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शासन पवरपत्रि:- 
दरवषी वद. 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी हा िालावर्ी “मराठी भाषा संवर्धन पंर्रविा” म्हणनू 

साजरा िरण्यात येतो. भाषा पंर्रवियाच्या अनुषंगाने मराठी भाषेच्या सवांगीण वविासाच्या 
दृष्ट्टीिोनातून व भाषेच्या संवर्धनासाठी या ववभागामार्ध त वगेवगेळे उपक्रम नेहमी राबववण्यात येतात. 
चालू वषी या िालावर्ीत मंत्रालयीन सवध अवर्िारी/िमधचारी याचंेसाठी “मराठी ववविपीविया” वर 
वलखाण िरण्यािरीता िायधशाळेचे आयोजन िरण्याचे प्रस्ताववत आहे. यामध्ये मराठी ववविपीवियावर 
नेमिे वलखाण िसे िराव,े मावहती िशी द्यावी, याबाबतचे प्रवशक्षण देण्यात येणार आहे.   

 

“ववविपीविया” हे संिेतस्थळ म्हणजे मावहतीचा ज्ञानसागर असून याचा वापर आता जनमानसात 
रुजला आहे. ववज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या वगेवान वविासामुळे दैनंवदन जीवनातील मावहतीसाठी आपण 
सातत्याने इंटरनेटचा वापर िरतो. आपण बऱ्याचदा रोजचा पेपरसुध्दा इंटरनेटवर वाचतो. िाळाचे हे 
बदलते रुप लक्षात घेऊन 2001 साली सुरु झालेल्या “ववविपीविया” या मुक्त ज्ञानिोशाच्या प्रिल्पाला 
जगभरात ववववर् भावषि समाजािंिून जोरदार प्रवतसाद वमळाला. आजवमतीला 288 भाषामंध्ये 
एिमेिाचं्या सहिायातून हा प्रिल्प वविवसत होत आहे. नंतर ववववर् गरजानुंसार आिाराला आलेले 
ववक्शनरी, ववविसोसध, वववििॉमन्स, वववििेटा, ववविबुक्स, ववविव्हसीटी, ववविन्यूज हे प्रिल्प 
ज्ञानव्यवहाराच्या क्षते्रांत जगात आघािीवर आहेत.  

 

िोणतीही मावहती आवश्यि असली िी हल्ली आपण लगेच इंटरनेटवर /ववविपीवियावर त्या 
मावहतीचा शोर् घेतो. परंतु, इंटरनेटवरील ववशाल अशा या ज्ञानसागरात अन्य भाषाचं्या तुलनेत मराठी 
“ववविपीवियावर” खूपच िमी प्रमाणात मावहती उपलब्र् आहे. यासाठी आपण मराठी “ववविवपिीयावर” 
आपले खाते उघिून आपल्याला मावहत असलेली मावहती आपण समाववष्ट्ट िरु शितो. जसे आपल्या 
गावाबद्दलची मावहती, लेख, िववता इत्यादी वलखाण आपण िरु शितो. आपले हे वलखाण 
“ववविवपिीयावर” जगभरातील व्यक्ती पाहू शितील. ववविवपिीयावर वलखाण िरण्यामुळे आपली 
मायबोली सवधदूर पोहोचेल. राज्यातील खेिोपाड्यातील ववद्याथी/नागरीि यानंी जरी ववविवपिीयावर 
मावहती शोर्ली तरी  त्यांना ती मराठीतून उपलब्र् होईल आवण मराठी भाषेच्या वविासाला हातभार 
लागेल. 
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आपल्या िायालयातदेखील ववववर् ववषयाचंी मावहती/वलखाण िरणारे अवर्िारी/िमधचारी 
आहेत. मराठी ववविपीवियावर आपल्याजवळची मावहती िशी नोंदवावी याचे प्रात्यवक्षिासह मागधदशधन 
वदनािं 12 जानेवारी, 2018 रोजी आयोवजत िेलेल् या प्रवशक्षण सत्रात िरण्यात येणार आहे. तरी, सदर 
प्रवशक्षणास इच्छूि असलले्या अवर्िारी/िमधचाऱ्यांनी आपली नावनोंदणी पदनाम, ववभाग व भ्रमणध्वनी 
क्रमािं इत्यादी तपशीलासह पुढील ई-मेल वर िरावी. ही नावनोंदणी वद. 30 विसेंबर, 2017 पयंत 
िरावी. नावनोंदणीनंतर सदर प्रवशक्षणाचे वठिाण व वळे आपणासं िळववण्यात येईल.                                 
E-Mail (rajashri.bapat@nic.in) 

 

सदर शासन पवरपत्रि महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिेतस्थळावर 
उपलब्र् िरण्यात आल े असून त्याचा सिेंताि 201712081618489133 असा आहे. हे पवरपत्रि 
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंित िरुन िाढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

             ( राजश्री बापट ) 
      िायासन अवर्िारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मंत्री (मराठी भाषा ववभाग ) याचंे ववशेष िायध अवर्िारी 
2. सह सवचव/उप सवचव (आस्थापना), सवध मंत्रालयीन ववभाग,  यानंा ववनंती िरण्यात येते िी, सदर 

प्रवशक्षणास आपल्या ववभागातील जास्तीत जास्त अवर्िारी व िमधचारी उपस्स्थत राहतील 
यादृष्ट्टीने आपण सदर पवरपत्रिाची प्रवसध्दी िरावी.   

3. मा.प्रर्ान सवचव (मराठी भाषा ववभाग) याचंे स्वीय सहायि 

4. वनविनस्ती भाषा-2. 
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