
मराठी भाषा विकासाच्या अनुषंगाने मराठी भाषेच्या 
प्रचार ि प्रसारासाठी हाती घ्याियाचे उपक्रम या 
मुख्य लखेाशीषांतगगत (2052) निीन उविष्ांचा 
समािशे करण्याबाबत.  

 

महाराषर शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनर्गय क्रमांकः मभापं-2015/प्र.क्र.141/भाषा-2 
निीन प्रशासन भिन, 8 िा मजला, 

मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
वदनाकं : 05 जून, 2018 

िाचा :-  
1) शासन वनर्गय क्रमाकंः मराठी भाषा विभाग, मभापं-2015/प्र.क्र.70/भाषा-2,                      

वद.22 जुल,ै 2015. 
2) शासन वनर्गय क्रमाकंः मराठी भाषा विभाग, मभापं-2015/प्र.क्र.141/भाषा-2,                   

वद.16 जानेिारी, 2016 
 

प्रस्तािना :- 
मराठी भाषेचे संिर्गन  होण्यासाठी राज्यामध्ये प्रवतिषी 1 ते 15 जानेिारी  हा कालािर्ी “मराठी 

भाषा संिर्गन पंर्रिडा” म्हर्नू साजरा करण्यात यते. तसेच, वद. 27 फेब्रिुारी रोजी मराठी भाषा गौरि 
वदन आवर् 15 ऑक््ोबर रोजी िाचन पे्ररर्ा वदन साजरा करण्यात येतो.  सदर कालािर्ीत मराठी भाषेशी 
संबंर्ीत विषयािर पवरसंिाद, कायगशाळा, तज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने, गं्रथप्रदशगने, कथाकथन, काव्यिाचन, 
मावहतीप्, िक्तृत्ि, लेखनस्पर्ा इत्यादी कायगक्रमांचे आयोजन राज्यभर करण्याच्या अनुषंगाने तसेच 
मराठी भाषा विकासाचे अन्य नाविन्यपूर्ग उपक्रम सुरु करण्यासाठी उपरोक्त संदभग क्रमाकं 2,                    
वद. 16.01.2016 च्या शासन वनर्गयान्िये मराठी भाषा विभाग (खुि) साठी स्ितंत्र लेखावशषग मागर्ी         
क्र. झेडएफ 01 अंतगगत “मराठी भाषा प्रचार ि प्रसार कायगक्रम (2052 5232)” वनमार् करण्यात आल े
आहे. तथावप, या लेखावशषांतगगत “50 इतर खचग” या उविष्ाखाली विभागास आिश्यक असर्ारी 
खचाची सिग प्रयोजने नसल्याने मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी खचग करुनही या लेखावशषामरू्न 
देयके अदा कररे् शक्य होत नव्हते. यास्ति या लेखावशषाखाली “50 इतर खचग” या उविष्ासह आर्खी 
11 उविृष्े समाविष् करण्याची बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती. 
 

शासन वनर्गय:- 
मराठी भाषेचा प्रचार ि प्रसार करण्यासाठी  मराठी भाषा संिर्गन पंर्रिडा (वद. 1 ते 15 जानेिारी), 

मराठी भाषा गौरि वदन (वद. 27 फेब्रिुारी), िाचन पे्ररर्ा वदन (वद. 15 ऑक््ोबर) तसेच भाषा अभ्यास/ 
संशोर्न/ज्येषठ सावहत्त्यकाचं्या स्मरर्ाथग कायगक्रमाचे आयोजन यासारखे कायगक्रम भविषयात 
राबविण्यासाठी मागर्ी क्र. झेडएफ 01 अंतगगत मराठी भाषा प्रचार ि प्रसार कायगक्रम (2052 5232) या 
लेखावशषाखाली “50 इतर खचग" या उविष्ासह पढेु नमुद केलेली आर्खी 11 उविष्े समाविष् 
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करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सन 2018-19 पासून या लेखावशषांतगगत आर्थथक बाबी 
हाताळण्यासही मान्यता देण्यात येत आहे. 

 

मागर्ी क्रमाकं झेडएफ-01 
2052 सेके्र्वरए्-सिगसार्ारर् सेिा 
090-सवचिालय, 

(00)(04) मराठी भाषा प्रचार ि प्रसार 
कायगक्रम, 

Demand No. ZF- 01 

2052 - Secretariat General Services 
090 - Secretariat, 
(00) (04) Publicity and Expansion      
Programme of Marathi Language. 

 
05- बविसे 05 - Rewards 
06 - दूरध्िनी, िीज ि पार्ी देयके 06 - Telephone, Electricity and Water      

        Charges 
10 - कंत्रा्ी सेिा 10 - Contractual Services 
11 - देशातंगगत प्रिास 11 - Domestic Travel Expenses 
12 - विदेश प्रिास खचग 12 - Foreign Travel Expenses 
16 - प्रकाशने 16 - Publications 
17 - संगर्कीकरर्ासाठी येर्ारा  खचग 17 - Computer Expenses 
20 - इतर प्रशासकीय खचग 20 - Other Administrative Expenses 
21 - सामग्री ि पुरिठा 21 - Supplies and Material 
26 - जावहराती ि प्रवसध्दी 26 - Advertising and Publicity 
28 -व्यािसावयक ि विशेष सेिा 28 - Professional Services 
50 - इतर खचग (योजनातंगगत योजना) 50 - Other Expenditure (Plan  

       Scheme) 
साकेंताकं    (2052  5232) Head (2052  5232) 

 
       सदर शासन वनर्गय वनयोजन विभागाच्या अनौपचावरक संदभग क्र. युओआर-43/18/1443,   
वदनाकं 16.02.2018 ि वित्त विभागाच्या अनौपचावरक संदभग क्र.अनौसं-133/2018/व्यय-4,       
वदनाकं 16.03.2018 तसचे प्रर्ान महालेखाकार कायालय, महाराषर-1 याचं्या अनौपचावरक सदंभग 
क्र.ख.वि/चा-1/मराठी भाषा विभाग/ यूओआर-126/2015-16/903, वदनाकं 19.11.2015 अन्िये 
प्राप्त मंजुरीनुसार वनगगवमत करण्यात येत आहे.     
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सदर शासन वनर्गय महाराषर शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201806051445157733 असा आहे. हा आदेश 
वडजी्ल स्िािरीने सािावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराषराचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

                 ( राजश्री बाप् ) 
                    कायासन अवर्कारी, महाराषर शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सवचि,  
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मंुबई, 
3. सिग मा.मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.मुख्य सवचि/सिग अपर मुख्य सवचि/प्रर्ान सवचि/सवचि सिग मंत्रालयीन विभाग, 
5. प्रबंर्क, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई (पत्राने), 
6. प्रबंर्क, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने), 
7. प्रबंर्क, लोक आयुक्त आवर् उप लोक आयुक्त कायालय, मंुबई, 
8. सवचि, महाराषर विर्ानमंडळ सवचिालय, विर्ान भिन, मंुबई, 
9. सवचि, महाराषर लोकसेिा आयोग, मंुबई (पत्राने), 
10. सिग विभागीय आयुक्त, 
11. सिग वजल्हावर्कारी, 
12. सिग वजल्हा पवरषदाचंे मुख्य कायगकारी अवर्कारी,  
13. महालेखापाल, महाराषर-1 (लेखापरीिा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई, नागपूर 
14. महालेखापाल, महाराषर-2 (लेखापरीिा / लेखा ि अनुज्ञयेता),मंुबई, नागपूर, 
15. िरीषठ लेखा अवर्कारी/व्.एम., प्रर्ान महालेखापाल कायालय, लेखा ि हक्कदारी, 

महाराषर-1,मंुबई  
16. िरीषठ लेखा अवर्कारी/व्.एम., प्रर्ान महालेखापाल कायालय, लेखा ि हक्कदारी, 

महाराषर-2, नागपूर. 
17. अवर्दान ि लेखा अवर्कारी, मंुबई 
18. वनिासी लेखा परीिा अवर्कारी, मंुबई 
19. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराषर राज्य, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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20. सवचि, महाराषर राज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळ, मंुबई 
21. सवचि, महाराषर राज्य मराठी विश्वकोश वनर्थमती मंडळ, मंुबई, 
22. प्रशासकीय अवर्कारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मंुबई, 
23. सहायक भाषा संचालक, विभागीय कायालय, निी मंुबई/ पुरे्/नागपूर/औरंगाबाद 
24. अिर सवचि, (1443), वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
25. अिर सवचि, (व्यय-4)/अथगसंकल्प-14, वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
26. सिग मंत्रालयीन विभाग  
27. सिग कायासने, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
28. वनिड नस्ती (भाषा - 2).  
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