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शासन पदरपत्रक क्रमाांक- मभादि- 2014/प्र.क्र.28/भाषा-2 
मािाम कामा मार्ध, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
दिनाांक :- 17 एदप्रल, 2014 

  

वाचा :-  
1) सामान्य प्रशासन दवभार्, शासन दनणधय क्र.मभावा-1096/116/प्र.क्र.7/96/20-ब, 

दिनाांक 10 एदप्रल, 1997.  
2) या दवभार्ाचा शासन दनणधय क्र. मभादि – 2012 / 183 / प्र.क्र.61 / भाषा-2, 

दि.12.4.2013. 
पदरपत्रक:- 
  मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी, दतचे सांवधधन व भरभराट होण्यासाठी प्रदतवषी दिनाांक 1 ते 15 
मे हा कालावधी “मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा” साजरा करण्याचा दनणधय शासनाने सांिभध क्र.2 येथील 
शासन दनणधयान्वये घेतला आहे. या कालावधीत मराठी भाषेशी सांबांधीत दवदवध कायधक्रम आयोदजत 
करावयाचे आहेत. सिर कायधक्रम सवध मांत्रालयीन दवभार्, त्याच्या अदधपत्याखालील मुांबईतील 
कायालये, सवध दजल्हादधकारी, सवध मुख्य कायधकारी अदधकारी, राज्यातील कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील कायालये/मांडळे/सावधजदनक उपक्रम व सवध खाजर्ी, व्यापारी बॅंकाांमध्ये दवदवध कायधक्रम 
आयोदजत करून साजरा करण्याबाबत सिर शासन दनणधयान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. 

यावषी  दि.1 मे ते 15 मे, 2014 या कालावधीत आचारसांदहतेचे दनयम लारू् असल्याने  “मराठी 
भाषा सांवधधन पांधरवडा” साजरा करताना आिशध आचारसांदहतेच्या दनयमाांचे पालन करण्याची िक्षता 
घेण्यात यावी. 
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सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201404191436142233 असा आहे. हा आिेश 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

( लदलता दश. िेठे ) 
उप सदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रदत, 
1. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई (पत्राने) 
2. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अदपल शाखा, मुांबई (पत्राने) 
3. प्रबांधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांचे कायालय, मुांबई. 
4. सदचव, महाराष्ट्र दवधानमांडळ, दवधान भवन, मुांबई, 
5. सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, मुांबई. 
6. सवध दवभार्ीय आयुक्त 
7. सवध दजल्हादधकारी  
8. सवध दजल्हा पदरषिाांचे मुख्य कायधकारी अदधकारी 
9. महालेखापाल-1 (लेखा व अनुजे्ञयता/ लेखा परीक्षा), मुांबई, 
10. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुजे्ञयता/ लेखा परीक्षा), नार्पूर 
11. अदधिान व लेखा अदधकारी, मुांबई 
12. दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मुांबई 
13. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
14. सदचव, महाराष्ट्र राज्य सादहत्य व सांस्कृती मांडळ, मुांबई 
15. सदचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी दवश्वकोश दनर्ममती मांडळ, मुांबई 
16. प्रशासकीय अदधकारी, राज्य मराठी दवकास सांस्था, मुांबई 
17. सवध दवभार्ीय सहायक भाषा सांचालक, पुणे/नार्पूर/औरांर्ाबाि/नवी मुांबई 
18. सवध मांत्रालयीन दवभार् (त्याांच्या अदधपत्याखालील सवध कायालयाांच्या दनिशधनास 

आणण्याच्या दवनांतीसह), 
19. सांग्रहाथध (भाषा-2)  

http://www.maharashtra.gov.in/

	राज्यामध्ये दिनांक 1 मे ते 15 मे हा कालावधी "मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा" म्हणून साजरा करणेबाबत.
	शासन परिपत्रक क्रमांक- मभादि- 2014/प्र.क्र.28/भाषा-2
	वाचा :-
	परिपत्रक:-


		2014-04-19T14:51:01+0530
	Dethe Lalita S




