दि. १३ जानेवारी २०२२

सरस्वती भव
ु न शिक्षण संस्था
स. भ.ु कला व वाणणज्य महाववद्यालय
मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडा - २०२२
महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा ववभागातर्फे दिनाांक १४ जानेवारी ते २८
जानेवारी २०२२ या काळात मराठी भाषा सांवर्धन पांर्रवडा साजरा करण्यात येत
आहे .'मराठी भाषा जोपासना व सांवर्धन' हा सरस्वती भुवन शशक्षण सांस्थेच्या
स्थापनेचा एक मूलभूत उििे श आहे . १९१५ साली स्थापन झालेली ही सांस्था
व्यावहाररक क्षेत्रात व ज्ञानक्षेत्रात मातभ
ृ ाषेचा सातत्यपूणध व अचूक वापर व्हावा
यासाठी िक्ष राहात आलेली आहे . मराठवाडा प्रिे शाच्या ववकासाशी नाते साांगणारी ही
सांस्था ज्ञानक्षेत्रातल्या आपल्या ननष्ट्ठा सातत्याने जोपासत आलेली आहे . मराठी भाषा
सांवर्धन पांर्रवडयाच्या ननशमत्ताने संस्थेचे स.भु.कला व वाणणज्य महाववद्यालय
िरू दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून मराठवाडा पातळीवर व्याख्याने,कायधशाळा व ववववर्
उपक्रमाांचे आयोजन करीत आहे . त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.

स.भ.ु कला व वाणणज्य महाववद्यालयातर्फे आयोजित कायधक्रम
१. मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडयाचे उद्घाटन व कायधिाळा –सोमवार,दि. १७
िानेवारी, २०२२.
पांर्रवड्याच्या

उद्घाटन

प्रसांगी

'प्रमाण

लेखन

व

कायाधलयीन

लेखनववषयक कायधिाळा'आयोजजत करण्यात आलेली आहे . या कायधशाळे मध्ये
मा.उपजजल्हाधर्कारी श्रीमती अांजली र्ानोरकर या 'कायाधलयीन लेखना' ववषयी
आणण महाववद्यालयाच्या मराठी ववभागातील प्राध्यापक डॉ.नागेश अांकुश हे
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'प्रमाण लेखना'ववषयी मागधिशधन करणार आहे त. सोमवार दिनाांक १७ जानेवारी
२०२२ रोजी सकाळी ११ ते २ या वेळेत ही कायधशाळा आयोजजत केलेली आहे .
२. व्याख्यान : 'स्वातंत्र्यपर मराठी कववता' -प्रा.डॉ.संतोष पवार– िुक्रवार दि. २१
िानेवारी, २०२२
प्रा.डॉ.सांतोष पवार, रयत शशक्षण सांस्थेचे आर.बी. नारायणराव बोरावके
महाववद्यालय, श्रीरामपूर, जज. अहमिनगर

३. आिी-मािी ववद्याथी, शिक्षक व प्राध्यापक यांच्या कररता आयोजित केलेले
उपक्रम
स्पर्ाध
१. पत्रलेखन स्पर्ाध
अ) मातभ
ृ ाषेस पत्र

आ) आवडत्या लेखकास पत्र

- कोणत्याही एका ववषयावर एक िीघध व आशयसांपन्न पत्र
शलदहणे अपेक्षक्षत आहे .
- या उपक्रमातील प्रथम तीन क्रमाांकाांच्या पत्राांना योग्य ती
प्रशसद्र्ी दिली जाईल.

२. पष्ृ ठ संकेतपट्टी स्पर्ाध ( बुकमाकध तयार करणे )
- या स्पर्ेअांतगधत सांगणकीय आर्ाराने तयार केलेली व प्रत्यक्ष तयार
करून छायाधचत्र स्वरूपात पाठवलेली ‘पष्ट्ृ ठ सांकेतपट्टी’ या िोन्ही
प्रकारातून प्रत्येकी तीन क्रमाांक काढले जातील.
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- या पष्ट्ृ ठ सांकेतपट्टीवरच खालच्या बाजूला स्पर्धकाने आपले नाव व
भ्रमणध्वनी क्रमाांक नमूि केलेला असावा.
३. सादहजत्यक िब्िकोडे स्पर्ाध

•लेखन उपक्रम
१. मराठी साहहत्यातून व्यक्त होणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या जाहणवा
२. मराठी साहहत्याची संकेतस्थळे
३. ई – साहहत्याचा समाजावरील प्रभाव
४. मराठी साहहत्यातून व्यक्त झालेल्या पयाावरणीय जाहणवा
५. साहहत्याने व्यक्त के लेले सामाहजक व राष्ट्रीय प्रश्न
६. वाचन संस्कृ तीच्या हवहवध घटकांचे स्वरूप व योगदान
७. मराठवाडा प्रदेशातील प्रकाशन संस्था
८. मराठी संस्कृ तीचे प्रादेहशक हवशेष (मराठवाडा, हवदभा, पहिम महाराष्ट्र, कोकण)
९. मातृभाषेची हवश्वाला गवसणी
१०. बहुभाहषकता काळाची गरज
११. मातृभाषेवरील प्रभुत्व - बहुभाहषकतेचे द्वार
१२.मराठी साहहत्यात ददले जाणारे हवहवध पुरस्कार
१३. वाचनीय पुस्तकांचा पररचय
१४. मराठी भाषा संवधानात माझी भूहमका
१५. मराठी संगीत नाटक
१६. मराठी साहहत्य व इतर ज्ञानशाखा यांचा परस्पर संबंध
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१७. मराठी भाषेतील नाट्यपरं परा
१८. मराठी भाषेतील बोधकथा
१९ . मराठी हचत्रपटांच्या वाटा आहण वळणे
२० . साहहत्याचे माध्यमांतर / माध्यमांतररत साहहत्य
( उदा : अ)नटसम्राट नाटकाचे हचत्रपट रूपांतर
आ) नटरं ग : कादंबरी व हचत्रपट
इ)ससंहासन : कादंबरी व हचत्रपटातील राजकीय हवश्व )
२१. दृक – श्राव्य माध्यमांचे मराठी साहहत्यातील योगदान
२२. माझी लेखन प्रेरणा
२३. वाचन संस्कृ ती

- या दठकाणी ववववर् ववषयाांची स्थूल रूपरे खा दिलेली आहे . सांबांधर्त
ववषयाचे ववशशष्ट्ट पैलू ननवडून आपण लेखन करावे.
- हे व यासारखे इतर ववषय घेऊन आपले लेखन ८०० ते १००० या
शब्िमयाधिेत पाठवावे.
- आपले हे लेखन sbacmar1963@gmail.com या ई-मेल आयडी वर
दिनाांक २६ जानेवारी २०२२ पयधन्त पाठवावे.
आपण हे सादहत्य
१.

हस्तशलणखताचे

छायाधचत्र

(र्फोटो)

काढून

jpeg

स्वरूपात

पाठवू

शकता.

हस्तशलणखताचे छायाधचत्र सुस्पष्ट्ट, वाचनीय असावे याची िक्षता घ्यावी.
२. युननकोडमध्ये (गूगल मराठी) टां कशलणखत स्वरूपात वडा व पीडीएफ फाईल पाठवू
शकता.
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[ टां क-आकार (र्फॉन्टसाईझ) शीषधक – १४ , मजकूर -१२ ]
{ वरील ननवडक सादहत्य जतन करून ववद्यार्थयाधना अभ्यासासाठी उपलब्र् करून
दिले जाईल }

४. मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडयाचा समारोप व व्याख्यान –प्रा.डॉ.सतीि बडवे,
दिनांक २८ िानेवारी, २०२२
या पांर्रवडयाचा समारोप ज्येष्ट्ठ व व्यासांगी अभ्यासक, ननवत्त
ृ प्राध्यापक डॉ.सतीश
बडवे याांच्या व्याख्यानाने होणार आहे . 'सादहत्याचे अध्ययन व अध्यापन' या
ववषयावर ते ववद्याथी, शशक्षक, प्राध्यापक याांना मागधिशधन करतील. या कायधक्रमाचे
आयोजन िरू दृश्य प्रणालीद्वारे मराठवाडा पातळीवर केले जाईल.

आभासी पिर्तीने होणा-या या सवध कायधक्रमाांचा लाभ ववद्याथी, शशक्षक,
प्राध्यापक, कायाधलयीन कमधचारी व भाषाप्रेमीांनी घ्यावा असे आवाहन सांस्थेचे अध्यक्ष
मा. राम भोगले, उपाध्यक्ष अॅड. दिनेश वकील, उपाध्यक्ष डॉ. रमेश गुमास्ते
सरधचटणीस डॉ. नांिकुमार उकडगावकर, कोषाध्यक्ष श्री. अरुण मेढेकर,सभापती श्री
ओमप्रकाश राठी, महाववद्यालयाचे प्रभारी प्राचायध डॉ.मकरां ि पैठणकर, उपप्राचायध
डॉ.मार्व गायकवाड,उपप्राचायध डॉ.प्रमोि िे व, उपप्राचायध सांजय गायकवाड, मराठी
ववभागप्रमुख डॉ.ऋषीकेश काांबळे , प्रा.डॉ.वांि
ृ ा िे शपाांड,े प्रा. डॉ. नागेश अांकुश, प्रा. शाहू

पाटील याांनी केलेले आहे . इच्छुकाांनी http://www.sbaccollege.in या सांकेतस्थळाला

ककांवा https://www.facebook.com/sbescollegeofartscomm/ या र्फेसबूक पेजला
भेट िे ऊन आपला सहभाग ननजश्चत करावा.
प्रभारी प्राचायध
डॉ. मकरां ि पैठणकर
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