
ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
Value Added Course/Skill Enhancement Course 

P
ag

e1
 

 

                                                                        

Hindi Vidya Prachar Samiti’s 

Ramniranjan Jhunjhunwala College 

of Arts, Science & Commerce 

(Autonomous College) 

Affiliated to 

UNIVERSITY OF MUMBAI 

Value Added Course/Skill Enhancement Course 
Department of Marathi 

2020-2021 

(CBCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ह िंदी विद्या प्रचार समितीद्िारा सिंचामित 

रामनिरंजि झुिझुिवाला कला,ववज्ञाि आणि वाणिज्य महाववद्यालय  (स्वायत्त) 
Value Added Course/Skill Enhancement Course 

P
ag

e2
 

 

 

 

अभ्यासक्रम  

क्रमांक -१ 

अभ्यासक्रम शीर्षक : युनिकोड मराठी संगिकीय टंकलेखि 
आणि अक्षरजुळिी 

अभ्यासक्रम 
संकेतांक :  
(RJMARCO1) 

घटक 
क्रिािंक .  

अभ्यासक्रि  कािािधी 

१ युनिकोड िराठी सिंगणकीय टिंकिेखि तास- १० 
२ पेजिेकरच्या स ाय्यािे िराठीतीि िजकुराची अक्षरजुळणी 

आणण िुहित पषृ्ठजुळणी 
तास- १० 

३ इि डडझाईिच्या  स ाय्यािे किात्ि जुळणी,अक्षरजुळणी 
आणण िुहित पषृ्ठजुळणी 

तास- १० 

 

 

शे्रयांकिे(Credits):२ 

तास : ३० 

मूल्यवर्धषत अभ्यासक्रम / कौशल्य ववकसि अभ्यासक्रम :१ 

युनिकोड मराठी संगिकीय टंकलेखि आणि अक्षरजुळिी 

 अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. युनिकोड िराठी सिंगणकीय टिंकिेखिकिा (‘प्रिाणणत 
सिंगणकीय िराठी फााँट ’ )अिगत  ोणे. 

२. पेजिेकरच्या स ाय्यािे िराठीतीि िजकुराची अक्षरजुळणी 
आणण िुहित पषृ्ठजुळणी (DTP and Page setting) यािंचे 
ज्ञाि  ोणे. 

३. इि डडझाईिच्या  स ाय्यािे पुस्तके आणण िामसके 
यािंसारख्या िाध्यिािंिधे  ोणाऱ्या किात्ि जुळणी ि 
अक्षरजुळणी आणण िुहित पषृ्ठजुळणी यािंचे ज्ञाि  ोणे. 

४. व्यिसायातक्षेत्रात काि करण्यासाठी अत्यिंत आिश्यक 
असणाऱी िराठी टिंकिेखि,  अक्षरजुळणी आणण िुहित 
पषृ्ठजुळणी  ी कौशल्ये विकमसत करणे. 
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अभ्यासक्रम  
क्रमांक -२ 

अभ्यासक्रम शीर्षक :  
शुद्धलेखि आणि मुद्रितशोधि प्रमािपि अभ्यासक्रम 

अभ्यासक्रम 
संकेतांक:  
(RJMARCO2) 

घटक क्रिािंक  अभ्यासक्रि कािािधी 
घटक१ िणणविचार:प्रकार,उच्चारस्थािे, जोडाक्षरे ७तास 
घटक२ ि ाराष्रशासििान्यशुद्धिेखि नियिाििी ८तास 
घटक३ िुहितशोधि: खुणा ७तास 
घटक४ िुहितशोधि: पद्धती ८तास 

 

 

 

 

 

 

शे्रयांकिे(Credits):२ 

तास : ३० 

मूल्यवर्धषत अभ्यासक्रम / कौशल्य ववकसि अभ्यासक्रम : २ 

शुद्धलेखि आणि मुद्रितशोधि प्रमािपि अभ्यासक्रम 

 अभ्यासपत्रिकेची निष्पत्ती (Course Outcome): 

१. िराठी शुद्धिेखिाच्या प्रिाणणत नियिािंचे ज्ञाि  ोणे. 
२. िुहितशोधिाची सिंकल्पिा आणण िुहितशोधिाचे तिंत्र यािंचे ज्ञाि 

 ोणे. 
३. िराठी शुद्धिेखिाच्या प्रिाणणत नियिािंिुसार ि िेखकाच्या 

िूळ सिंह ताबर ुकूि पुस्तकाच्या िुहितािंचे शोधि करण्याची 
कौशल्ये विकमसत करणे. प्रकाशि व्यिसायक्षेत्रात व्यािसानयक  
िुहितशोधक म् णूि काि करण्यासाठी सक्षि  ोणे. 


