केंद्र शासनाच्या ननकषाांनुसार मराठी भाषेला
अनभजात भाषेचा दजा दे ण्याबाबत गठीत
करण्यात
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महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा नवभाग
शासन ननणणय क्रमाांकः अनभजा-2012/प्र.क्र.22/भाषा-4,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
तारीख: 12 माचण, 2013.

वाचा :
1) शासन ननणणय क्रमाांकः मभाअ-2011/प्र.क्र.38 (भाग-2)/भाषा-2, नदनाांक 10.01.2012.
2) शासन ननणणय क्रमाांकः मभाअ-2011/प्र.क्र.38 (भाग-2)/भाषा-2, नदनाांक 18.06.2012.
3) शासन ननणणय क्रमाांकः मभाअ-2011/प्र.क्र.38 (भाग-2)/भाषा-2, नदनाांक 14.08.2012.
4) शासन

शुध्दीपत्रक

क्रमाांकः

मभाअ-2011/प्र.क्र.38

(भाग-2)/भाषा-2,

नदनाांक

18.09.2012.

प्रस्तावना :
मराठी भाषेला अनभजात भाषेचा दजा नमळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ननकषानुसार
अभ्यासपूणण / सवंकष प्रस्ताव तयार करण्यासाठी व त्याअनुषांगाने शासनास उनचत नशफारशींसह
अहवाल / प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शासनाने या नवभागाच्या सांदभण क्र. 1 च्या शासन ननणणयान्वये
प्रा.रांगनाथ पठारे याांच्या अध्यक्षतेखाली 15 सदस्यीय सनमती गठीत केली आहे.
2.

मराठी भाषेला अनभजात भाषेचा दजा नमळण्यासाठी राज्यातील तज्ञ अभ्यासक /

व्यक्तींकडू न त्याांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या मराठी भाषेसांदभातील शोध लेख व त्याअनुषांगाने
असलेले पुरावे सादर करण्याबाबत शासन स्तरावरुन आवाहन करण्यात आले होते. शासनाच्या
आवाहनानुसार राज्यातील मराठी भाषेचे अभ्यासक / तज्ञ व्यक्तींकडू न यासांदभात शोधलेख व
प्रस्ताव सदर सनमतीकडे प्राप्त होत आहे त. त्यामुळे त्याांच्याकडू न प्राप्त होणाऱ्या शोधलेखाचा व
प्रस्तावाचा अभ्यास करुन शासनास यासांदभातील अहवाल 3 मनहन्यात सादर करणे शक्य
नसल्याची बाब नवचारात घेऊन सदर सनमतीस अहवाल सादर करण्यासाठी सांदभण क्र. 2 च्या शासन
ननणणयान्वये नदनाांक 31 जुलै, 2012 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात आली होती. केंद्र शासनाने मराठी
भाषेला अनभजात भाषेचा दजा दे ण्याबाबत कळनवलेल्या ननकषाांची पूतणता करण्यासाठी मराठी या
प्राचीन भाषेचे सातत्याने ननमाण झालेले श्रेष्ट्ठ सानहत्य साांगणारे पुरावे गोळा करणे, त्या दृष्ट्टीने ग्रांथ,
ताम्रपट, नशलालेख, कोरीव लेख या प्रकारचे सानहत्य नवचारात घेऊन तसेच त्याांची सवांगीण छाननी
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करुन सवंकष प्रस्ताव सादर करण्यासाठी वरील सनमतीस सांदभण क्र. 3 च्या शासन ननणणयान्वये
नद.31 जानेवारी, 2013 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात आली होती.
3.

सनमतीचे मसुदा तयार करण्याचे काम पूणण झाले असून काही त्रुटी असल्यास त्या दु र

करण्याच्या दृष्ट्टीने छाननी सुरु आहे. अहवाल शासनास / केंद्र शासनास सादर करणे, त्यानांतर केंद्र
शासनास आवश्यक ते सवण पुरावे / दस्तऐवज सादर करण्यासाठी अांदाजे लागणारा अवधी इ. चा
नवचार करुन या सनमतीस मुदतवाढ दे ण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. त्यावर शासनाने
खालीलप्रमाणे ननणणय घेतला आहे.

शासन ननणणय:प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्स्थती नवचारात घेऊन मराठी भाषेला अनभजात भाषेचा दजा
नमळण्यासाठी गनठत करण्यात आलेल्या सनमतीस नद.31 मे, 2013 पयंत ककवा केंद्र शासनाकडू न
मराठीला अनभजात भाषेचा दजा प्राप्त होईपयंत (यापैकी जे आधी होईल तोपयंत) मुदतवाढ दे ण्यात
येत आहे.
2.

या नप्रत्यथण , सनमतीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्याांसाठी प्रवास भत्ता व दै ननक भत्त्यावरील

होणारा खचण 11 प्रवासभत्ता या उनिष्ट्टाखाली आनण सनमतीचा इतर खचण 13 कायालयीन खचण या
उनिष्ट्टाखाली

"मागणी

क्रमाांक

झेडएफ-1-2052-सेक्रेटनरएट,

सवणसाधारण

सेवा-00-090,

सेक्रेटनरएट (00) (01) मराठी भाषा नवभाग, सांगणक साांकेताांक 2052 5054" या लेखाशीषाखाली त्या
त्या नवत्तीय वषासाठी मांजूर असलेल्या अनुदानातून भागनवण्यात येईल.
3.

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201303121510131733 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Dethe
Lalita S
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( ल. नश. दे ठे )
उप सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सनचव,
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2.

मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सनचव,

3.

सवण मा.मांत्री व राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहायक,

4.

प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने),

5.

प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने),

6.

लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांचे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालय, मुांबई,

7.

सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने),

8.

सनचव, मराठी भाषा नवभाग याांचे स्वीय सहायक,

9.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2,नागपूर,

10. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2, नागपूर,
11. अनधदान व लेखा अनधकारी, मुांबई,
12. ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबई,
13. सवण मांत्रालयीन नवभाग,
14. नवत्त नवभाग (व्यय-4,सेवा-5,सेवा-6 व नवननयम),
15. मराठी भाषा नवभागातील सवण कायासने,
16. सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
17. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, नवी मुांबई/पुणे/औरांगाबाद/नागपूर,
18. सांचालक, राज्य मराठी नवकास सांस्था, मुांबई
19. सांचालक, दशणननका नवभाग, मुांबई
20. सनचव, महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण सांस्कृती मांडळ, मुांबई
21. सनचव, महाराष्ट्र राज्य नवश्वकोश ननर्ममती मांडळ, मुांबई
22. सवण सांबांनधत सदस्य.
2.

सवण मांत्रालयीन नवभागाांना नवनांती करण्यात येते की, सदर आदे श त्याांना आपापल्या

अनधपत्याखालील नवभाग प्रमुख तसेच कायालय प्रमुखाांच्या ननदशणनास आणावेत.
प्रत - ननवड नस्ती
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