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भाषा, सािह य आिण कौश यिवकास आिण भाषा आिण कौश यिवकास 

घटक तपशील 
१ िनबंध लेखन- वैचा रक, लिलत आिण वािण य िवषयक 

२ 
पा पु तक: उ कषवाटा 
संपादक ा .डॉ .िशरीष लांडग,े ा .डॉ .तकुाराम र गटे, ा .डॉ .राज  सांगळे 

३ 

अजलखेन व प लखेन  :  
१. अजलेखन:अजाचे िविवध नमुने  - िवनंती अज, नोकरीसाठी अज, 

मािहती या अिधकारातील अज ,संगणक य अजलेखन– युिनकोडमधून 
माय ोसॉ ट वडम ये अज, प लेखन . 

२. प लेखन :खासगी प वहार, शासिनक प वहार, ावसाियक 
प वहार,  इ-मेल. 

४ 

शासिनकमराठी: 
१. इितवृ  लेखन 
२. मािहतीप क 
३. जाहीर िनवदेन  
४. वािण य व मािहती तं ान िवषयक पा रभािषक सं ा 



५ 

गतभािषककौश य:े 
१. सारांशलेखन 
२. भाषांतर -(इंि लश - मराठी) 

जािहरातलखेन: 
१. आकाशवाणी 
२. वृ प  
३. दरूिच वाणी  

 

संदभ थं - 
१. ावहा रक मराठी - पुणे िव ापीठ काशन. 

२. ावहा रक मराठी - डॉ. क याण काळे, डॉ. द ा य पंुड,े िनराली काशन, पुणे. 
३. ावहा रक मराठी - संपा. डॉ. ेहल तावरे, ेहवधन काशन, पुणे. 
४. ावहा रक मराठी - डॉ. लीला गोिवलकर, डॉ. जय ी पाटणकर, ेहवधन काशन 

५. ावहा रक मराठी - डॉ. सयाजीराजे मोकाशी, ा. रंजना नेमाड े

६. ावहा रक मराठी -डॉ. ल. रा. निसराबादकर, फडके काशन, को हापूर 

७. सारमा यमांसाठी लेखन कौश ये - य.च.म.मु  िव ापीठ, नािशक. 

८. कहाणी वतमानप ाची-चंचल सरकार अनवुाद - दनकर गागंल नॅशनल बकु ट 

९. ि भाषी ावहा रक श दकोश (इंि लश - मराठी ) - गणशे ओतुरकर 

१०. सारमा यमे आिण मराठी भाषा - संपादक डॉ. भा कर शेळके. 

११. ावहा रक मराठी भाषा - शर दनी मोिहत े



१२. भाषांतर मीमांसा -डॉ. क याण काळे 

१३. भाषांतर िच क सा - डॉ.  मधुकर मोकाशी 
१४. ावहा रक , उपयोिजत मराठीआिण सारमा यमे - संपा. डॉ. संदीप सांगळे 

१५. ावहा रक आिण उपयोिजत मराठी - डॉ. मनोहर रोकडे 

१६. मराठी भाषा उपयोजन आिण सजन - ा. सुहासकुमार बोबड े

१७. पा रभािषक सं ा कोश (इंि लश -मराठी )- डॉ. ेहल तावरे. 

१८. उपयोिजत मराठी- डॉ. केतक  मोडक, ा. सुजाता शेणई ,संतोष शेणई 

१९. ावहा रक मराठी - काश परब 

२०. जािहरातशा  - डॉ. वंदना खेडीकर 

२१. िनबंध : शा  व कला - डॉ. . न. जोशी  
२२. िनबंध व लेखन - िनमला कराण.े 

 
 

 

  


