
विषय : मराठी 'भाषा' ऑव िंवियाड 

प्रादेशिक भाषाांच्या जतन सांवधधनासाठी गेली तेरा वषे 'भाषा' ही स्वयांसेवी सांस्था कायधरत आहे.  

िैक्षशणक व उपयोशजत अिा दोन्ही माध्यमाांतून सांिोधनपूणध अिा अशभनव उपक्रमाांद्वारे भाषा- 
जतनाचे काम सांस्था करीत आहे. मराठी भाषेत दजेदार शलशहती व वाचती शपढी घडावी हे 
उशिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून 'भाषा' सांस्था एक महत्त्वाकाांक्षी वैशिष्ट्यपूणध प्रकल्प राबवत आहे. 

 'मराठी भाषा ऑशलांशपयाड' ही अशभनव परीक्षा आम्ही २०१५ सालापासून सुरू केली आहे. 

राज्यभरातून शवद्यार्थ्ाांचा प्रशतसाद शमळत आहे आशण अशधक अशधक सांखे्यने शवद्याथी या 
परीके्षला बसत आहेत. या परीके्षची लोकशप्रयता व उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्यातील शवशवध 
िाळाांतून तसेच गोव्यासारख्या िेजारी राज्यातील िाळाांतूनही शतची मागणी होत आहे. 

मागील वषी उद्भवलेल्या अभूतपूवध अिा पररस्स्थतीमुळे शवद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठीच्या प्रशक्रयेत 
आशण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडून आला आहे. या बदलाला सकारात्मक पद्धतीने सामोरां 
जाण्याची तयारी ‘भाषा‘ ने ही केली. मागील वषीपासून या परीके्षच्या स्वरूपात काही बदल 
करण्यात आले आशण त्यानुसार घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन पद्धतीलाही िाळा आशण पालकाांनी 
उदांड प्रशतसाद शदला आहे . त्याबिल आपले सवाांचे आभार. यांदाही हा प्रशतसाद कायम राहील 
असा शवश्वास आहे. 

िरीके्षचे तिशी  िुढी प्रमाणे : 

* ही परीक्षा इयत्ता शतसरी ते इयत्ता आठवी साठी घेण्यात येईल. 

* ही परीक्षा नोव्हेंबर मशहन्यात होईल. 

* ही परीक्षा ऑनलाईन (online)  पद्धतीने घेण्यात येईल. 

* इयत्ता वतसरी ते आठिी साठीच्या या परीके्षचा अभ्यासक्रम पूवीप्रमाणेच राहील. 

* नावनोांदणी ऑनलाईन (online)  पद्धतीने होईल. पालकाांनी सोबत जोडलेले गुगल फॉमध 
स्वरूपातील नावनोांदणी पत्रक भरून 'भाषा' कडे पाठवावे. 

* नावनोांदणी पत्रक पाठवण्याची अांशतम तारीख: २० जुलै २०२१ 

* या परीके्षचे िुल्क रु.२५०/ - फक्त असून ते गुगल पे (Google Pay) अथवा  RTGS / NEFT 

स्वरुपात भरता येईल. तसेच  िुल्क जमा झाल्यावर नावनोांदणी ग्राह्य धरण्यात येईल. 

* िुल्क जमा केल्याचा स्क्रीन िॉट (Screen Shot) शवद्यार्थ्ाधचे नाव आशण इयत्ता याांचा समावेि 
करून 9130096038 या क्रमाांकावर पाठवावा. 

* नावनोांदणी पत्रक आशण िुल्क भरून 'भाषा' कडे जमा झाल्यावर नांतर सराव अभ्यासपुस्िका 
pdf स्वरुपात ई-मेल वरून पाठवली जाईल. 

* या पत्रात परीक्षा नाव नोांदणी पत्रक सोबत जोडत आहोत ते कृपया पूणध भरून पाठवावे. 



*विशेष सूचना: * 

*इयत्ता दहावीत परीके्षला बसणाऱ्या शवद्यार्थ्ाांची मराठी भाषा शवषयाची कसून तयारी होण्यासाठी 

ऑशलांशपयाडच्या खास अभ्यासक्रमाचा इयत्ता सातवी व आठवीच्या शवद्यार्थ्ाांना शनशित उपयोग 
होईल असा शवश्वास वाटतो. 

 *तसेच नव्या िैक्षशणक धोरणानुसार भाषेवर भर देण्याच्या प्रिाशवत शनयोजनाचा शवचार करता 
इयत्ता शतसरी ते सहावीच्या शवद्यार्थ्ाांचा भाषा शवषयाचा पाया या अभ्यासक्रमाने भक्कम होईल 
तरी आपल्या िाळेतील शवद्यार्थ्ाांना / आपल्या पाल्याला या परीके्षस बसण्यास उद्युक्त करावे. 

शवद्यार्थ्ाांच्या भाशषक क्षमता व गुणवत्ता वाढवून िाळाांना सवधतोपरी सहकायध करण्यास 'भाषा' 

कशटबद्ध आहे. 

या परीके्षची उपयुक्तता लक्षात घेऊन आपण गेल्या सवध वषाांप्रमाणेच मनः पूवधक सहकायध कराल 
असा शवश्वास आहे. 

 उद्याचा कसदार लेखक, चोखांदळ वाचक आशण शचशकत्सक अभ्यासक घडशवण्यासाठी ‘भाषा‘ एक 
तपाहून अशधक काळ करीत असलेल्या शवशवधाांगी प्रयोगाांत आशण अथक प्रयत्ाांत आपला 
हातभार मोलाचा आहे. 

 

सिंिर्क : भाषा फाउिंडेशन, िुणे. : 

दूरध्वनी: ०२० - २५५३८१८१ / ९९२२४४८७७१ /९१३००९६०३८ 

ई मेल: bhaashaa.org@gmail.com  

यूयूब चॅनेल : bhaashaa foundation  

मराठी भाषा ऑशलांशपयाड २०२१-२०२२ 

िरीक्षा न िंदणी ित्रर् / Registration Form  

कृपया फॉमध पूणध व अचूक भरावा / Please fill the form with complete & accurate information 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9fSaVpnFflnCExWGynTYEFQudIYh13YZ8Knzs

azn4noXsxQ/viewform  

E-mail: bhaashaa.org@gmail.com 
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