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    वदनाांक :- १९ नोळहेंबर, २०१८              
प्रस्तािना :- 
 महाराष्ट्र शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदलयाांच े विवनयमन ि शासकीय कतणळये पार पाडताांना होर्ाऱया विलांबास प्रवतबांध 

अवधवनयम, 2005  मधील कलम 8 (1) (2) मधील तरतदुीनुसार प्रत्येक विभाग ि त्याच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमखुाांना 

नागवरकाांची सनद प्रवसध्द करण्याची तरतदू केली आहे. त्यानुसार विभागाची नागवरकाांची सनद प्रवसध्द करण्यात आली आहे. तथावप, 

विभागातील आवधकारी / कमणचारी याांच्या बदलया / निीन पदस्थापना ि विषयसूची मध्ये झाललेया बदलामुळे विभागाची तसेच 

विभागाच्या अवधपत्याखालील क्षेविय कायालयाांची नागवरकाांची सनद एकवितवरत्या प्रवसध्द करण्याच ेप्रस्तावित होते. 

शासन वनर्णय :-  

 मराठी भाषा विभाग (खुद्द) तसचे विभागाच्या अवधपत्याखालील क्षेविय कायालयाांची सधुावरत ि अद्ययाित नागवरकाांची सनद 

एकवितवरत्या प्रवसध्द करण्यात येत आहे. सदरहू नागवरकाांची सनद शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  

2. सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सांकेतस्थळािर प्रवसध्द करण्यात आला असून त्याचा सांगर्क सांकेताांक क्रमाांक 

201811191115187633 असा आहे. 

  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशािरुन ि नाांिाने. 

 

 
          ( अपर्ा अ. गािडे ) 
              सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

1) मा.राज्यपालाांचे सवचि, मुांबई 
2) मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांिालय, मुांबई. 
3) मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि, मांिालय, मुांबई. 
4) मा.मांिी /राज्यमांिी याांची खाजगी सवचि, मांिालय, मुांबई. 
5) उप सवचि (र.ि.का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मांिालय, मुांबई. 
6) भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, प्रशासकीय इमारत, 5 िा मजला,ड ा. आांबेडकर उद्यानाजिळ, शासकीय िसाहत, िाांदे्र (पूिण), 

मुांबई-400 051. 
7) सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य सांस्कृती मांडळ, रविद्र नाट्यमांवदर इमारत, दुसरा मजला, पु.ल. देशपाांडे कला अकादमी, सयानी रोड, 

प्रभादेिी, मुांबई- 400 025.    
8) सवचि, विश्वकोश वनर्ममती मांडळ, रविद्र नाट्यमांवदर इमारत, दुसरा मजला, पु.ल. देशपाांडे कला अकादमी, सयानी रोड, प्रभादेिी, 

मुांबई- 400 025.                        
9) प्रशासकीय अवधकारी, राज्य मराठी विकास सांस्था, ए्लसस्टनन ताांविक विद्यालय, 3, महापावलका मागण, धोबीतलाि, मुांबई- 400 001. 
10) सिण अिर सवचि ि सिण कायासन अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मांिालय, मुांबई-४०० ०३२ 
11)  वनिडनस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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तावना 

मराठी भाषचे्या सवार्ंगीण िवकासाच्या दृ टीकोनातनू महारा टर् राज्याच्या सवुणर् महोत्सवी वषार्मध्य े"मराठी 
भाषा िवभाग" असा वतंतर् शासकीय िवभाग थापन करण्याचा िनणर्य िद. 24 जनू, 2010 च्या मंितर्मंडळाच्या 
बठैकीत घेण्यात आला. त्यानुसार वतंतर् मराठी भाषा िवभागाची थापना करण्यात आली असनू, न याने 
िनमार्ण करण्यात आले या िवभागामध्य ेमहारा टर् शासन कायर्िनयमावलीच्या अनुसचूीमधील सामान्य शासन 
िवभाग, पयर्टन व सां कृितक कायर् िवभाग आिण शालेय िशक्षण व कर्ीडा िवभाग यांच्या अखत्यािरतील मराठी 
भाषशेी सबंिंधत िवषय तसचे मराठी भाषा िवषयक कामकाज पाहणारे (1) भाषा सचंालनालय, वांदेर्, मुंबई, (2) 
राज्य मराठी िवकास सं था, मुंबई, (3) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई व (4) महारा टर् 
राज्य मराठी िव कोश िनिर्मती मंडळ, मुंबई ही कायार्लय/ेसं था/मंडळ मराठी भाषा िवभागाच्या शासकीय 
िनयतंर्णाखाली वगर् करण्यात आली. वतंतर् मराठी भाषा िवभागाच्या थापनेबाबतच ेआदेश शासन िनणर्य, 
सामान्य शासन िवभाग कर्मांक-मभावा-2010/458/ .कर्.95(भाग-2)/20-ब, िदनांक 22 जलैु, 2010 अन्वय े
िनगर्िमत करण्यात आले आहेत. याबाबतची अिधसचूना िद.29 नो हबर, 2010 रोजी िनगर्िमत करण्यात आली 
व त्यानुसार वतंतर् मराठी भाषा िवभागाच ेकामकाज सरुु झाले.  

मराठी भाषा िवभागाची मािहती सवर् सामान्य नागिरकांना ा त हावी याकिरता मराठी भाषा िवभाग व 
त्याअंतगर्त असले या चार क्षतेर्ीय कायार्लयांची एकितर्त नागिरकांची सनद िस  करण्यात यते आहे. ही 
नागिरकांची सनद सवर्सामान्य नागिरकांना छाननीसाठी नेहमीच खलुी असले आिण सन्माननीय नागिरकांच्या 
बहुमू य सचूनांचा िवचार करुन या सनदेमध्य े वळेोवळेी सधुारणा करण्यात यतेील. मराठी भाषा िवभाग व 
त्याच्या अिधपत्याखालील सवर् कायार्लय ेनागिरकांच्या या सनदेची अंमलबजावणी करण्यास कटीब  आहेत. 
तसचे िवभागाकडून परुिवण्यात यणेाऱ्या सवर् सवेा कतर् य भावनेने व कतर् यतत्परतेने उपल ध करुन देण्याची मी 
हमी देत आहे.  

 
 

  ी. भषूण गगराणी, 
 धान सिचव 
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