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िाचा :  
 1) माविती तांत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) चे शासन पवरपत्रक क्र.मातांस/060/3/2017/1, वद.16.05.2018. 
            2) माविती तांत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) चे शासन पवरपत्रक क्र.मातांस/060/3/2017/2, वद.19.05.2018. 
 

प्रस्तािना : 
 

मराठी भाषेच्या सिांगीण विकासाच्या दृष्ट्टीकोनातून मिाराष्ट्र राज्याच्या सुिणण मिोत्सिी 
िषामध्य े  "मराठी भाषा विभाग" असा स्ितांत्र प्रशासकीय विभाग शासन अविसूचना, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमाांक आरओबी-2012/108/18 (र. ि का.), वद. 29 नोव्िेंबर, 2010 अन्िये स्थापन करण्यात 
आला आिे. विभागाच्या वनर्ममतीनांतर माविती तांत्रज्ञान सांचालनालय, मिाऑनलाईन ि सी-डॅक याांच्या 
सिकायाने मराठी भाषा विभाग (खुद्द) ि विभागाच्या अखत्यावरतील चार क्षते्रीय कायालयाांची सांकेतस्थळे 
तयार करण्यात आली िोती. विभागाची अद्ययाित माविती जनसामान्याांपयंत पोिचािी या उदे्दशाने 
तांत्रज्ञान क्षते्रातील अद्ययाित आज्ञािलयाांचा िापर करून सदर सिण सांकेतस्थळे ताांवत्रकदृष्ट्या अविक 
दजेदार करण्याच्या दृष्ट्टीने माविती तांत्रज्ञान सांचालनालयाच्या सांदभािीन शासन पवरपत्रकात वनवित 
केलेलया वनकषानुसार मराठी भाषा विभाग ि विभागाच्या अविपत्याखालील सिण क्षते्रीय कायालयाांची 
निीन सांकेतस्थळे तयार करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन िोता.  

 

शासन पवरपत्रक :-  
 

मराठी भाषा विभाग (खुद्द) ि विभागाांतगणत  असलेलया भाषा सांचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य  सावित्य 
आवण सांस्कृती मांडळ, मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळ ि राज्य मराठी विकास सांस्था या 
चार क्षते्रीय कायालयाांची सांकेतस्थळे तसचे विश्वकोशातील निीन नोंदी ि विविि विषयाांचे पवरभाषा कोश 
/शब्दकोश या करीता स्ितांत्र शब्दकोशाांचे सांकेतस्थळ कायान्न्ित करण्यात येत आिेत.  
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2.  पुढील निीन सांकेतस्थळे कायान्न्ित करण्यात येत आिेत -  

अ.क्र. विभाग/कायालय निीन सांकेतस्थळे 

1. मराठी भाषा विभाग https://marathi.gov.in  

2. भाषा सांचालनालय  http://directorate.marathi.gov.in  

3. राज् य मराठी विकास सांस्था  http://rmvs.marathi.gov.in 
4. मिाराष्ट्र राज् य सावित्य आवण सांस्कृती मांडळ  http://sahitya.marathi.gov.in 
5. मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळ  http://www.marathivishwakosh.org 

6. विश्वकोश प्रथमािृत्ती (1 ते 20 खांड) https://vishwakosh.marathi.gov.in 

7. मराठी पवरभाषा कोश https://shabdakosh.marathi.gov.in 
 

 विभागाची अद्ययाित सांकेतस्थळे िरीलप्रमाणे कायान्न्ित िोत असलयाने यापूिी कायान्न्ित 
असलेली मराठी भाषा विभाग ि क्षते्रीय कायालयाांची जुनी सांकेतस्थळे बांद करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे 
उपरोक्त पवरच्छेद 2 मध्ये दशणविलयाप्रमाणे निीन सांकेतस्थळाांचे दुि े (Links) शासनाच्या अविकृत 
सांकेतस्थळािर दशणविण्यात येतील. 

3. सदर शासन पवरपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 201907091716017733 असा आिे. िा 
आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
            (नांदा मा. राऊत) 
 अिर सवचि, मिाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

1. मा.राज्यपाल, मिाराष्ट्र राज्य याांचे सवचि,  
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 
3. मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा.विरोिी पक्षनेता, वििानपवरषद/वििानसभा, वििानमांडळ, मुांबई, 
5. मा.मुख्य सवचि/सिण अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि सिण मांत्रालयीन विभाग, 

https://marathi.gov.in/
http://directorate.marathi.gov.in/
http://rmvs.marathi.gov.in/
http://sahitya.marathi.gov.in/
http://www.marathivishwakosh.org/
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http://www.maharashtra.gov.in/
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6. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई (पत्राने), 
7. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मुांबई (पत्राने), 
8. प्रबांिक, लोक आयुक्त आवण उप लोक आयुक्त कायालय, मुांबई, 
9. सवचि, मिाराष्ट्र वििानमांडळ सवचिालय (वििानसभा), वििान भिन, मुांबई, 
10. सवचि, मिाराष्ट्र वििानमांडळ सवचिालय (वििानपवरषद), वििान भिन, मुांबई, 
11. प्रिान सवचि, माविती तांत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
12. प्रिान सवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
13. सवचि, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पत्राने), 
14. व्यिस्थापकीय सांचालक, मिाराष्ट्र माविती तांत्रज्ञान मिामांडळ, मांत्रालय, मुांबई, 
15. सांचालक, माविती तांत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई, (पवरच्छेद 2 सांदभात पत्राने) 
16. सांचालक, लेखा ि कोषागारे, सांगणक कक्ष, ५ िा मजला, निीन प्रशासन भिन, मांत्रालय, मुांबई, 
17. सिण विभागीय आयुक्त, 
18. सिण वजलिाविकारी, 
19. सिण वजलिा पवरषदाांचे मुख्य कायणकारी अविकारी, 
20. अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
21. अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
22. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार सवमती, द्वारा भाषा सांचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
23. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मुांबई, नागपूर, 
24. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता),मुांबई, नागपूर, 
25. अविदान ि लेखा अविकारी, मुांबई, 
26. वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई, 
27. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
28. सवचि, मिाराष्ट्र राज्य सावित्य ि सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
29. सवचि, मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
30. प्रशासकीय अविकारी, राज्य मराठी विकास सांस्था, मुांबई, 
31. सिण विभागीय सिायक भाषा सांचालक, पुणे/नागपूर/औरांगाबाद/निी मुांबई, 
32. सिण अिर सवचि/कक्ष अविकारी, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
33. सिण मांत्रालयीन विभाग, मांत्रालय, मुांबई,  

(याांना विनांती करण्यात येते की, कृपया सदर शासन पवरपत्रक आपलया वनयांत्रणाखालील 
सिण कायालये ि विभाग प्रमुख याांच्या वनदशणनास आणाि.े) 

 34. वनिड नस्ती  (भाषा - 1) 
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