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MAR 111 भाषा वहार आिण भािषक कौश े 

MAR 112 अवाचीन मराठी वा याचा इितहास (इ.स.१८१८ ते इ.स. २०१०) 

MAR 113 ऐितहािसक भाषािव ान आिण समाजभाषािव ान 

MAR 118 मराठी ाकरण 

 

  



 

MAR 111 भाषा वहार आिण भािषक कौश े 

 

घटक १.  मराठी ा माणभाषेचे लेखन  व मुि तशोधन   
    १.१    माणभाषा  :  संक ना, प आिण 
आव कता  
                   १.२    माणभाषािवषयक  लेखनिनयम : प रचय  
                  १.३    माणभाषािवषयक  लेखनिनयमांचे उपयोजन (उता याचे  

 लेखनिनयमांनुसार लेखन) 
                   १.४    मुि तशोधन : संक ना, प आिण आव कता 
                   १.५    मुि तशोधना ा खुणा, िच े 
                   १.६    मुि तशोधन : उपयोजन (उता याचे मुि त शोधन) 

 
घटक २.  वा यीन वहार व काशन वसाय                  
  २.१  िविवध सािह सं था व ांचे वाड्.मयीन काय 
  २.२  सािह सं था व ांची मुखप े 
  २.३. सािह सं थांकडून आयोिजत केली जाणारी सािह संमेलने 
          २.४  वाड्.मयीन िनयतकािलके व अिनयतकािलके. 

२.५  िदवाळी अंक, िवशेषांक, रिणका, संशोधनपि का  इ. चे  
संपादन. मांडणी, जािहरात  आिण ISSN िवषयक मािहती. 

             २.६  काशन वसाय, काशन सं था, पु क काशन 
                २.७  ंथ संिहता िनवड, ंथमांडणी  व सजावट, मुखपृ , मलपृ ,  

बांधणी, जािहरात, िवतरण आिण ISBN िवषयक  मािहती. 
  

घटक 3. मुलाखत :  प, तं  व कौश े  
                     ३.१  मुलाखतीचे योजन व प 
                       ३.२  मुलाखतीचे कार  
                       ३.३  मुलाखतीची पूवतयारी 
                       ३.४  मुलाखतीसाठीची सूची 
                       ३.५  मा मिनहाय मुलाखती 
                      ३.६  ासंिगक मुलाखती 
                       ३.७  मुलाखत लेखन 
 
घटक ४.  अजलेखन व प लेखन 
                         ४.१  अजाचे प व कार 



 

                         ४.२  प लेखनाचे िविवध कार 
                         ४.३  संगणकीय प वहाराचे  तं  
                         ४.४  शासिनक प वहार 
                         ४.५  शासिनक प रभाषा 

 
घटक ५     भाषांतर व अनुवाद लेखन 
             ५.१ भाषांतराचे प 
             ५.२ भाषांतराची आव कता व मह  
             ५.३ भाषांतराचे िविवध कार 
             ५.४ भाषांतर, अनुवाद, भावानुवाद आिण पांतर यातील सा -भेद 
             ५.५ इं श  उता  याचे मराठीत भाषांतर करणे 
              ५.६  िहंदी उता  याचे मराठीत भाषांतर करणे. 

 
घटक ६   िनवेदन कौश े  
             ६.१ िनवेदनाची आव कता व  प 
             ६.२ िनवेदनाची तं े, िनवेदनाची शैली 
             ६.३ िविवध काय मांचे िनयोजन-आयोजन 
             ६.४ िविवध काय मांचे िनवेदन आिण सू संचालन (सां ृ ितक  

काय म, जाहीर काय म आकाशवाणी व दूरदशनवरील 
काय म) 

             ६.५ भावी िनवेदनाचे  गुणिवशेष  
 

घटक  ७   जनसंपक : संक ना व प  
           ७.१ जनसंपकाचे प व आव कता 
           ७.२ जनसंपक कौश ाची तं े, जनसंपक कौश ाची भाषा 
           ७.३ मािहती व जनसंपक अिधकारी  
           ७.४ शासन, िव ापीठे, शै िणक सं था, बँका, कंप ांसाठी  

       जनसंपकाचे मह  व आव कता  
  

घटक ८ क पलखेन : व पचचा 
          ८.१  वा यीन क पलेखनाचे व प  

           ८.२  क पलेखनातील घटक  
          ८.३  क पलेखनाची भाषा  
          ८.४  क पलेखनातील संदभ न दी  
          ८.५  य  क पलेखन 



 

          ८.६  क पलेखनासाठी काही िवषय े े  (नमुना सूची) 
 
आकाशवाणीवरील मुख काय म, दरूिच वाणीचे सां कृितक े़ ातील काय. 
आकाशवाणी / दरूिच वाणी / िनयतकािलकासाठी य  मुलाखत घेणे, शै िणक 
सहल आयोिजत करण,े सारमा यमांचे कायालय, काशन सं था यानंा भेटी दणेे, 
लेखनातील संगणकाचा वापर इ यादी.  

सदंभ ंथ  
१. ावहा रक मराठी     पुण ेिव ापीठ काशन 
२. ावहा रक मराठी     डॉ.क याण काळे, डॉ.द ा य पुंड े
३. ावहा रक मराठी     संपादक डॉ . हेल तावरे 
४. ावहा रक मराठी     डॉ. लीला गोिवलकर, डॉ.जय ी  

पाटणकर 
५. ावहा रक मराठी     डॉ. सयाजीराजे मोकाशी, ा. रंजना  

नेमाडे 
६. ावहा रक मराठी     ल. रा. निसराबादकर 
७. ावहा रक मराठी िवशषेांक   नवभारत , ऑ.-स टबर १९८२, ा   

पाठशाळा, वाई 
८. मराठी शु लेखन दीप     मो.रा.वाळंब,े जुनी आवृ ी, िनतीन  

काशन, पुणे-३० 
९. मराठी शु लेखन दीप     मो.रा.वाळंब,े संपा. अ ण फडके, पुण-े 

३० 
१०. मराठी लखेन मागद शका    याि मन शेख  ,रा य मराठी िवकास सं था  

  
११. मराठी श दलेखनकोश    याि मन शेख, हम स काशन, पुणे. 
१२. पॉ युलर रीितपु तक     रामदास भटकळ,  मृदलुा जोशी,   

पॉ युलर काशन 
१३. शु लेखन िववेक     डॉ. द.न.गोखल,ेसोहम काशन, पुणे- 

३० 
१४. भाषांतरमीमांसा      डॉ  .क याण काळे ,डॉ.अजंली सोमण  
१५. भाषांतर       सदा क हाड,े लोकवा यगृह, मुंबई. 
१६. भाषांतर शा  क  कला    म. िव. फाटक, रजनी ठकार, वरदा  

काशन 
१७. भाषांतर आिण भाषा     िवलास सारंग, मौज काशन  
१८. अनुवादमीमांसा     संपादक केशव तुपे, सा ात, औरंगाबाद  
१९.  मराठी भाषेची संवाद कौश य े  य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक; पु तक  

 .१ते ८ 
२०.  सार मा यमांसाठी लखेनकौश य े  य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक 
२१.  संपादन: व प व कौश य े   य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक 
२२.  शासिनक मराठी भाषेचा िवकास   गीता भागवत,रा य मराठी  



 

िवकास सं था, शासन, मुंबई 
२३. मु त शोधन      वाय.ए.धायगुडे, द.पूना ेस ओनस  

असोिसएशन 
२४.  मराठी लेखनकोश    अ ण फडके,ढवळे काशन, मुंबई 
२५.  भाषांतर मीमांसा     संपा.डॉ.क याण काळे, डॉ. अजंली  

सोमण 
२६. भाषा: व प, साम य व स दय   डॉ. वा. के. लेल,ेराजहसं काशन,  

पुणे-३० 

२७.  अनुवाद: व प और िववचेन   य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक 
२८.  सािह य संवाद     ा.िव.शं.चौघुल,े ितमा काशन, पुणे- 

३० 
२९. संवाद शा       ीपाद जोशी, संभव काशन, नागपूर 
३०.  मा यम िच वाणी     आकाशानंद, ंथकार काशन, मुंबई 
३१.  सुगम मराठी ाकरण लेखन   मो.रा.वाळंब,ेिनतीन काशन, पुणे 
३२.  महारा  सािह य पि का    एि ल-म-ेजून१९८६ अकं  २३७  

(सािह यसं था िवशेषांक)    
३३. महारा  सािह य पि का       शता दी  महो सव १९०६-२००६,  

         एि ल-स टबर २००६, अंक ३१७,३१८. 
३४. महारा  सािह य पि का     एि ल-म-ेजून २००५  
३५.  मािहतीमय समाजाच ेसमाजशा    य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक 
३६.  मराठी िनयतकािलकांचा वा यीन अ यास डॉ.उषा मा. दशेमखु, अ यासखंड  

१ ते ३., पुणे. 
३७. सािह याची भूमी        ी.पु.भागवत, ंथाली काशन, दादर, मुंबई-२८ 
३८. भाषा : अतंःसू  आिण वहार   संपा.म.ुग.पानसे 
३९. भाषांतर िव ा: व प आिण सम या   डॉ. रमशे वरखेड.े  
४०. भाषा: मातृभाषा आिण परभाषा   रा.सो. सराफ 
४१.  संमेलन ृती, संपा. डॉ. ी . बी. गायकवाड, डॉ.बाळासाहेब गंुजाळ, डॉ. वेद ी 

िथगळे, डॉ.िदलीप पवार, िकरण च ाण. 
४२. शासन वहारात मराठी भाषा                     संचालनालय, महारा  शासन  
४३. महारा  सािह य प रषद       म. ी.दीि त,रा य मराठी िवकास सं था, मुंबई 
४४.  सािह याची  भाषा     डॉ. भालचं  नेमाड े
४५. सािह य संमलेनाच ेमहाभारत  डॉ. भीमराव कुलकण , सुपण काशन, पुण े
४६. शतकाची िवचारशैली : खडं१,२,३  रमशे ध गड,े दलीपराज काशन, पुणे 
४७.  संवाद   संपा. अ ण शेवत,ेमुळा ए युकेशन सोसायटी, सोनई 
४८. दिलताचंी िनयतकािलके   ह र ं  िनमळे, सुगावा काशन, पुण े
४९. मराठी सािह य काही लखेनबंध           डॉ.सुधाकर शेलार 
५०. ासपीठ      डॉ. महादवे वाळंुज 
५१. ावहा रक, उपयोिजत मराठी आिण सारमा यमांची कायशैली 

          डॉ. संदीप सांगळे 



 

MAR 112 अवाचीन मराठी वा याचा इितहास (इ.स. १८१८ ते इ.स. २०१०) 

 
घटक. १  वा यिेतहास : व पमीमासंा 
१.१ वा येितहासाची  संक पना  
१.२ कालखंड :  संक पना ( ाचीन / अवाचीन) 
१.३ सािह यिन मती आिण कालखंड  यांचा सहसंबंध 
१.४ वा यिन मतीमागील  ेरणा व वृ चा कािलक संदभ  
 
घटक. २  अ वल इं जी कालखडंातील सािह य : रेणा, वृ ी व व प  
२.१ अवाचीन कालखंडाची सामािजक, धा मक, राजक य, सां कृितक आिण 
वा यीन पा भूमी  
२.२ मु णकला व ंथ वहार  
२.३ सरकारी पातळीवरील पा पु तके, ाकरण व कोशिन मतीचे य  
२.४ भाषांतरयुग  
 
घटक ३  इ.स.१८१८ त े१८७४  कालखंडातील सािह य : ेरणा, वृ ी व  

व प 
३.१ या कालखंडातील सुधारणािवषयक िवचारांची वाटचाल   
३.२ या कालखंडातील सामािजक, धा मक, राजक य सुधारणा व सािह य : सहसंबंध  
३.३ या कालखंडातील सािह य कार (िनबंध, कथा, कादंबरी, का , नाटक) : व प  
 व वाटचाल  
३.४ या कालखंडातील सािह य : ेरणा, वृ ी, िवषय व आशय यासंदभातील 
िनरी णे 
 
घटक ४ - इ.स.१८७४  त े१९२०  कालखडंातील सािह य : रेणा, वृ ी व 
व प 

४.१ या कालखंडातील  सामािजक, धा मक, राजक य िवचारांची वाटचाल   
४.२ या कालखंडातील सामािजक, धा मक, राजक य सुधारणा व सािह य : पर पर  
 भाव  
४.३ या कालखंडातील सािह य कार (िनबंध, कथा, कादंबरी, का , नाटक) : व प  
 व वाटचाल  
४.४ या कालखंडातील सािह य : ेरणा, वृ ी, िवषय व आशय या संदभातील  
 िनरी णे 

 
 



 

घटक ५ - इ.स. १९२० त े१९४५ कालखडंातील सािह य : रेणा, वृ ी व व प 

५.१ या कालखंडातील सामािजक, धा मक, राजक य िवचार वाह व सािह य :  
 सहसंबंध (स यशोधक य िवचार, गांधीवाद, समाजवाद, मा सवाद, कलावाद,  
 जीवनवाद इ.)   
५.२ या कालखंडातील सामािजक, धा मक, राजक य प रि थती व सािह य :  
 पर परसंबंध   
५.३ या कालखंडातील सािह य कार (िनबंध, कथा, कादंबरी, का , नाटक) :  
 व प व वाटचाल  
५.४ या कालखंडातील सािह य :  ेरणा, वृ ी, िवषय व आशय या संदभातील  
 िनरी णे 
 
घटक ६ - इ.स.१९४५  त े१९६० कालखडंातील सािह य :  ेरणा, वृ ी व व प 
६.१ या कालखंडातील  सामािजक, धा मक, राजक य ि थ यंतरे व सािह य : 
पर परसंबंध ( वातं य, महायु  आदी घटनांचे सािह यावरील प रणाम)   
६.२ या कालखंडातील नवसािह य व नवसमी ा  
६.३ या कालखंडातील सािह य कार (िनबंध, कथा, कादबंरी, का , नाटक) : व प 
व वाटचाल  
६.४ या कालखंडातील सािह य : ेरणा, वृ ी, िवषय व आशय या संदभातील 
िनरी णे 
 
घटक ७ - इ.स.१९६०ते १९९० कालखंडातील सािह य :  रेणा, वृ ी व व प 
७.१ इ.स.१९६० ते १९९० या कालखंडातील शै िणक, सामािजक, धािमक, 
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