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वाचा:-  मराठी भाषा नवभाग, शासन पनरपत्रक क्रमांक - मभापं-2018/प्र.क्र.142/भाषा-2,      
             नद.04.12.2018 
 

शासन पनरपत्रक 
 

मराठी भाषेचे वभैव जपण्यासाठी व भाषेच्या संवर्धनासाठी नदनांक 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी या 
कालावर्ीत “मराठी भाषा सवंर्धन पंर्रविा”साजरा करण्याबाबत नद.4.12.2018 च्या पनरपत्रकान्वये सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवड्याच्या अनुषंगाने मराठी भाषा नवभागामार्ध त मंत्रालयीन 
नवभागातील अनर्कारी/कमधचारी यांच्यासाठी खालील स्पर्ा आयोनजत करण्यात येत आहेत. 
 

1)    मराठी भाषेसंबरं्ी घोषवाक्य स्पर्ा :- 
 मराठी ही राज्याची राजभाषा असून नतच्या प्रचार, प्रसार व संवर्धनासाठी घोषवाक्ये तयार करावयाची 

आहेत. त्यासाठी मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवड्यानननमत्त मराठी भाषेसंबरं्ी घोषवाक्ये तयार करण्याची स्पर्ा 
आयोनजत करण्यात येत आहे. उदा. "मी मराठीतच बोलणार, आपल्या मातीचा मान राखणार।", "सावधजननक 
र्लक, सावधजननक सेवांमध्ये मराठीच्या वापराबाबत आग्रह र्रा."  अशाप्रकारची मराठी भाषेचा वापर वाढेल 
अशी 1-2 ओळींची घोषवाक्ये बननवणे अपेनित आहे. 

 

जनमानसात प्रभावी ठरणारी घोषवाक्ये ननविण्यात येणार असून त्यांचा वापर भनवष्ट्यात मराठी 
भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक चांगल्या घोषवाक्यासाठी नवजेत्याला त्याच्या 
आविीचे मराठी भाषतेील पसु्तक घेण्यासाठी रू.500/- इतक्या ककमतीच ेप्रमाणक (व्हाऊचर) बिीस म्हणनू 
देण्यात येईल. मंत्रालयात नद. 3 जानेवारी ते 5 जानेवारी या कालावर्ीत नत्रमूती प्रांगणातं भरणाऱ्या 
गं्रथप्रदशधनातील कोणत्याही पसु्तकालयात सदर प्रमाणक  दाखवून  बिीसाची पसु्तके घेता यतेील. 

 

सदर स्परे्त सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी आपले नाव, पदनाम, नवभाग, भ्रमणध्वनी व घोषवाक्ये 
इ. मानहती पढुील ई-मेलवर नद.25.12.2018 पयधत पाठवावी. 

 email- ashok.bharate@nic.in        
 

2)     ननबरं्स्पर्ा -  
      मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मराठीतून बोलण्यासोबतच मराठीतून वाचन, लेखनाचेही नततकेच 

महत्व आहे. कोणताही मनुष्ट्य त्याचे नवचार लेखनाव्दारे जास्त चांगल्या प्रकारे व्यक्त करू शकतो. आताच्या 
संगणकाच्या यगुात लेखनाची गरज कमी झाललेी असली तरी नवचार व्यक्त करण्यासाठी लेखन हे प्रभावी 
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माध्यम आहे, ही बाब लिात घेऊन पढुील नवषयासंदभात मराठी भाषा सवंर्धन पंर्रवड्यात ननबरं्स्पर्ा 
आयोनजत करण्यात येत आहे. यापैकी कोणत्याही एका नवषयावर 500 शब्दात ननबरं् नलहावयाचा आहे. 

 

1) मराठी भाषा जतन व संवर्धन याकनरता नानवन्यपणूध उपक्रम 
2) आरु्ननक तंत्रज्ञान व मराठी भाषा 

            3) मराठी ज्ञानभाषा आव्हाने व उपाय  
 

सदर स्परे्त पनहल्या 3 क्रमाकंांना अनुक्रमे रू.2000/-, 1500/- व 1000/- व उत्तजेनाथध रू.500/- 
असे बिीस देण्यात येईल. सदर स्परे्त सहभागी होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अनर्कारी/कमधचा-यांनी 
आपले नाव, पदनाम, नवभाग, भ्रमणध्वनी व ननबरं् इत्यादी तपशील पढुील ई-मेलवर नद.25.12.2018 पयधत 
पाठवावा.      

   email- nanda.raut@nic.in  
 

           सवध मंत्रालयीन नवभागातील अनर्कारी/कमधचारी यांना घोषवाक्य स्पर्ा व ननबरं् स्परे्त सहभागी 
होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.  
 

              यानशवाय मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासंदभात पढुीलप्रमाणे कायधक्रम आयोनजत केले आहेत. त्यास 
मोठ्या सखं्येने उपस्स्थत रहाव.े   

 

1)      "चालता-बोलता"- प्रश्नमंजुषा कायधक्रम:- 
मंत्रालयातील नत्रमूती प्रांगणांत गरुूवार नद.03.01.2019 रोजी सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या वळेेत 

मराठी भाषेतील म्हणी, वाक्प्रचार, इंग्रजी शब्दांना पयायी मराठी शब्द तसेच ज्येष्ट्ठ सानहस्त्यक 
स्व.प.ुल.देशपांिे, स्व.ग.नद.मािगुळकर तसेच स्व.सुर्ीर र्िके यांच्या जन्मशताब्दी वषानननमत्त त्यांच्यावर 
आर्ारीत प्रश्न तसेच मराठी सानहत्य/सानहस्त्यक या संदभातील प्रश्नमंजुषेचा कायधक्रम आयोनजत केला आहे. 
या स्पर्ात्मक कायधक्रमात सहभागी होऊन जो बरोबर उत्तर देईल त्यास लगेच बिीस नदल ेजाईल.  
 

2)      मराठी भाषा व तंत्रज्ञान या नवषयावर व्याख्यान :-  
 

  श्री.नवनय सामंत, कायधकारी संचालक, अनन्या मस्ल्ििेक प्रा.नल. यांच े नद.03.01.2019 रोजी 
सायंकाळी 5 ते 6 या कालावर्ीत खालील मदु्यावर मंत्रालयातील नत्रमतूी प्रांगणात व्याख्यान आयोनजत 
करण्यात आल ेआहे- 

 

   1) मराठी भाषा आनण त्यानुसार उपलब्र् महत्वाची िूल्स: र्ॉन्ि, स्पेकलग इ., 
   2) महाजालावरील नचत्तवरे्क मराठी साईट्स 
   3) मराठी साईि कशी बनवावी? 
   4) उपयकु्त उपकरणे व पद्धती (िूल्स व सीएमएस नसस्स्िम) 
   5) काही अत्यावश्यक मराठी साईट्स/सुनवर्ा ज्या सध्या उपलब्र् नाहीत परंतु लवकर    
       व्हायला हव्यात. 
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3)         मुलाखतीचा कायधक्रम :- "मराठीचा आग्रह का आनण कशासाठी" 
 

मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी योगदान देणाऱ्या खालील व्यक्तींच्या मुलाखतीचा कायधक्रम 
शुक्रवार, नद.04.01.2019 रोजी सायंकाळी 4.30 ते 6.30 या कालावर्ीत मंत्रालयातील नत्रमतूी प्रागंणात 
आयोनजत करण्यात आला आहे. 

 

        1) श्री.कौशल इनामदार, प्रनसद्ध संगीत नदग्दशधक 
        2) श्रीम.नचन्मयी सुनमत, अनभनेत्री 
        3) मुलाखतकार- श्रीमती मीनल जोगळेकर, वनरष्ट्ठ सहायक सचंालक, मानहती व    
            जनसंपकध  संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

 

4)         अनभवाचन, काव्य, गीत-संगीतावर आर्ारीत कायधक्रम :-  
 

         मंत्रालयातील गुणवतं कलाकार कमधचाऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संकल्प  कलामंचाच े
कलाकार ज्येष्ट्ठ सानहस्त्यक स्व.प.ुल.देशपांिे, स्व.ग.नद.मािगुळकर तसेच स्व.सुर्ीर र्िके यांच्या 
जन्मशताब्दी वषानननमत्त त्यांच्यावर आर्ानरत कनवता वाचन, अनभवाचन व गीत-सगंीताचा कायधक्रम सादर 
करणार आहेत. सदर कायधक्रम शननवार, नद.05.01.2019 रोजी सायंकाळी 4:30 ते 6.30 असा असून सवांनी 
कायधक्रमास आवजूधन उपस्स्थत रहाव.े 
 

सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आल ेअसनू त्याचा संकेतांक 201812121512369733 असा आहे. हे पनरपत्रक निजीिल 
स्वािरीने सािांनकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
 
 
 
                                                                                                   ( राजश्री बापि ) 
                             कायासन अनर्कारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
 1) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रर्ान सनचव 
 2) मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव 
 3) मा.मुख्य सनचव / अपर मुख्य सनचव / प्रर्ान सनचव / सनचव, सवध मंत्रालयीन नवभाग, 
 4) महालखेापाल (लेखा परीिा / लेखा व अनुज्ञयेता), मुंबई, 
 5) अनर्दान व लेखा अनर्कारी, मुंबई, 
 6) ननवासी लेखा परीिा अनर्कारी, मुंबई, 
 7) सवध मंत्रालयीन नवभाग यांना नवनंती करण्यात येते की, सदर पनरपत्रक त्यांनी त्यांच्या    
     नवभागातील सवध अनर्कारी/कमधचारी यांच्या ननदशधनास आणाव.े   
8) ननविनस्ती (भाषा-2).  
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