
 

 

ज्येष्ठ कवी वव.वा.विरवाडकर उर्फ  
कुसुमाग्रज  याांचा वदनाांक 27 रे्ब्रवुारी 
हा जन्मवदवस, “मराठी भाषा गौरव 
वदन” म्हणनू साजरा करणेबाबत. 

महाराष्र िासन 
मराठी भाषा ववभाग 

िासन पवरपत्रक क्रमाांकः मभावद-1015/प्र.क्र.18/2015/भाषा-3, 
मादाम कामा मागफ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
तारीख: 25 रे्ब्रवुारी, 2015. 

 
वाचा :  मराठी भाषा ववभाग, िासन वनणफय क्र.मभावद-1012/प्र.क्र.88/2012/भाषा-3, 

वदनाांक 21 जानेवारी, 2013. 
  

पवरपत्रक :  
 
श्री.वव.वा.विरवाडकर उर्फ  कुसुमाग्रज याांनी महाराष्राच्या साांस्कृवतक क्षते्रामध्ये मोलाचे 

योगदान वदले असून मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा होण्यासाठी अथक पवरश्रम घेतले आहेत. आपल्या 
मातृभाषेबद्दल गौरव म्हणून आवण त्याांच्या स्मृतीला अवभवादन म्हणनू श्री.वव.वा.विरवाडकर उर्फ  
कुसुमाग्रज याांचा जन्मवदन वदनाांक 27 रे्ब्रवुारी हा वदवस “मराठी भाषा गौरव वदन” म्हणनू साजरा 
करण्याच्या सूचना यापूवी वदनाांक 21 जानेवारी, 2013 च्या िासन वनणफयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
सदर िासन वनणफयास अनुसरुन राज्यातील सवफ मांत्रालयीन ववभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख याांनी 
वदनाांक 27 रे्ब्रवुारी रोजी मराठी भाषा व सावहत्य ववषयक खालील ववववध उपक्रम आयोवजत करुन 
समारांभपूवफक मराठी भाषा गौरव वदन सोहळा साजरा करण्याबाबत पुन्हा सूवचत करण्यात येत आहे.   

 
(1) सकस सावहत्याची, नव्या मावहतीची, आधुवनक ववज्ञान व तांत्रज्ञानाची मराठीतील पुस्तके 

वाचकाांपयंत पोहोचववण्याच्या हेतूने राज्यभर ग्रांथप्रदिफन / ग्रांथोत्सव / ग्रांथददडी आयोवजत 
करणे. 

(2) िाळा / महाववद्यालय / िासकीय व वनमिासकीय कायालये / खाजगी सांस्थाांमध्ये ववववध 
स्तरावर स्पधा आयोवजत करणे. 

(3) मराठी भाषा गौरव वदनावनवमत्त िासनाच्या ववववध उपक्रमाांना प्रवसध्दी देणे. 
(4) आकािवाणी व दूरदिफनवरुन सादर करण्यात येत असलेल्या मावहती व जनसांपकफ  

महासांचालनालयाच्या प्रायोवजत कायफक्रमामध्ये मान्यवराांच्या मुलाखती, पवरसांवाद आयोवजत 
करणे. 

(5) राज्यातील सवफ प्राथवमक व माध्यवमक िाळाांमधून मराठी भाषा सावहत्य आवण सांस्कृती 
ववषयक स्पधा (वनबांध, वक्तृत्व इ.) आयोवजत करणे. 

कृ.मा.प. 
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2. सवफ मांत्रालयीन ववभाग, ववभागीय आयुक्त, सवफ वजल्हावधकारी व मुख्य कायफकारी अवधकारी 
याांनी आपआपल्या ववभागातील कायफक्षते्रातील सांबांवधताांचे सहकायफ घेऊन हा सोहळा पार पाडण्यासाठी 
सवफ अवधकारी / कमफचारी याांना सहभागी करुन घ्याव.े 
  
3. सदर उपक्रमाांकरीता होणारा खचफ, प्रत्यके ववत्तीय वषात सांबांवधत लेखाविषाखाली कायालयीन 
खचासाठी मांजूर होणाऱ्या तरतूदीतून भागववण्यात यावा. 
  
4. सदर पवरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आल ेअसून, त्याचा सांगणक सांकेताांक क्र.201502251605075833 असा आहे. हे पवरपत्रक 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
     

   महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नाांवाने, 

  ( अपणा अ.गावडे )  
 उप सवचव, महाराष्र िासन  

प्रवत, 
1. मा.राज्यपालाांच ेसवचव, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सवचव, 
3. सवफ मा.मांत्री याांच ेस्वीय सहायक, 
4. सवफ मा.राज्यमांत्री याांच ेस्वीय सहायक, 
5. अवधदान व लेखावधकारी, मुांबई, 
6. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
7. िासनाच ेसवफ अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, 
8. महासांचालक, मावहती व जनसांपकफ  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई (दूरदिफन / आकािवाणी / वृत्तपत्रे /  

वभत्तीपत्रके या माध्यमातून ववस्तृत प्रवसध्दी देण्यासाठी) 
9. सवफ मांत्रालयीन ववभाग (त्याांच्या अवधपत्याखालील सवफ कायालयाांना सूचना देण्याबाबत) 
10. सवफ ववभागीय आयुक्त, 
11. सवफ वजल्हावधकारी, 
12. सवफ वजल्हा पवरषदाांच ेमुख्य कायफकारी अवधकारी, 
13. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, बाांद्रा, मुांबई, 
14. अध्यक्ष / सवचव, महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
15. अध्यक्ष / सवचव, महाराष्र राज्य ववश्वकोि वनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
16. सांचालक / प्रिासकीय अवधकारी, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई, 
17. मराठी भाषा ववभाग / सवफ कायासने, 
18. वनवड नस्ती (भाषा-3). 
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