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                                  कररअर महोत्सव २०२१ 

                                         मराठी शवभाग  

                       मराठी भाषा अनुषंगाने कररअर संधी  
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                                                       रयत शिक्षण संस्थेचे,  

 रा.ब.नारायणराव बोरावके महाशवद्यालय, श्रीरामपूर 

 * NAAC Re-accredited A+ Grade  *ISO 9001-2015 Certified 

                                         WWW. rbnbcollege 

रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष,लोकनेते पद्मशवभूषण खासदार आदरणीय िरदरावजी           

                    पवारसाहेब यांच्या ८१ व्या वाढशदवसाशनशमत्त  

                                   कररअर महोत्सव २०२१ 

                                          मराठी शवभाग  

               मराठी भाषा अनुषंगाने पात्रता क्षमता व रोजगार संधी  

अ.क्र पद - पात्रता व  क्षमता  रोजगार के्षत्र /संस्था  प्रशिक्षण दणेाऱ्या संस्था  

१  मशुित िोधक - 

मशुित िोधन कोसस प्रमाणपत्र  

* भाषचेी जाण 

* सवस प्रकािन संस्था  

* वतृ्तपत्र कायासलय  

* स्वयंरोजगार  

*साशवत्रीबाई फुले पणु ेशवद्यापीठ,पणु े

*शवशवध महाशवद्यालयातील लघ ु

कालावधी प्रमाणपत्र  

*रामभाऊ म्हाळगी प्रबोशधनी अध्ययन 

कें ि,पणु े  

२ लघलेुखक व टंकलेख  

पद – स्टेनो ,शलशपक  

लघलेुखक व टंकलेखक प्रमाणपत्र  

*प्राथशमक संगणकीय ज्ञान  

*टायशपंग सराव व वगे  

*भाषचेे ज्ञान  

* िासकीय व खासगी कायासलये  

* िकै्षशणक संस्थाची कायासलये  

* न्यायालये ,सेतकुायासलये  

* प्रकािन संस्था  

* स्वयंरोजगार  

उद्योग संचालनालय मान्यता प्राप्त टाईप 

रायशटंग इशन्स्टट्यटू (गावोगावी 

उपलब्ध) 

३  पत्रकाररता – 

पद –  

समालोचक,वतृ्तशनवदेक,बातमीदार,  

जाशहरात संकलक, संपादक   

शिप्लोमा पत्रकाररता कोसस प्रमाणपत्र  

शिग्री पत्रकाररता कोसस प्रमाणपत्र  

*लोकसंपकस  व लोकसंवाद  

*संपादकीय कौिल्य  

 

* वतृ्तसंस्था  

* प्रकािन संस्था  

* आकािवाणी  

* दरूदिसन  

* खासगी वतृ्त वाशहन्या  

*साशवत्रीबाई फुले पणु ेशवद्यापीठ 

संचशलत,रानिे इशन्स्टट्यटू,पणु े 

*यिवतंराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त 

शवद्यापीठ,नाशिक  

*जनासशलझम व मास कॅम्यशुनकेिन 

शवभाग िॉ.बाबासाहबे आबेंिकर 

मराठवािा शवद्यापीठ औरंगाबाद 

/शिवाजी शवद्यापीठ कोल्हापरू /मुबंई 



*बहुश्रतु्तता व व्यासंग  

*भाशषक कौिल्य  

शवद्यापीठ, मुबंई/ कवशयत्री बशहणाबाई 

चौधरी शवद्यापीठ,जळगाव  

 

४  अनवुादक – 

कोणत्याही िाखचेे पदवी प्रमाणपत्र  

*दोन शकवा अशधक भाषचेे ज्ञान  

*सांस्कृशतक जाण  

* वतृ्तसंस्था  

* प्रकािन संस्था  

* साशहत्य व संस्कृती मिंळ  

* शवश्वकोि मिंळ  

* स्वयंरोजगार 

 

*िॉ.बाबासाहबे आबेंिकर मराठवािा 

शवद्यापीठ औरंगाबाद (शहदंी शवभाग) 

*अतंरजालावरील ऑनलाईन  

प्रशिक्षण दणेारी स्वयंम अध्ययन अपॅ्स  

५  शनवदेक,समालोचक – 

१ पदवी प्रमाणपत्र ,२ आवाज 

चाचणी प्रमाणपत्र  

*कला,क्रीिा,साशहत्य क्षेत्रातील ज्ञान  

*भाशषक ज्ञान  

*सामान्य ज्ञान  

 

 

* आकािवाणी  

* दरूदिसन  

* खासगी वतृ्त वाशहन्या 

* िासकीय व खासगी कला क्रीिा 

संस्था  

* स्वयंरोजगार 

*रामभाऊ म्हाळगी प्रबोशधनी अध्ययन 

कें ि,पणु े  

*शवशवध अपॅ्स व मान्यवर वके्त यांनी 

चालशवलेले खाजगी कोसस  

६ सतू्रसंचालक – 

१ पदवी प्रमाणपत्र ,२ सतू्रसंचालन 

कोसस प्रमाणपत्र  

* आवाज चाचणी 

*भाशषक ज्ञान  

*सामान्य ज्ञान  

 

* कायसक्रम संयोजन संस्था ( इव्हेंट 

मनॅेजमेंट) 

* दरूदिसन   

* सांस्कृशतक कायसक्रम संस्था  

* स्वयंरोजगार 

 

 *रामभाऊ म्हाळगी प्रबोशधनी 

अध्ययन कें ि,पणु े  

*शवशवध अपॅ्स व मान्यवर वके्त यांनी 

चालशवलेले खाजगी कोसस 



७ अशभनय,शनमासता – 

१ लशलत कला महाशवद्यालय 

पदशवका,पदवी,पदव्यतु्तर प्रमाणपत्र  

२ कायासनभुव प्रमाणपत्र  

३ लघ ुमाशहतीपट शनशमसती कोसस 

प्रमाणपत्र  

*शवशवध कलांची आवि व ज्ञान  

*वतसमानकालीन समस्याचे भान  

*कॅमरेा तांशत्रक ज्ञान आवश्यक  

*व्यवस्थापन  

 

* दरूदिसन   

* शचत्रपट  

* शवशवध स्पधास –

नाट्य,लघपुट,माशहतीपट  

* मनोरंजन वाशहन्या  

* वबेशसरीज 

* जाशहरात संस्था  

* स्वयंरोजगार 

* कला सांस्कृशतक मिंळे 

*  

 

१ लशलत कला कें ि, साशवत्रीबाई फुले 

पणु ेशवद्यापीठ,पणु े 

२ नाट्यिास्त्र शवभाग,िॉ.बाबासाहबे 

आबेंिकर शवद्यापीठ,औरंगाबाद  

३ लशलत कला कें ि ,अहमदनगर 

४ नॅिनल स्कूल ऑफ ड्रामा 

NSD,शदल्ली  

८ नोंदलेखक – 

१ MSCIT प्रमाणपत्र  

*संिोधकीय ज्ञान व शिस्त  

*व्यासंग  

पद – १ कायसक्रम संपादक २ भाषा 

अनवुादक ३ भाषा शनदिेक  

* शवश्वकोि मिंळ  

* भाषा संचालनालय  

* माशहती व प्रसारण शवभाग  

* आकािवाणी  

*नोंद लेखक कायसिाळा महाराष्ट्र 

राज्य शवश्वकोि शनशमसती मिंळ  

*महाराष्ट्र राज्य साशहत्य व संस्कृती  

मिंळ,मुबंई  

९  संशहता लेखक – 

१ लेखन कौिल्य प्रमाणपत्र  

२ संशहता लेखन कायसिाळा 

प्रमाणपत्र  

*संशहता लेखनाचे  ज्ञान  

*कलेची जाण  

*बहुश्रतुता नाशवन्य पणूस कल्पना  

* दरूदिसन   

* आकािवाणी  

* जाशहरात संस्था  

* शचत्रपट संस्था  

* नाट्य संस्था  

* स्वयंरोजगार 

 

*लशलत कला कें ि, साशवत्रीबाई फुले 

पणु ेशवद्यापीठ,पणुे 

*राष्ट्रीय नाट्य संस्था शदल्ली  

*नाट्य व प्रशिक्षण शवभाग मुंबई / 

िॉ.बाबासाहबे आबेंिकर मराठवािा 

शवद्यापीठ औरंगाबाद /संत तकुिोजी 

महाराज शवद्यापीठ नागपरू 
१०  संिोधक – 

१पदव््यतुर व पीएच.िी.पदवी 

प्रमाणपत्र  

२ संिोधकीय कामकाज अनुभव 

प्रमाणपत्र  

* सत्यिोधक व वधेक वतृ्ती   

*व्यासंग  

*नाशवन्य पणूस कल्पनेचा ध्यास  

* भाषा संचालनालय  

* साशहत्य व संस्कृती मिंळ  

* शवद्यापीठीय अध्यासने 

* बोली व साशहत्य संस्था  

 

 

*मराठी शवभाग,साशवत्रीबाई फुले पणु े

शवद्यापीठ,पणुे 

*मराठी शवभाग – राव बहादरू 

नारायणराव बोरावके कॉलेज,श्रीरामपरू  

*संगमनेर कॉलेज  /अहमदनगर 

कॉलेज / सारिा कॉलेज अहमदनगर  

 

 


