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Unit - I 

Basics of 

Editing 

Q. 1 Discuss major principles of editing.   

Q. 2 Discuss the role of Editor and editorial policy.   

Q. 3 Comment on the role of the News Editor.   

Q. 4 Discuss the roles of Chief Sub-editor and Sub-editors.   

Q. 5 Comment on challenges faced by the Chief Editor today.  

Unit II 

Process of 

Editing 

 

Q. 1 Elaborate upon major aspects of editing.  

Q. 2 What does editing for language and style involve?  

Q. 3 Discuss the process of editing for space, correctness and 

clarity. 

Q.4 Discuss the skills that an editor needs to develop.  

Q. 5 Write short notes on (a) Compiling data (b) Grammar and 

punctuation 

Unit III 

Editing an 

Article 

Q.1 What are the steps involved in editing an article?   

Q.2  Discuss how editing for newsworthiness, length and expression 

is done. 

Q.3 Edit the following news report:    

        
The Central Railway has identified 10 spots on the suburban tracks when 

derailment is possibility. These are the areas where settlements along the tracks and leak 

drains have not been handled properly by the municipal authorities. This can create a 

derailment situation for the local trains and it can also derail the long distance trains. These 

sites include different different areas including Sandhurst Road to GTB and Ghatkopar.  
The railway management has written many times to the municipal corporations 

of Mumbai, Navi Mumbai and Thane and requested them to dealt with problem in the 

interest of passenger safety. These spots need urgent attanetion with the leaks first moisten 

and then harden the ballast on the tracks. Due to this the tracks become less flexible and 

less capability of absorbing shocks.  
The railway authorities and the railway workers also point out that it is very 

difficult to repair tracks submerged in sewage and dirt. The worst hit area is along the 

Harbour line stretching between CST to Mankhurd. As a temporary step, the railways have 

asked the motormen to slow down along these tracks at certain spots. Divisional manager 

of CR informed about the letters to the municipal corporations, “We have written to them 

and hope that they will take action.”    

Unit IV 

Basics of 

Feature 

Writing 

Q.1 Explain the main characteristics of features. 

Q.2 Discuss Obituary as a type of feature.   

Q.3 Discuss book and film reviews as types of feature. 

Q.4 Write an obituary on the death of a social activist.  



Q. 5 Write a trend story on destination weddings. 

Unit V 

Design and 

Make up 

Q. 1 Discuss Make up and its functions.  

Q.2 Discuss major types of newspaper layout.  

Q.3 Compare and contrast broadsheet layout and tabloid layout.  

Q.4 Elaborate upon the importance of fonts and typography.  

Q5. Write short notes on (a) Horizontal Make up (b)Vertical Make up 

(c) Circus Make up (d) Modular layout   
 

(मराठी भाषाांतर) 

Unit - I  

सांपादनाची 

मूलतते्त्व  

  

Q. 1  संपादनाची प्रमुख मूलतते्त्व स्पष्ट करा.  

Q. 2  संपादक आणि संपादकीय धोरि यांची भूणमका स्पष्ट करा.   

Q. 3  वृत्तसंपादकाच्या भूणमकेवर भाष्य करा.  

Q. 4  प्रमुख सबएणिटर आणि सबएणिटर यांची भूणमका स्पष्ट करा.   

Q. 5  प्रमुख संपादकांसमोर आज उभ्या असलेल्या आव्हानांवर भाष्य करा.  

Unit II  

सांपादन प्रक्रिया 

  

Q. 1  संपादनाची प्रणियेचे महत्त्वाचे पैलू णवशद करा. 

Q. 2  भाषा आणि लेखनशैली यांसाठीच्या संपादनात काय काय येते ?  

Q. 3  शब्दसंख्या, अचूकता आणि सुस्पष्टता आिण्यासाठी संपादन कसे केले 

जाते ? 

Q.4  संपादकाला आवश्यक असलेलली कौशले्य कोिती ?  

Q. 5  टीपा णलहा (अ) माणहतीचे एकत्रीकरि (ब) व्याकरि आणि णवरामणचने्ह 

Unit III लेखाचे 

सांपादन 

Q.1  एखाद्या लेखाचे संपादन करण्याच्या प्रणियेत कोिकोित्या पायऱयांचा 

समावेश होतो ?  

Q.2  बातमीमूल्य,  शब्दसंख्या आणि मांििी यांसाठी संपादन कसे केले जाते ? 

Q.3  पुढील पररचे्छदाचे संपादन करा:   

          माचच मणहना सुरूवात झाल्यांतर आता उन्हाची चटके बसायला सुरुवात झाली आहे 

कारि तापमानामधे्य रोज वाढ होत असल्याने शहरातील रसे्त दुपारच्या दरम्यान ओस पिू लागले 

आहेत व शीतपेयांवर मागिी वाढली असून रसवंतीगृहांमधे्यही नागररकांची वदचळ वाढवत आहे. 

उन्हाळा वाढल्यामुळे गररबांचा ‘फ्रीज’ म्हिून ओळख असलेल्या माठांची णविीही बाजारात 

मोठ्या प्रमािात वाढली आहे. गेल्या पंधरा णदवसांपासून तापमानामधे्य वाढल्याने त्यामुळे उन्हाळा 

जािवत लागला आहे. उन्हाळा वाढताच बाजारात माठ खरेदीसाठी गदी झाल्याचे चीत्र बाजारात 

णदसत आहे. बाजारांबरोबरच अनेक रस्त्ांच्या किेलाही माठांची णविी करिारे णविेते बसलेले 

णदसत आहेत. माठांच्या णकमती त्यांच्या आकारावर अवलंबून आहेत. बाजारात माठांच्या णकमती 

५० रुपयेपासून ५०० रुपयांपयंत आहेत. नळाच्या तोट्या लावलेले माठही णविीसाठी उपलब्ध 

आहेत. एका णविेताकिून णदवसाकाठी १०० ते १२५ माठांची णविी सध्या होत आहे. माठणविी 

करिाऱया णविेत्यांमधे्य बहुतांक्ष परराजातील णविेत्यांचा समावेश असल्याचे णदसत आहे. 
उन्हामुळे शहरातील रसे्त दुपारच्या दरम्यान ओस पिलेले असतात. पादचाऱयांची संक्या 

रस्त्ावर कमी असते. दुचाकी वाहनांची संख्याही रोिावलेली असते, असे णचत्र आहे. शीतपेयांमधे्य 

णलंबु सरबत, कोकम, थंिगार नीरा, ताक आदीसंह उसाच्या रसालाही चांगली मागिी आहे. 

शहरातील रसवंतीगृहामधे्य नागररकांची वदचळ वाढत आहे. हातगािय़ांवर उसाचा रस णवकिाऱया 

णविेत्यांची संख्याही वाढत आहे. याणशवाय लहान मुलांसाठी बर्ाचचे गोळे, कुल्फी णविेतेही 

शहरामधे्य मोठय़ा प्रमािात व्यवसाय करत आहेत.    

Unit IV  

क्रिचर लेखनाची 

मूलतते्त्व  
 

Q.1  णर्चरची प्रमुख वैणशष्ट्टे्य णवस्ताराने सांगा. 

Q.2  णर्चरचा एक प्रकार म्हिून मृतू्यलेखाची वैणशष्ट्टे्य सांगा.  

Q.3  पुस्तके आणि णचत्रपट यांच्या पररक्षिांची चचाच करा.  

Q.4  नुकतेच णनधन झालेल्या एका सामाणजक कायचकत्याचबद्दलचा लेख णलहा. 

Q. 5 पयचटन णववाह (िेस्टीनेशन वेिीगं) या णवषयावरील टर ेंि स्टोरी णलहा.  



Unit V 

वृत्तपत्राचा 

आराखडा 

आक्रि माांडिी  

Q.1 वृत्तपत्राची मांििी आणि त्या मांििीची काये यांची चचाच करा.  

Q.2 वृत्तपत्राच्या आराखड्याचे प्रमुख प्रकार कोिते ते णवस्ताराने सांगा. 

Q.3  ब्रॉिशीट आराखिा आणि टॅब्लॉइि आराखिा यांची तुलना करा. 

Q.4 र्ााँट्स आणि टाईप (अक्षरमांििी) यांचे महत्त्व णवशद करा. 

Q.5  टीपा णलहा (अ) आिवी मांििी (ब) उभी मांििी (क) सकच स मांििी 

(ि) णवभागवार आराखिा  
 


