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T;s"B doh o KkuihB iqjLdkj fotsrs dqlqekxzt mQZ fo- ok- f’kjokMdj ;kauh ejkBh Hkk”kk o
lkfgR;{ks=ke/;s vR;ar eksykps ;ksxnku fnys vlwu] ejkBh Hkk”kk gh KkuHkk”kk gks.;klkBh vFkd ifjJe
?ksrys vkgsr- R;kaP;k dk;kZpk o ekr`Hkk”kspk xkSjo Eg.kwu dqlqekxzt mQZ fo- ok- f’kjokMdj ;kapk 27
Qsczqokjh gk tUefnol ^ejkBh Hkk”kk xkSjo fnu* Eg.kwu lktjk dsyk tkrks-

mijksDr lanHkhZ; fo”k;kl vuql#u vki.kkl dGfo.îkkr ;srs dh] ek- ea=h egksn;] 'kkys; f'k{k.k]
ØhMk o ;qod dY;k.k] mPp o ra= f’k{k.k] ejkBh Hkk”kk] lkaLd`frd dk;Z] vYila[;kd fodkl o oDQ
;kauh fnukad 06 Qscqzokjh] 2018 P;k i=kuqlkj izkphu Hkk"kkaiSdh ,d vlysY;k vkf.k Hkkjrkrhy vf/kd`r
Hkk"kkaiSdh ,d vlysY;k ejkBh Hkk"kspk xkSjo dj.;klkBh ejkBh Hkk"kk XkkSjo fnuh] egkjk"Vªkrhy loZ
xzaFkky;s] fo|kihBs] egkfo|ky;s] 'kkGk ;kaps laLFkkizeq[k] izkpk;Z] izk/;kid] xzaFkiky] eq[;k/;kid] f'k{kd
vkf.k fo|kFkhZ ;kauh pyHkk"kkoj ¼eksckbZyoj½ ejkBh dk;kZfUor djkoh- rlsp lax.kdkoj ;qfudksM ejkBhr
Vadys[ku d:u unicode.vinodtawde@gmail.com ;k b-iÙ;koj ek- uk- Jh- fouksn rkoMs] ea=h
egksn;] ejkBh Hkk"kk ;kauk ;Fkksfpr lans'k ikBokok] vls vkxzgh vkokgu dsys vkgs- R;kpcjkscj vkiY;k
egkfo|ky;@laLFksr@foHkkxkr doh lqjs'k HkV ;kauh fyfgysY;k o laxhrdkj dkS'ky bukenkj ;kauh
laxhrc) dsysY;k ^^ykHkys vkEgkl HkkX;** ;k xhrkps lewgxk;ugh djkos] vls funsZf'kr dsys vkgs-

fn- 27 Qsczqokjh 2018 gk fnol ejkBh Hkk”kk xkSjo fnu Eg.kwu eksB;k izek.kkoj lktjk
dj.;kckcr lkscr tksMysY;k miØe lwphuqlkj fofo/k miØe@dk;ZØekaps vfr'k; dkVsdksji.ks vk;kstu
d:u vkiY;k egkfo|ky;kr@ekU;rkizkIr laLFkk@lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihBkrhy inO;qÙkj foHkkxkae/;s
fn- 27 Qsczqokjh 2018 gk fnol ^^ejkBh Hkk”kk xkSjo fnu** Eg.kwu mRlkgkus o xkaHkh;ZiwoZd lktjk djkok]
vlsgh funsZf'kr dsys vkgs- R;kuqlkj lnj dk;ZØekps vk;kstu djkos vkf.k ;kckcrpk Nk;kfp=kalg
lfoLrj vgoky unicode.vinodtawde@gmail.com ;k b&iÙ;koj t:j ikBokok-



;kckcrps lfoLrj i= vkiY;k ekfgrh o dk;ZokghlkBh lkscr tksMys vkgs- lnj i= vkiY;k
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fun’kZukl vk.kwu fn- 27 Qsczqokjh 2018 gk fnol ejkBh Hkk”kk xkSjo fnu Eg.kwu eksB;k izek.kkoj lktjk
dj.;kckcr vkiY;kLrjkoj ;ksX; rh dk;Zokgh djkoh- vki.k dsysY;k dk;Zokghpk Nk;kfp=kalg vgoky
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izek.kkoj lktjk dj.;kckcr fo|kFkhZ fodkl vf/kdkjh] jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh vkf.k
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1.  -  
- बोलू तसे टंकलेखन करणा या ( पीच-टु-टे ट)  या मु त ॲप या मा यमातून 

  आिण  या फ त टंकलेखनासाठी उपयु त असणा या 
मु त ॲप या मा यमातून मराठीतून मोबाईलवर टंकलेखन करा.  

- िलपीकारसारखे  मराठी वॉईस टाय पग कीबोड, पीचनोट , िहयर टु रीड मराठी, वॉइस टु टे ट, 
मराठी की बोड असे ॲ सचे  “बोलू तसे मराठी टंकलेखन” कर यासाठी  

आहेत.  
- वरच माणे पश, पािणनी, गुगल इंडीक असे ॲ सचे अनेक पय य मराठी टंकलेखन 

कर यासाठी उपल ध आहेत.  

2.  
- संगणकावर युिनकोड-मराठी सु  करा आिण unicode.vinodtawde@gmail.com वर 

मराठीतून (देवनागरी िलपी) मेल पाठवा.  
-  
- महारा  शासना या संकेत थळावरील मु य पानावरील चलतिच  पाहा. यानुसार आप या 

संगणकावर युिनकोड मराठी काय वत कर याची कृती करा.  
- युिनकोड मराठीत टंकलेखन क न unicode.vinodtawde@gmail.com या इ- प यावर मा. 

ना. ी. िवनोद तावडे, मराठी भाषा मं ी यांना यथोिचत संदेश पाठवा. 

3. .   
     - कवी सुरेश भट यांनी िलिहले या व संगीतकार कौशल इनामदार यांनी संगीतब      
         केले या  “ ”  करा.  

            (सकाळ स  सकाळी ११ वाजता व दपुार स  दपुारी ४ वाजता) 
4. मराठी भाषेसंबंिधत िवषयांवर या याने, चच स े, पिरसंवाद, कायशाळा, सादरीकरणे. त , 

िवचारवंत व सािह यकां या मुलाखती. तसेच सािह यक, भाषात , भाषा चळवळीतील कायकत 
यां या स मान सोह यांचे आयोजन. 

5. याय यवहार, शासन- शासन, सारमा यमे, क  तथा रा य शासनाची काय लये, इतर अशासकीय 
काय लये इ यादी िठकाणी होणारा मराठी भाषेचा वापर याबाबत या याने, चच स े, पिरसंवाद, 
कायशाळा, सादरीकरणे यांचे आयोजन.  

6. मातृभाषेची महती आिण मािहती, तसेच मातृभाषेचे य तगत व समाजजीवनातील थान आिण 
मातृभाषेचे मानसशा ीय व िश णशा ा या टीने मह व या िवषयांवर िवचारमंथना मक 
काय मांचे आयोजन. 

7. युिनकोड िणत मराठी आिण इ ट मराठी कळफलक संबंिधत िवषयांवरील िश ण 
कायशाळांचे आयोजन. 

8. समाज सार मा यमांतील (सोशल मीिडया) मराठी, मािहती तं ान व मराठी, महाजालावरील 
(इंटरनेट) मराठी या े ांतील त ाचंी या याने व सादरीकरणे. 
 



9. कुसुमा ज व इतर सु िस  थोर मराठी सािह यकां या सािह यावर आधािरत काय मांचे आयोजन. 

10. सन २०१७ – १८ हे वष किववय वदा करंदीकर यांचे ज मशता दी वष अस याने, वदां या 
सािह यावर आधािरत काय मांचे आयोजन करावे. 

11. मराठी वणमालेबाबत सादरीकरण कवा या याने यांचे आयोजन. 

12. मराठीतील कोश वा :मयाबाबत मािहतीपर या याने कवा सादरीकरणे. तसेच, कोश कसे 
वाचावेत, याबाबत िश ण.   

13. बोली भाषांवरील काय मांचे आयोजन. ( या याने, चच स े, सादरीकरणे... इ.) 

14. श दभांडार आिण नवीन पय यी श दिन मती यांबाबत या पध . 

15. हणी, वा चार, ाचीन श द याचंी यु प ी – या िवषयांवर रंजक या याने / सादरीकरणे. 

16.मराठी सुलेखन, संुदर मराठी ह ता र पध  व संबंिधत कायशाळांचे आयोजन. 

17. मराठी किवता, िस  उतारे, मराठीसंबंिधत घोषवा ये यांचे िभ ीिच  दशन कवा पधचे 
आयोजन. 

18. मोडी िलपी चे िश ण, या यान कवा पिरसंवादाचे आयोजन 

19. मराठी भाषे या सव गीण िवकासासाठी अ यु च यागासह काय करणा या अ यासक कायक य नी 
िनम ण केले या सं थाना कवा क पांना भेट देणे. 

20. इय ा १० वी व इ.१२ वी या परी ेत मराठी िवषयात सव िधक गुण िमळिवले या िव ा य चा व 
यांना िशकिवणा या िश कांचा स कार.  तसेच मराठी िवषयात पदवी आिण पद यु र पदवी परी ेत 

सव िधक गुण िमळिवले या िव ा य चा व यानंा िशकिवणा या ा यापकां या स काराचे आयोजन.   

21. पु तकांचं गाव - िभलार (ता. महाबळे वर, िज. सातारा) या महारा  शासना या अिभनव 
क पािवषयी मािहती देणे. तसेच पु तकां या गावास भेट देणे.                                                                                                            

_______________________________________________________________________ 
 आपण ठरिवले या काय माची मािहती आिण काय म संप  झा यानंतर काय माचा छायािच ांसह अहवाल  

               unicode.vinodtawde@gmail.com या इ-प यावर कवा प ात नमुद काय लयीन प यावर ज र पाठवावा.   
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