




१. 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. 

२. 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.  

३. 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. 

 

 

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

७. मराठी वणमालेबाबत सादरीकरण कवा या याने यांचे आयोजन. 
८. मराठीतील कोश वा :मयाबाबत मािहतीपर या याने कवा सादरीकरणे. तसेच, कोश कसे 

वाचावेत, याबाबत िश ण.   
९. बोली भाषांवरील काय मांचे आयोजन. ( या याने, चच स े, सादरीकरणे... इ.) 
१०. श दभांडार आिण नवीन पय यी श दिन मती यांबाबत या पध . 
११. हणी, वा चार, ाचीन श द याचंी यु प ी – या िवषयांवर रंजक या याने / सादरीकरणे. 
१२. मराठी सुलेखन, संुदर मराठी ह ता र पध  व संबंिधत कायशाळांचे आयोजन. 
१३. मराठी किवता, िस  उतारे, मराठीसंबंिधत घोषवा ये यांचे िभ ीिच  दशन कवा पधचे 

आयोजन. 
१४. मोडी िलपी चे िश ण, या यान कवा पिरसंवादाचे आयोजन 
१५. 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. 
१६. 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 यांना िशकिवणा या ा यापकां या 
स काराचे आयोजन.                                                                                                               

_______________________________________________________________________ 
टीप : आपण ठरिवले या काय माची मािहती आिण काय म संप  झा यानंतर काय माचा छायािच ांसह अहवाल  
        vinodtawdeminister@gmail.com  या इ-प यावर कवा प ात नमुद काय लयीन प यावर ज र पाठवावा.   

        
 

 



 िविवध ऑपरेट ग िस टी सम ये  
युिनकोड िणत मराठी कायरत कर याची कृती 

 

(ऑपरे टग िस टम )कायकारी णाली - वडोज 7  

 Start >Settings > Control panel >Regional and Language options या पय यावर 

जा. 

 Region and Language options म ये Keyboards and Language मधील Change 

Keyboard ा खुणेवर लक करा. 

 Text services and Input Languages नावा या चौकटीत या Add ा खुणेवर लक करा. 

 Add Input Language खूण असलेली लहान चौकट उघडेल. यातील Input Language मधील 

भाषां या सूचीतनू Marathi िनवडा, OK या खुणेवर लक करा. 

 आता Text services and Input Language या तळाशी असले या Apply आिण OK या 

बटणांवर माने लक करा. 

 संगणका या उज या बाजूला कोपर्  यात EN अशी खूण येईल. 

 EN ा खुणेवर लक के यावर English असे िलिहलले े िदसेल. याखालीच MA Marathi 

असेही िलिहललेे िदसेल. 

 MA ही खूण हणजचे मराठी वापर याचा पय य. तो लक क न िनवड यावर मराठीतून काम 

करता येते. तो बदलून इं जी वापरायचे असेल, तर पु हा EN चा पय य िनवडा. 

 ल ात ठेवा Alt  व Shift ा की   एकाच वळेी दाबून MA व EN चे पय य बदलतात. कृती पणू 

झा यावर इ ट कळफलक आपोआप (बाय िडफॉ ट) लागू होतो.  

 

कायकारी णाली - वडोज 8, 10  

 Start > Control panel >All control>Panel Item> Language  

 Add a Language खूण असलेली लहान चौकटीवर लक करा. यातील भाषां या सूचीतनू 

Marathi वर जाऊन Add या खुणवेर लक करा. 

 यानंतर कळफलक मराठी होईल. Alt  व Shift ा की   एकाच वळेी दाबून MA व EN चे पय य 

बदलतात. कृती पणू झा यावर इ ट कळफलक आपोआप (बाय िडफॉ ट) लागू होतो.  

 इ ट यितिर त इतर कळफलक वापर यासाठीची कृती सोबत िदली आहे. 

 



कायकारी णाली - वडोज ए सपी 

 िवशेष टीप- वडो  XP म ये युिनकोड ि याशील कर यासाठी XP ची Installation CD 

लागते.  

 XP Professional साठी –Start > Control panel>Region and Language options 

 XP Home Edition साठी- Start> Control panel> Date, Time, Language and 

Regional Option > Region and Language options 

 नंतर Languages यावर लक करा 

 Regional Options या चौकटीत Standards and formats ही चौकट बरचेदा छो ा 

चौकटीत English (United States) असे िलहलले ेिदसते.  

 चौकटीतील Supplemental language support या भागातील Install files for complex 

scripts and right-to-left languages (including Thai) हा पय य िनवडा.  Apply आिण 

OK वर िटक करा. यानंतर Install Supplemental Language Support या वर OK करा 

 Files needed असे श द असलेली चौकट िदसले. सगंणकाकडून वडो  XP या i386 या 

फो डरसाठी Installation CD ची मागणी होईल. ती सीडी टाका  

 Regional and Language Options…Copying Files अशी ि या सु  होईल. 

 यानंतर सगंणक पनु थत / िर टाट करावा. 

 Start > Control panel > Regional and Language options चौकट उघडल े. यातील 

व Languages या खुणेवर िटक करा. 

 दुसरी चौकट उघडले . यात Details या खुणेवर िटक करा. 

 Text services and input languages नावाची नवी चौकट उघडेल. 

 या चौकटीत Add या  खुणेवर िटक करा. 

 Add Input Language खूण असलेली लहान चौकट उघडेल. 

 यातील Input language खालील भाषां या यादीतनू Marathi िनवडा. 

 OK या खुणेवर िटक करा. 

 संगणका या उज या बाजूला कोपर्  यात EN अशी खूण येईल. 

 EN ा खुणेवर लक के यावर English असे िलिहलले े िदसेल. याखालीच MA Marathi 

असेही िलिहलले े िदसेल. MA ही खूण हणजेच मराठी वापर याचा पय य. तो लक क न 

िनवड यावर मराठीतून काम करता यतेे. तो बदलून इं जी वापरायचे असेल, तर पु हा EN चा 

पय य िनवडा. 

 Alt  व Shift ा की   एकाच वळेी दाबून MA व EN चे पय य बदलतात. कृती पणू झा यावर 

इ ट कळफलक आपोआप (बाय िडफॉ ट) लागू होतो. 



मराठी टंकलेखनासाठी कळफलकाचंे िविवध पय य -  

 संगणकावर कोण याही ऑपरे टग िस टमम ये युिनकोड िणत मराठी टाईप कर यासाठी 

कळफलकाचे िविवध पय य उपल ध आहेत.  

 इन ट (भारतिलपी) हा भारतीय मानक युरोने मािणत केलेला कळफलक आहे. भाषात  

आिण संगणकत  इन ट (भारतिलपी) वापरावा, असा आ ह धरतात. शा ीय ा यो य 

असललेा हा कळफलक आपण सव नी वापरणे अपिे त आहे. 

 मराठी टंकलेखनासाठी इन टिशवाय कळफलकांच ेिविवध पय य उपल ध आहेत. गुगल इनपटु 

या साधना या मा यमातनू, तु ही फोनेिटक प तीचा कळफलक वाप  शकता. 

 तसेच http://raigad.nic.in/ व http://www.bhashaindia.com अशा संकेत थळांवरही 

कळफलकांचे अनेक पय य उपल ध आहेत. 

 

इ ट व इतर कळफलक उतरव यासाठी -   

 http://www.bhashaindia.com या संकेत थळावरील Marathi_IME_setup.zip ही 

कळफलकांचे िविवध पय य देणारी धािरका आप या संगणकावर उतरवून या. ती सगंणकावर 

सं िहत (Save) करा.  

 यातील Setup.exe ही धािरका दोनदा लक क न कायरत क न या. 

 Marathi IME- कळफलक कायरत कर यासाठी पढुील एकेका खुणेवर बाण नेऊन माने लक 

करा -   Start > Settings> Control panel > Regional and Language options > 

Details > Add 

 Add Input Language अशी खूण असलेली एक चौकट उघडेल. यात Keyboard layout/ 

IME ा चौकटीत लक करा. 

 यातील सूचीतनू Marathi Indic IME 1 [V 5.0] हा पय य िनवडा व OK हणा. आता IME 1 

[V 6.0] ही उपल ध झाला आहे. 

 Text Services and input languages - ा आधी या चौकटीतील Installed services या 

लहान चौकटीत पाहा. MA Marathi खाली Keyboard म ये Marathi Indic IME 1 [V 5.0] 

हा पय य िदसेल. यावर लक क न Apply व OK हणा. 

 तळप ी या उजवीकडे पाच चौकोनांची प ी िदसेल. यातील दुस या चौकोनात लक के यावर 

अनेक कळफलकांची नावे िदसतील. 

 इ ट हा कळफलकच वापरावा, असे संगणक व भाषा े ातील त  सुचिवतात. कळफलकांचे 

अ य पय यही या कृतीमुळे उपल ध होतात.  
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