
 

संदभ . िविवमं/२०२१-२२/२१२                                             िद .२४/०२/२०२२ 

ित , 
मा .ाचाय  /सचंालक  /िवभाग मुख  

सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठाशी संलि नतसव महािव ालये व मा यता ा  प रसं था , 

िव ापीठ प रसरातील सव शै िणक िवभाग. 
िवषय : मराठी भाषा गौरव िदनािनिम  आयोिजत कवी संमेलनात सहभागी होणे बाबत...  

संदभ  :शासन प रप क मांक : मभािद-२०२२/ . .९/भाषा-३ 

महोदय/महोदया, 

 किववय िव.वा. िशरवाडकर उपा य ‘कुसुमा ज’ यांचा २७ फे वुारी हा ज मिदन मराठी भाषा गौरव िदन हणनू 

साजरा कर याबाबत या सचूना, मराठी भाषा िवभागा या िदनांक २२ फे वुारी, २०२२ या शासन िनणया वये दे यात आ या 

आहते. मराठी भाषे या चार आिण साराक रता िविवध पधाचे आयोजन करणे, पु तके व कोश यांबाबत चचा, प रसंवाद व 
या याने अशा िविवध काय मांचे आयोजन कर याबाबत शासनाने िनदिशत केले आह े याला अनसु न रिववार, िदनांक 

२७ फे ुवारी, २०२२ रोजी िव ाथ  िवकास मंडळा या वतीने िव ापीठ काय े ातील िव ाथ , िश केतर सेवक, 

िश क य सेवक, ाचाय, िवभाग मुख, संचालक व इतर शै िणक सद य यां याक रता “ऑनलाईन 

किवसंमेलन” या अिभनव उप माचे आयोजन कर यात आले आह.े  
या किवसंमलेनात सहभागी हो यासाठी आपली वेिशका खाली िदले या गुगल फॉम िलंक ारे पाठवावी. वेिशका 

पाठव याची अिंतम मदुत िद. २५ फे वुारी २०२२, दपुारी २.०० वाजेपयतच असेल.  

गुगल फॉम िलंक-  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB6ZP3TKwZRxZch9ZMq-DAke77q4_QUQXwLFT_4xDYDivK8w/viewform 
  तरी सदर किवसंमेलनात सहभागी हो यासाठी आपण आप या महािव ालयातील अिधकािधक िव ाथ , िश केतर 

सेवक, िश क य सेवक, ाचाय, िवभाग मखु, संचालक व इतर शै िणक सद य यांना ो सािहत करावे. ही िवनंती. 
 
सोबत- पधची िनयमावली   

 
डॉ.संतोष परचुरे  

संचालक 

िव ाथ  िवकास मंडळ  

  



का यसंमेलनात सहभागी हो यासाठीची िनयमावली 

 
१) दरू य णाली ारे आयोिजत या काय मासाठी सादर करीत असलेली रचना वरिचत असावी. या रचनेत 

कोणावर यि गत टीका-िट पणी-आरोप-आ ेप अतंभतू नाही.  

२) दरू य णाली ारे का य वाचनासाठी कमाल दोन िमिनटे इतकाच कालावधी अनु ये असनू यापे ा अिधक 

वळे घेत यास विेशका र  होईल.  

३) या दरू य णाली काय मातील सहभागासाठी कोणतेही वेश शु क, मानधन अथवा पा रतोिषक नाही.  

४) या दरू य णाली आयोिजत काय मात आप या सादरीकरणामळेु कोणता वादंग, अपसमज, िनयमभंग, 

संकेतभंग उ व यास याचे संपणू उ रदािय व या कवीचे असेल.  

५) विेशका संयोजकां ारा कोण याही कारणासह / कारणािशवाय कोण याही तरावर ि वकारली / नाकारली / 

र बातल केली जाऊ शकेल आिण अशा ि थतीत संयोजकांचा िनणय बंधनकारक असेल. 
 

  

           
         डॉ.संतोष परचुरे  

 संचालक 

िव ाथ  िवकास मंडळ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


