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१. श द्धलेखनाचे वनयम ि विरामवचन्हे
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व्यािहाररक मराठीच्या अभ्यासाचे महत्त्ि

 दनैंददन जीिनव्यिहारात मराठी भार्षेचे महत्त्ि 

 अभ्यासात मराठी भार्षेचे महत्त्ि

 विविध व्यािसावयक क्षेत्रात मराठी भार्षेचे महत्त्ि



व्यािहाररक मराठीच्या अभ्यासाची उदिष्टे

 मराठी भार्षेच्या अवभिृद्धीसाठी प्रयत्न करणे.

 व्यािहाररक मराठीचा अभ्यासक्रम वशकविताना व्याख्यानाबरोबरच प्रत्यक्ष कृतीिर

भर दणे.े उदा. िृत्तपत्र, वनयतकावलके, स्मरवणका, विज्ञानविर्षयक प स्तके,

िावणज्यविर्षयक प स्तके, प्रशासकीय व्यिहारासंबंधीची शासकीय प्रकाशने यामंध्ये

चांगल्या मराठीत वलवहलेला मजकूर विद्यार्थयाांच्या नजरेस आणून दणे,े त्याचे विश्लेर्षण

करणे, अशाप्रकारचा मजकूर गोळा करायला लािणे, त्याआधारे त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष

लेखन करून घेणे.

 दनैदंदन जीिनातील बऱ्याचशा भावर्षक व्यिहारांकडे द लषक्ष करणे (उदा. जावहरात

लेखनाची भार्षा, वनिेदनाची भार्षा इत्यादी) आवण सावहत्यातील भार्षेिरच लक्ष कें द्रीत

करणे हे बदलून विद्यार्थयाांना व्यािहाररक मराठीत नैप ण्य वमळविण्यासाठी प्रिृत्त करणे.



मराठी भार्षा ि व्यिसायातील संधी

 ितषमानपत्र

 आकाशिाणी

 दरूदशषन

 जावहरात

 भार्षांतर

 वशक्षक ि प्राध्यापक

 उच्च वशक्षण ि संशोधन

 िदकल



मराठी भार्षा ि व्यिसायातील संधी

 बँक ि सरकारी कायाषलयात वलपीक

 एम.पी.एस.सी. ि यू.पी.एस.सी

 लेखन, वनिेदन, सूत्रसंचालन

 ग्रंथपाल

 एम. एस. डब्लल्यू.

 म दद्रत शोधन



अभ्यासक्रमातील उपघटक

 मराठी लेखनाचे वनयम ि विरामवचन्हे

 बातमी लेखन 

 िृत्तांत लेखन

 अजषलेखन

 भार्षांतर



श द्धलेखनाचे वनयम



मराठी भार्षेची िणषमाला
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श द्धलेखनाचे वनयम

व्याकरणातील वनयमांना अन सरून

केलेले वनदोर्ष लेखन म्हणजेच

श द्धलेखन होय. भार्षेत श द्धलेखन-विर्षयक

ठरविलेले वनयम हे सरकारमान्य आहते.

ते मराठी सावहत्य महामंडळाने वनवित

केलेले आहते. त्यांनाच ‘म.सा.महामंडळाचे

वनयम’ असे म्हटले जात.े



▪ अन स्िार – अक्षरािर द्याियाचा बबंद ू(शीर्षषबबंद)ू.

उदा.   अं, कं, चं....

 ऱ्हस्ि     – जे अक्षर उच्चारण्यास कमी िेळ लागतो ते ऱ्हस्ि अक्षर   

होय.

उदा.  इ, दक, वच....

 दीघष      – जे अक्षर उच्चारण्यास अवधक िेळ लागतो ते दीघष अक्षर  

होय.

उदा. ई, की, ची....



आंबा, तंत,ू घंटा, बहगं, स ंठ, गंमत, करंजी, ग लकंद, क ं कू, तंटा, 

बचंच, उंट, कंकण, वनबंध, अलंकार इ.

 ज्या अक्षराचा उच्चार नाकातून स्पष्टपणे होतो त्या अक्षरािर 

अन स्िार द्यािा. (स्पष्टोच्चाररत अन नावसकांबिल शीर्षषबबंद ूद्यािा.)



 गङ् गा (गंगा), क ञ्ज (क ं ज), घण्टा (घंटा), अन्त (अंत), चम्पक 

(चंपक), पञ्चम (पंचम), चन्द्र (चंद्र), छन्द (छंद) इ.

 संस्कृतमधून मराठीत जसेच्या तसे आलेल्या (तत्सम) शब्लदांतील 

अन स्िार पर-सिणाषने (म्हणजेच व्यंजनांच्या िगाषतील पाचव्या 

िणाषन)े वलवहण्यास हरकत नाही.



 अंश, िंश, कंस, हसं, संयम, संिाद, संरक्षण, संलग्न, संशय, संसार, 

बसंह, संस्कार, मांस, संस्था, संहार, संय क्त इ.

 य, र, ल, ि, श, र्ष, स, ह  यांच्यापूिी येणाऱ्या अक्षरांिर अन स्िार 

द्यािा.



 म लास(म लांस), घरात(घरांत), त्याचा(त्यांचा), ज्याचा(ज्यांचा), 

त्यासाठी(त्यांसाठी), दशेासाठी(दशेांसाठी),  

त्याच्यासाठी(त्यांच्यासाठी) इ.           

 नामांच्या ि सिषनामांच्या अनेकिचनी सामान्यरुपांिर विभक्ती 

प्रत्यय ि शब्लदयोगी अव्यय लािताना अन स्िार द्यािा.



 पहांट, केंस, केळें, झोंप, एकदां, गांि, कीं, टोंक, नाहीं, कांही, नांि, 
पांच, तेवहा,ं याम ळें, वतनें, कांटा, घांट इ.

 िरील वनयमांव्यवतररक्त श द्धलेखनाच्या पूिीच्या वनयमांन सार म्हणजे 
रूढी म्हणून, व्य त्पत्ती म्हणून जे अन स्िार ददले जात होते ते आता दऊे 
नयेत.



ऱ्हस्ि-दीघष (अन्त्य अक्षर)

 मी, ही, तू, धू, जू, ऊ, ती, जी, पी, की, बी, पू इत्यादी.

 एकाक्षरी शब्लदातील इकार ककंिा उकार दीघष उच्चारला जातो 

म्हणून तो दीघष वलहािा.



आई, िाटी, टोपी, चेंडू, बाळू, खेळू, वपशिी, च लती, िही, काठी, 

पेटी, दांडू, बोरू, वगरणी, स पारी इत्यादी.

 मराठी शब्लदाच्या शेिटी येणारा इकार ककंिा उकार उच्चारान सार 

दीघष वलहािा.



 कवि-किी, हरर-हरी, ग रु-ग रू, िाय -िाय,ू प्रीवत-प्रीती,अवतवथ-

अवतथी, विभवक्त-विभक्ती, संवध-संधी इत्यादी.

 तत्सम ऱ्हस्ि इकारान्त ि उकारान्त शब्लद मराठीच्या

स्िभािान सार दीघाषन्त उच्चारले जातात म्हणून ते दीघाषन्त 

वलहािेत.



 कविराज, लघ कथा, िाय प त्र, मृत्य लेख, ग रुदवक्षणा, भवक्तपर, 

हररकृपा, शत्र पक्ष, पश पक्षी, रवििार, गवतमान इत्यादी.

 सामावसक ि सावधत शब्लदांतील पवहले पद ऱ्हस्ि इकारान्त ककंिा 

उकारान्त तत्सम शब्लद असेल तर ते ऱ्हस्िान्तच वलहािेत.



 लक्ष्मीप त्र, महीपाल, पृर्थिीतल, भूगोल, िधूपरीक्षा, िाणीिैभि, 

गौरीहर, दासीजन, िधूिर, श्रीधर, नदीतीर, भवगनीमंडळ 

इत्यादी.

 सामावसक ि सावधत शब्लदांतील पवहले पद दीघष ईकारान्त िा 

ऊकारान्त तत्सम शब्लद असेल तर ते दीघाषन्तच वलहािे



 ‘इन’ प्रत्यय लागून तयार झालेले संस्कृत शब्लद मराठीत येताना त्यातील शेिटच्या    

न् चा लोप होतो ि उपान्त्य ऱ्हस्ि अक्षर दीघष होते.

उदा. विद्यार्थषन्, प्रावणन्, पवक्षण्, मंवत्रण्, ग वणन्, ....

विद्याथी, प्राणी, पक्षी, मंत्री, ग णी, धनी, योगी, स्िामी इत्यादी.

 परंत  ह ेशब्लद समासातील पवहल्या पदाच्या जागी आले तर ते ऱ्हस्िान्तच ठेिािे.

उदा. विद्यार्थषगृह, प्रावणसंग्रह, पवक्षगण, मंवत्रमंडळ, स्िावमभक्त, योवगराज इत्यादी



 प ढील अव्यये मात्र ऱ्हस्िान्तच वलहािी.

तत्सम अव्यये - परंत , अद्यवप, तथावप, इवत, यद्यवप, यथामवत

मराठी अव्यये - वन, आवण

अपिाद - इत्यादी (अव्यय नाही)



ऱ्हस्ि दीघष (उपान्त्य अक्षर)

 खीर, पीठ, फूल, सून, ऊस, गरीब, जमीन, कठीण, नाईक,

हुरूप, विहीर, दीर, नीट, मूल, बहीण, ठाऊक, घेऊन, िसूल,

इत्यादी.

 मराठी शब्लदांतील अकारान्तापूिीचे इकार ि उकार दीघष

असतात.



 ग ण, य ग, विर्ष, वप्रय, मध र, बहुत, मंददर, अवनल, पररवचत,

स्थावनक, ब ध, स ख, वहम, वशि, क स म, तरुण, रवसक, चत र,

नागररक, सामावजक इत्यादी.

 तत्सम शब्लदांतील अकारान्तापूिीचे इकार ि उकार मूळ

संस्कृतातल्याप्रमाणे ऱ्हस्िच असतात.



 दकडा, वपसू, मेहुणा, िदकली, पावहज,े वमळवितो, ददिा, स री,

स रू, ताल का, गररबी, मवहना, ठेविले, फसविल,े इत्यादी.

 मराठी शब्लदांतील अन्त्य अक्षर दीघाषन्त असेल तर उपान्त्य इकार

िा उकार ऱ्हस्िच असतो.



 पूजा, भीती, प्रीती, पूिष, दीप, पीडा, निीन, संगीत, लीला, नीती,

कीती, चूणष, नीच, क्रीडा, शरीर, परीक्षा, इत्यादी

 तत्सम शब्लदांतील उपान्त्य अक्षर दीघष असतील तर ती मूळ

संस्कृतातल्याप्रमाणे दीघष ठेिािी.



सामान्यरूप

१. इकारान्त ि उकारान्त तत्सम शब्लदाचे सामान्यरूप करताना

अन्त्य स्िर दीघष होतो.

उदा. कवि- किीला, किीसाठी, किीने. (कविता)

ग रु- ग रूचा, ग रूने, ग रूसाठी, ग रूपेक्षा.

(उदा. मूल- म लास, म लाला, म लांना, म लांसाठी, म लांपेक्षा, म लांकड)े



२. मराठी शब्लदाचे उपान्त्य अक्षर दीघष इकारान्त ककंिा उकारान्त

असेल तर त्याचे सामान्यरूप करताना ते उपान्त्य अक्षर ऱ्हस्ि

उच्चारले जाते म्हणूत ते ऱ्हस्िच वलहाि.े

उदा. सून- स नेला, चूल- च लीप ढे, बहीण- बवहणीचा, नागपूर-

नागप रास इत्यादी.



३. तत्सम शब्लदाचे उपान्त्य अक्षर दीघष इकारान्त ककंिा उकारान्त

असेल तर त्याचे सामान्यरूप करताना ते दीघषच वलहािे

उदा. गीता - गीतेचा, गीतेप्रमाणे.

पूिष - पूिेला, पूिेकड.े

परीक्षा – परीक्षेत, परीक्षेसाठी.

सूयष - सूयाषन,े सूयाषचा, सूयाषकड.े



इतर वनयम

 ए-कारान्त नामाचे सामान्यरूप या-कारान्त कराि.े

उदा. करण-ेकरण्यासाठी, पाहणे-पाहण्यास, भाि-ेभाव्याचंा, फडके-

फडकयांना (करणेसाठी, पाहणेसाठी, फडकें ना अशी रुपे वलहू नयेत.)

 प ढील विवशष्ट शब्लद खालीलप्रमाणे वलहािेत.

उदा. नागपूर, एखादा, कोणता, हळूहळू, तसूतस,ू म ळूम ळू (हे शब्लद नागप र,

एकादा, कोणाचा, हळ हळ , तस तस , म ळ म ळ असे वलहू नयेत.)



 लेखनात पात्राच्या ककंिा िकत्याच्या तोंडी बोलण्याची भार्षा घालािी

लागते. त्यािेळी वतचे स्िरूप बोलण्यातील उच्चाराप्रमाणे असाि.े

उदा. तो म्हणाला, “मला असं िाटतं, की त्यांचं म्हणणं खरं असाि”ं.

अशी भार्षा एरिी वलहू नय.े नाटक, कथा, कादबंरी इत्यादी सावहत्य

प्रकारांत संिादाच्या िेळी अशी अन स्िारय क्त अकारान्त रुपे वलहावित.

लेखनात बोली भार्षा िापरण्याची गरज पडल्यास त्या िेळी बोली

भार्षेची रुपे वलहावित



 प ढील तत्सम शब्लद व्यंजनाने शेिट करून वलवहण्याची प्रथा होती. (म्हणजे

शेिटच्या अक्षराचा पाय मोडून) आता व्यजंनाने शेिट करून वलवहण्याची गरज

नाही.

उदा. अथाषत (अथाषत्), क्ववचत (क्ववचत)्, तस्मात (तस्मात्), साक्षात (साक्षात)्,

कदावचत (कदावचत्), पिात (पिात)्, श्रीमान (श्रीमान्), भगिान (भगिान)् इ.

 परदकय भार्षतेील शब्लद मराठीत वलवहताना ते त्या भार्षेतील उच्चाराप्रमाणे

वलहािेत.

उदा. बॅट, बॉल, कम््य टर, पेन ड्राईवह, वपझ्झा, मॅगेवझन, चाजषर, स्कायिॉक इ.



 कवितेत ऱ्हस्ि-दीघाांचे बधंन पाळता येत नसल्याम ळे िृत्तान सार ऱ्हस्ि-दीघष

वलहािेत.

 राहणे, पाहण,े िाहणे अशी रुपे वलहावित. रहाण-ेराहाण,े पहाण-ेपाहाण,े

िहाणे-िाहाणे असे वलहू नय.े मात्र आज्ञाथी रुपे वलवहताना रहा, पहा,

िहा/िाहा असे वलवहण्यास हरकत नाही.

 ‘ही’ हे शब्लदयोगी अव्यय दीघष वलहाि.े ‘अन’् हा शब्लद व्यंजनान्त (अक्षराचा

पाय मोडून) वलहाि.े



स्िाध्याय
प ढील ददलेल्या िाकयातील श द्धलेखनाच्या च का स धारून िाकय प न्हा वलहा. 

१. वनबधांत विचारांची बांधनी करायची असते.

२. िी. स. खांडेकर यांना मराठी भारे्षतील पहीला ज्ञानपीठ प रस्कार वमळाला.

३. मनूष्य हा हसणारा प्रावण आह.े

४. वम गािाला जानार आह.े

५. महाराष्टात मराठी वह राजभार्षा आह.े

६. नीसगष आपल्याला सकंटािर मात करायला वशकवितो.

७. प्रत्येकाला शीक्षण वमळाले पाहीजे.

८. अभ्यासाने पररक्षेत यश वमळिणे सोपे होते.



९. व्यायाम केल्याने शररर स दढृ रहाते.

१०. म लानी अभ्यासेतर ऊपक्रमात सहभागी वहािे.

११. गङ् गा नदीत स्नान केलेने पाप नावहसे होते असे म्हटले जाते.

१२. पत्र वलवहणेस बराच विलम्ब झाला.

१३. हळ हळ , म ळ म ळ  ह ेअभ्यस्त शब्लद आहते.

१४. पहांट होताच पक्षांचा दकलवबलाट स रू होतो.

१५. ‘अवतथी दिेोभि’ ह ेभारतीय संस्कृतीचे एक िैवशष्टय आह.े



विरामवचन्हे



विरामवचन्हे

 आपण जेवहा बोलतो तेवहा अधूनमधून थांबत असतो. या थांबण्याला ‘विराम’ असे म्हणतात.

 जी िाकये आपण उच्चारत असतो ती कधी सारख्या स्िरुपाची नसतात. एखादे िाकय कधी

आपण पूणष बोलतो तर कधी अधषिट. कधी आपण एखादा प्रश्न विचारतो तर कधी भािना

व्यक्त करतो.

 बोलताना आपण काही िेळ थांबतो. कधी आपल्या आिाजात चढउतार करतो. आपल्या

मनातील आशय बोलून व्यक्त करताना तो आपण असाच व्यक्त करतो.



 हा आशय जवेहा आपल्याला वलहून दाखिायचा असतो तेवहा िेळोिेळी घेतलेला

विराम वनरवनराळ्या वचन्हांनी दाखिािा लागतो यालाच ‘विरामवचन्ह’े असे

म्हणतात.

 विरामवचन्हे लेखनात िापरली नाहीत तर िाकय क ठे स रू झाल,े क ठे संपले हे

कळणारच नाही, ते कसे उच्चारायचे तसे द्धा कळणार नाही. म्हणनूच विरामवचन्हे

कोणती, ती वलवहताना क ठे ि कशी िापरायची हे समजून घेणे आिश्यक आह.े



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

१. पूणषविराम • िाकय पूणष झाल्यािर

शब्लदांचा संक्षेप 

दाखविण्यासाठी

तो घरी गेला.

मला आंबा आिडतो.

स.न.वि.वि.

ता.क.

आद्याक्षरांप ढे रा.श्री.जोग

श्री.म.माटे



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

२. स्िल्पविराम , एकाच जातीचे अनेक शब्लद

लागोपाठ आल्यास

म ंबई, प णे, ददल्ली, 

कलकत्ता ही शहरांची

नािे आहते.

संबोधन दशषविताना

हुशार, अभ्यास,ू खेळकर 

म ले सिाांना आिडतात.

मधू, इकडे ये.

सर, मी आलो आह.े



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

३. अधषविराम ; दोन छोटी िाकये उभयान्ियी

अव्ययांनी जोडताना

ढग खूप गजषत होते; पण 

पाऊस पडला नाही.

त्याने खूप प्रयत्न केले; पण 

यश वमळाले नाही.

४. अपूणषविराम : िाकयाच्या शेिटी तपशील 

द्याियाचा असल्यास

प ढील क्रमांकाचे विद्याथी 

उत्तीणष झाल:े १,४,८,१२.

शब्लदालंकाराचे प्रकार 

प ढीलप्रमाणे आहते: यमक, 

अन प्रास आवण श्लेर्ष.



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

५. प्रश्नवचन्ह ? प्रश्नाथषक िाकयाच्या शेिटी 

प्रश्नवचन्ह िापरतात.

तू केवहा आलास ?

तू अभ्यास केलास का ?

त झे नाि काय आहे ?

त ला िाचता येते का?



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

६. उद्गारवचन्ह ! उत्कट भािना व्यक्त करताना ती 

दाखविणाऱ्या शब्लदाच्या शेिटी 

उद्गारवचन्ह िापरतात.

मस्त ! छान !

धन्यिाद !

आभार !

िा िा ! छान गायलास.

अरेरे! तो नापास झाला.

शाब्लबास! छान खेळलास.



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

७. संयोगवचन्ह ¯ दोन शब्लद जोडताना विद्याथी-भांडार, प्रेम-

वििाह, खो-खो, िधू-िर,

बरे-िाईट.

ओळीच्या शेिटी शब्लद अप रा 

रावहल्यास

आजचा कायषक्रम शाळे-

प ढील पटांगणािर होईल.

त काराम महाराज दिेा-

जिळ लहानपण मागतात.



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

८. अपसारण

वचन्ह

¯ बोलता बोलता विचार-

मावलका त टल्यास

मी तेथे गेलो, पण-

िीज चमकली, आवण-

स्पष्टीकरण द्याियाचे

असल्यास

तो म लगा - ज्याने बक्षीस 

वमळविले - तो आपल्या

शाळेत आह.े

ददसायला ही जनािरे-ससा, 

हररण-भोळी असली तरी

चपळ असतात.



क्रमांक वचन्हाचे नाि वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

९. अितरण

वचन्ह

एकेरी

‘   ’

एखाद्या शब्लदािर जोर 

द्याियाचा असताना

मूलध्िनींना ‘िणष’ असे म्हणतात.

दोन ककंिा अवधक व्यबकं्तमध्ये जे 

बोलणे होते त्याला ‘संभार्षण’

म्हणतात.

द सऱ्याचे मत अप्रत्यक्षपणे 

सांगताना

‘मोठेपणाचा मागष मरणाच्या

मैदानातून जातो’ असे गडकरी 

यांनी म्हणून ठेिले आह.े

‘आगे बढनेका नामही बजंदगी ह’ै ह े

बहदंी िचन फारच अथषपूणष आह.े 



क्रमांक वचन्हाचे

नाि

वचन्ह केवहा िापरतात ? उदाहरण

द हरेी

“   ”

बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्लद 

दाखविण्याकररता (संिाद)

तो म्हणाला, “मी 

येईन”.

“साहबे आता बरे 

आहते”. तो म्हणाला.



सराि प्रश्न

 क स माग्रजांनी विशाखा दकनारा जीिनलहरी मराठी माती इत्यादी कवितासंग्रह वलवहले

 मी उद्या नाटकाला येणार नाही

 आकाशात वनळे काळे आवण पांढरे ढग जमले होते

 िाघ बसंह वचत्ता लांडगा इत्यादी प्राणी जंगलात असतात

 तो खरे बोलत असेल का

 शाब्लबास मला त झा अवभमान िाटतो

 आकाशात उडत असताना कसे िाटत असेल

 तो म्हणाला मी बरा आहे

 राजाने विचारले त ला क ठे जायचे आहे



 लांछन शब्लदामध्ये स द्धा छ ला च जोडलेला नसतो

 असे घडले असते तर

 साहबेांच्या ड्रायवहरने बाबूने आम्हाला पहाटे व्यिवस्थत घरी पोचविले

 कसला आलाय अथष अथष नसतोच िवहनी चटकन म्हणाली

 मला तशा फारशा वमत्र मैवत्रणी नवहत्या

 िांद्रयाला म लाकडे अशोककडे चाललो आहोत

 मला बघताच म्हणाले आरती प्रभूंची समईच्या श भ्र कळ्या कविता आह ेना वतला चाल लािली आह ेमी न कतीच ऐका

 िा छान असेच लेखन हिे होते मला ते म्हणाले

 मेघदतू लाित बसले तर म्हणे मनात नको िाचू ग



धन्यिाद!


