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दिनाांक 1 जानेवारी ते दिनाांक 15 जानेवारी, 
2018 या  कालावधीत  मराठी  भाषा  सांवधधन  
पांधरवडा साजरा करणेबाबत. 

 

महाराष्र शासन 
मराठी भाषा दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्रमाांक : मभापां-2017/प्र.क्र.109/भाषा-2 
मािाम कामा मागध, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032, 
दिनाांक : 23-11-2017 

 

वाचा:- मराठी भाषा दवभाग, शासन दनणधय क्रमाांक-मभापां-2015/प्र.क्र.70/भाषा-2, 
           दिनाांक 22 जुलै, 2015. 

 

: शासन पदरपत्रक : 
 

      मराठी भाषेचे वभैव जपण्यासाठी व भाषेच्या सांवधधनासाठी राज्यभर दिनाांक 1 जानेवारी ते               
15 जानेवारी हा कालावधी प्रदतवषी “मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा” म्हणनू साजरा करण्याचा दनणधय 
सांिभाधीन दिनाांक 22 जुल,ै2015 च्या शासन दनणधयान्वये घेण्यात आला आहे. त्या अनुषांगाने राज्यातील 
सवध शासकीय / दनमशासकीय कायालये / महामांडळे, राज्यातील कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील सवध 
कायालये / मांडळे / सावधजदनक उपक्रम, सवध खाजगी व व्यापारी बँका, सवध शैक्षदणक सांस्था / दवद्यापीठे / 
महादवद्यालये इत्यािी सवध सांस्थाांना दिनाांक 1 जानेवारी, 2018 ते 15 जानेवारी, 2018 या कालावधीत 
“मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा” साजरा करण्याबाबत पुढील प्रमाणे सूचना िेण्यात येत आहेत:- 

1) राज्यामध्ये मराठी भाषेचा राजभाषा म्हणनू सावधदत्रक वापर करण्याच्या दृष्टीने सिर पांधरवड्यात सवध 
सांस्था / कायालये याांनी दवदवध नादवन्यपूणध उपक्रमाांचे आयनजन कराव.े यामध्ये सवध मांत्रालयीन दवभाग 
व दवभागाच्या अदधपत्याखालील सवध क्षदेत्रय कायालये/ महामांडळे / स्थादनक सांस्था, राज्यातील कें द्र 
शासनाच्या अदधपत्याखालील सवध कायालये / महामांडळे / उपक्रम, सवध खाजगी व व्यापारी बँका याांनी 
सक्रीय सहभाग घ्यावा.   

2) सवध मांत्रालयीन दवभागाांनी आपले कायालय व दवभागाच्या अदधपत्याखालील सवध क्षदेत्रय कायालयाांना 
“मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा” साजरा करण्याबाबत सदवस्तर आिेश द्यावते.  

3) सवध शाळा व महादवद्यालये याांनी त्याांच्या स्तरावर सिर पांधरवड्यात भाषा सांवधधनाकदरता  दवदवध 
पदरसांवाि / व्याख्याने / स्पधा / कायधशाळा / दशदबर याांचे औदचत्यपूणध आयनजन कराव.े 

4) मराठी वाचन सांस्कृती वाढावी यादृष्टीने  सांबांदधत तज्ञ व्यक्तींकडून मागधिशधन तसेच ग्रांथ   प्रिशधन, 
कथाकथन, काव्य वाचन इत्यािीचे आयनजन कराव.े  

5) शाळा/महादवद्यालये याांनी आपल्या दवद्यार्थ्यांसदहत  पुस्तकाचे गाांव दभलार येथील प्रकल्पास भटे द्यावी. 
6) राज्यातील अमराठी भादषकाांना मराठी भाषेचा सुलभ पध्ितीने पदरचय करुन िेण्याच्या दृष्टीने 

कायधशाळा / स्पधा इत्यािीचे आयनजन कराव.े  
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7) दत्रभाषा सूत्रानुसार राज्यातील कें द्र शासनाच्या अखत्यादरतील सवध कायालये / मांडळे / सावधजदनक 
उपक्रम याांनी मराठीचा वापर करणे अदनवायध आहे. तरी याबाबतची जागरुकता दनमाण करण्याकदरता 
सिर कायालयाांनी या पांधरवड्यात दवदवध नादवन्यपूणध उपक्रमाांचे आयनजन कराव.े 

8) सवध खाजगी बँका / व्यापारी बँका याांनी आपापल्या कायालयाांतगधत मराठी भाषेसांबांधी वदैवध्यपूणध 
कायधक्रमाचे आयनजन कराव.े  

9) मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता दनमाण करण्याकदरता सांबांदधत कायालयाांनी आपल्या 
सांकेतस्थळाच्या माध्यमातून याबाबतचे सांिेश प्रसादरत करावते.   

 या कायधक्रमासाठी येणारा खचध सांबांदधत दवभागाांनी / कायालयाांनी चालू दवत्तीय वषात 
कायालयीन खचासाठी मांजूर करण्यात आलेल्या अनुिानातून भागवावा.  

      सिर शासन पदरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201711221657143533  असा आहे. हे पदरपत्रक 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने,            
        

 

                 ( राजश्री बापट ) 
            कायासन अदधकारी, महाराष्र शासन 

      प्रत, 

1) मा.राज्यपाल याांचे सदचव, 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सदचव. 
3) मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव. 
4) मा.मुख्य सदचव / अपर मुख्य सदचव / प्रधान सदचव / सदचव, सवध मांत्रालयीन दवभाग, 
5) दवरनधी पक्ष नेते, दवधानपदरषि/दवधानसभा, दवधानमांडळ, मुांबई (पत्राने). 
6) सवध दवधानसभा सिस्य/दवधानपदरषि सिस्य (पत्राने). 
7) सवध दवभागीय आयुक्त. 
8) सवध दजल्हादधकारी. 
9) कुलगुरु, सवध दवद्यापीठे. 
10) सवध दजल्हा पदरषिाांचे मुख्य कायधकारी अदधकारी, 
11) दशक्षण सांचालक (प्राथदमक / माध्यदमक / उच्च माध्यदमक / प्रौढ दशक्षण व अल्पसांख्याांक),   

महाराष्र राज्य, पुणे, 
12)  दशक्षण सांचालक (उच्च दशक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे, 
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13)  प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई (पत्राने), 
14)  प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई (पत्राने), 
15)  प्रबांधक, लनक आयुक्त व उप लनक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई. 
16)  सदचव, महाराष्र दवधानमांडळ सदचवालय, दवधानसभा, दवधानभवन, मुांबई. 
17)  सदचव, महाराष्र दवधानमांडळ सदचवालय, दवधानपदरषि, दवधानभवन, मुांबई, 
18)  सदचव, महाराष्र लनकसेवा आयनग, मुांबई (पत्राने), 
19)  महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुञयेता), मुांबई, 
20)  अदधिान व लेखा अदधकारी, मुांबई, 
21)  दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मुांबई, 
22)  भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांदे्र (पूवध), मुांबई, 
23)  सदचव, महाराष्र राज्य मराठी दवश्वकनश दनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
24)  सदचव, महाराष्र राज्य सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
25)  सांचालक, राज्य मराठी दवकास सांस्था, मुांबई, 
26)  सवध दवभागीय सहायक भाषा सांचालक, पुणे / नागपूर / औरांगाबाि / नवी मुांबई, 
27)  सवध कें द्रीय कायांलयाांची मुख्यालये / बँका व सावधजदनक उपक्रम याांची मुख्यालये (स्वतांत्र 

पत्राद्वारे) 
28)  सवध मांत्रालयीन दवभागाांनी त्याांच्या अदधपत्याखालील सवध कायालयाांना सदवस्तर सूचना                                

द्याव्यात. 
29)  दनवड नस्ती (भाषा-2). 
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