कौशल्य 

1. स्वयांरोजगाराच्या दृष्टटीने या 
्ोन्िी प्रकाराांचे मित्त्व पटवून 
्ेण्याच्या दृष्टटीने उपयुक्ि ठरेल. 

2. साहित्य, परकाररिा आणण 
सामाजजक सांस्थाांमधये रोजगाराची 
सांधी उपलब्ध िोईल.  

3. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल.  

4. सामाजजक पािळीवरील 
साहित्यववषयक उपक्रममशलिा 
वाढीस लागेल. 

1. कायाक्रम सांयोजनासां्भााि ज्ञान 
प्राप्पि िोईल.  

2. सूरसांचालनाची कौशल्ये आत्मसाि 
करिा येिील. 

3. वैयजक्िक पािळीवरील नेत्ततृ्व 
गुणाांची जोपासना िोऊ शकेल. 

4. स्वयांरोजगाराच्या दृष्टटीन े िी 
कौशल्ये उपयुक्ि ठरिील.  

 MAR-IV.E-8 

 

गोमांिक आणण 
कोकण या 
प्र्ेशािील 
लोककला 

 

1. लोककलाांच्या पररचयािून 
लोकसाहित्याचा अभ्यास िोईल. 

2. गोमांिकीय लोककलाांच्या पररचया 
बरोबरच त्याांचा अभ्यास करण े
शक्य िोईल. 

3. कोकणािील लोककलाांचा पररचय 
िोईल. 

4. गोमांिक आणण कोकणािील 
लोककलाांि आढळणारे साम्यभे् 
शोधण्यािून साांस्कृतिक अनुबांध 
तनमााण िोईल. 

1. लोककलाांच्या पररचयािून 
लोकसाहित्याचा अभ्यास िोईल. 

2. गोमांिकीय लोककलाांच्या पररचया 
बरोबरच त्याांचा अभ्यास करणे 
शक्य िोईल. 

3. कोकणािील लोककलाांचा पररचय 
िोईल. 

4. गोमांिक आणण कोकणािील 
लोककलाांचा अभ्यास केल्यामुळे 
साांस्कृतिक अनुबांध तनमााण िोईल 



िसेच या लोककलाांचे सांवधान 
िोण्यास म्ि िोईल. 

 MAR-V.E-9 
 

व्याकरण 

 
1. व्याकरण या ववषयाची 

ववद्यार्थयाांना स्विांरपणे ओळख 
िोईल. 

2. मराठी व्याकरणाची परांपरा समज ू
शकेल. 

3. व्याकरणािील ववववध 
सांकल्पनाांकडे व्याकरणकाराांनी 
कोणकोणत्या भूममकाांिून पाहिले 
आिे िे समजावून घेिा येईल. 

4. भाषेच्या अभ्यासाकडे 
व्याकरणाच्या दृष्टटीकोनािून 
पािण्याची दृष्टटी प्राप्पि िोईल. 

1. व्याकरण या ववषयाची स्विांरपणे 
ओळख िोऊन भाषेच्या 
अभ्यासाकडे व्याकरणाच्या 
दृष्टटीकोनािून पािण्याची दृष्टटी 
प्राप्पि िोईल. 

2. मराठी व्याकरणाची परांपरा समजू 
शकेल. 

3. व्याकरणािील ववववध सांकल्पनाांकडे 
व्याकरणकाराांनी कोणकोणत्या 
भूममकाांिून पाहिले आिे िे समजून 
घेिा येईल. 

4. व्याकरण या ववषयामधये सांशोधन 
करण्याची क्षमिा तनमााण िोईल. 

 MAR-V.E-
10 

 
 

आत्मचरररः 
साहित्यप्रकार 
आणण उपयोजन 

 

1. आत्मचरररपर साहित्याच्या 
वाचनाची गोडी ववद्यार्थयाांच्या 
मनाि तनमााण िोईल. 

2. मराठीिील आत्मचरररपर 
वाङ्मयाची एक स्विांर 
वाङ्मयप्रकार म्िणून ओळख 
िोईल. 

3. आत्मचररराचा घटकलक्ष्यी 
अभ्यास कसा करावा याची 
माहििी ममळेल. 

4. उपयोजजि आत्मचररराच्या 
अभ्यासामुळे एक समीक्षात्मक, 
मूल्यमापनात्मक दृष्टटी प्राप्पि 
िोईल. 

1. साहित्याचे वगीकरण कोणकोणत्या 
ित्वानुसार केले जािे त्याचे 
प्राथममक ज्ञान प्राप्पि िोईल िसेच 
आत्मचररर या साहित्यप्रकाराचे 
वेगळेपण स्पष्टट िोईल. 

2. आत्मचररर या साहित्यप्रकाराची 
व्यवच्छे्क लक्षणे, व्याख्या, त्याचे 
उपप्रकार इत्या्ीांचे ज्ञान प्राप्पि 
िोईल. 

3. मराठीिील आत्मचरररपर 
साहित्याचा स्थूल पररचय िोईल 
िसेच आत्मपर लखेनाववषयी आवड 
तनमााण िोईल. 

4. उपयोजीि स्िरावरील 
आत्मचररराच्या अभ्यासामुळे, 
आत्मचररराच्या मूल्यमापनासाठी 
आवश्यक असलेली मनोभूममका 
ियार िोईल. 



 

 MAR-V.E-
11 

 
 

परकाररिाः 
स्वरूप आणण 
कौशल्ये 

1. परकाररिा म्िणजे काय व तिची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेचा 
ववद्यार्थयााना पररचय िोईल. 

2. मराठी परकाररिेचा पररचय करून 
घेिा येईल. 

3. बािमी्ारासाठी आवश्यक 
नीतिमूल्याांचा पररचय िोईल. 

4. बािमीलेखनाचे कौशल्य 
आत्मसाि करिा येईल. 

5. वतृ्तपराच्या वािाािराला आवश्यक 
गुणकौशल्ये आत्मसाि करिा 
येिील. 

1. परकाररिा म्िणजे काय व तिची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेचा 
ववद्यार्थयााना पररचय िोईल. 

2. बािमी्ारासाठी आवश्यक 
नीतिमूल्याांचा पररचय िोईल. 

3. बािमीलेखनाचे कौशल्य आत्मसाि 
करिा येईल. 

4. वतृ्तपराच्या वािाािराला आवश्यक 
गुणकौशल्ये आत्मसाि करिा 
येिील. 

 

 MAR-VI.C-8 भाषाववज्ञान 

 
1. एक ववज्ञान म्िणनू 

भाषाववज्ञानाची ववद्यार्थयाांना 
ओळख िोईल. 

2. भाषेचे उत्पत्तीववषयक मसद्धाांि 
समजावून घेण्याबरोबरच ववववध 
भाषाभ्यास पद्धिीचा अभ्यास 
िोईल. 

3. प्रमाणभाषा म्िणून मराठीचा व 
इिर बोलीांचा पररचय िोईल. 

4. एकूणच मराठीची पूवापीहठका 
समजावून घेिा येईल. 

1. एक ववज्ञान म्िणून भाषाववज्ञानाची 
ववद्यार्थयाांना ओळख िोईल. 

2. भाषेचे उत्पत्तीववषयक मसद्धाांि 
समजावून घेण्याबरोबरच ववववध 
भाषाभ्यास पद्धिीचा अभ्यास 
िोईल. 

3. मराठी भाषेची पूवापीहठका 
समजावून घेिा येईल. 

4. प्रमाणभाषा म्िणून मराठीचा व 
इिर बोलीांचा पररचय िोईल. 

 MAR-VI.E-
15 

भाषाांिर ववद्या 1. भाषाांिर म्िणजे काय त्याची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेची 
ववद्यार्थयााना जाणीव िोईल. 

2. भाषाांिर करिाना येणाऱ्या 
समस्याांवर माि करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 

3. भाषाांिरप्रकक्रया समजावून घेिा 
येईल. 

4. प्रत्यक्ष अनुवा् करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 

1. भाषाांिर म्िणजे काय त्याची 
आजच्या काळािील उपयुक्ििेची 
ववद्यार्थयााना जाणीव िोईल. 

2. भाषाांिर करिाना येणाऱ्या 
समस्याांवर माि करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 

3. भाषाांिरप्रकक्रया समजावून घेिा 
येईल. 

4. प्रत्यक्ष अनुवा् करण्याची क्षमिा 
तनमााण िोईल. 

 MAR-VI.E-
16 

 
 

माहििीपट 
(डॉक्युमेंटरी) : 

1. माहििीपटाचे स्वरूप 
अभ्यासल्यामुळे एक व्यावसातयक 
कौशल्य ववकमसि िोईल. 

1. माहििीपटाच े स्वरूप 
अभ्यासल्यामुळे या क्षेरािील 
व्यावसातयक कौशल्ये ववकमसि 
िोिील. 



लेखन आणण 
उपयोजन 

 

2. माहििीपटाच्या अभ्यासामुळे 
पुढील पटकथा वा चचरपटकथा 
लेखनाची प्राथममक ियारी िोऊ 
शकेल. 

3. चचबरकरण प्रकक्रयेचा पररचय िोऊ 
शकेल. 

4. प्रसारमाधयमे आणण जनसांपका  
क्षेराि रोजगाराची सांधी. 

2. स्र ववषयाच्या अभ्यासामुळे 
पटकथा वा चचरपटकथा लखेनाची 
प्राथममक ियारी िोऊ शकेल. 

3. माहििीपट चचबरकरण प्रकक्रयेचा 
पररचय िोऊ शकेल. 

4. प्रसारमाधयमे आणण जनसांपका  
क्षेराि रोजगाराची सांधी उपलब्ध 
िोईल. 

 MAR-V. ID-1  

 
मराठी पथना्यः 
स्वरुप व 
सा्रीकरण 

1. पथना्य या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणनू 
ओळख िोईल. 

2. पथना्य या ना्यप्रकाराचे, 
वाचन व लेखनववषयक जाणणवेच े
ववकसन िोऊ शकेल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना 
वाव ममळेल. 

4. या ना्यप्रकाराच्या 
मूल्यमापनाची क्षमिा तनमााण 
िोईल. 

1. पथना्य या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणून 
ओळख िोऊन या ना्यप्रकाराचे 
वाचन, लेखन व 
सा्रीकरणववषयक ज्ञान प्राप्पि 
िोईल. 

2. या ना्यप्रकाराच्या मूल्यमापनाची 
क्षमिा तनमााण िोईल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना वाव 
ममळेल िसेच ववद्यार्थयाांच्या 
व्यजक्िमत्व ववकसनाला िािभार 
लागेल. 

4. गटवार पध्िीने पथना्य 
सा्रीकरणामुळे साममजजक 
ववषयाांप्रति सांवे्नशीलिा वाढेल 
िसेच सामाजजक प्रबोधन िोईल. 

 MAR-VI ID-2 

 
मराठी एकाांककका: 
स्वरुप व 
सा्रीकरण 

1. एकाांककका या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणनू 
ओळख िोईल. 

2. एकाांककका या ना्यप्रकाराचे, 
वाचन व लेखनववषयक जाणणवेच े
ववकसन िोऊ शकेल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना 
वाव ममळेल. 

4. या ना्यप्रकाराच्या 
मूल्यमापनाची क्षमिा तनमााण 
िोईल. 

1. एकाांककका या ना्यप्रकाराची एक 
वाङ्मयप्रकार व कलाप्रकार म्िणून 
ओळख िोऊन या ना्यप्रकाराचे 
वाचन, लेखन व 
सा्रीकरणववषयक ज्ञान प्राप्पि 
िोईल. 

2. या ना्यप्रकाराच्या मूल्यमापनाची 
क्षमिा तनमााण िोईल त्याचबरोबर 
एकाांककका सा्रीकरणािील इिर 
िाांबरक बाबीांची ओळख िोईल. 

3. सुप्पि लेखन व अमभनयगुणाांना वाव 
ममळेल िसेच ववद्यार्थयाांच्या 
व्यजक्िमत्व ववकसनाला िािभार 
लागेल. 



4. गटवार पध्िीने एकाांककका 
सा्रीकरणामुळे साममजजक 
ववषयाांप्रति सांवे्नशीलिा वाढेल 
िसेच सामाजजक प्रबोधन िोईल. 

 

 

२. बाकीच्या विषयाांच्या विषणकािी ससुांगत व्हािे या दृष्टीने प्रिासिणणन – एक अभ्यास या 

वितीय िषाणच्या ऐविक विषयाचे विषणक बदलून प्रिासिणणन – एक िाङ्मयप्रकार असे करण्यात 

यािे डॉ. सुनीता उम्रस्कर याांच्यािारे सचुविण्यात आले. त्याांच्या या प्रस्तािाला सिण 

सदस्यािारे एकमताने मान्यता वमळाली. 

३. प्राचीन मराठी िाङ्मय – प्रारांभ ते १६५० या वितीय िषाणच्या ऐविक विषयातील दसुर् या 

श्रेयाांकनातील विस्ती मराठी िाङ्मय या उपविभागाची ततृीय िषाणच्या मकु्तीपूिण गोमांतकीय 

मराठी िाङ्मय या विषयात पनुराितृ्ती होत असल्याकारणाने त्यात बदल करून त्याजागी सांत 

एकनाथ - िाङ्मयीन कायण हा उपविभाग जोडण्यात यािा असा प्रा. तपृ्ती फळ दसेाई याांच्यािारे 

याांच्यािारे प्रस्ताि माांडण्यात आला.  सदर विषयाांची उपयकु्तता लक्षात घेऊन सिण सदस्याांिारे 

या प्रस्तािाला मान्याता वमळाली. 

४. मकु्तीपिूण गोमांतकीय मराठी िाङ्मय या ततृीय िषाणच्या ऐविक विषयातील चौथ्या श्रेयाांकनाचे 

विषणक चकुीचे असल्यामुळे त्यामध्ये बदल करून पोतुणगीजपिूण कालखांडातील वनयतकावलके 

याऐिजी पोतुणगीज कालखांडातील वनयतकावलके असे करण्यात यािी या प्रस्तािाला 

सिाणनमुते मान्य करण्यात आले.  

 

प्रा. तपृ्ती फळ दसेाई याांनी सिण उपवस्थत सदस्याांचे आभार मानले.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The forgoing minutes of meeting were read by the Member Secretary at the meeting itself and 

they were unanimously approved by all the members present. 

1. Ms. Trupti Fal Dessai – Chairman 

2. Mr. Vinay Madgaonkar - Academic Council Nominee 

3. Mr. Shrikrishna Adsul - Academic Council Nominee 

4. Dr. Sunita Umraskar  – Vice-Chancellor Nominee 

5. Ms. Ravina Kurtkadkar – Industry/Corporate Sector 

6. Mrs. Ugam Parab - Alumni 

7. Ms. Shradha Gawandi- Member Secretary 

8. Ms. Ankita Dhond – Member 

9. Mr. Mangesh Harijan- Member 

 

Date :- 03rd April 2022      Signature of the Chairperson 

            (Miss Trupti Fal Dessai) 

 

 

 

Part C :- The remarks of the Dean of the faculty :- 

a. The minutes are in order 

b. The minutes may be placed before the Academic Council with remark, if any. 

c. Important points of the minutes which need clear policy descion of the Academic 

council to be recorded. 

 

Date :- 03rd April 2022 

Signature of the Dean --------------------------- 
 

 

 



ANNEXURE A 

(Summary of changes incorporated in the syllabus) 

 

Semester  Course Title Existing (Indicate 

only the unit 

where the change 

is proposed) 

Changes Proposed Specify the 

reason for the 

change 

     
III प्राचीन मराठी िाङ्मय 

(प्रारांभ – 1650)  

 

Ea`oyaaMkna 2 

 

विस्ती मराठी िाङ्मय या 

उपविभागाऐिजी सांत 

एकनाथ – िाङ्मयीन 

कायण या उपविभागाचा 

समािेि  

उपविभागाची 

पनुराितृ्ती टाळणे 

III प्रिासिणणनः एक 

अभ्यास 

 

विषयाचे विषणक 

 

प्रिासिणणनः एक 

िाङ्मयप्रकार 

 

इतर विषयाांच्या 

विषणकाांिी ससुांगत 

िाटािे हा हते ू

VI मुक्िीपूवा 
गोमांिकीय मराठी 
वाङ्मय 

Ea`oyaaMkna ४ 

 

 

श्रेयाांकनाचे 

विषणकामध्ये बदल 

करून पोतुणगीजपिूण 

कालखांडातील 

वनयतकावलके 

याऐिजी पोतुणगीज 

कालखांडातील 

वनयतकावलके असे 

करण्यात आले 

विषणकामध्ये 

दरुूस्ती करणे 

 

 


