
 

Course Outcomes (CO) : Marathi :  

BA Programme 

Class Course  Name               Course Objectives & Outcome 

 

FYBA 
भयाठी वाहशत्म : 
कथा आणण 
एकाांककका  

ककां ला  व्मलशारयक ल 
उऩमोजजत भयाठी 
बाग १/२  

(G1-k/v) 

Objectives : 

१. भयाठी वाहशत्मावांफांधी रुची ननभााण कयणे. 
२. वलद्माथाांच्मा लाङ्भमीन अभबरुचीचा वलकाव कयणे  

३. कथा आणण एकाांककका वाहशत्म प्रकाय वभजून घेणे. 
४. बावऴक ल रेखन कौळल्म वलकभवत कयणे. 
५. भयाठीचा कामाारमीन / व्मलवानमक काभकाजात लाऩय, गयज ल 

स्लरूऩ वलळऴेाांची भाहशती करून देणे. 
Outcome :  

१. भयाठी वाहशत्मावांफांधी रुची ननभााण झारी. 
२. बावऴक षभता वलकभवत झारी. 
३. बावऴक ल रेखन कौळल्म वलकव झारा. 
 

 

FYBCOM 
बाऴा, वाहशत्म आणण 
कौळल्मवलकाव  
(G1) 

Objectives : 

१. भयाठी वाहशत्मावांफांधी रुची ननभााण कयणे. 
२. वलवलध षेत्रातीर कततात्ललान व्मकतीांच्मा कामााची ल वलचायाांची ओऱख 

करून देणे.  

३. बावऴक षभता वलकभवत कयणे. 
४. बावऴक ल रेखन कौळल्म वलकभवत कयणे. 
५. भयाठीचा कामाारमीन / व्मलवानमक काभकाजात लाऩय, गयज ल 

स्लरूऩ वलळऴेाांची भाहशती करून देणे. 
Outcome : 

१. भयाठी वाहशत्मावांफांधी रुची ननभााण झारी. 
२. बावऴक षभता वलकभवत झारी. 
३. बावऴक ल रेखन कौळल्म वलकव झारा. 
४. वलद्माथाांच्मा लाङ्भमीन अभबरुचीचा वलकाव झारा. 
 

 

SYBA 
बावऴक 
कौळल्मवलकाव 
आणण आधनुनक 
भयाठी 
वाहशत्मप्रकाय:काांदफयी 
/ रभरत गद्म ल 
व्माशायीक उऩमोजजत 
भयाठी 
(G2-k/v) 

Objectives : 

१. काांदफयी मा वाहशत्मप्रकायाच ेस्लरूऩ ,घटक,प्रकाय आणण लाटचार 
वभजून घेणे, 

२. नेभरेल्मा काांदफयीच ेआकरन ,आस्लाद आणण वलश्रेऴण कयणे. 
३. बावऴक कौळल्माची षभता वलकभवत कयणे. 
४. नेभरेल्मा अभ्मावऩुस्ताकातीर ररीतगद्माच ेआकरन  

५. कामाारमीन बाऴा व्मलशायातीर रेखन कौळल्माची ओऱख करून देणे. 
६.  आकरन ल आस्लाद षभता वलकभवत कयणे. 
७. उऩमोजजत ल वजानळीर रेखनाची षभता वलकभवत कयणे. 



८. भयाठी बाऴेची भरमीन, व्मालवानमक काभकाजातीर गयज, स्लरूऩ आणण 
उऩमोजन माांची भाहशती करून घेणे. 

९. कामाारमीन व्मालवानमक बाऴा व्मलशायावाठी आलश्मक रेखनकौळल्मे 
प्राप्त कयणे. 

१०. नलवभाजभाध्मभाांतीर वलवलध बावऴक आवलष्कायाांच ेस्लरूऩ 
वभजून घेणे. 

११. ऩारयबावऴक वांसाची ओऱख करून देणे. 
Outcome : 

१. काांदफयी मा वाहशत्म प्रकायाांच्मा ताजत्लक घटकाांच ेसान झारे.  

२. आधनुनक भयाठी वाहशत्मातीर ननलडक चरयत्र-आत्भचरयत्र माांच े
आकरन ल आस्लाद षभता वलकभवत कयण्मात आरी. 
३. ऩारयबावऴक वांसाची ओऱख करून हदरी. 
 

 आधनुनक भयाठी 
वाहशत्म : वत्र ऩहशरे  
प्रकाळलाटा (DSE 

1A(3)) 
 

 

Objectives : 

१. आत्भचरयत्र मा वाहशत्मप्रकायाच ेस्लरूऩ, वांकल्ऩना वभजालून घेणे. 
२. आत्भचरयत्र मा वाहशत्मप्रकायाच्मा प्रेयणा आणण लाटचार माांची ओऱख 
करून घेणे. 
३. रभरत गद्मातीर अन्म वाहशत्मप्रकायाांच्मा तुरनेत आत्भचरयत्राच े
लेगऱेऩण वभजालून 

४. नेभरेल्मा मा आत्भचरयत्राच ेआकरन, आस्लाद आणण वलश्रेऴण कयणे. 
भयाठी वाहशत्मप्रकायाांच्मा ताजवलक घटकाांच ेसान देणे. 
५. वाहशत्म वलऴमक अभबरुची ननभााण कयणे. 
६.वाहशत्माच ेआकरन ल भूल्मभाऩन कयण्माची दृष्टी ननभााण कयणे. 
७. भयाठीतीर अभबजात वाहशत्मकत तीचा वांस्काय घडलणे. 
८. वाहशत्माचा वूक्ष्भ ऩातऱीलय अभ्माव कयण्माची षभता वलकभवत 
कयणे. 
९. आत्भचरयत्र मा वाहशत्मप्रकायाच ेस्लरूऩ, वांकल्ऩना वभजालून घेणे. 
१०. आत्भचरयत्र मा वाहशत्मप्रकायाच्मा प्रेयणा आणण लाटचार माांची 
ओऱख करून घेणे. 
११.रभरत गद्मातीर अन्म वाहशत्मप्रकायाांच्मा तुरनेत आत्भचरयत्राच े
लेगऱेऩण वभजालून 

१२. नेभरेल्मा मा आत्भचरयत्राच ेआकरन, आस्लाद आणण वलश्रेऴण 
कयणे. 
१३. भध्ममुगीन गद्म-ऩद्म वाहशत्मप्रकायाांची ओऱख करून घेणे.  

१४. नेभरेल्मा अभ्मावऩुस्तकातीर भध्ममुगीन गद्म-ऩद्माच ेआकरन, 

आस्लाद आणण वलश्रेऴण कयणे 

Outcome : 

१. भयाठी वाहशत्मप्रकायाांच्मा ताजवलक घटकाांच ेसान झारे. 
२. वाहशत्माच ेआकरन ल भूल्मभाऩन कयण्माची दृष्टी ननभााण कयण्मात 



आरी. 
३. वाहशत्माचा वूक्ष्भ ऩातऱीलय अभ्माव कयण्माची षभता वलकभवत 
झारी. 
 

वत्र दवुये  

भध्ममुगीन भयाठी 
वाहशत्म: ननलडक 
भध्ममुगीन गद्म, 

ऩद्म [DSE 2 A(3)] 

Objectives : 

१. भयाठी वाहशत्म ऩयांऩयेच ेस्थरू सान करून देणे. 
२. वलभळष्ट कारखांडाच्मा वाहशत्माभागीर प्रेयणा सात करून देणे. 
३. वलभळष्ट कारखांडाच्मा वाहशत्माभागीर प्रलतत्ती सात करून देणे. 
४. वाहशत्मप्रकायाांच्मा वलकवनळीर ऩयांऩयेच ेस्थरू सान करून देणे.  

५. वाहशत्माच्मा ऩाश्लाबूभी वांफांधी आकरन करून देणे. 
Outcome : 

१. भयाठी वाहशत्म ऩयांऩयेच ेस्थरू सान प्राप्त झारे. 
२. वलभळष्ट कारखांडाच्मा वाहशत्माभागीर प्रेयणा आणण प्रलतत्ती सात 
झाल्मा. 
३. वाहशत्माची ऩाश्लाबूभी आकरन झारी. 

वाहशत्मवलचाय DSE 
1B (3) वत्र ऩहशरे  

 

वाहशत्म वभीषा 
DSE 2B (3)  

वत्र दवुये  

 

१. बायतीम आणण ऩाश्चात्म वाहशत्मवलचायाच्मा आधाये वाहशत्माची 
वांकल्ऩना, स्लरूऩ आणण प्रमोजनवलचाय वभजालून घेणे. 
२. वाहशत्माची ननभभानतप्रकिमा वभजालून घेणे.  

३. वाहशत्माची बाऴा आणण ळैरी वलऴमक वलचाय वभजालून घेणे. 
४. वाहशत्म वभीषेची वांकल्ऩना, स्लरूऩ माांचा ऩरयचम करून घेणे. 
५.वाहशत्म आणण वभीषा माांच ेऩयस्ऩय वांफांध वभजालून घेणे ल 
अभ्मावणे. 
६. वाहशत्मप्रकायानुवाय वभीषेच ेस्लरूऩ वभजालून घेणे ल अभ्मावणे.  

७. ग्रांथ ऩरयचम, ऩयीषण ल वभीषण मातीर पयक वभजालून घेणे. 
Outcome 

१. वाहशत्मननभभाती प्रकिमा वभजरी  

२. वाहशत्माच्मा बाऴेच ेस्लरूऩ वभजरे. 
३. वाहशत्मवभीषा वांकल्ऩना वभजरी. 
४. वाहशत्म आणण वभीषा माांचा ऩयस्ऩय वांफांध वभजून घेण्माव 

भदत झारी.  

 

प्रकाळनव्मलशाय 
आणण वांऩादन |SEC 

2 A (2)] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objective : 
१. प्रकाळनव्मलशाय आणण वांऩादन मावाठी आलश्मक कौळल्मे भभऱवलणे. 
२. प्रकाळनव्मलशाय आणण वांऩादन मावाठी आलश्मक प्रभळषण घेणे. 
३. प्रकाळनव्मलशाय आणण वांऩादन मावाठी प्रात्मक्षषकावश उऩमोजनाची 
कौळल्मे भभऱवलणे. 
प्रकाळन वांस्था, जाहशयात वांस्था, छाऩखाने, लतत्तऩत्र कामाारमे, वलतयण 
वांस्था, ग्रांथ वलिी दकुाने, फ्रेकव ननभभाती कें द्र, लातााशय माांना बेटी देऊन 
प्रभळषण घेणे. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भयाठी बावऴक 
वांसाऩन कौळल्मे 
MIL 2(2) वत्र 
ऩहशरे  

नलभाध्मभे आणण 
वभाज भाध्मभाांवाठी 
भयाठी  MIL 2(2) 
वत्र दवुये  

४.  जाहशयात, भुराखतरेखन आणण वांऩादन मावाठी आलश्मक कौळल्मे 
भभऱवलणे. 
५. जाहशयात, भुराखतरेखन आणण वांऩादन मावाठी आलश्मक प्रभळषण 
घेणे. 
६. जाहशयात, भुराखतरेखन आणण वांऩादन मावाठी प्रात्मक्षषकावश 
उऩमोजनाची 
Outcome 

१.प्रकाळन व्मलशाय आणण वांऩादन प्रकिमा वभजण्माव ल वलकभवत 
शोण्माव भदत झारी. 
२. प्रात्मक्षषक आणण वांदबीम रेखन वभजण्माव भदत झारी. 
३. जाहशयात ल भुराखत रेखन कौळल्मे वलकभवत झारी 
४. प्रगत बावऴक कौळल्माांची षभता वलकभवत कयणे. 
 

Objectives : 

१. प्रवायभाध्मभाांतीर वांसाऩनातीर स्लरूऩ आणण स्थान कयणे, 

२. व्मजकतभवल वलकाव आणण बाऴा माांच्मातीर वशवांफांध स्ऩष्ट कयणे.  

३. रोकळाशीतीर जीलनव्मलशाय आणण प्रवायभाध्मभे माांच ेऩयस्ऩय वांफांध 
स्ऩष्ट कयणे. 
४.प्रवायभाध्मभाांवाठी रेखनषभता वलकभवत कयणे. 
५.वांसाऩनातीर नलभाध्मभे आणण वभाजभाध्मभाांच ेस्लरूऩ आणण स्थान 
स्ऩष्ट कयणे. 
६.बाऴा, जीलनव्मलशाय आणण नलभाध्मभे, वभाजभाध्मभाांच ेऩयस्ऩयवांफांध 
७.नलभाध्मभे आणण वभाजभाध्मभाांवाठी रेखनषभता वलकभवत कयणे. 
८.नलभाध्मभे आणण वभाजभाध्मभाांवलऴमक वाषयता ननभााण कयणे. 
स्ऩष्ट कयणे. 
९.नलभाध्मभे आणण वभाजभाध्मभाांचा लाऩय आणण ऩरयणाभ माफद्दर 
चचाा कयणे. 
Outcome 

१. प्रगत बावऴक कौळल्मे वलकभवत शोण्माव भदत झारी. 
२. प्रवाय भाध्मभाांच ेस्लरूऩ वभजरे. 
३. वभाजभाध्मभालय रेखन कयण्माच ेवाभर्थमा प्राप्त झारे. 
 

 

TYBA 
बाऴा कौळल्मवलकाव 
आणण आधुननक भयाठी 
वाहशत्मप्रकाय : 
प्रलावलणान (CC-1E)/ 
व्माशायीक उऩमोजजत 
भयाठी 
 वत्र ऩहशरे  

 

Objectives : 

१. भुहद्रत भाध्मभावाठी रेखन कौळल्म आत्भवात कयणे. 
२. प्रलावलणान मा वाहशत्मप्रकायाच ेस्लरूऩ, प्रेयणा, प्रमोजने, लैभळष््मे 

आणण लाटचार वभजून घेणे. 
३. नेभरेल्मा प्रलावलणानाच ेआकरन,आस्लाद आणण वलश्रेऴण कयणे. 
४. भयाठी वाहशत्म, बाऴा कौळल्मवलकाव आणण ळावनव्मलशाय माांची 

भाहशती करून देणे.  



बाऴा कौळल्म वलकाव 
आणण आधुननक भयाठी 
वाहशत्मप्रकाय : कवलता 
(CC-1F) / व्माशायीक 
उऩमोजजत भयाठी 
वत्र दवुये   

 

 

५. कवलता मा वाहशत्मप्रकायाची वलवलध आवलष्काय ल बाऴा रूऩाांची अभ्माव 
ऩसु्तकातीर कवलताच्मा आधाये ओऱख करून देणे. 

Outcome : 

१. भुहद्रत भाध्मभावाठी रेखन कौळल्म आत्भवात झारी. 
२. प्रलावलणान मा वाहशत्मप्रकायाच ेस्लरूऩ, प्रेयणा, प्रमोजने, 

लैभळष््मे आणण लाटचार वभजून घेतरी. 
३. नेभरेल्मा प्रलावलणानाच ेआकरन,आस्लाद आणण वलश्रेऴण 

करून घेतरे.  

४. भयाठी वाहशत्म, बाऴा कौळल्मवलकाव आणण ळावनव्मलशाय माांची 
भाहशती झारी.  

५. कवलता मा वाहशत्मप्रकायाची वलवलध आवलष्काय ल बाऴा रूऩाांचा  
अभ्माव कवा कयाला मावांदबाातीर सान वलद्मार्थमाांना भभऱारे.  

 

भध्ममगुीन भयाठी 
लाांग्भमाचा स्थूर 
इनतशाव : प्रायांब त े
इ.व.१६०० (DSE1C) 
वत्र ऩहशरे  

 

भध्ममगुीन भयाठी 
लाांग्भमाचा स्थूर 
इनतशाव : १६०१ त े
इ.व.१८१७ (DSE1D) 
वत्र दवुये  

Objectives : 

१. लाांग्भम इनतशाव वांकल्ऩना, स्लरूऩ,प्रेयणा,प्रलतत्ती वभजून घेणे. 
२. भध्ममुगीन कारखांडाची वाभाजजक, वाांस्कत नतक ऩाश्लाबूभी वभजून 

घेणे. 
३. भयाठी बाऴा वाहशत्माचा  कारखांडानुरूऩ इनतशाव वभजून घेणे. 

 

Outcome : 

१. लाांग्भम इनतशाव वांकल्ऩना, स्लरूऩ,प्रेयणा,प्रलतत्ती वभजून घेतरी. 
२. भध्ममुगीन कारखांडाची वाभाजजक, वाांस्कत नतक ऩाश्लाबूभीच े

आकरन वलध्मार्थमाांना झारे. 
३. भयाठी बाऴा वाहशत्माचा  कारखांडानुरूऩ इनतशाव वभजून घेतरा. 

 
 

लणानात्भक 
बाऴावलसान :बाग १  
(DSE 2C) वत्र 
ऩहशरे  

 

लणानात्भक 
बाऴावलसान :बाग १  
(DSE 2D) वत्र 
दवुये  

 

Objectives : 

१. बाऴा स्लरूऩ, लैभळष्टे ल कामा वभजून घेणे. 
२. बाऴा अभ्मावाची आलश्मकता स्ऩष्ट कयणे. 
३. बाऴा अभ्मावाच्मा ळाखा आणण वलवलध ऩद्धतीचा थोडकमात ऩरयचम 
करून देणे.  

४. स्लननभ वांकल्ऩना आणण रुवऩभ व्मलस्था वभजालून देणे. 
५. लाकमवलन्माव ल अथावलन्माव मा लैसाननक वांकल्ऩनाांचा वूक्ष्भ ऩरयचम 

करून देणे. 
Outcome : 

१. बाऴा स्लरूऩ, लैभळष्टे ल कामा वभजून घेतरे. 
२. बाऴा अभ्मावाची आलश्मकता का आशे मावांदबााची जाणील झारी. 
३. बाऴा अभ्मावाच्मा ळाखा आणण वलवलध ऩद्धतीचा ऩरयचम झारा.  

४. स्लननभ वांकल्ऩना आणण रुवऩभ व्मलस्था वभजून घेतरी. 
५. लाकमवलन्माव ल अथावलन्माव मा लैसाननक वांकल्ऩनाांचा ऩरयचम 

झारा. 
 



MA Programme 

Class Course Name              Course Objectives & Outcome 

M.A.- I बाऴाव्मालशाय आणण 
बावऴक कौळल्म  

बाग १/ बाग २  

Objectives : 

१. वलवलध स्तयालयीर बावऴक कौळल्म ल षभता वलकभवत कयणे. 
२. व्मजकतभत्ल वलकाव ल बावऴक कौळल्म ऩयस्ऩय वांफांध वभजालून देणे. 
३. प्रवायभाध्मभे स्लरूऩ वभजालून देणे. 
४. भुराखत रेखन ल बाऴाांतय मा कौळल्माच ेस्लरूऩ वभजालून देणे.  

५. जनवांऩका  कौळल्माची आलळकता ल तांत्र ेवभजालणे. 
Outcome : 

१. वलवलध स्तयालयीर बावऴक कौळल्म ल षभता वलकभवत झाल्मा. 
२. भुराखत रेखन ल बाऴाांतय मा कौळल्माचा वलकाव झारा.  

३. जनवांऩका  कौळल्माची आलळकता ल तांत्र ेवभजरी. 
 

अलााचीन  भयाठी 
लाङ्भमाचा इनतशाव  

(इ.व. १८१८ ते इ.व. 
२०१०)  

Objectives : 

१. भयाठी वाहशत्म ऩयांऩयेच ेस्थरू सान करून देणे. 
२. वलभळष्ट कारखांडाच्मा वाहशत्माभागीर प्रेयणा सात करून देणे. 
३. वलभळष्ट कारखांडाच्मा वाहशत्माभागीर प्रलतत्ती सात करून देणे. 
४. वाहशत्मप्रकायाांच्मा वलकवनळीर ऩयांऩयेच ेस्थरू सान करून देणे.  

५. वाहशत्माच्मा ऩाश्लाबूभी वांफांधी आकरन करून देणे. 
Outcome : 

१. भयाठी वाहशत्म ऩयांऩयेच ेस्थरू सान प्राप्त झारे. 
२. वलभळष्ट कारखांडाच्मा वाहशत्माभागीर प्रेयणा आणण प्रलतत्ती सात 
झाल्मा. 
३. वाहशत्माची ऩाश्लाबूभी आकरन झारी. 
 

ऐनतशाभवक 
बाऴावलसान आणण 
वाभाजजक  

Objectives : 

१. बाऴाकुराची वांकल्ऩना ल उत्ऩत्तीचा अभ्माव कयणे. 
२. भयाठी बाऴेचा उत्ऩत्ती काऱ आणण जस्थतीगती जाणून घेणे. 
३. बाऴा म्शणून भयाठीच्मा लाटचारीचा आढला घेणे. 
४. वभाजातीर बाऴा उऩमोजनातीर वलवलधता वभजून घेणे. 
५. वाभाजजक बाऴावलसान वांकल्ऩना, स्लरूऩ ल व्माप्ती अभ्मावणे. 
Outcome : 

१. बाऴाकुराची वांकल्ऩना ल उत्ऩत्ती वभजरी. 
२. भयाठी बाऴेचा उत्ऩत्ती काऱ आणण जस्थतीगती वभजरी. 
४. वभाजातीर बाऴा उऩमोजनातीर वलवलधतेच ेआकरन झारी. 
५. वाभाजजक बाऴावलसान वांकल्ऩना, स्लरूऩ ल व्माप्ती वभजरी. 

ऐजच्छक : 
ग्राभीण / दभरत 
वाहशत्म  

Objectives : 

१. ग्राभीण वाहशत्माची ननभभाती ल कायण ऩयांऩया वभजालून देणे. 
२. दभरत वाहशत्माची ननभभाती ल कायण ऩयांऩया वभजालून देणे. 
३. ग्राभीण वाहशत्माच ेस्लरूऩ ल कामा माांची चचककत्वा कयणे. 



४. दभरत वाहशत्मातीर लेदना, वलद्रोश माच ेस्लरूऩ वभजालून देणे.  

५. ग्राभीण ल दभरत वाहशत्माच ेमोगदान, गती आणण हदळा माांची 
भीभाांवा कयणे. 

Outcome : 

१. ग्राभीण आणण दभरत वाहशत्माची ननभभाती ल कायण ऩयांऩया वभजरी. 
२. ग्राभीण वाहशत्माच ेस्लरूऩ ल कामा माांची भाहशती भभऱारी. 
३. दभरत वाहशत्मातीर लेदना, वलद्रोश माच ेस्लरूऩ वभजरे.  

४. ग्राभीण ल दभरत वाहशत्माच ेमोगदान, गती आणण हदळा माांच े
आकरन झारे. 

M.A.- II प्रवायभाध्मभे आणण 
वाहशत्मव्मलशाय  

Objectives : 

१. रेखन कौळल्म आत्भवात कयण्माव भदत कयणे. 
२. प्रवायभाध्मभाच ेवभाजातीर भशवल वलळद कयणे. 
३. प्रवायभाध्मभातीर भयाठी बाऴेच ेस्थान स्ऩष्ट कयणे. 
४. प्रवायभाध्मभावाठी बावऴक षभता वलकभवत कयणे. 
५. प्रवायभाध्मभे आणण  वाहशत्मव्मलशाय मातीर ऩयस्ऩय वांफांध 

वभजालून देणे. 
Outcome : 

१. प्रवायभाध्मभावाठीच ेरेखन कौळल्म आत्भवात झारे. 
२. प्रवायभाध्मभावाठी बावऴक षभता वलकभवत झाल्मा. 
३. प्रवायभाध्मभे आणण  वाहशत्मव्मलशाय मातीर ऩयस्ऩय वांफांध स्ऩष्ट 

झारा. 
वाहशत्म : वभीषा ल 
वांळोधन  

Objectives : 

१. वाहशत्म वभीषा व्मलशायाची वभज ल वांकल्ऩना वभजालून देणे. 
२. वभीषा ऩद्धतीभागीर दृष्टी वभजालून देणे. 
३. भयाठी वाहशत्म वभीषकाांची ऩयांऩया ल षभता सात करून देणे. 
४. वांळोधनाची वांकल्ऩना, प्रमोजने ल ऩद्धती वभजालून देणे. 
५. वांळोधन कयण्माची दृष्टी ल षभता वलकभवत कयणे. 
Outcome : 

१. वाहशत्म वभीषा व्मलशायाची वभज ल वांकल्ऩना वभजरी. 
२. भयाठी वाहशत्म वभीषकाांची ऩयांऩया ल षभता वलकभवत झाल्मा. 
३. वांळोधनाची वांकल्ऩना, प्रमोजने ल ऩद्धती वभजल्मा. 
 

वलळऴे रेखकाचा 
अभ्माव (भध्ममुगीन 
/ अलााचीन) 

Objectives : 

१. एका रेखकाची लाङ्भमीन जडण-घडण वभजालून देणे. 
२. रेखकाचा काऱ ल वाहशत्म ननभभाती मातीर वांफांधाचा ळोध घेणे. 
३. रेखकाच्मा रेखनातीर ऩरयलतान लौवलध्म आकरन कयणे. 
४. रेखकाच ेस्थान ल जीलनननष्ठा वलळद कयणे. 
५. रेखकाच ेमोगदान ल त्माच ेतौरननक आकरन कयणे. 
Outcome : 

१. एका रेखकाची लाङ्भमीन जडण-घडण वभजरी. 



२. रेखकाच्मा रेखनातीर ऩरयलतान लौवलध्म आकरन झारे. 
३. रेखकाच ेस्थान ल जीलनननष्ठा वलळद झाल्मा. 

ऐजच्छक : 
रोकवाहशत्माची 
भूरतवले आणण 
भयाठी रोकवाहशत्म  

Objectives : 

१. रोकवाहशत्माची वांकल्ऩना वभजालून देणे. 
२. रोकवाहशत्माच ेस्लरूऩ ल व्माप्ती वभजालून घेणे. 
३. रोकवाहशत्माची वलावभालेळता रषात आणून देणे. 
४. रोकवाहशत्मातीर वलवलध प्रकाय वभजालून देणे. 
५. भयाठी रोकवाहशत्मातीर वाभाजजक, वाांस्कत नतक, धभभाक जाणणला 

स्ऩष्ट कयणे. 
Outcome : 

१. रोकवाहशत्माची वांकल्ऩना, स्लरूऩ ल व्माप्ती आकरन झारी. 
२. रोकवाहशत्मातीर वलवलध प्रकाय वभजरे. 
३. भयाठी रोकवाहशत्मातीर वाभाजजक, वाांस्कत नतक, धभभाक जाणणला 

स्ऩष्ट झाल्मा. 
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