
 
मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडा व भववष्यात भाषा 
ववकासाच्या अनुषंगाने राबवावयाच्या ववववर् 
कायधक्रमासाठी नवीन लखेाशीषास मान्यता 
देणेबाबत... 

 

महाराष्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणधय क्रमांकः मभापं-2015/प्र.क्र.141/भाषा-2 
मादाम कामा मागध, हुतात्मा राजगूरू चौक 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032 
वदनाकं :- 16 जानेवारी, 2016 

वाचा :-   
          1)  मराठी भाषा ववभाग, शासन वनणधय क्रमाकं : मभापं-2015/प्र.क्र.70/भाषा-2, वद. 22.07.2015 
 

प्रस्तावना :- 
मराठी भाषेचे वभैव जपण्यासाठी वतचे संवर्धन व भरभराट होण्यासाठी राज्यामध्ये                        

1 जानेवारी ते 15 जानेवारी हा कालावर्ी “मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडा” म्हणनू साजरा करण्याचा 
वनणधय वद.22 जुलै, 2015 च्या शासन वनणधयान्वये घेण्यात आला. सदर कालावर्ीत मराठी भाषेशी 
संबंर्ीत ववषयावर पवरसंवाद, कायधशाळा, तज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने, गं्रथप्रदशधन, कथाकथन, काव्यवाचन, 
मावहतीपट, वक्तृत्व, लेखनस्पर्ा इत्यादी कायधक्रम आयोवजत करावयाचे आहेत. 
 मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तसेच वाचनसंस्कृती वाढववण्यासाठी गं्रथ प्रदशधन, तज्ञ 
व्यक्तींची व्याख्याने इत्यादी ववववर् कायधक्रम ववभागामार्ध त राबववण्यात येत आहेत. सदर कायधक्रमाचंे 
आयोजन ववस्तृत प्रमाणात करण्याच्या अनुषंगाने कायधक्रमाची व्याप्ती व त्याचे योग्य वगीकरण करण्याच्या 
अनुषंगाने “मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडा” तसेच भववष्यात मराठी भाषा ववकासाच्या अनुषंगाने ववववर् 
कायधक्रम राबववण्यासाठी मराठी भाषा ववभाग (खुद्द) मध्ये स्वतंत्र लेखाशीषध नव्हते. त्यामुळे या योजनासंाठी 
वनर्ी मंजूर करुन घेता येत नव्हता.  सबब या ववभागाच्या अंतगधत सन 2016-17 पासून वरील योजनाचंा 
खचध भागववण्यासाठी नवीन लेखाशीषध मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या ववचारार्ीन होती. 

 

शासन वनणधय :-  
मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी "मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडा" तसेच भववष्यात 

मराठी भाषा ववकासाच्या अनुषंगाने ववववर् कायधक्रम राबववण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीषास 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सन 2016-17 पासून या लेखाशीषांतगधत आर्थथक बाबी हाताळण्यासही 
मान्यता देण्यात येत आहे.    
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मागणी क्रमांक झेडएर्-01 
 

2052 सेके्रटवरएट-सवधसार्ारण सेवा 
 

090-सवचवालय, 
 

(00)     (04)    मराठी  भाषा  प्रचार व प्रसार कायधक्रम, 
 
 

50- इतर खचध (योजनांतगधत योजना) 
 

 

संगणक साकेंताकं    (2052  5232) 

Demand No. ZF- 01 
 
 

2052 - Secretariat General Services 
 

 

090 - Secretariat 
 

 

(00) (04) Publicity and Expansion   

Programme of Marathi Language. 
 

 

50 - Other Expenditure (Plan Scheme) 
 

 

Computer Code (2052  5232) 

 
सदर शासन वनणधय वनयोजन ववभागाच्या अनौपचारीक सदंभध क्र. 198/1443, वदनाकं 

29.09.2015 व ववत्त ववभागाच्या अनौपचारीक संदभध क्र.3/अथध, वद. 4.1.2016 तसचे प्रर्ान 
महालेखाकार कायालय, महाराष्र -1 याचं्या अनौपचारीक संदभध क्र.ख.वव./चा -1/मराठी भाषा 
ववभाग/यूओआर-126/2015-16/903, वद.19.11.2015 अन्वये प्राप्त मंजुरीनुसार वनगधवमत करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन वनणधय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201601181440091233 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
           (वलना वव. रु्रू) 
 कायासन अवर्कारी, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सवचव,  
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रर्ान सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. सवध मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.मुख्य सवचव/सवध अपर मुख्य सवचव/प्रर्ान सवचव/सवचव सवध मंत्रालयीन ववभाग, 
5. प्रबरं्क, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई (पत्राने), 
6. प्रबरं्क, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने), 
7. प्रबरं्क, लोक आयकु्त आवण उप लोक आयुक्त कायालय, मंुबई, 
8. सवचव, महाराष्र ववर्ानमंडळ सवचवालय, ववर्ान भवन, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. सवचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने), 
10. सवध ववभागीय आयकु्त, 
11. सवध वजल्हावर्कारी, 
12. सवध वजल्हा पवरषदांच ेमुख्य कायधकारी अवर्कारी,  
13. महालेखापाल, महाराष्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई, नागपरू 
14. महालेखापाल, महाराष्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता),मंुबई, नागपरू, 
15. वरीष्ठ लेखा अवर्कारी/वट.एम., प्रर्ान महालेखापाल कायालय, लेखा व हक्कदारी,    महाराष्र-1,मंुबई  
16. वरीष्ठ लेखा अवर्कारी/वट.एम., प्रर्ान महालेखापाल कायालय, लेखा व हक्कदारी,  महाराष्र-2,नागपरू. 
17. अवर्दान व लेखा अवर्कारी, मंुबई 
18. वनवासी लेखा परीक्षा अवर्कारी, मंुबई 
19. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई, 
20. सवचव, महाराष्र राज्य सावहत्य व संस्कृती मंडळ, मंुबई 
21. सवचव, महाराष्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्थमती मंडळ, मंुबई, 
22. प्रशासकीय अवर्कारी, राज्य मराठी ववकास संस्था, मंुबई, 
23. सहायक भाषा सचंालक, ववभागीय कायालय, नवी मंुबई/ पणेु/नागपरू/औरंगाबाद 
24. अवर सवचव (1443), वनयोजन ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
25. अवर सवचव, (व्यय-4)/अथधसकंल्प-14, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
26. सवध मंत्रालयीन ववभाग  
27. सवध कायासने, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 

  28. वनवडनस्ती (भाषा-2)  
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