
राज्याचे पुढील 25 वषाचे मराठी भाषा 
ववषयक धोरण ठरववण्यासाठी भाषा 
सल्लागार सवमतीमार्फ त ववभागवार 
सहववचार बैठका घेण्यास मंजूरी देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणफय क्रमांकः भासस-2012/प्र.क्र.72/भाषा-4 
मंत्रालय, मंुबइ - 400 032 
तारीख: 12 एवप्रल, 2013. 

वाचा :  
1) शासन वनणफय सा.प्र.ववभाग,क्रमाकं : भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब, वद.22/06/2010. 
2) शासन वनणफय, मराठी भाषा ववभाग, क्रमाकं : भासस-2011/प्र.क्र.228/20-ब, 

वद.07/04/2011. 
3) शासन वनणफय, मराठी भाषा ववभाग, क्रमाकं : भासस-2011/प्र.क्र.29 (भाग-2)/भाषा-2, 

वद.09/04/2012. 
4) भाषा सचंालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य याचंे पत्र क्र.भासस-

2012/2011/5-6, वद.29/10/2012. 

प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्याचे  पुढील 25 वषातील मराठी भाषेचे धोरण ठरववणे, भाषा ऄवभवृद्धीसाठी 

नवनव े ईपाय व कायफक्रम सूचववणे व या ऄनुषंगाने शासनाला मागफदशफन करण्यासाठी भाषा 
संचालनालया ऄंतगफत कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार सवमती संदभावधन सामान्य प्रशासन ववभाग 
शासन वनणफय वद.22 जून,2010 ऄन्वये गठीत करण्यात अली अहे. या सवमतीचे ऄध्यक्ष मा. न्या. 
नरेंद्र चपळगावकर यानंी वदलेल्या राजीनाम्यामुळे वरक्त झालेल्या ऄध्यक्ष पदावर डॉ.नागनाथ 
कोत्तापल्ले याचंी वनयुक्ती संदभावधन शासन वनणफय वद.9 एवप्रल,2012 ऄन्वये करण्यात अली अहे. 

सवमतीच्या कायफकक्षते येणारे ववषय, त्याचा प्राधान्यक्रम  व नेहमीचे कामकाज ठरववण्यासाठी 
भाषा सल्लागार सवमतीऄंतगफत  स्थायी सवमती संदभावधन वद.7 एवप्रल,2011 च्या शासन वनणफयान्वये 
स्थापन करण्यात अली अहे. या  सवमतीच्या बैठकीत "भाषा धोरण ऄवधकावधक प्रावतवनवधक व 
विकाउ स्वरुपाचे व्हाव ेम्हणनू भाषा सल्लागार सवमतीने राज्यातील वनरवनराळया ववभागातील तज्ञ 
व मराठी भावषकाचंी मते जाणनू घेउन बृहतअराखडा सादर करावा व त्याऄनुषंगाने ववभागवार 
बैठका व त्यानंतर वजल्हावनहाय पवरषदा घ्याव्यात ऄसा ठराव करण्यात अला".  या ठरावानुसार  
सद्य:स्स्थतीत मंुबइ, पुणे, नावशक, औरंगाबाद, ऄमरावती व नागपूर ऄशा एकूण 6 ववभागामध्य े
सहववचार बैठका घेण्याकरीता त्या त्या ववभागाच्या संयोजकानंा स्थावनक लेखक, प्राध्यापक/वशक्षक 



शासन ननर्णय क्रमाांकः भासस-2012/प्र.क्र.72/भाषा-4 

 

पषृ्ठ 4 पैकी 2  
 

अवण मराठी भाषा तञ आ.मान्यवरासंोबत बैठकाचंे अयोजन करण्यास मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन होता.  

शासन वनणफय:  
राज्याचे पुढील 25 वषाचे मराठी भाषा ववषयक धोरण ठरववण्यासाठी भाषा सल्लागार 

सवमतीस मंुबइ, पुणे, नावशक, औरंगाबाद, ऄमरावती व नागपूर ऄशा एकूण 6 ववभागामध्ये सहववचार 
बैठका घेण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत अहे. सवमतीचे ऄध्यक्ष डॉ.नागनाथ कोत्तापल्ले याचं्या 
सल्यानुसार भाषा सल्लागार सवमतीतील सदस्यांमधून ववभागाचे संयोजक वनवित करण्यास व ते ते 
संयोजक ववभागवार बैठकाचंे स्थळ वळे व वदनाकं वनवित करुन स्थावनक लेखक, प्राध्यापक/वशक्षक 
अवण मराठी भाषा तञ ऄशा जास्तीत जास्त 50 मान्यवराचंा प्रत्येकी एका बैठकीमध्ये सहभाग घेउन 
बैठकाचंे अयोजन करण्यासही शासन मान्यता देण्यात येत अहे.  या 6 बैठका हे अदेश वनगफवमत 
झाल्याच्या वदनाकंापासून ऄंदाजे दोन मवहन्याच्या कालावधीत घेण्यात येतील व या बैठकाबंाबतचा 
ऄहवाल सवफ संबंवधत संयोजक भाषा सल्लागार सवमतीस सादर करतील. 
2.  ववभागवार बैठका घेण्यासाठी सवमतीचे ऄध्यक्ष व सदस्य यानंा प्रचवलत वनयमानुसार भत्ते 
ऄनुञये राहतील. तसेच बैठकीमध्ये सहभागी होणाऱ्या स्थावनक लेखक, प्राध्यापक/वशक्षक अवण 
मराठी भाषा तञ यानंा त्या त्या ववभागाच्या स्थावनक दरानुसार जवळच्या मागाचे प्रवास भाडे ऄनुञेय 
राहील. 
3. वरीलप्रमाणे एकूण 6 सहववचार बैठका घेण्यासाठी येणारा ऄपेवक्षत खचफ रु.2,70,000/- 
(रुपये दोन लाख सत्तर हजार र्क्त) या मयादेपयंत करण्यास व बैठकीत सहभागी होणाऱ्या स्थावनक 
मान्यवरांना त्या त्या ववभागाच्या स्थावनक दरानुसार बैठकीच्या वदनाकंास प्रवास भाडे ऄदा करण्यास 
याव्दारे मंजूरी देण्यात येत अहे.   
4. या वप्रत्यथफ होणारा खचफ "मागणी क्रमाकं झेडएर्-01, 2052, सेके्रिवरएि-सवफसाधारण सेवा, 
090, सेके्रिवरएि, (00) (02) भाषा संचालक संगणक साकेंताकं क्रमाकं 2052 5063 या 
लेखावशषाखालील प्रवासासाठी होणारा खचफ  "11 देशातंगफत प्रवास खचफ" या ईविष्ट्िाखाली अवण 
आतर खचफ "13 कायालयीन खचफ" या ईविष्ट्िाखाली  सन 2013-14 या अर्थथक वषात मंजूर 
ऄसलेल्या ऄनुदानातून भागववण्यात येइल.  
5. हे अदेश ववत्त ववभागाच्या ऄनौपचारीक संदभफ क्र. 261/13/व्यय-4, वद.16/3/2013 ऄन्वये 
प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार वनगफवमत करण्यात येत अहे.  
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6. सदर शासन वनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 201304151549339233 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीिल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 ( ल. वश. देठे ) 
   ईप सवचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रवत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे प्रधान सवचव, 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य सवचव, 
3. मा.ईपमुख्यमंत्री याचंे सवचव, 
4. सवफ मा.मंत्री व राज्यमंत्री याचंे स्वीय सहायक, 
5. प्रबंधक, मूळ शाखा, ईच्च न्यायालय, मंुबइ (पत्राने), 
6. प्रबंधक, ऄपील शाखा, ईच्च न्यायालय, मंुबइ (पत्राने), 
7. सवचव, पयफिन व सासं्कृवतक कायफ ववभाग, याचंे स्वीय सहायक, 
8. सवचव, मराठी भाषा ववभाग, याचंे स्वीय सहायक, 
9. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग, मंुबइ (पत्राने), 
10. महालेखापाल (लेखा व ऄनुञयेता) महाराष्ट्र-1, मंुबइ/महाराष्ट्र-2, नागपूर, 
11. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मंुबइ/महाराष्ट्र-2, नागपूर, 
12. ऄवधदान व लेखा ऄवधकारी, मंुबइ, 
13. वनवासी लेखा परीक्षा ऄवधकारी, मंुबइ, 
14. सवफ मंत्रालयीन ववभाग, 
15. ववत्त ववभाग (व्यय-4,सेवा-5,सा.उ. व वववनयम व ऄथफसंकल्प-14) 
16. मराठी भाषा ववभागातील सवफ कायासने. 
17. संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ, 
18.सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, नवी मंुबइ/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19.संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था, मंुबइ  
20. संचालक, दशफवनक ववभाग, मंुबइ  
21. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य अवण संस्कृती मंडळ, मंुबइ   
22. सवचव, महाराष्ट्र राज्य ववश्वकोश वनर्थमती मंडळ, मंुबइ  
23. ऄध्यक्ष व सवफ संबंवधत सदस्य, भाषा सल्लागार सवमती (भाषा संचालनालयामार्फ त) 

प्रत- वनवड नस्ती. 
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