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प्रस्तािना :- 
परदेशात राहर्ाऱ्या मराठी नागखरकानंा; मराठी भाषा, सासं्कृखतक कायण, खशक्षर्, आरोग्य, 

ग्रामखिकास, कौशल्य-खिकास, माखहती तंत्रज्ञान, पयणटन, िने, पयािरर्, माखहती आखर् जनसंपकण  
इत्यादी िात्यातंगणत खिखिध योजना आखर् उपक्रमामंध्ये गुर्ित्तािाढीसाठी योगदान देण्याची इच्छा 
असते. मात्र अशा योजना, कल्पना नेमक्या कोर्ापयंत आखर् कशा पद्धतीने पोहोचिाव्यात, याखिषयी 
ते अनखभज्ञ असतात. भारतात आल्यानंतर उपलब्ध असर्ारा मयाखदत िळे पाहता, त्याचं्या मनातील 
कल्पना जार्नू घेण्यासाठी आखर् त्यानुसार पुढील कायणिाहीसाठी त्याचंी सोय लक्षात घेऊन काम 
करर्ारी एिादी स्ितंत्र यंत्रर्ा खनमार् करण्याचा, ज् यायोगे परदेशातील महाराष्ट्रीयन व्यक्ती 
महाराष्ट्र शासनाच्या खिखिध योजनाचं्या गुर्ित्तािाढीसाठी सहाय्य करू शकतील / आपल्या 
अनुभिाचा लाभ त्या त्या िात्याला देऊ शकतील या उदे्दशाने राज्य मराठी खिकास संस्थेच्या 
माध्यमातून “बृहन्महाराष्ट्र मंडळ - एक खिडकी योजना” कायान्न्ित करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
खिचाराधीन होता. 

 

शासन खनर्णय :- 
या शासन खनर्णयान्िये बृहन् महाराष्ट्रातील (परदेशातील) मराठी जनतेला, राज्याच्या खिकास 

योजनाचंी, उपक्रमाचंी ि या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या संधींची माखहती सुलभपरे् प्राप्त व्हािी, 
या खिकासाच्या योजना ि उपक्रमातंील खिखिध बाबींमध्ये बौखद्धक / शैक्षखर्क / सामाखजक / आर्थथक 
सहभाग घेण्यासाठी इच्छुक व्यक्तींना एकाच खठकार्ी सहभाग नोंदिता यािा, याकखरता राज्य मराठी 
खिकास संस्थेच्या स्तरािर “बृहन्महाराष्ट्र मंडळ - एक खिडकी योजना” कायान्न्ित करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

 

2. कौशल्य खिकास ि उद्योजकता खिभाग, पयािरर् खिभाग, मखहला ि बालखिकास खिभाग, 
उच्च ि तंत्र खशक्षर् खिभाग, शालेय खशक्षर् ि क्रीडा खिभाग, सािणजखनक आरोग्य खिभाग, सामान्य 
प्रशासन  खिभाग, पयणटन ि सासं्कृखतक कायण खिभाग, महसूल ि िन खिभाग, ग्रामखिकास खिभाग तसेच 
माखहती ि जनसंपकण  महासंचालनालय ि माखहती तंत्रज्ञान या खिभागाचं्या योजनाचंी व्यिहायणता 
तपासण्याचा आखर् त्याखिषयी खनर्णय घेण्याचा अखधकार संबंखधत खिभागानंाच असेल.  

 

3. बृहन्महाराष्ट्रातील (परदेशातील) व्यक्तींकडून प्राप्त होर्ाऱ्या सूचना, प्रस्ताि इ.िर िळेीच 
कायणिाही करण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय खिभागाने त्या त्या खिभागाच्या स्तरािर उप-सखचि 
दजाच्या अखधकाऱ्याची समन्िय अखधकारी म्हर्नू खनयुक्ती करािी. 
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4. राज्य मराठी खिकास संस्थेने, भारताबाहेरील मराठी जनाकंडून प्राप्त होर्ाऱ्या सूचना ि 
प्रस्तािाच्या संदभात मंत्रालयीन प्रशासकीय खिभागातील संबंखधत समन्िय अखधकाऱ्याशंी समन्िय 
साधािा. संस्थेच्या या कामकाजात सिण प्रशासकीय खिभागांनी सकारात्मक सहकायण कराि.े 

 

5.   प्रशासकीय खिभागानंी खनयुक्त केलेल्या समन्िय अखधकाऱ्याचंा तपखशल तसेच त्या 
खिभागाचं्या योजनाचंी माखहती उपलब्ध करुन देण्यासाठी ि संबंखधत व्यक्तींना त्यानंी एिाद्या 
खिभागाकडे पाठखिलेल्या प्रस्तािाची सद्य:न्स्थती कुठूनही पाहता येरे् शक्य व्हाि े यासाठी राज्य 
मराठी खिकास संस्थेने सदर योजनेसाठी प्रथम स्ितंत्र सकेंतस्थळ खनमार् कराि े ि या 
संकेतस्थळासाठी लोकाचंा खमळर्ारा प्रखतसाद लक्षात घेऊन मोबाईल ॲप ची खनर्थमती करािी.  

 

6. या योजनेची अंमलबजािर्ी करण्याकरीता राज्य मराठी खिकास संस्थेने संस्थेच्या खिखहत 
कायणपध्दतीनुसार बॅक ऑफीस ि संगर्क यंत्रर्ा कायान्न्ित करािी तसेच याकरीता आिश्यक 
अद्ययाित दोन संगर्क संच िरेदी करण्याची ि कंत्राटी पध्दतीिर दोन कमणचारी नेमण्याची 
कायणिाही करािी. 
 यासाठी होर्ारा िचण मागर्ी क्र.झेडएफ-02, मुख्य लेिाशीषण-2205-कला ि संस्कृती - (02) 
(योजनातंगणत योजना) (02) (01) - राज्य मराठी खिकास संस्था (2205 3205) 31, सहायक अनुदाने 
(ितेनेतर) (योजनातंगणत) या अंतगणत मंजूर होर्ा-या अनुदानातून भागखिण्यात यािा.  

 

७. हा शासन खनर्णय,  खित्त खिभाग, शासन खनर्णय क्र.खिअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/खिखनयम, 
भाग-2, खदनाकं 17 एखप्रल, २०१५ अन्िय,े खित्तीय अखधकार खनयमपुन्स्तका 1978, भाग-पखहला, 
उपखिभाग-तीन, अनुक्रमांक-4, पखरच्छेद-27 (2) मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय  खिभागानंा प्रदान 
करण्यात आलेल्या खित्तीय अखधकाराच्या मयादेत खनगणखमत करण्यात येत आहे.  

 

८. सदर शासन खनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201706141227212133 असा आहे. हा आदेश 
खडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाखंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
 ( िषा अ. जोशी ) 
 कायासन अखधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सखचि, मंत्रालय, मंुबई, 
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) याचंे खिशेष कायण अखधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
3. महालेिापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेिा पखरक्षा / लेिा अनुज्ञयेता), मंुबई / नागपूर, 
4. अखधदान ि लेिा अखधकारी, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. खनिासी लेिा पखरक्षा अखधकारी, मंुबई, 
6. प्रधान सखचि (मराठी भाषा) याचंे स्िीय सहायक,मंत्रालय, मंुबई, 
7. प्रधान सखचि, कौशल्य खिकास ि उद्योजकता खिभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
8. प्रधान सखचि, पयािरर् खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
9. प्रधान सखचि, मखहला ि बाल खिकास खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
10. प्रधान सखचि, उच्च ि तंत्र खशक्षर् खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
11. प्रधान सखचि, शालेय खशक्षर् ि क्रीडा  खिभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
12. प्रधान सखचि, सािणजखनक आरोग्य खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
13. प्रधान सखचि (माखहती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
14. सखचि, पयणटन ि सासं्कृखतक कायण खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
15. सखचि (माखहती ि जनसंपकण ), सामान्य प्रशासन खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
16. सखचि (िने), महसूल ि िन खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
17. सखचि, ग्रामखिकास खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
18. महासंचालक, माखहती ि जनसंपकण  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई, 
19. उप सखचि, मराठी भाषा खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
20. संचालक, भाषा संचालनालय, मंुबई, 
21. संचालक, राज्य मराठी खिकास संस्था, मंुबई, 
22. सखचि, महाराष्ट्र राज्य साखहत्य आखर् संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
23. सखचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी खिश्वकोश खनर्थमती मंडळ, मंुबई, 
24. खनिड नस्ती. 
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