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izfr]
ek- izkpk;Z@ek- lapkyd@ek- foHkkxizeq[k
lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihB layfXur loZ egkfo|ky;s o ekU;rkizkIr ifjlaLFkk]
lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihBkrhy loZ inO;qÙkj foHkkx

fo”k;   % fn- 27 Qsczqokjh] 2019 jksth ejkBh Hkk”kk xkSjo fnu lktjk dj.îkkckcr-
lanHkZ % ek- ea=h egksn;] mPp o ra= f’k{k.k foHkkx ;kaps tk-Ø- ea=h@'kk-f'k-Øh-;q-d-m-ra-e-

Hkk-lka-dk-v-fo-o-o fVIi.kh Ø- 727@2019 fnukad 08-02-2019 ps i=-
egksn;@egksn;k]

T;s"B doh o KkuihB iqjLdkj fotsrs dqlqekxzt mQZ fo- ok- f’kjokMdj ;kapk tUefnu fn- 27
Qscqzokjh gk ejkBh Hkk"kk xkSjofnu Eg.kwu lktjk dsyk tkrks- ;k fnukps vkSfpR; lk/kwu] 'kklukP;k orhus
fofo/kkaxh miØekaps vk;kstu dsys tkrs- ;ankP;k ejkBh Hkk"kk xkSjofnuh] 'kklukus ^ejkBh Eg.kh* ;k fo"k;kyk
izk/kkU; ns.;kps Bjfoys vkgs- ejkBh Eg.kh ;k e/;orhZ dYiusP;k vuq"kaxkus ejkBh Hkk"kk xkSjofnu lktjk
djrkuk ejkBhrhy Eg.khaP;k tru o lao/kZukpk fopkj gks.ks visf{kr vkgs- R;kuqlkj izkeq[;kus ejkBhrhy
Eg.khfo"k;d dk;ZØe&miØe vk;ksftr dj.;kps vkokgu dj.;kr vkys vkgs-

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 08 Qscqzokjh] 2019 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 XkkSjofnuh] 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 ;k lokZauh R;k&R;k fBdk.kP;k miØekae/;s lgHkkx uksnokok] rlsp lax.kdkoj ;qfudksM ejkBh lq:
d:u unicode.vinodtawde@gmail.com ;k bZ-iÙ;koj ek- uk- Jh- fouksn rkoMs] ea=h egksn;] ;kauk
Vadfyf[kr lans'k ikBokok] vls vkxzgh vkokgu dsys vkgs- R;kpizek.ks] gs o"kZ x-fn-ekMxqGdj o iq-y-
ns'kikaMs ;kaps tUe'krkCnh o"kZ vkgs] R;keqGs dk;ZØe&miØekae/;s ;k izfrHkkoarkaP;k lkfgR;kpkgh ;Fkk;ksX;
fopkj Ogkok] vls funsZf'kr dsys vkgs-

fn- 27 Qsczqokjh 2019 gk fnol ejkBh Hkk”kk xkSjofnu 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 ifjlaLFkk@lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihBkrhy inoh o inO;qÙkj foHkkxkae/;s
fn- 27 Qsczqokjh 2019 gk fnol ^^ejkBh Hkk”kk xkSjo fnu** Eg.kwu mRlkgkus o lekjaHkiwoZd lktjk djkok]
vlsgh funsZf'kr dsys vkgs- R;kuqlkj lnj dk;ZØekps vk;kstu djkos vkf.k vki.k BjfoysY;k
dk;ZØe&miØekaph ekfgrh vkf.k dk;ZØe laiUu >kY;kuarj dk;ZØekpk Nk;kfp=kalg lfoLrj vgoky
unicode.vinodtawde@gmail.com ;k bZ&iÙ;koj t:j ikBokok-



;kckcrps lfoLrj i= vkiY;k ekfgrh o dk;ZokghlkBh lkscr tksMys vkgs- lnj i= vkiY;k
egkfo|ky;kr@ekU;rkizkIr ifjlaLFksr@inO;qÙkj foHkkxkrhy eq[; lwpuk Qydkaoj iznf’kZr d:u
lacaf/krkaP;k fun’kZukl vk.kwu fn- 27 Qsczqokjh 2019 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 fo|kihB ladsrLFkGkP;k iq<hy fyadoj (www. unipune.ac.in – Students’
Developement – BSD Online – College Login –For College Users – Login – Main Menu –
Students Developement – Menu – Gov/Institute joint scheme proposal – ejkBh Hkk”kk xkSjo fnu
vgoky½ vkWuykbZu i)rhus viyksM dj.Ókkr ;kok- fn- 27 Qsczqokjh 2019 gk fnol ejkBh Hkk”kk xkSjo
fnu Eg.kwu eksB;k izek.kkoj lktjk dj.;kckcr fo|kFkhZ fodkl vf/kdkjh] jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh vkf.k
ejkBh fo"k;kps f'k{kd] fo|kFkhZ rlsp egkfo|ky;@ifjlaLFksrhy loZ ?kVdkauk dk;ZØekP;k Lo:ikuqlkj
lgHkkxh d:u ?ksÅu tckcnkjh fuf'pr djkoh- dGkos] gh fouarh-
lkscr %  ojhyizek.ks-

lapkyd ¼vfrfjDr dk;ZHkkj½]
fo|kFkhZ fodkl eaMG





१. या वष या मराठी भाषा गौरव िदनाची म यवत  क पना- ‘  -  

...मराठीतील हण या जतन व संवधनासाठी िविवध उप मांचे आयोजन. जसे, हणी पध , 
िभि िच े, सोशल मीिडयावर चार, हण ची पु तके, हणीकोश, भाषणे, चच स े, पिरसंवाद, इ.  
 

२. पु. ल. देशपांडे व ग. िद. माडगुळकर यां या  शाळा व महािव ालयामं ये 
पु. ल. देशपांडे यां या पु तकांतील उता याचें आिण ग. िद. माडगुळकर यां या किवतांचे वाचन. 
 

३. पुलं या सािह यावर आधािरत टॅ डअप कॉमेडी शो / ना पध  / हसन पध  / हसन 
सादरीकरणे. 

 

 

 

५.  - बोलू तसे टंकलेखन करणा या ( पीच-टु-टे ट) मु त ॲप या मा यमातून 
मोबाईलवर मराठीतून टंकलेखन कर यास सु वात करा. तसेच, फ त टंकलेखनासाठी उपयु त 
असणा या मु त ॲप या मा यमातून मोबाईलवर मराठीतून टंकलेखन करा.  

 

६. संगणकावर युिनकोड-मराठी सु  करा. महारा  शासना या 
संकेत थळावरील मु य पानावरील चलतिच ानुसार आप या संगणकावर युिनकोड मराठी 
काय वत कर याची कृती करा.  

 

७. युिनकोड िणत मराठी आिण  संबंिधत िवषयावंरील िश ण 
कायशाळांचे आयोजन. 

 

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

 

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

 

१०. तसेच मातृभाषेचे य तगत व समाजजीवनातील थान 
आिण मातृभाषेचे मानसशा ीय व िश णशा ा या टीने मह व या िवषयांवर 

 
११. समाज सार मा यमातंील (सोशल मीिडया) मराठी, मािहती तं ान व मराठी, महाजालावरील 

(इंटरनेट) मराठी या े ांतील त ाचंी या याने व सादरीकरणे. 
 
 

१२. सन २०१८ – १९ हे वष  याचें  अस याने, यां या 
सािह यावर आधािरत काय माचें आयोजन करावे. 

 



१३. मराठी वणमालेबाबत सादरीकरण कवा या याने यांचे आयोजन. 
 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

२२. इय ा १० वी व इ.१२ वी या परी ेत  ि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 यांना िशकिवणा या ा यापकां या स काराचे 
आयोजन.  

 

२३.  (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.   
- अहवाल इ-प यावर पाठवताना युिनकोड िणत मराठी टंकाचंा वापर अव य करावा. 
- छायािच े जोडताना ती िनवडकच जोडवीत तसेच ती जेपीजी/जेपीइजी व पात धािरकेस िव ालय / महािव ालय / 

सं था यांचे नाव देऊन पाठवावीत. 
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