दिनाांक 1 जानेवारी ते दिनाांक 15 जानेवारी, 2019 या
कालावधीत मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा साजरा
करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा दवभाग
शासन पदरपत्रक क्रमाांकः मभापां-2018/प्र.क्र. 142/भाषा-2
मािाम कामा मागध, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-400 032
दिनाांक :- 04 दडसेंबर, 2018

वाचा :1) मराठी भाषा दवभाग, शासन दनणधय क्रमाांक-मभापां-2015/प्र.क्र.70/भाषा-2, दिनाांक 22 जुल,ै 2015

शासन पदरपत्रक
मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व भाषेच्या सांवधधनासाठी राज्यभर दिनाांक 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी हा
कालावधी प्रदतवषी “मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा” म्हणून साजरा करण्याचा दनणधय सांिभाधीन दिनाांक
22 जुलै,2015 च्या शासन दनणधयान्वये घेण्यात आला आहे . त्या अनुषग
ां ाने राज्यातील सवध शासकीय /
दनमशासकीय कायालये / महामांडळे , राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सवध कायालये / मांडळे /
सावधजदनक उपक्रम, सवध खाजगी व व्यापारी बँका, सवध शैक्षदणक सांस्था / दवद्यापीठे / महादवद्यालये इत्यािी सवध
सांस्थाांनी मराठी भाषा सांवधधन पांधरवड्यामध्ये आयोदजत करावयाच्या कायधक्रमाांची सूची सोबतच्या पदरदशष्ट्टात
दिली आहे . त्यामध्ये नमूि केलेल्या कायधक्रमाांपैकी कायालयीन वातावरणास अनुकूल ठरतील अशा कायधक्रमाांचे
आयोजन करण्याच्या सूचना िे ण्यात येत आहेत.
राज्यामध्ये मराठी भाषेचा राजभाषा म्हणून सावधदत्रक वापर करण्याच्या दृष्ट्टीने सवध कायालय प्रमुखाांनी
भाषा पांधरवड्यात दवदवध नादवन्यपूणध उपक्रमाांचे आयोजन करावे व त्यामध्ये जास्तीत जास्त व्यक्तींचा सक्रीय
सहभाग असावा. "मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा " असे फलक सवध कायालयाांनी लावावेत.
महाराष्ट्र राजभाषा अदधदनयम, 1964 नुसार वर्जजत प्रयोजने वगळता शासकीय कामकाज 100 % मराठी
भाषेतून करणे आवश्यक आहे . तर, दत्रभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यादरतील सवध
कायालये/मांडळे /सावधजदनक उपक्रम याांनी मराठीचा वापर करणे अदनवायध आहे . तरी याप्रमाणे योग्य कायधवाही
होत आहे काय याबाबत पांधरवड्याच्या दनदमत्ताने सवध कायालय प्रमुखाांनी आढावा घ्यावा.
सवध मांत्रालयीन दवभागाांनी त्याांच्या दवभागात व दवभागाच्या अदधपत्याखालील सवध क्षेदत्रय कायालयाांना
“मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा” साजरा करण्याबाबत दि.10.12.2018 पूवी आिे श द्यावेत व त्याची प्रत मराठी
भाषा दवभागास अग्रेदषत करावी.
या कायधक्रमासाठी येणारा खचध सांबदां धत दवभागाांनी/कायालयाांनी चालू दवत्तीय वषात
कायालयीन खचासाठी मांजूर करण्यात आलेल्या अनुिानातून भागवावा.
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सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201812051108426633 असा आहे . हे पदरपत्रक
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,.

Aparna Arvind
Gawde

Digitally signed by Aparna Arvind Gawde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi
Language Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248c583b5e7f565fb8f43
97eae617484fa00c420b9d8820, cn=Aparna Arvind
Gawde
Date: 2018.12.05 11:32:25 +05'30'

( अपणा गावडे )
सह सदचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सदचव,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सदचव
3. मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव
4. मा.मुख्य सदचव / अपर मुख्य सदचव / प्रधान सदचव / सदचव, सवध मांत्रालयीन दवभाग,
5. दवरोधी पक्ष नेते, दवधानपदरषि/दवधानसभा, दवधानमांडळ, मुांबई (पत्राने)
6. सवध दवधानसभा सिस्य/दवधानपदरषि सिस्य/मराठी भाषा सदमती सिस्य, दवधानमांडळ,
मुांबई (पत्राने)
7. सवध दवभागीय आयुक्त
8. सवध दजल्हादधकारी
9. कुलगुरु, सवध दवद्यापीठे
10.सवध दजल्हा पदरषिाांचे मुख्य कायधकारी अदधकारी,
11.दशक्षण सांचालक (प्राथदमक /माध्यदमक/उच्च माध्यदमक/प्रौढ दशक्षण व अल्पसांख्याांक), महाराष्ट्र
राज्य, पुणे,
12.सांचालक (उच्च दशक्षण, तांत्र दशक्षण, व्यवसाय दशक्षण, ग्रांथालये ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13.प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई (पत्राने),
14.प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई (पत्राने),
15. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई.
16. सदचव, महाराष्ट्र दवधानमांडळ सदचवालय, दवधानसभा, दवधानभवन, मुांबई.
17. सदचव, महाराष्ट्र दवधानमांडळ सदचवालय, दवधानपदरषि, दवधानभवन, मुांबई,
18.सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने),
19. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुांबई,
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20.

अदधिान व लेखा अदधकारी, मुांबई,

21.

दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मुांबई,

22.

भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांद्रे (पूव)ध , मुांबई,

23.

सदचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी दवश्वकोश दनर्जमती मांडळ, मुांबई,

24.

सदचव, महाराष्ट्र राज्य सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ, मुांबई,

25.

सांचालक, राज्य मराठी दवकास सांस्था, मुांबई,

26.

सवध दवभागीय सहायक भाषा सांचालक, पुणे / नागपूर / औरांगाबाि / नवी मुांबई,

27.

सवध केंद्रीय कायांलयाांची मुख्यालये / बँका, दवमा कांपन्या व सावधजदनक उपक्रम
याांची मुख्यालये/ रेल्वे/ दवमान वाहतूक याांची मुख्यालये (स्वतांत्र पत्राद्वारे)

28.

सवध मांत्रालयीन दवभाग

29.

दनवडनस्ती (भाषा-2).
-------------------

पदरदशष्ट्ट
1) मराठी भाषेसांबध
ां ी, वाड्.मयासांबध
ां ी दवदवध पदरसांवाि /व्याख्याने / कायधशाळा / दशदबरे / कवी सांमेलन/ एकाांदकका/
बालनाट्ये/ नाटके/ पुस्तक प्रकाशन समारां भ/सादहत्य पुरस्कार दवतरण याांचे आयोजन
2) स्पधा - मराठी भाषेत दनबांध/प्रश्नमांजुषा/हस्ताक्षर/शुद्धलेखन/वक्तृत्व/घोषवाक्ये/अदभवाचन/वािदववाि/ अांताक्षरी/
काव्यशास्त्र दवनोि
3) मराठी वाचन सांस्कृती वाढावी यादृष्ट्टीने मराठी भाषेतील तज्ज्ञ व्यक्ती/लेखक/वक्ते याांच्याकडू न मागधिशधन तसेच
नामवांत लेखकाांना बोलावून "सांवाि लेखकाांशी" अशा स्वरूपाच्या कायधक्रमाांचे आयोजन
4) ग्रांथ प्रिशधन, ग्रांथदिडी, कथाकथन, काव्य वाचन, मादहतीपट इत्यािी सादहत्त्यक व साांस्कृदतक कायधक्रमाांचे
आयोजन
5) पुस्तकाचे गाांव दभलार येथील प्रकल्पास भेट:- आयोजनासाठी सांचालक, राज्य मराठी दवकास सांस्था, मुांबई,
िू .क्र.22631325, ई-मेल :- rmvs_mumbai@yahoo.com तसेच प्रकल्प कायालय, मु.पो. दभलार,
िू .क्र.02168-250111 याांच्याशी सांपकध साधावा. यासांिभात अदधक मादहती www.pustakanchgaav.in ( मराठी )
व www.pustakanchgaav.com (इांग्रजी ) या सांकेतस्थळावरून घ्यावी.
6) वेगवेगळ्या क्षेत्रात यशस्वी असणा-या मराठी भादषक व्यक्तींचा सत्कार, मुलाखती याांचे आयोजन
7)

राज्यातील अमराठी भादषकाांना मराठी भाषेचा सुलभ पध्ितीने पदरचय करुन िे ण्याच्या दृष्ट्टीने कायधशाळा/ भादषक
स्पधा इत्यािीचे आयोजन
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8) मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता दनमाण करण्याकदरता सांबदां धत कायालयाांनी सांकेतस्थळे , आकाशवाणी,
िू रिशधन, खाजगी िू रदचत्रवादहन्या, एफ.एम.रे दडओ, स्थादनक केबल नेटवकध, फेसबुक, दिटर, व्हॉट्सॲप इ. अशा
आधुदनक प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-श्राव्य सांिेश प्रसारण
9) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व सांवधधन यासाठी दवदवध मागानी स्वयांप्रर
े णेने काम करणा-या व्यक्ती/सांस्था याांच्या
कायास प्रोत्साहन िे ण्यासाठी त्याांच्या कायाचा गौरव/सत्कार
10) मराठी दवदकदपदडयावर लेखन करण्याच्या प्रदशक्षण वगाचे आयोजन दवदकपीदडया हा इांटरनेटवरील मादहतीचा ज्ञानसागर असून तो जनमानसात रुजला आहे . आजदमतीला
288 भाषाांमध्ये एकमेकाांच्या सहकायातून हा मुक्त ज्ञानकोशाचा प्रकल्प दवकदसत होत आहे. कोणतीही मादहती
आवश्यक असली की हल्ली आपण लगेच इांटरनेटवर त्या मादहतीचा शोध घेतो. परां तु, इांटरनेटवरील दवशाल अशा या
ज्ञानसागरात अन्य भाषाांच्या तुलनेत मराठी दवदकपीदडयावर खुपच कमी प्रमाणात मादहती उपलब्ध आहे . यासाठी
आपण मराठी दवदकदपडीयावर आपले खाते उघडू न आपल्याला मादहत असलेली आपल्या गावाबद्दलची मादहती,
लेख, कदवता इत्यािी दलखाण करु शकतो. आपले हे दलखाण दवदकदपडीयावर जगभरातील व्यक्ती पाहू शकतील.
दवकीदपडीयावर दलखाण करण्यामुळे आपली मायबोली सवधिूर पोहोचेल. राज्यातील खेडोपाड्यातील
दवद्याथी/नागरीक याांनी जरी दवदकदपडीयावर मादहती शोधली तरी त्याांना ती मराठीतून उपलब्ध होईल आदण
महाराष्ट्राच्या प्रगतीला हातभार लागेल.
दवदकदपदडयाचे प्रदशक्षण आयोदजत करण्यासाठी सांचालक, राज्य मराठी दवकास सांस्था, मुांबई, मेल rmvs_mumbai@yahoo.com

िू .क्र.22631325, श्री.सुबोध कुलकणी, सेंटर फॉर इांटरनेट ॲण्ड सोसायटी

email-subodhkiran@gmail.com भ्रमणध्वनी क्र. 9422907330 याांच्याशी सांपकध साधावा.
*************
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