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कार्यक्रम क्रमांक-1 

प्रस्तािना 

 मराठी भाषेच्या सर्वांगीण वर्वकासाच्या दषृ्टीकोनातनू महाराष्र राज्याच्या सरु्वणणमहोत्सर्वी र्वषामध्ये “मराठी भाषा 

वर्वभाग”असा स्र्वतंत्र प्रशासकीय वर्वभाग शासन अविसचूना ,सामान्य प्रशासन वर्वभाग, क्रमांक आरओबी-2012/108/18 

(र. र्व. का.), वदनांक 29.11.2010 अन्र्वये वनमाण करण्यात आला आहे. महाराष्र शासन कायणवनयमार्वलीतील सामान्य 

प्रशासन वर्वभाग, पयणटन र्व सांस्कृवतक कायण वर्वभाग आवण शालेय वशक्षण र्व क्रीडा वर्वभाग यांच्या अखत्यावरत असलेले 

मराठी भाषेशी संबंवित वर्वषय, तसेच मराठी भाषावर्वषयक कामकाज हाताळणारी खालील कायालये/संस्था/मंडळे मराठी 

भाषा वर्वभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखाली र्वगण करण्यात आली आहेत. 

1. भाषा संचालनालय, 

2. राज्य मराठी वर्वकास संस्था, 

3. महाराष्र राज्य सावहत्यआवण संस्कृती मंडळ आवण 

4. महाराष्र राज्य मराठी वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळ. 

 

 वर्वभागाचा वर्वत्तीय आराखडा खाली वदला आहे 
 

1) मंडळवनहाय खचाचा तपशील      
(i) Details of Boardwise Expenditure 
          (रक्कम रु. लाखात) 
__________________________________________________________________________ 

            

 

 

      

िषय 
अवनिार्य/ 

कार्यक्रमांतगयत 

िैधावनक विकास मंडळ 

 

विदभय            मराठिाडा 

 

उियवरत 
महाराष्र 

अविभाज्र् 

 

एकूि 

2019-20 

अवनर्वायण 43.37 52.21 195.17 1454.25 1745.00 

कायणक्रमांतगणत     --   3.40    29.80    810.32 843.52 

एकूण 43.37 55.61  224.97 2264.57 2588.52 
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(2) वर्वत्तीय आर्वश्यकता 
(ii) Financial requirements 
                 (रक्कम रुपये लाखात) 

 
 
 
 

अथयसंकल्प 2020-21 
Budget 2020-21 

सधुावरत अंदाज 2020-21 
Revised Estimates 2020-21 

अथयसंकल्पीर् अंदाज 2021-22 
Budget Estimates 2021-22 

Committed 

 
Scheme Total Committed Scheme Total Committed 

 
Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(अ) कार्ालर्वनहार् तरतदुी  
(1) मराठी भाषा वर्वभाग (खदु्द)  512.65 1453.00 1965.65 380.40    829.41 1209.81 541.40 1351.00 1892.40 
(2) भाषा संचालनालय 1085.43 -- 1085.43 781.13 -- 781.13 888.77 -- 888.77 
(3) राज्य मराठी वर्वकास संस्था 170.67 600.00 770.67 166.96 300.00 466.96 184.88 1171.91 1356.79 
(4) महाराष्र राज्य सावहत्य        

आवण संस्कृती मंडळ 
194.58 404.00 598.58 148.57 247.03 395.60 202.76 364.00 566.76 

(5) महाराष्र राज्य मराठी 
वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळ 

262.32 150.80 413.12      235.07 70.64 305.71 271.22 100.00 371.22 

एकूि (अ) 2225.65 2607.80 4833.45 1712.13 1447.08 3159.21 2089.03 2986.91 5075.94 
 
(1) ठेर्व संलग्न वर्वमा योजना   2.40 --       2.40   1.20 0.04    1.24    2.40 --    2.40 
(2) शासकीय कमणचा-यांना प्रदाने 47.61 -- 47.61 45.66 -- 45.66 47.61 -- 47.61 

एकूि (ब) 50.01 -- 50.01 46.86 0.04 46.90 50.01 -- 50.01 
एकूि (अ+ब) 2275.66 2607.80 4883.46 1758.99 1447.12 3206.11 2139.04 2986.91 5125.95 
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कार्यक्रम क्रमांक-2 
मराठी भाषा विभाग, मंत्रालर् 

 मराठी भाषा वर्वभागातील पदे भरण्यासाठी  मखु्य सवचर्वांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त सवमती गठीत करण्यात 
आली असनू या सवमतीने मराठी भाषा वर्वभागासाठी मंत्रालय स्तरार्वर टप्पप्पया-टप्पप्पयाने वर्ववर्वि संर्वगातील एकूण 53 पदांना 
मंजरुी वदली आहे. 

(1) मराठी भाषेला अवभजात भाषेचा दजा देिे :- 

 भारतीय भाषांना अवभजात भाषेचा दजा देण्यासंदभात कें द्र शासनाकडून कायणर्वाही केली जाते. अवभजात भाषेचा 
दजा देण्यासाठी कें द्र शासनाने कळवर्वलेल्या वनकषांच्या अनषंुगाने मराठी भाषा ही अवभजात भाषेचा दजा वमळण्यासाठी पात्र 
ठरते ककर्वा कसे, याबाबतचा अभ्यास करून कें द्र शासनाकडे पवरपणूण प्रस्तार्व पाठवर्वण्यासाठी राज्य शासनाने प्रा. रंगनाथ 
पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषातज्ांची एक सवमती  वदनांक 10 जानेर्वारी, 2012 च्या शासन वनणणयानसुार स्थापन केली. 
या सवमतीने तयार केलेला मराठी भाषेतील अहर्वाल शासनाने वदनांक 12 जलैु, 2013 रोजी  कें द्र शासनाचे सवचर्व, संस्कृती 
मंत्रालय, नर्वी वदल्ली यांच्याकडे पाठवर्वला आहे. सदर अहर्वालाची इंग्रजी अनरु्वावदत प्रत वदनांक 16 नोव्हेंबर,2013 रोजी 
कें द्र शासनाचे सवचर्व, संस्कृती मंत्रालय, नर्वी वदल्ली यांच्याकडे पाठवर्वली आहे.   

 मराठी भाषा ही अवभजात भाषेसंबंिीचे कें द्र शासनाने वर्ववहत केलेले सर्वण वनकष पणुण कवरत असल्याने मराठी 
भाषेला अवभजात भाषेचा दजा  वमळार्वा यासाठी  वद.27 फेब्ररु्वारी 2020 “मराठी भाषा गौरर्व वदनाचे” औवचत्य सािनू सन 
2020 च्या वितीय (अथणसंकल्पीय) अविर्वेशनामध्ये महाराष्र वर्विानसभा र्व वर्विान पवरषद या दोन्ही सभागहृांमध्ये “मराठी 
भाषेला अवभजात भाषेचा दजा देण्याबाबत कें द्रशासनाने तातडीने वनणणय घ्यार्वा अशी वशफारस करणारा” शासकीय ठरार्व 
संमत करण्यात आला. सदर ठरार्व पढुील कायणर्वाही साठी कें द्र शासनास अगे्रवषत करण्यात आला आहे.  

सद्य:स्स्थतीत कें द्र शासनाने त्यांच्या वदनांक 20 ऑक्टोबर, 2020 च्या पत्रान्र्वये सदर प्रस्तार्व अन्य मंत्रालये र्व 
सावहत्य अकादमीच्या भाषा तज् सवमतीसमोर वर्वचारािीन असल्याचे कळवर्वले आहे.  

(2) प्रशासवनक व्र्िहारात मराठी भाषेचा िापर िाढवििे :- 

 प्रशासवनक व्यर्वहारात मराठी भाषेचा र्वापर र्वाढार्वा याकवरता शासन स्तरार्वर सातत्याने सचूना देण्यात आल्या 
आहेत. या संदभांत काही तांवत्रक अडचणी असल्यास त्या दरू करण्याकवरता वर्वभागाकडून भाषा संचालनालयामाफण त 
वर्ववहत नमनेु अनरु्वावदत करुन देण्यात येतात. तसेच शासनाकडून प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या वर्ववर्वि वर्वषयांच्या पवरभाषा 
कोशांचा र्वापर व्हार्वा याकवरता सदर कोश सर्वण वर्वभागांना उपलब्ि करुन देण्यात आले आहेत. नर्वीन वर्वषयांचे पवरभाषा 
कोश उपलब्ि व्हार्वेत याकवरता शासनाने आपत्ती व्यर्वस्थापन, संगणकशास्त्र, जैर्वतंत्रज्ान यासारख्या नवर्वन वर्वषयांचे 
पवरभाषा कोश तयार करण्याचे काम सरुु केले आहे. 

 (3) मराठी भाषा भिन :- 

 सांस्कृवतक िोरण, 2010 अंतगणत राज्य शासनाने मराठी भाषेच्या वर्वकास र्व संशोिनासाठी काम करणाऱ्या सर्वण 
संस्थांमध्ये समन्र्वय रहार्वा, याकवरता या संस्था एकाच संकुलात कायणरत असण्याच्या अनषंुगाने स्र्वतंत्र भाषा भर्वन स्थापन 
करण्याचा वनणणय शासनाने घेतला आहे. “रंगभर्वन, िोबी तलार्व” येथे भाषा भर्वन मखु्य कें द्राची उभारणी करण्याचे 
प्रस्तावर्वत होते. तथावप, सदर र्वास्तु र्वारसा जपणकू इमारतीच्या यादीत असल्याने, या वठकाणी नर्वीन इमारतीचे बांिकाम 
करणे शक्य झाले नाही. सबब मराठी भाषा भर्वन चे मखु्य कें द्र दवक्षण मुंबई ककर्वा र्वांद्रा-कुला र्वसाहत पवरसरामध्ये र्व 
उपकें द्र ऐरोली, नर्वी मुबंई येथे करण्याबाबत शासनाने वनणणय घेतला आहे. त्यानसुार मराठी भाषा भर्वन उपकें द्राकरीता 
वसडको महामंडळाकडून ऐरोली, नर्वी मुंबई येथील सेक्टर-13 मिील भखंूड क्र.6ए दीघणकालीन भाडेपट्टीने संपादीत केला 
असनू सदर भखंूडाचे दीघणकालीन भाडेपट्टीचे शलु्क वसडको महामंडळास अदा करण्यात आले आहेत. उपकें द्राच्या 
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बांिकामा संदभात पढुील वनणणय घेण्याबाबतची कायणर्वाही सरुु आहे.  मराठी भाषा भर्वन मखु्य कें द्राकरीता दवक्षण मुबंई 
पवरसरात जागेचा शोि घेण्याबाबतची कायणर्वाही सरुु आहे. 

(4) मराठी भाषा धोरि:- महाराष्र शासनाने वद. 22 जनू, 2010 च्या शासन वनणणयान्र्वये राज्याचे राजभाषा मराठीचे 
िोरण ठरवर्वण्यासाठी कायमस्र्वरूपी भाषा सल्लागार  सवमतीची  स्थापना करण्यात आली. सदरहू सवमतीची र्वेळोर्वळी 
पनुरणचना करण्यात आली. 

महाराष्र राज्याचे पढुील 25 र्वषांतील मराठी भाषेचे िोरण ठरवर्वण्यासाठी डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या 
अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सवमतीने तयार केलेला मसदुा वर्वचारात घेऊन डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील सवमतीने 
तयार केलेला सिुावरत मसदुा भाषा संचालनालयाने शासनास सादर केल्यानंतर सदर मसदु्याचे वद. 30 जनू, 2017 रोजी 
मा. मंत्री (मराठी भाषा) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. त्यार्वर मा. मंत्री (मराठी 
भाषा) यांनी काही सिुारणा सचूवर्वल्या. त्या सिुारणा वर्वचारात घेऊन तसेच वर्ववर्वि मंत्रालयीन वर्वभागांचे अवभप्राय 
वर्वचारात घेऊन सदर मसदु्यात आर्वश्यक त्या सिुारणा करण्यात आल्या. तथावप आता “नवर्वन राष्रीय शैक्षवणक िोरण,                          
2020” च्या अनषंुगाने राज्य शासनाने वनयकु्त केलेल्या अभ्यासगटाकडून प्राप्पत होणाऱ्या अहर्वालाच्या अुनषंगाने मराठी 
भाषा िोरणातील मदु्यांची फेर तपासणी करण्याचे वनदेश मा. मंत्री, मराठी भाषा यांनी वदले आहेत. त्या अनषंुगाने शालेय 
वशक्षण र्व क्रीडा वर्वभागाचे अवभप्राय मागवर्वण्यात आले आहेत. 
 (5) मराठी भाषा संिधयनाकवरता विविध िार्मषक उपक्रम :- 

(अ) मराठी भाषा संिधयन पंधरिडा :-  
       मराठी भाषेचे र्वैभर्व जपण्यासाठी,  वतचे संर्विणन करुन र्वधृ्दींगत करण्यासाठी दरर्वषी  वदनांक 01 जानेर्वारी ते 15 
जानेर्वारी हा कालार्विी “मराठी भाषा संर्विणन पंिरर्वडा” म्हणनु साजरा करण्यात येतो. सदर “मराठी भाषा संर्विणन 
पंिरर्वडा” यार्वषी म्हणजेच सन 2021 पासनू वदनांक 14 जानेर्वारी ते 28 जानेर्वारी या कालार्विीत साजरा करण्याचा 
वनणणय शासन वनणणय क्र. मभापं-2019/प्र.क्र.111/भाषा-2, वदनांक 18सप्पटेंबर, 2020 अन्र्वये घेण्यात आला आहे. या  
कालार्विीत शाळा र्व महावर्वद्यालये यांच्या सहभागाबरोबरच सर्वण प्रशासवनक वर्वभाग र्व राज्यातील सर्वण कें द्रीय 
कायालये/र्वावणज्य संस्था यांच्या स्तरार्वर मराठी भाषा संर्विणन वर्वषयक वर्ववर्वि उपक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत 
वर्वभागाकडून आर्वाहन करण्यात येते.  
(आ) मराठी भाषा गौरिवदन (वदनांक 27 फेब्रिुारी):  

ज्येष्ठ कर्वी वर्व.र्वा.वशरर्वाडकर उफण  कुसमुाग्रज यांनी महाराष्राच्या सांस्कृवतक  के्षत्रामध्ये  मोलाचे  योगदान  वदले  
असनू, मराठी भाषा ही ज्ानभाषा होण्यासाठी अथक पवरश्रम घेतले आहेत. आपल्या मातभृाषेचा गौरर्व म्हणनू आवण 
त्यांच्या स्मतृीला अवभर्वादन म्हणनू शासन वनणणय क्र.मभावद-1012/प्र.क्र.88/2012/भाषा-3, वदनांक 21 जानेर्वारी, 2013 
अन्र्वये वदनांक 27 फेब्ररु्वारी  हा त्यांचा जन्मवदन राज्यभर "मराठी भाषा गौरर्व वदन" म्हणनू साजरा करण्याचा वनणणय 
घेण्यात आला आहे. सदर शासन वनणणयास अनसुरुन सर्वण मंत्रालयीन वर्वभाग र्व त्यांच्या अविपत्याखालील सर्वण 
शासकीय/वनमशासकीय कायालये, शासकीय संस्था/मंडळ, सार्वणजवनक उपक्रम इत्यावद कायालयांनी समारंभपरू्वणक "मराठी 
भाषा गौरर्व वदन" सोहळा साजरा करण्याबाबत  दरर्वषी स्र्वतंत्रपणे शासन पवरपत्रकािारे सचूना देण्यात येतात.  
  शासनातफे या वदर्वशी  मराठी सावहत्य के्षत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ सावहस्त्यकास कर्वदा करंदीकर जीर्वन 
गौरर्व परुस्कार ,उत्कृष्ट प्रकाशन संस्थेस श्री .प ु .भागर्वत परुस्कार ,मराठी भाषा संर्विणनासाठी मोलाचे योगदान देणा-या 
व्यक्तीस अथर्वा संस्थेस आंतरराष्रीय वकतीचे ज्येष्ठ भाषा र्वजै्ावनक आवण सावहत्य समीक्षक डॉ.अशोक केळकर यांच्या 
नार्वे "मराठी भाषा अभ्यासक परुस्कार" र्व कवर्वतेच्या माध्यमातनू भाषा संर्विणनाचे कायण करणा-या कर्वीर्वयण मंगेश 
पाडगांर्वकर यांच्या नार्वे “मराठी भाषा संर्विणक परुस्कार” असे  परुस्कार त्याचप्रमाणे  उत्कृष्ट मराठी र्वाङमय वनर्ममतीस 
"स्र्व.यशर्वंतरार्व चव्हाण राज्य र्वाङमय परुस्कार" या परुस्कारांचे वर्वतरण करण्यात येते.   
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(इ) िाचन पे्ररिा वदन (वदनांक 15 ऑक्टोबर) :- माजी राष्रपती  डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम यांच्या स्मतृी  जतन 
करण्याच्या उदे्दशाने 15 ऑक्टोबर हा त्यांचा जन्मवदर्वस “र्वाचन पे्ररणा वदन” म्हणनू साजरा करण्याचा वनणणय शासनाने 
घेतला आहे. या वनणणयास अनसुरुन शालेय र्व महावर्वद्यालयीन वर्वद्यार्थ्यांमध्ये र्वाचनाची पे्ररणा वनमाण करण्यासाठी र्व 
र्वाचनाची आर्वड र्वधृ्ध्दगत करण्यासाठी  सर्वण मंत्रालयीन वर्वभाग र्व त्यांच्या अविपत्याखालील सर्वण शासकीय/वनमशासकीय 
कायालये, शासकीय संस्था/मंडळ, सार्वणजवनक उपक्रम इ. कायालयांनी “र्वाचन पे्ररणा वदन” साजरा करण्याबाबत  दरर्वषी 
स्र्वतंत्रपणे शासन पवरपत्रकािारे सचूना देण्यात येतात.  

(ई) विधानमंडळ मराठी भाषा सवमती :- महाराष्र राजभाषा अविवनयम, 1964 अन्र्वये “मराठी” ही शासन 
व्यर्वहारासाठी राजभाषा म्हणनू स्स्र्वकारण्यात आली आहे. सर्वण के्षत्रात राज्यातील राज्य शासकीय / वनमशासकीय 
कायालयांमध्ये मराठी भाषेचा सक्षमपणे र्वापर करणे हे शासनाचे िोरण आहे. या िोरणाचा काटेकोरपणे अर्वलंब व्हार्वा र्व 
मराठी भाषेच्या र्वापरा संबंिी सर्वण राज्य शासकीय / वनमशासकीय कायालयांच्या कामाचा आढार्वा घेतला जार्वा या उदे्दशाने 
राज्य वर्विानमंडळाच्या दोन्ही सभागहृांच्या सदस्यांचा समार्वेश असलेली, “संयकु्त वर्वविमंडळ मराठी भाषा सवमती” स्थापन 
करण्यात आली आहे. या सवमतीकडून राज्यातील शासकीय कायालयांचा र्व स्थावनक़़ संस्थांच्या कामाचा आढार्वा घेण्यात 
येतो र्व प्रशासनाच्या कामात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त र्वापर व्हार्वा, यादषृ्टीने सवमतीकडून वर्ववर्वि सचूना र्व 
उपाययोजना सचुवर्वण्यात येतात.    

(उ) आंतरराष्रीर् मराठी मंच स्थापन करिे - 
 मराठी भाषेचा प्रचार र्व प्रसार करणे  हे  मराठी भाषा वर्वभागाचे मखु्य िोरण आहे. या िोरणास अनसुरुन अनेक 
उपक्रम या वर्वभागामाफण त राबवर्वण्यात येतात. तथावप, परदेशातील मराठी भावषक व्यक्तींना आतंरराष्रीय व्यासपीठ 
उपलब्ि नसल्यामळेु मराठी भाषेसंदभात वर्ववर्वि उपक्रम राबवर्वता येत नाहीत.  ही बाब वर्वचारात घेऊन यार्वषी 
आंतरराष्रीय मराठी मंच ची स्थापना करण्यात येत आहे. या माध्यमातनू मराठी भाषेचा प्रचार र्व प्रसार आंतरराष्रीय 
स्तरार्वर करण्याचे प्रस्तावर्वत आहे.  
          

मराठी भाषा विभागाच्र्ा अवधपत्र्ाखालील कार्ालर्ांकडून तर्ार करण्र्ात आलेले शब्दकोश 
shabdkosh.marathi.gov.in र्ा संकेतस्थळािर ि मराठी भाषा विभागाची मावहती marathi.gov.in र्ा 
संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे.              

---------------- 
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                                             विभागाची संरचना 

                                                                           मंत्री 

 

 

                                                                प्रिान सवचर्व/सवचर्व 

 

 

                                                                 सह सवचर्व/उपसवचर्व 

 

 

 

 

  अर्वर सवचर्व            अर्वर सवचर्व        अर्वर सवचर्व 

 (आस्थापना)           (गहृ व्यर्वस्थापन)          (भाषा) 

 

 

   कक्ष अविकारी (आस्था-1)              कक्ष अविकारी (अथणसंकल्प)          कक्ष अविकारी (भाषा-1) ई 
गव्हनणन्स 

   कक्ष अविकारी (आस्था-2)              कक्ष अविकारी (नोंदणी शाखा)                  कक्ष अविकारी (भाषा-2) 

   कक्ष अविकारी (रोख शाखा)                             कक्ष अविकारी (भाषा-3)            
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 

Personnel Summary 

 

अ.क्र. 

 

(1) 

पदनाम 

 

(2) 

िेतनशे्रिी 

Scale of Pay 

(3) 

पदसंख्र्ा 

 

(4) 

Designation 

 

(5) 

         (अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1 प्रिान सवचर्व/सवचर्व संर्वगण पद 1 Pr. Secretary/Secretary 

2 सह सवचर्व/उप सवचर्व एस-27 : 118500-214100  
एस-25 : 78800-209200 

1 Joint Secretary/ 
 Deputy Secretary 

     
3 अर्वर सवचर्व एस-23 : 67700-208700 3 Under Secretary 

4 कक्ष अविकारी एस-17 : 47600-151100 8 Section Officer 

                                      एकूि (अ) 13 Total (A) 

         (ब) अराजपवत्रत (B)Non-Gazetted 

1 लघलेुखक (उच्चश्रणेी) एस-15 : 41800-132300 3 Stenographer (H.G.) 

2 सहायक एस-14 : 38600-122800 8 Assistant 

3 रोखलेखापाल एस-14 : 38600-122800 1 Cash Accountant 

3 लघलेुखक (वनम्नश्रणेी) एस-14 : 38600-122800 1 Stenographer (L.G.) 

4 वलवपक-टंकलेखक एस-6 : 19900-63200 10 Clerk-cum-Typist 

5 र्वाहनचालक एस-6 : 19900-63200 2 Driver 

              एकूि (ब) 25 Total (B) 

(क) अराजपवत्रत (िगय-4) (C) Non-Gazetted (Class-IV) 

1 वशपाई एस-1 : 15000-47600     8 Peon 

             एकूि (क) 8 Total (C) 

एकूि (अ+ब+क)  

 

46 Grand Total (A+B+C) 
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कार्यक्रम क्रमांक 3 

भाषा संचालनालर्. 

शासन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर या शासनाच्या प्रवतज्ाबद्ध िोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजार्वणी  होण्यासाठी 

करार्वयाच्या उपाययोजनेचे काम मखु्यत: भाषा संचालनालयाचे असनू त्यासाठी हे संचालनालय खालील प्रकारची कामे 

पार पाडते :- 

(1) राज्र् कार्दे ि वनर्मांचे मराठीकरि :- 

(अ)  शासन अविसचूना साप्रवर्व क्र.ओएलएफ-1095/737/प्र.क्र.36/95/20ब, वदनांक 14/08/1995 अन्र्वये महाराष्र   

राजभाषा अविवनयम, 1964 चे कलम 5 अंमलात आले असनू त्यानसुार 15 ऑगस्ट, 1995 पासनू राज्य  

वर्विानमंडळात सादर केली जाणारी सर्वण वर्विेयके, वर्विानमंडळाने संमत करार्वयाचे सर्वण अविवनयम, मा. राज्यपालांनी 

प्रख्यावपत केलेले सर्वण अध्यादेश तसेच अविसचूना आदेश, वनयम, वर्ववनयम, पवरवनयम उपवर्विी मळू स्र्वरूपात मराठीत 

सादर करणे बंिनकारक केले आहे र्व मराठीतील अविवनयम र्व वनयमांना कायद्यांचा मळू मसदुा समजण्यात येत आहे.  

तथावप, राज्य अविवनयम र्व वनयम मलूत: मराठीत तयार करण्यासाठी वर्ववि र्व न्याय वर्वभागामध्ये स्र्वतंत्र यंत्रणा 

नसल्याने कायद्याच्या इंग्रजी मसदु्यांचा मराठी अनरु्वाद करून ते वर्विानमंडळात सादर केले जातात.   

(आ) महाराष्र राजभाषा अविवनयम, 1965 च्या कलम 5 ची अंमलबजार्वणी करण्याच्या दषृ्टीने, भाषा संचालनालयािारे                 

         पढुीलप्रमाणे राज्य कायदे र्व वनयमांचे मराठीकरण केले जाते :-  

 अ) राज्य वर्विानमंडळात सादर केली जाणारी सर्वण वर्विेयके  

 ब) राज्य वर्विानमंडळाने संमत केलेले अविवनयम  

 क) अनचु्छेद 213 अन्र्वये महाराष्राच्या मा. राज्यपालांनी प्रख्यावपत केलेले सर्वण अध्यादेश.  

 ड) कें द्रीय र्व राज्य अविवनयमांखालील सर्वण वनयम, आदेश, वर्ववनयम र्व उपवर्विी.  

(इ) सन 2020-21 या र्वषात मराठीकरण केलेले काही ठळक राज्य वनयम पढुीलप्रमाणे आहेत:-  

1) महाराष्र र्वैद्यकीय वशक्षण र्व आरोग्य सेर्वा गट-अ, उप संचालक, सहसंचालक, अवतवरक्त संचालक र्व 

संचालक पदांचे सेर्वाप्रर्वेश वनयम, 2020 

2) कोर्वीड-19 च्या प्रवतबंिासाठी करार्वयाच्या उपाययोजनांबाबत वर्ववर्वि आदेश-2020  

3) कोर्वीड-19 वनबंि वशवथल करणे र्व टाळेबंदी टप्पया-टप्पप्पयाने उठवर्वण्याबाबत वर्ववर्वि आदेश-2020 

4) संचालक र्व सहसंचालक, उच्च वशक्षण सेर्वाप्रर्वेश वनयम, 2020 

5) महाराष्र वचत्रपटगहेृ (वर्ववनयमन) वनयम, 2020 

6) महाराष्र स्र्वयंअथणसहास्ययत शाळा (स्थापना र्व वर्ववनयमन) वनयम, 2020 

7) मराठा आरक्षण वर्वषयक न्याय वनणणय, 2020 

8) महाराष्र राज्य माध्यवमक र्व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ वर्ववनयमन, 2020 
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(2)  राज्र् कार्द्ांचे अद्र्ाितीकरि :  

 राज्य वर्विानमंडळाने केलेल्या सिुारणा अविवनयमांतील तरतदुींचा समारे्वश करून मळू राज्य अविवनयमांचे 

अद्ययार्वतीकरण करण्याचे र्व ते पसु्तक स्र्वरूपात प्रवसद्ध करण्याचे काम वडसेंबर, 1983 पासनू भाषा संचालनालयािारे केले जाते. 

यांमध्ये पढुील कामांचा समारे्वश होतो:-  

 अ) राज्य वर्विानमंडळाने सिुारणा अविवनयमांन्र्वये मळू कायद्यांमध्ये केलेल्या सिुारणा समावर्वष्ट करणे.  

 ब) अद्ययार्वत स्र्वरूपात राज्य अविवनयम पनुमुणवद्रत प्रतीच्या (वरकप्रटच्या) स्र्वरूपात प्रवसद्ध करणे.  

 क) राज्य अविवनयमांचे एकत्रीकरण करून महाराष्र अविवनयम संवहता या स्र्वरूपात प्रवसद्ध करणे. 

 ड) राज्य अविवनयमांचे अद्ययार्वतीकरण करून त्यांची पसु्तक स्र्वरूपात छपाई करणे र्व ते भाषा संचालनालयाच्या 

       संकेतस्थळार्वर अपलोड करणे.   

 253 राज्य अविवनयमांचे अद्ययार्वतीकरण करून ते पसु्तक स्र्वरूपात प्रवसद्ध करून र्व संकेत स्थळार्वर अपलोड 

केलेले आहेत. तथावप, नर्वीन राज्य अविवनयमांच्या वनर्ममतीबरोबरच मळू कायद्यामध्ये सिुारणा करण्याचे काम राज्य 

वर्विानमंडळात सतत चाल ू असल्याने अद्ययार्वतीकरण करून पसु्तक स्र्वरूपात प्रवसद्ध केलेल्या परू्वीच्या राज्य 

अविवनयमांमध्ये सिुारणा करून त्यांचे पनु्हा अद्ययार्वतीकरण करण्याची प्रवक्रया करण्यात येते. त्यानसुार, सन 2019-20 

या र्वषात 13 राज्य अविवनयमांचे नव्याने अद्ययार्वतीकरण करण्यात आले आहे. 24 राज्य अविवनयम तपासनू मवुद्रतांसाठी 

शासकीय मदु्रणालयाकडे पाठवर्वलेले आहेत. 13 राज्य अविवनयम अंवतम छपाईसाठी पाठवर्वले आहेत. त्यापैकी 13 राज्य 

अविवनयम पसु्तक स्र्वरूपात प्रवसद्ध झाले आहेत. 

(3) भारताचे संविधान ि कें द्रीर् अवधवनर्मांचे मराठीकरि : 

 प्राविकृत पाठ (कें द्रीय वर्ववि) अविवनयम, 1973 अन्र्वये कें द्रीय अविवनयमांचा मराठी अनरु्वाद करून ते प्राविकृत 

पाठाच्या स्र्वरूपात प्रवसध्द करण्याचे भारताच्या संवर्विानाचा अनरु्वाद करून ते प्रवसद्ध करण्याचे काम भाषा 

संचालनालयािारे केले जाते.  

कें द्रीय अविवनयमांचे मराठीकरण करून ते प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरूपात प्रवसद्ध करण्याची प्रवक्रया :-  

1) कें द्रीय अविवनयमांचा अनरु्वाद करणे, अनरु्वाद तपासणे, सिुारणा बसवर्वणे र्व मवुद्रत र्वाचन करणे.  

2) भारत सरकारच्या वर्ववि र्व न्याय मंत्रालयांतगणत येणाऱ्या राजभाषा खंडाकडून कें द्रीय अविवनयमांच्या 

केलेल्या मराठी अनरु्वादाची वर्विीक्षा करर्वून घेणे. 

3) भारत सरकारच्या वर्ववि र्व न्याय मंत्रालयाच्या राजभाषा खंडाच्या कायणकारी गटाच्या बैठकीत कें द्रीय 

अविवनयमांच्या मराठी अनरु्वादास मान्यता घेणे.  

4) मा. राष्रपतींच्या अनमुतीने भारताच्या राजपत्रात कें द्रीय अविवनयम प्रवसध्द करणे.   

(अ) भारताचे संविधान: भारताच्या संवर्विानाचा मराठी अनरु्वाद करून मा. राष्रपतींच्या मान्यतेने ते प्रवसद्ध केले असनू 

त्यात र्वेळोर्वेळी सिुारणा समावर्वष्ट करुन आतापयंत भारताच्या संवर्विानाच्या सात आर्वतृ्त्या प्रवसद्ध करण्यात आल्या 

असनू त्यापैकी सहा आर्वतृ्त्या मराठीत आहेत र्व सातर्वी विभाषी आर्वतृ्ती प्रवसद्ध करण्यात आली आहे.  
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 99 र्वी, 100 र्वी, 101 र्वी, 102 र्वी, 103 र्व, 104 र्वी संवर्विान सिुारणा अविवनयमातील सिुारणा समावर्वष्ट. 

भारताचे संवर्विान याची आठर्वी विभाषी आर्वतृी प्रवसद्ध करण्याची कायणर्वाही चाल ू आहे. वर्ववि र्व न्याय मंत्रालयाच्या 

सचूनेनसुार 99 र्वी ते 104 र्वी संवर्विान सिुारणा अविवनयमांचा मराठी अनरु्वाद करुन राजभाषा खंडाच्या मान्यतेने सातव्या 

आर्वतृ्ती सोबत संकेतस्थळार्वर प्रवसद्ध केले आहेत.  

(ब) कें द्रीर् अवधवनर्म :- आतापयंत 371 कें द्रीय अविवनयमांना भारत सरकारच्या राजभाषा खंडाच्या कायणकारी गटाची 

मान्यता घेण्यात आली असनू त्यापैकी मा. राष्रपतींच्या मान्यतेने 175 कें द्रीय अविवनयम प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरूपात 44 

कें द्रीय अविवनयम प्राविकृत अनरु्वादाच्या स्र्वरुपात प्रवसद्ध झाले आहेत. तसेच 15 कें द्रीय अविवनयम राजपत्रात प्रवसद्ध केले 

असनू ते प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरुपात प्रवसद्ध करण्यासाठी पाठवर्वले आहेत. तसेच मा. राष्रपतींची मान्यता वमळालेले 6 

कें द्रीय अविवनयम राजपत्रात प्रवसद्ध करण्यासाठी पाठवर्वले आहेत.  

(4) न्र्ार्वनियर्ांचे मराठीकरि :- 

अ) न्यायालयीन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करण्याच्या दषृ्टीने, भारतीय वर्ववि प्रवतर्वतृ्तातील (All India Law 

Report) मा. उच्च न्यायालयाच्या र्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वनर्वडक न्यायवनणणयांचा मराठीत अनरु्वाद करणे र्व 

न्यायवनणणय पवत्रकेच्या  स्र्वरूपात प्रवसद्ध करणे.  

 ब) भारताच्या संवर्विानाच्या अनचु्छेद 141 अन्र्वये मा. उच्च न्यायालयांच्या र्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 

न्यायवनणणयास  कायद्याचा दजा असल्याने, हे काम न्याय व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करण्याच्या दषृ्टीने महत्त्र्वाचे आहे. 

क) परेुशा मनषु्यबळाअभार्वी  न्यायवनणणयांचे मराठीकरण करण्याचे काम सध्या थांबलेले आहे. 

(5) वनर्मपसु्स्तका आवि प्रमाि नमनेु ि प्रपते्र र्ांचे मराठीकरि : - 

अ) शासन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करण्याच्या दषृ्टीने, मंत्रालयीन वर्वभाग र्व शासकीय कायालयांिारे र्वापरल्या 

जाणाऱ्या वनयमपसु्स्तका (Manuals) आवण वर्वशेष र्व प्रमाण नमनेु आवण प्रपते्र यांचा मराठीत अनरु्वाद करून  

देण्याचे काम भाषा संचालनालयािारे केले जाते.  

ब) भाषा संचालनालयाने सन 2019-20 माहे एवप्रल 19 ते नोव्हेंबर 19 या कालार्विीत 10902 फोवलओ इतके 

वनयमपसु्स्तका, प्रमाण नमनेु र्व प्रपते्र मराठीत उपलब्ि करून वदलेले आहेत र्व सन 2020-21 या र्वषात समुारे 

13,700 फोवलओ असनू सन 2021-22 ची अंदावजत संख्या 14000 फोवलओ असेल.   

 (6) प्रशासकीर् ि संकीिय प्रकरिांचे मराठीकरि : - 

अ) महाराष्र राजभाषा अविवनयम, 1965 अन्र्वये शासन व्यर्वहारात राजभाषा मराठीचा 100 टक्के र्वापर 

करण्याच्या िोरणाची प्रभार्वीपणे अंमलबजार्वणी करण्याच्या दषृ्टीने, सर्वण मंत्रालयीन वर्वभागांच्या प्रशासकीय 

र्व संकीणण प्रकरणांसह पढुील प्रकरणांचा मराठीत अनरु्वाद करण्याचे र्व अनरु्वाद तपासणीचे काम भाषा 

संचालनालयािारे केले जाते.  

ब)  कें द्र सरकारच्या र्व राज्य शासनाच्या वर्ववर्वि योजना र्व कायणक्रम.   

क)  कें द्र सरकारची र्व राज्य शासनाची िोरणे र्व मागणदशणक तत्त्र्वे.  
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 ड)  मंत्रालयीन वर्वभागांची अन्य प्रशासकीय र्व संकीणण प्रकरणे.  

 इ)  वर्ववर्वि चौकशी सवमत्यांच्या र्व अभ्यास सवमत्यांचे अहर्वाल र्व कृती अहर्वाल.  

 फ)  भारतीय वनर्वडणकू आयोगाचे वनदेश, आदेश, वनयम, आचार संवहता र्व वनयम पसु्स्तका.  

 ग)  मा. राज्यपालांचे वनदेश र्व आदेश.  

 सन  2019-20 या र्वषात वर्ववर्वि मंत्रालयीन वर्वभागाच्या प्रशासकीय र्व संकीणण प्रकरणांचा मराठी अनरु्वाद र्व 

अनरु्वाद तपासणी करुन वदलेला आहे. अवलकडील काळामध्ये मराठीकरण केलेली काही ठळक प्रशासकीय प्रकरणे 

पढुीलप्रमाणे आहेत :-  

1) स्व्हजन 2030 अहर्वाल 

2) प्रवतपालकत्र्व योजना 

3) थेट वर्वक्री वनयंत्रण यंत्रणावर्वषयक योजना  

4) भारतीय वनर्वडणकू आयोगाची आचारा संवहता वर्वषयक र्व अन्य वर्ववर्वि वनदेश पसु्तके  

5) आंतरजातीय वर्वर्वाहबाबत डॉ. आंबेडकर योजना  

6)    सार्वणजवनक वर्वद्यापीठ मागणदशणक सचूना 

(7) विविध अथयसंकल्पीर् प्रकाशनांचे मराठीकरि :-  

        अ) भारतीय संवर्विानाच्या अनचु्छेद 205 र्व 202 अन्र्वये वर्वत्त वर्वभागामाफण त राज्य वर्विानमंडळाच्या तीनही 

अविर्वेशनामध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या पढुील अथणसंकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनरु्वाद, अनरु्वाद तपासणी, सिुारणा, 

मवुद्रत र्वाचन, इत्यादी कामे भाषा संचालनायािारे केली जातात :  

 1) खचाचे परूक वर्वर्वरणपते्र.  

 2) अथणसंकल्पवर्वषयक वनर्वेदन.  

 3) अथणसंकल्पीय अंदाज.  

 4) अविक खचाचे वर्वर्वरणपत्र.  

 सन 2019-20 या र्वषात पढुील अथणसंकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनरु्वाद र्व अनरु्वाद तपासणी करण्याचे आवण 

त्याच्या अंवतम मदु्रणापयंतची कामे पार पाडलेली आहे. 

 1) खचाचे परूक वर्वर्वरणपत्र, 2019-2020, (जलैु 2019 र्व नोव्हेंबर, 2020).2019-2020 (फेब्ररु्वारी, 2020)  

 2) अविक खचाचे परूक वर्वर्वरणपत्र, (2015-2016 र्व 2017-2018) (जलैु, 2019-2020) 

 3) अथणसंकल्प वर्वषयक वनर्वदेन, 2019-2020.  

(8) भारताचे वनरं्त्रक ि महालेखापरीक्षक र्ांच्र्ा लेखापरीक्षा अहिालांचे मराठीकरि :- 

         अ) भारताचे वनयंत्रक र्व महालेखापरीक्षक यांच्यामाफण त भारतीय संवर्विानाच्या अनचु्छेद 151 अन्र्वये मा. 

राज्यपालांना सादर केल्या जाणाऱ्या र्व दरर्वषी वर्विानमंडळात सादर केल्या जाणाऱ्या पढुील अहर्वालांचा मराठी अनरु्वाद, 

अनरु्वाद तपासणी र्व मवुद्रत र्वाचन, इत्यादी कामे भाषा संचालनालयािारे केली जातात :  
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 1)  वर्वत्तीय लेखा.  

 2)  वर्ववनयोजन लेखा.  

 3)  लेख्यांर्वरील ओझरता दषृ्टीके्षप.  

गेल्या र्वषी उपरोक्त अहर्वालांपैकी, पढुील अहर्वालांचे मराठीकरण करण्यात आले. 

1) वर्वत्तीय लेखा, 2018-19 

2) वर्ववनयोजन लेखा, 2018-19 

3) लेख्यार्वरील ओझरता दषृ्टीके्षप, 2018-19 
 

(9) पवरभाषा ि शब्दकोश वनर्ममती कार्य :-                                                                                        

 अ) शासन व्यर्वहारात र्व न्याय व्यर्वहारात आवण शालेय र्व वर्वद्यापीठ स्तरार्वरील अभ्यासक्रमात मराठीचा र्वापर 

करण्यासाठी प्रशासकीय, तांवत्रक र्व शास्त्रीय वर्वषयांचे पवरभाषा कोश र्व शब्दकोश तयार करण्याचे र्व त्यात सिुारणा 

करण्याचे काम भाषा संचालनालयािारे केले जात आहे.  

 ब) पवरभाषा वनर्ममती र्व कोश वनर्ममती हे कायण संशोिन र्व अकादवमक स्र्वरूपाचे आहे.  

 क) वर्ववर्वि वर्वषय तज्ज्ांचा समार्वेश असलेल्या भाषा सल्लागार मंडळाच्या मागणदशणनाखाली हे कायण परू्वी 

करण्यात आले. आता भाषा सल्लागार सवमतीच्या मागणदशणनाखाली र्व वर्ववर्वि पवरभाषा उपसवमत्यांच्या अंतगणत नर्वीन 

पवरभाषा कोश वनर्ममतीचे र्व परू्वीच्या कोशांमध्ये सिुारणा करुन त्यांचे अद्ययार्वतीकरण र्व पनुमुणद्रण करण्याचे  काम सरुू 

आहे.  

 ड) तसेच जनतेच्या मागणीनसुार, पवरभाषा कोशांचे स्कॅन करुन/ मवुद्रत स्र्वरूपात पनुमुणद्रण करण्याचे काम केले 

जाते. 

(10)  भाषा संचालनालर्ाने तर्ार केलले ेपवरभाषा कोश, शब्दकोश ि शासन व्र्िहार उपर्ोगी मागयदशयक     
पसु्स्तका :- 

 1) शब्दकोश :- भाषा संचालनालयाने शासन व्यर्वहारास र्व न्याय व्यर्वहारास उपयकु्त असलेले पढुील कोश 
प्रवसध्द केलेले आहेत : 
 

1) शासन व्यर्वहार कोश 2) प्रशासन र्वाक्प्रयोग 3) पदनाम कोश 4) वर्वत्तीय शब्दार्वली 
5) शासन व्यर्वहार शब्दार्वली 6) न्यायव्यर्वहार कोश   

   
2) शासन व्र्िहार उपर्ोगी मागयदशयक पसु्स्तका :- भाषा संचालनालयाने शासन व्यर्वहारास उपयोगी 

असलेल्या पढुील मागणदशणक पसु्स्तका र्व गं्रथ प्रवसध्द केलेले आहेत : 
 

1) प्रशासवनक लेखन 2) राजभाषा पवरचय  3) कायणदर्मशका 4) मराठी लघलेुखन मागणदर्मशका 
5) शासन व्यर्वहारात 
मराठी 

6) मराठी टंकलेखन 
प्रर्वेवशका 

7) प्रमाणलेखन 
वनयमार्वली 

8) मंथन 

9) मराठी लघलेुखन 10) राजभाषा पवरचय 
र्व  कायणरुप व्याकरण 

11) संवक्षप्पत 
शेऱ्यांची 
लघपुसु्स्तका 

12) शासन व्यर्वहार वनत्योपयोगी 
लघपुसु्स्तका 
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 3) पवरभाषा कोश :- भाषा संचालनालयाने वर्ववर्वि वर्वषयांचे पढुील शास्त्रीय र्व तांवत्रक पवरभाषा कोश प्रवसध्द 
केलेले आहेत : 
 

1) लोकप्रशासन 
पवरभाषा कोश 

2) कृवषशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

3) तत्त्र्वज्ान र्व तकण शास्त्र 
पवरभाषा कोश 

4) गवणतशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

5) वशक्षणशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

6) मानसशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

7) रसायनशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

8) यंत्र अवभयांवत्रकी पवरभाषा 
कोश 

9) भगूोलशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

10) न्यायर्वैद्यक र्व 
वर्वषशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

11) औषिशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

12) व्यर्वसाय व्यर्वस्थापन 
पवरभाषा कोश 

13) सावहत्य समीक्षा 
पवरभाषा कोश 

14) र्वतृ्तपत्रवर्वद्या 
पवरभाषा कोश 

15) र्वावणज्यशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

16) िातुशास्त्र पवरभाषा कोश 

17) शारीरशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

18) गं्रथालयशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

19) वर्वद्यतु अवभयांवत्रकी 
पवरभाषा कोश 

20) संख्याशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

21) शरीरवक्रयाशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

22) भशूास्त्र पवरभाषा 
कोश 

23) स्थापत्य 
अवभयांवत्रकी  पवरभाषा 
कोश 

24) अथणशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

25) जीर्वशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

26) भौवतकशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

27) राज्यशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

28) भाषावर्वज्ान र्व 
र्वाड्.मयवर्वद्या पवरभाषा कोश 

29) समाजशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

   

 
4) पावरभावषक शब्दािल्र्ा :- भाषा संचालनालयाने, शास्त्रीय र्व तांवत्रक वर्वषयाच्या पढुील शब्दार्वल्या मराठी 

X इंग्रजी या स्र्वरुपात प्रवसध्द केलेल्या आहेत : 
 

1) वर्वकृतीशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली 

2) भौवतकशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली 

3) कृवषशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली 

4) र्वावणज्यशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली 

  

 
(11) पवरभाषा कोशांमध्रे् ि शब्द कोशांमध्रे् सधुारिा करुन त्र्ांचे पनुमुयद्रि करण्र्ाचा प्रकल्प :- 
 

भाषा संचालनालयाने आतापयंत वर्ववर्वि वर्वषयांचे पवरभाषा कोश र्व शब्दकोश प्रवसद्ध केलेले असनू भाषा 
सल्लागार सवमतीच्या मागणदशणनाखाली 5 वर्ववर्वि वर्वषयांच्या कोश/पवरभाषा कोश उपसवमत्यांिारे परू्वीच्या पवरभाषा 
कोशांमध्ये सिुारणा करून अद्ययार्वतीकरण/पनुमुणद्रण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतलेला असनू या उपसवमत्यांच्या अंतगणत 
पवरभाषा कोशांसंबंिात कामकाज सरुू आहे. तसेच जनतेच्या मागणीर्वरून शारीर, भगूोलशास्त्र, समाजशास्त्र या पवरभाषा 
कोशांची आवण प्रमाणलेखन वनयमार्वली यांचे पनुमुणद्रण करण्यात आले आहे.  

तसेच पढुील टप्पप्पयात यंत्र अवभयांवत्रकी, भगूोल, िातुशास्त्र, भाषावर्वज्ान र्व र्वाड्.मयवर्वद्या आवण स्थापत्यशास्त्र या 
पवरभाषा कोशांचे पनुमुणद्रण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. 
 
(अ) विविध उपसवमत्र्ांमाफय त सरुू असलेल्र्ा पवरभाषा कोशांच्र्ा कामकाजाची सद्स्स्थती :- 

   1) शासन व्यर्वहार कोश, 2) कृवषशास्त्र पवरभाषा कोश, 3) अथणशास्त्र पवरभाषा कोश, 4) तत्त्र्वज्ान र्व तकण शास्त्र 
पवरभाषा कोश र्व 5) वशक्षणशास्त्र पवरभाषा कोश या कोशांचे सिुारणा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यापैकी 
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तत्र्वज्ान र्व तकण शास्त्र आवण अथणशास्त्र या पवरभाषा कोशांच्या अद्ययार्वतीकरणाचे काम त्यांच्या उपसवमत्यांमाफण त पणूण 
झाले असनू लर्वकरच त्याचे लोकापणण करण्यात येईल. उर्वणवरत कोशांचे काम देखील प्रगती पथार्वर आहे. 
 
 (अ) भाषा संचालनालर्ाची प्रकाशने संकेतस्थळािर उपलब्ध करून देण्र्ाबाबतची सद्:स्स्थती :- भाषा 
संचालनालयाचे पवरभाषा कोश र्व अन्य प्रकाशने ई-पसु्तकाच्या स्र्वरूपात भाषा संचालनालयाच्या 
directorate.marathi.gov.in या संकेतस्थळाअतंगणत असलेल्या shabdakosh.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर 
उपलब्ि करुन देण्यात आले आहेत. तसेच कोश/पवरभाषा कोश याचे भ्रमणध्र्वनी उपयोजक देखील उपलब्ि आहे.  
(12) शासन व्र्िहारात मराठीचा िापर (शासकीर् कार्ालर्ांची तपासिी) :-  

अ) राजभाषा अविवनयम, 1964 अन्र्वये शासन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करणे अवनर्वायण केलेले असल्याने, 
शासन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर केला जातो ककर्वा कसे यादषृ्टीने महाराष्रातील मंत्रालयीन वर्वभाग आवण 
शासकीय र्व वनम-शासकीय कायालये यांची तपासणी करणे, त्यासंबंिातील अडचणी सोडवर्वणे र्व मागणदशणन 
करणे आवण करार्वयाच्या उपाययोजनासंबंिी शासनाकडे अहर्वाल पाठवर्वणे, इत्यादी कामे भाषा 
संचालनालयामाफण त केली जातात.  

ब) मखु्यालय स्तरार्वर भाषा संचालक र्व वर्वभागीय स्तरार्वर वर्वभागीय सहायक भाषा संचालक यांच्या 
नेततृ्र्वाखालील  तपासणी पथकािारे शासकीय कायालयांची तपासणी केली जाते. 

क) आतापयंत राज्यातील समुारे 1025 शासकीय र्व वनमशासकीय कायालयांची आवण 11 मंत्रालयीन वर्वभागांची 
तपासणी केली आहे.  

 सन 2021-2022 मध्ये कोर्वीड-19 च्या संसगाची पवरस्स्थती वनर्वळल्यास  250 कायालयांची तपासणी करण्याचे 
प्रस्तावर्वत आहे. 

(13) भाषाविषर्क परीक्षा : एतदथण मंडळामाफण त घेतल्या जाणाऱ्या पढुील परीक्षा घेण्याची संपणूण जबाबदारी भाषा 
संचालनालय पार पाडत आहे. या परीक्षा र्वषातनू दोन र्वेळा घेतल्या जातात. सदर परीक्षा पढुीलप्रमाणे आहेत: 
 
 1.  मराठी भाषा (राजपवत्रत) परीक्षा.  

 2.  मराठी भाषा (अराजपवत्रत) परीक्षा.  

 3.  कहदी भाषा (उच्च श्रेणी) परीक्षा.  

 4.  कहदी भाषा (वनम्न श्रेणी) परीक्षा.  

 5.  मराठी टंकलेखन परीक्षा.  

 6.  मराठी लघलेुखन परीक्षा. 

 सन 2020-2021 मध्ये एतदथण मंडळाच्या मराठी भाषा, कहदी भाषा, टंकलेखन र्व लघलेुखन परीक्षांसाठी एकूण 

3800 उमेदर्वार बसले होते. सन 2021-2022 मध्ये 4650 उमेदर्वार बसण्याची शक्यता आहे. 

 भाषा संचालनालयाची मावहती directorate.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे. तसेच 

संचालनालयाकडून प्रवसध्द करण्यात आलेले वर्ववर्वि पवरभाषाकोश/शब्दकोश यातील मावहती एकवत्रतपणे 

http://shabdkosh.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे.  

                                                                     
  
 
 

http://shabdkosh.marathi.gov.in/
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 कमयचारी विषर्क गोषिारा 

Personnel Summary 
 

अ क्र. 
 

(1) 

पदनाम 
 

(2) 

िेतनश्रेिी 
SCALE OF PAY                                                  

                       (3) 

पदाचंी 
संख्र्ा 
(4) 

DESIGNATION 
 

(5) 
(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1. भाषा संचालक एस-25 : 78800-209200 1 Director of Languages 
2. भाषा उपसंचालक 

(अनरु्वाद र्व शब्दार्वली) 
एस-20 : 56100-177500 1 Dy.Director of Languages 

(Translation & Terminology) 
3. भाषा उपसंचालक (वर्ववि) एस-20 : 56100-177500 1 Dy.Director of Languages (Law) 
4. वर्वभागीय सहायक भाषा 

संचालक 
एस-16 : 44900-142400 4 Divisional Assistant Director of 

Languages 
5. सहायक भाषा संचालक 

(अनरु्वाद र्व शब्दार्वली) 
एस-15 : 41800-132300 4 Assistant Director of Languages 

(Translation & Terminology) 
6. सहायक भाषा संचालक 

(प्रवशक्षण र्व आस्थापना) 
एस-15 : 41800-132300 1 Assistant Director of Languages 

(Training & Establishment) 
7. भाषा अविकारी (कहदी) एस-15 : 41800-132300 1 Language Officer (Hindi) 

                एकूि (अ) 13 Total (A) 
(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted  

8. मराठी लघलेुखक (उच्चशे्रणी) एस-15 : 41800-132300 1 Marathi Stenographer (H.G.) 
9. पयणरे्वक्षक (मराठी/कहदी) एस-14 : 38600-122800 10 

(9+1) 
Superviser 

10. अिीक्षक एस-14 : 38600-122800 7 Superintendent 
11. अनरु्वादक (मराठी/कहदी) एस-13 : 35400-112400 46 

(42+4) 
Translator 

12. र्ववरष्ठ वलवपक एस-8 : 25500-81100 10 Senior Clerk 
13. मराठी लघटंुकलेखक एस-8 : 25500-81100 2 Steno-Typist (Marathi) 
14. वलवपक-टंकलेखक (मराठी) एस-6 : 19900-63200 17 Clerk-Typist (Marathi) 
15. वलवपक-टंकलेखक (इंग्रजी) एस-6 : 19900-63200 1 Clerk-Typist (English) 
16. कवनष्ठ  गं्रथपाल एस-7 : 21700-69100 1 Junior Librarian 
17. र्वाहनचालक एस-6 : 19900-63200 2 Driver 

               एकूि (ब) 97 TOTAL (B) 
(क) िगय ड (C) Class D 
18. नाईक एस-3 : 16600-52400 2 Naik 
19. चपराशी एस-1 : 15000-47600 15 Peon 
              एकूि (क) 17 TOTAL (C) 

एकूि (अ + ब + क)  127 GRANT TOTAL(A+B+C) 
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कार्यक्रम क्रमांक 4 

राज्र् मराठी विकास संस्था 
 

 मराठी भाषा आवण महाराष्राची संस्कृती यांचे संरक्षण, संगोपन आवण संर्विणन करण्याच्या हेतनेू महाराष्र शासनाने 
वदनांक 1 मे 1992 रोजी ‘राज्य मराठी वर्वकास संस्थेची’ स्थापना केली. ‘संस्था नोंदणी अविवनयम, 1860’ आवण 
‘सार्वणजवनक वर्वश्र्वस्तव्यर्वस्था अविवनयम, 1950’ अन्र्वये वदनांक 02 जानेर्वारी 1993 रोजी संस्थेची िमादाय आयकु्त, 
मुंबई यांच्याकडे स्र्वायत्त संस्था म्हणनू नोंदणी झाली. सर्वण कायदेशीर बाबी पणूण झाल्यानंतर वदनांक 01 माचण 1993 पासनू 
संस्थेच्या कामकाजास सरुुर्वात झाली. तेव्हापासनू संस्था मराठी भाषेच्या वर्वकासासाठी वर्ववर्वि उपक्रम राबर्वत आहे. 
संस्थेची उविष्टे : 
 वर्ववर्वि के्षत्रांत होणारा मराठीचा र्वापर अविकाविक गणुर्वत्तापणूण होत जार्वा, यासाठी प्रयत्नशील राहणे र्व मराठी 
भाषेच्या अवभर्वदृ्धीची प्रवक्रया वनयोजनपरू्वणक गवतमान करणे ही या संस्थेच्या स्थापनेमागील दोन मखु्य उवद्दष्टे आहेत. 
त्यानसुार सर्वण स्तरांर्वर मराठीचा वर्वकास सािण्यासाठी संस्था स्र्वतंत्रपणे उपक्रम हाती घेते. भाषा र्व संस्कृतीच्या के्षत्रात 
मराठी भाषेच्या अवभर्वदृ्धीसाठी काम करणाऱ्या वर्ववर्वि शासकीय र्व अशासकीय संस्थांमध्ये समन्र्वय राखनू त्या संस्थांच्या 
सहाययानेही काही उपक्रम संस्था पार पाडते. 
प्रशासकीर् व्र्िस्था : 
 संस्थेचे कामकाज वतच्या वनयामक मंडळाच्या मान्यतेने चालते. संस्थेचे कायणक्रम/उपक्रम/प्रकल्प यांचे अग्रक्रम 
ठरवर्वण्यासाठी वनयामक मंडळाच्या सल्ल्यानसुार एक उपक्रम सवमती, आर्मथक बाबी वर्वचारात घेण्यासाठी वनयामक 
मंडळाच्या सदस्यांमिनू वनमाण केलेली एक वर्वत्त सवमती आवण संस्थेचे आर्मथक, प्रशासकीय र्व कायदेशीर वनयोजन र्व 
व्यर्वस्थापन करण्यासाठी तसेच संस्थेच्या वर्ववर्वि प्रकल्पांच्या अंमलबजार्वणीच्या कामार्वर देखरेख ठेर्वण्यासाठी एक 
कायणकारी सवमती नेमण्यात आली आहे. संस्थेच्या वर्ववर्वि कायासाठी या कायणकारी सवमतीची मंजरुी आर्वश्यक असते. 
 महाराष्र राज्याचे मखु्यमंत्री हे संस्थेचे पदवसद्ध अध्यक्ष आहेत आवण मराठी भाषा वर्वभागाचे मंत्री हे संस्थेचे 
पदवसद्ध उपाध्यक्ष आहेत. 
संस्थेचे आजिरचे कार्य  : 
 संस्थेने आपल्या उवद्दष्टांना अनसुरून वर्ववर्वि प्रकारचे उपक्रम आयोवजत केले आहेत. 
अ) चचासते्र : आजपयंत वर्ववर्वि वर्वषयांर्वर 25 हून अविक राज्यस्तरीय चचासत्रांचे आयोजन राज्य मराठी वर्वकास 
संस्थेतफे करण्यात आले आहे.  
(ब ) काही महत्त्िपिूय प्रकाशने : मराठी भाषेच्या वर्वकासाला परूक असे मावहतीकोश, संकल्पनाकोश, सचूी, 
मावहतीपसु्स्तका, कायणपसु्स्तका, र्वैचावरक, संशोिनात्मक लेखन, मराठी सावहत्यकृतींची कहदी भाषांतरे अशी वर्ववर्विांगी 75 
पसु्तके संस्थेने प्रकावशत केली आहेत. त्यापैकी काही उल्लेखनीय प्रकाशने पढुीलप्रमाणे आहेत :- 
(1) भाषाविषर्क :  
(अ) वशक्षण वशक्षक र्व अभ्यासक्रम - (संपादन - रमेश पानसे) जन्मभाषेचा पाश तोडून आम्ही काय करणार?  ना देश, ना 
गोत, ना राष्र असे आम्हांस व्हार्वयाचे आहे काय?, या मौवलक आवण मलूभतू प्रश्नाला वभडणारे, मराठीच्या वशक्षणक्रमाशी 
संबंवित असलेले एक जनेु (1906) वचरतरुण पसु्तक. 
(ब) मराठी भाषा : र्वाढ आवण वबघाड - (श्री. के. क्षीरसागर) मराठी बोलताना आवण वतच्यातनू लेखनव्यर्वहार पार 
पाडताना सर्वणसामान्य वशवक्षत माणसाच्या मनात आज जे-जे प्रश्न घटुमळत आहेत, त्यांचा मकु्त मनाने घेतलेला परामशण. 
(क) महाराष्राचा भावषक नकाशा परू्वणतयारी - (प्रमखु संशोिक - डॉ. रमेश िोंगडे, संशोिन समन्र्वयक आवण संशोिक 
साहाययक - डॉ. अशोक सोलनकर) प्रमाण मराठी, बोली, उपभाषा, आवदर्वासींच्या भाषा, वमश्रभाषा इत्याकदचे वर्ववर्वि 
भावषक आवर्वष्कार, त्यांची प्रदेशानसुार नकाशािारे मांडणी करून महाराष्रातील भाषांची र्वैवर्वध्यपणूण मावहती देणारा गं्रथ. 
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(2) कोश ि सचूी िाङ्मर् :  

(अ) कोश र्व सचूी र्वाङ्मय : स्र्वरुप आवण साध्य - (संपादन - सरोवजनी र्वैद्य, सषुमा पौडर्वाल, अवनता जोशी, कवर्वता 
महाजन)  बी.ए., एम. ए. चे मराठी वर्वषयाचे वर्वद्याथी, गं्रथालयशास्त्र वर्वद्याथी तसेच संशोिनपर लेखन करू 
इस्च्छणाऱ्यांसाठी उपयकु्त. संस्कृत-इंग्रजी-मराठी भाषांतील र्ववैर्वध्यपणूण कोश र्व सचूीर्वाङ्मयाचा सांगोपांग पवरचय करून 
देणारा गं्रथ. 
(ब) शालेय मराठी शब्दकोश - (र्वसंत आबाजी डहाके, वगरीश पतके) इयत्ता 5 र्वी ते 12 र्वी पयंतच्या सर्वण वर्वषयांच्या 
मराठी पाठ्यपसु्तकांशी संबंवित शब्द, संज्ा, र्वाक्प्रचार आकदची सवचत्र र्व सोदाहरण ओळख. मराठी अभ्यास पवरषदेतफे 
वदले जाणारे मराठी भाषावर्वषयक लेखनाचे महाब ॅंक पावरतोवषक 1999.  
(क) वर्वज्ान संकल्पना कोश - (प्रा. रा. वर्व. सोर्वनी) इयत्ता 5 र्वी ते 10 पयंतच्या रसायनशास्त्र, भौवतकशास्त्र र्व 
जीर्वशास्त्रातील संकल्पना सबुोि मराठीतनू उलगडून सांगणारा कोश. (मराठी वर्वज्ान पवरषदेच्या सहकायाने) 
(ड) मराठी लघलेुखन शब्दकोश (र्व. र्वा. इनामदार) मराठी लघलेुखनाचे वशक्षक आवण वर्वद्याथी यांना सरार्वासाठी उपयकु्त 
ठरलेला लघलेुखनवर्वषयक एकमेर्व गं्रथ. ना. गो. कालेलकर परुस्कार, महाराष्र राज्य शासन परुस्कार 1995-96. 
(इ) दवलत ग्रामीण सावहत्य शब्दकोश र्व वर्विीकोश - (संपादक - डॉ. गंगािर पानतार्वणे) याकवरता इ.स. 1818 ते 2005 
या कालखंडात प्रकावशत झालेल्या सावहत्यातनू दवलत-ग्रामीण जीर्वनानभुर्व व्यक्त झाले आहेत असे सावहत्य या 
शब्दकोशासाठी आिारभतू मानले आहे. आजर्वर शब्दकोशाचे तीन खंड र्व वर्विीकोशाचा 1 खंड असे एकूण 4 खंड 
प्रकावशत.  
(3) शैक्षविक :  
(अ) मराठी लेखन मागणदर्मशका - (यास्स्मन शेख) सर्वणसामान्य नागवरक, शाळा-महावर्वद्यालयांतील वर्वद्याथी, भाषा 
वशकणाऱ्या अन्य भाषक व्यक्ती, दरूवचत्रर्वाणीपटार्वर लेखन करणारे कलार्वतं, पाट्या रंगवर्वणारे रंगारी, टंकलेखक, 
संगणकार्वर अक्षरजळुणी करणारे जळुारी अशा सर्वांना मराठीत लेखन करण्यासाठी वबनचकू मागणदशणन करणारे उपयकु्त 
पसु्तक. 
(ब) प्रशासवनक मराठी भाषेचा वर्वकास - (गीता भागर्वत) प्रशासवनक लेखन करणा-यांसाठी मागणदशणनपर सचूनांसह, 
प्रशासवनक मराठीच्या र्वस्तुवनष्ठ र्व शास्रशदु्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास. 

(क) इतर उपक्रम : 
(1) इतर राज्र्ांतील मराठी भावषक विद्ार्थ्र्ांना मदत ि भारतातील विविध राज्र्ांतील ि जगातील अनेक 
देशांतील मराठी भाषकांसाठी उपक्रम : मध्यप्रदेश, कनाटक, आधं्रप्रदेश, गजुरात इत्यावद राज्यांतील शाळांना महत्त्र्वाची 
पसु्तके पाठर्वण्याचे काम संस्था करीत आहे. सन 1994 पासनू संस्थेने आंध्रप्रदेशातील महाराष्र मंडळ, हैद्राबाद यांना र्व 
त्यांनी सचुवर्वलेल्या शाळांतील इयत्ता 1ली ते 12र्वी पयंतच्या वर्वद्यार्थ्यांना बालभारती, कुमारभारती, यरु्वकभारती अशी 
मराठीची पाठ्यपसु्तके पाठवर्वण्यात येतात. महाराष्र मंडळ ही पसु्तके वर्वद्याथी प्रवतष्ठान महाराष्र मंडळ (आधं्र प्रदेश) 
यांच्यामाफण त संबंवित शाळांना वर्वतवरत करीत असते. तसेच गजुरात राज्यातील अहमदाबाद येथील मराठी मंडळांच्या 
शाळांना दैवनक लोकसत्ता, पणेु सकाळ ही र्वतणमानपते्र र्व वनयतकावलके पाठवर्वण्यात येतात.  

(2) बहृन्महाराष्र मंडळांना अथयसहाय्र् र्ोजना: महाराष्र शासनाने सन 2010 मध्ये स्र्वीकारलेल्या सांस्कृवतक 
िोरणातील प्रकरण 4 “भाषा आवण सावहत्य” याअंतगणत बहृन्महाराष्र या वर्वभागात उल्लेवखल्यानसुार महाराष्राबाहेर अन्य 
राज्यांत मराठी भाषा, सावहत्य आवण महाराष्रीय संस्कृती या संदभात आवण महाराष्राबाहेर मराठी गं्रथ प्रकाशनाचे दजेदार 
कायण करणाऱ्या मान्यताप्राप्पत संस्थांना अथणसाहायय देण्याची योजना कायास्न्र्वत आहे. राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या 
घटनेतील “अन्य राज्यात र्व परदेशात असलेल्या मराठी भाषकांसाठी वर्ववर्वि भावषक उपक्रम करणे” ह्या उवद्दष्टाचा भाग 
म्हणनू महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळामाफण त राबवर्वण्यात येणारी ही योजना शासन वनणणय, मराठी भाषा 
वर्वभाग वदनांक 13 जनू, 2016 अन्र्वये राज्य मराठी वर्वकास संस्थेकडे हस्तांतवरत केली आहे. या योजनेअतंगणत, 
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महाराष्राबाहेर मराठी भाषा, सावहत्य र्व संस्कृती र्वकृद्धगत होण्यासाठी कायण करणाऱ्या देशांतगणत बहृन्महाराष्रातील 
मान्यताप्राप्पत संस्था/मंडळे यांना वर्ववहत कायणपद्धतीनसुार एका संस्थेला जास्तीतजास्त 2 लाख तर एकूण 50 लाख 
रुपयांच्या मयादेत अथणसहायय करण्यात येते. 

 सन 2016-17 या आर्मथक र्वषापासनू आजर्वर संस्थेच्या वर्ववहत कायणपध्दतीने एकूण 85 मान्यताप्राप्पत संस्थांना 
अथणसहायय मंजरू करण्यात आले आहे.  

(3) मराठी भाषा संस्कृती ज्ञान परी ि वनबंध स्पधा – या अंतगणत बहृन्महाराष्र मंडळ, नर्वी वदल्ली ही संस्था गेली 30 
र्वषे मराठी भाषा, संस्कृती र्व सामान्य ज्ान परीक्षा र्व वनबंि स्पिा आयोवजत करते. सन 2018 पासनू राज्य मराठी वर्वकास 
संस्थेच्या संयकु्त वर्वद्यमाने भारतातील वर्ववर्वि महाराष्र मंडळांच्या सहकायाने 51 कें द्रांमध्ये परीक्षा घेण्यात आल्या. त्यात 
1953 जणांनी सहभाग नोंदवर्वला. सन 2019 या र्वषात एकूण 32 कें द्रांर्वर परीक्षा र्व स्पिांचे आयोजन करण्यात आले र्व 
त्यात 1747 जणांनी सहभाग नोंदवर्वला.     

 (4) िाचन पे्ररिा वदन: भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दलु कलाम यांच्या जन्मवदनाचे औवचत्य सािनू सन 2015 पासनू 
दरर्वषी वदनांक 15 ऑक्टोबर हा वदर्वस र्वाचन पे्ररणा वदन म्हणनू साजरा करण्यात येतो. यावनवमत्त वर्ववर्विांगी कायणक्रम 
आयोवजत करण्यात येतात. डेक्कन क्र्वीन र्व पंचर्वटी एक्सपे्रसने रोज नोकरी/व्यर्वसायावनवमत्त प्रर्वास करणाऱ् या 
पासिारकांसाठी त्यांच्या राखीर्व डब्यात र्वाचन करण्यासाठी र्वाचनदतूाच्या माध्यमातुन पसु्तके उपलब्ि करुन देणाऱ् या 
वफरत्या र्वाचनालयाचे उद्घाटन  वदनांक 15 ऑक्टोबर 2018 रोजी करण्यात आले. सन 2019 मध्ये र्वाचन पे्ररणा 
वदनावनवमत्त महाराष्रातील अ,ब,क र्व ड या र्वगातील सर्वण गं्रथालये आवण र्वाचनकट्टा यांना पाच हजार रुपये इतके अनदुान 
उपलब्ि करुन देण्यात आले.   

(5) मराठी भाषा गौरिवदन : शासनाच्या िोरणानसुार कर्वी कुसमुाग्रजांच्या जन्मवदनावनवमत्त दरर्वषी 27 फेब्ररु्वारी हा 
वदर्वस मराठी भाषा गौरर्ववदन म्हणनू साजरा केला जातो. सन 2016 मध्ये या वनवमत्ताने र्वाचन कायणशाळेचे आयोजन 
करण्यात आले होते. शासन वनणणय, मराठी भाषा वर्वभाग, वदनांक 18.02.2016 अन्र्वये सन 2016 पासनू “डॉ. अशोक रा. 
केळकर मराठी भाषा अभ्यासक परुस्कार” आवण “कवर्वर्वयण मंगेश पाडगार्वकर मराठी भाषा संर्विणक परुस्कार” हे दोन 
नर्वीन परुस्कार मराठी भाषा संर्विणनासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीस अथर्वा संस्थेकवरता सरुु करण्यात आले 
आहेत. मराठी भाषा गौरर्ववदन समारंभाच्या र्वेळी सदर परुस्कारांचे वर्वतरण करण्यात येते.  
 या परुस्काराचे स्र्वरुप प्रत्येकी रु. 2,00,000/- (रु. दोन लाख फक्त) रोख मानवचन्ह र्व मानपत्र असे आहे.  

(5) मराठी भाषा संिधयन पंधरिडा: सन 2021 मध्ये मराठी भाषा संर्विणन पंिरर्वडा वनवमत्ताने वदनांक 14 ते 28 
जानेर्वारी 2021 या कालार्विीत मराठी भाषा, सावहत्य र्व संस्कृती यार्वर आिावरत कायणक्रमांचे महाजालार्वरुनही संस्थेच्या 
फेसबकु र्व यटु्यबु पेज र्वरुन प्रत्यक्ष प्रसारण करण्यात आले. त्याच बरोबर महाराष्रातील मराठी भाषेसाठी काम करणा-या 
संस्था र्व तज् व्यक्ती यांच्या संयकु्त वर्वज्माने ऑनलाईन कायणक्रम घेण्यात आले.  तसेच वदनांक 21 ते 23 जानेर्वारी, 2021 
कालार्विीत प.ुल.देशपांडे महाराष्र कला अकादमीच्या कलादालनात गं्रथ प्रदशणन आयोवजत करण्यात आले. 

(ड) संस्थेत सरुु असलेल ेउल्लेखनीर् प्रकल्प: 

(1) दवलत-ग्रामीि सावहत्र् शब्दकोश ि सावहत्र्सचूी: दवलत आवण ग्रामीण सावहत्य हे मराठी सावहत्यातील महत्त्र्वाचे 
असे दोन प्रर्वाह आहेत. अपवरवचत शब्द, संज्ा, संकल्पना, म्हणी, र्वाक्यप्रयोग यांमळेु हे सावहत्य काही प्रमाणात र्वाचकांच्या 
दषृ्टीने दबुोि रावहले आहे. लोकजीर्वनाच्या र्वेगर्वेगळ्या अंगांशी  वनगवडत अशा दवलत-ग्रामीण सावहत्यातील, शब्दांचा 
नेमका अथण सापडेल असा शब्दकोश आज मराठीत नसल्याने तसेच ह्या सावहत्यामिनू जे नर्वनर्वीन आवण अपवरवचत शब्द 
वमळतात ते प्रमाण मराठी भाषेत येणे आर्वश्यक असल्याने असे शब्द वर्ववर्वि सावहत्यकृतींमिनू वनर्वडून त्यांचे अथण 
तपशीलांसह या कोशात वदलेले आहेत. तो वर्ववशष्ट शब्द असलेले सावहत्यकृतीतील मळू र्वाक्यही र्वाचकांच्या संदभासाठी 



21 
 

त्या त्या नोंदीमध्ये वदलेले आहे. या कोशाचे तीनही खंड प्रकावशत झाले आहेत. दवलत-ग्रामीण र्वणणनात्मक सचूीचे काम 
चाल ूआहे. 

       दवलत-ग्रामीि-सावहत्र् रूढी, प्रथा, परंपरा विवधकोश : दवलत-ग्रामीण सावहत्य शब्दकोश या प्रकल्पाचाच हा 
एक भाग असनू त्यामध्ये दवलत र्व ग्रामीण सावहत्यकृतींमिनू आलेल्या वर्ववर्वि जाती-जमातींच्या वर्ववि, रूढी, प्रथा, परंपरा, 
श्रद्धा, समजतुी, सण-उत्सर्व, नर्वस-सायास, दैर्वत, लोकाचार इत्यावद वर्वषयांच्या अनषंुगाने सांस्कृवतक संदभण असलेल्या 
अनेक संकल्पनांचे संकलन करून त्यांची सवचत्र स्पष्टीकरणात्मक मावहती या कोशातनू वदलेली असनू हा कोश प्रकावशत 
करण्यात आला आहे. 

(2) िस्त्रवनर्ममती-मावहतीकोश : र्वस्त्रोद्योगाची सर्वांगीण र्व अद्ययार्वत मावहती मराठी भाषेतनू उपलब्ि करून देणारा 
'र्वस्त्रवनर्ममती मावहतीकोश' हा प्रकल्प राज्य मराठी वर्वकास संस्था आवण दत्ताजीरार्व कदम तांवत्रक वशक्षण संस्था, 
इचलकरंजी यांनी संयकु्तपणे कायास्न्र्वत केला आहे. झपाट्याने वर्वकवसत होणाऱ्या वर्वज्ान-तंत्रज्ानामळेु भारतातील 
र्वस्त्रोद्योगाचा, र्वस्त्रवनर्ममतीकलेचा वर्वकास कसा होत गेला ते वर्वकासाचे टप्पपे, भारतीय र्वस्त्रोद्योगाचे आजर्वरचे स्र्वरूप 
त्याची र्वैज्ावनक-तांवत्रक प्रगती, महाराष्राचे या उद्योगामिील स्थान, होऊ घातलेले जागवतकीकरण या सर्वांचा साकल्याने 
वर्वचार या कोशात करण्यात आला आहे. मराठीच्या आवण महाराष्राच्या संदभात र्वस्त्रोद्योगाला प्राचीन काळापासनू 
महत्त्र्वाचे स्थान आहे, परंतु या वर्वषयासंबंिी फारच थोडे दजेदार वलखाण मराठी भाषेत उपलब्ि आहे. ही त्रटुी दरू 
करण्यासाठी सर्वणसामान्य वजज्ासलूा समजेल अशी मावहती या कोशात देण्यात आली आहे. या मावहतीकोशाचे  एकूण नऊ 
खंड संकस्ल्पत असनू संस्थेने आतापयंत उर्वणवरत चार  खंड प्रकाशनाच्या मागार्वर आहे. (1) खंड 1 - तंतवुनमाण र्व 
तंतुवर्वज्ान, (2) खंड 2 - सतूवनमाण, (3) खंड 3 - कापडवनमाण, (4) खंड 4 - रासायवनक प्रवक्रया. (5) खंड 5 - फॅशन र्व 
र्वस्त्रप्रार्वरणे या पाच खंडांचे प्रकाशन झाले आहे र्व उर्वणवरत  (1) खंड 6 - तंत्रोपयोगी र्वस्ते्र, (2) खंड 7 - र्वस्त्रोद्योग 
व्यर्वस्थापन, (3) खंड 8 - र्वस्त्र संकल्पनेचा सांस्कृवतक अवर्वष्कार आवण (4) खंड 9 - र्वस्त्रोद्योग पवरभाषाकोश यांचे काम 
चाल ूआहे.  

(3) मराठी गं्रथसवूचमाला (1951-2000) : कै.शं. ग. दाते यांनी सन 1950 पयंतच्या मराठी गं्रथांची वर्वषयर्वार सचूी 
दोन भागांत तयार केली होती. ही सचूी बरीच र्वषे अनपुलब्ि असल्याने वतचे नर्वीन पवरवशष्टांसह पनुमुणद्रण संस्थेमाफण त 
करण्यात आले होते. इ. स. 1950 नंतर मराठीमध्ये प्रकावशत झालेल्या गं्रथांची एकवत्रत अशी वर्वषयर्वार गं्रथसचूी उपलब्ि 
नसल्याने राज्य मराठी वर्वकास संस्थेने 'मराठी गं्रथसचूीमाला' हा प्रकल्प हाती घेतला असनू त्याअंतगणत इ. स. 1951 ते 
2000 या कालखंडातील मराठी गं्रथांची वर्वषयर्वार सचूी करण्यात येत आहे. आतापयणत या मालेतील चार भाग - भाग 3 
(1951-1962), भाग 4(1963-1970), भाग 5 (1971-1978) आवण भाग 6 (1979-1985) - प्रकावशत करण्यात 
आले आहेत. भाग-7 (1986-1990) या कालखंडातील हस्तवलवखत नोंदी संगणकीकृत करुन पणूण आहेत. मवुद्रतशोिनाचे  
काम पणूण झाल्यार्वर वर्वदागाराच्या स्र्वरुपात महाजालार्वरुन शोिसकुर स्र्वरुपात गं्रथसचूी उपलब्ि करुन देण्यात येणार 
आहे. भाग-8 (1991-2000) यामिील गं्रथांच्या सचूीचे संपादकीय काम पणूण झाले असनू नोंदी शोिसकुर पध्दतीने 
महाजालार्वर उपलब्ि करुन देण्यात येणार आहेत.   

(4) मराठी उत्तमोत्तम सावहत्र्कृतींची श्राव्र् पसु्तके (ऑवडओ सीडीज) : या प्रकल्पांतगणत मराठीतील प्रवसद्ध 
वनर्वडक संतसावहत्य तसेच ज्ानपीठ पावरतोवषक वर्वजेत्या सावहस्त्यकांचे सावहत्य, सावहत्य अकादमी पावरतोवषक वर्वजेते 
सावहत्य र्व महाराष्र शासन पावरतोवषक वर्वजेते वनर्वडक सावहत्यकृतींची श्राव्य पसु्तके तयार करण्यात येणार असनू, 
आतापयंत कृष्णाकाठ (स्र्व.यशर्वंतरार्व चव्हाण यांचे आत्मचवरत्र) र्व श्री दासबोि (श्री समथण रामदास कृत) या गं्रथांची श्राव्य 
पसु्तके तयार करण्यात आली असनू ती संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि करून देण्यात आली आहेत. तसेच त्यांच्या 
ऑवडओ सीडीही संस्थेच्या कायालयात वर्वक्रीसाठी उपलब्ि आहेत. ज्ानपीठ परुस्कार वर्वजेते मराठीतील ज्येष्ठ कर्वी 
कुसमुाग्रज आवण कर्वदा करंदीकर यांचे अनकु्रमे रसयात्रा र्व प्रर्वासी पक्षी आवण संवहता र्व आवदमाया ह्या कवर्वतासंग्रहांची 
श्राव्य पसु्तके संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर जनतेसाठी वर्वनामलू्य उपलब्ि करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पाच्या दसुऱ्या 
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टप्पप्पयात ज्ानेश्र्वरी, तुकाराम गाथा र्व नामदेर्व गाथा या संतसावहत्याची बोलकी/श्राव्य पसु्तके तयार करण्यात येणार आहेत. 
त्यापैकी ज्ानेश्र्वरी या गं्रथाचे श्राव्य पसु्तकात रुपांतर करण्यासाठीची वर्ववहत कायणर्वाही सरुु करण्यात आलेली आहे. 

(5) मोडी वलपीतील हस्तवलवखतांचे मराठी भाषेत रुपांतरि ि विषर्सचूी खंड तर्ार करिे  : तवमळ वर्वद्यापीठ, 
तंजार्वर येथील मोडी हस्तवलवखतांचे मराठी भाषेत रुपांतरण करण्याचा प्रकल्प संस्थेने माहे माचण 2013 मध्ये तवमळ 
वर्वद्यापीठ, तंजार्वर यांच्याबरोबर करार करून सरुू केलेला आहे. या प्रकल्पांतगणत पवहल्या टप्पप्पयात अवतमहत्त्र्वाच्या पाच 
लाख मोडी हस्तवलवखतांचे जतन र्व संर्विणन करण्यासाठी परू्वणतयारी म्हणनू त्यांची साफसफाई, दरुुस्ती करून ती कागदपते्र 
संगणकार्वर (वडवजटायजेशन) आणली आहेत. तसेच कागदपत्रांच्या वर्वषयाप्रमाणे सचुीकरणाचे काम  चाल ूआहे. यातील 
पढुील टप्पप्पयात 2,12,500 एर्वढया मोडी हस्तवलवखत कागदपत्रांच्या संगणकीकरण (वडवजटायजेशन) करुन 5 लक्ष इमेजेस 
तयार करण्याची कायणर्वाही चाल ूआहे. 
 पवहल्या टप्पप्पयातील संगणकीकृत केलेल्या 5 लक्ष कागदपत्रांपैकी काही कागदपते्र राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या 
संकेत स्थळार्वर आस्र्वादक, अभ्यासक र्व जनतेसाठी उपलब्ि करुन देण्यात येणार आहे. 
(6) अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम : अमराठी भाषकांसाठी प्रकाशने ह्या पवहल्या भागांतगणत अमराठी भाषकांना 

मराठी भाषेचे ज्ान करून देण्यासाठी पाठ्यपसु्तके, शब्दकोश इ. वनमाण करणे तसेच इतर प्रकाशने वनमाण करणे 
आवण दसुऱ्या भागांतगणत दैनंवदन व्यर्वहारात उपयोगी पडेल असे मराठी भाषेचे वशक्षण देणे अवभपे्रत आहे. या दषृ्टीने 
मुंबई वर्वद्यापीठाच्या जमणन वर्वभागाने हाती घेतलेल्या  “माय मराठी” प्रकल्पामध्ये राज्य मराठी वर्वकास संस्थेने सवक्रय 
सहभाग घेतला आहे. या प्रकल्पांतगणत 6 स्तरांपैकी 4 स्तरांचा अभ्यासक्रम पणूण करण्यात आलेला असनू 
पवरचावरकांसाठीचा लघअुभ्यासक्रमही पणुण करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमांतगणत पाठ्यपसु्तके, अभ्यासपसु्तके, 
शब्दसंग्रह आवण संपावदत/ वनर्ममत दकृश्राव्य सामग्री-सीडी/डीव्हीडी इत्यादी ऑफलाईन आवण ऑनलाइन सामग्री उपलब्ि 
करुन देण्यात येणार आहे. तयार असलेल्या अभ्यासक्रमांची सामग्री संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर मकु्त (फ्री अॅंड ओपन सोसण) 
परर्वान्या अतंगणत उपलब्ि आहे. 

राज्य मराठी वर्वकास संस्थेकडून अमराठी भावषकांना मराठी भाषेचे प्रवशक्षण देण्याचे उपक्रम र्वेळोर्वेळी 
आयेावजत केलेले आहेत. आतापयणन्त संस्थेकडून मुंबई रेल्र्वे वर्वकास कॉपोरेशन (सप्पटेंबर,2015 ते मे,2016), इस्त्रायल 
येथील तेल अर्वीर्व वर्वद्यापीठ (जलैु,2016) आवण तंजार्वर येथील तवमळ वर्वद्यापीठ (11 वडसेंबर,2018 ते 11 
जानेर्वरी,2019) येथे वर्वद्यार्थ्यांसाठी मराठी प्रवशक्षण कायणक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यास वर्वद्यार्थ्यांचा उत्तम प्रवतसाद 
वमळाला.  
 (7) मराठी दरु्ममळ गं्रथांचे संगिकीकरि : आजर्वर प्रकावशत झालेल्या मराठी गं्रथांपैकी ज्यांच्या स्र्वावमत्र्व हक्काची 
मदुत संपली आहे, असे मराठी भाषेतील दरु्ममळ गं्रथ आवण वनयतकावलके ह्यांचे संगणककीकरण करून ते महाजालार्वर 
जनतेसाठी उपलब्ि करून देण्यात यार्वते, अशी  तरतदू महाराष्र राज्याचे सांस्कृवतक िोरण 2010 मध्ये करण्यात आली 
आहे. त्यानसुार मराठी भाषा, संस्कृती, सावहत्य आवण समाजजीर्वन ह्यासंदभातील ऐवतहावसक ठेर्वा जतन करण्याच्या हेतनेू 
मराठीतील दरु्ममळ पसु्तके आवण वनयतकावलके ह्यांचे संगणकीकरण (वडवजटायजेशन) करून ते जनतेला उपलब्ि करून 
देण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. आतापयंत 129 पसु्तके र्व वर्ववर्वि वनयतकावलकांचे वमळून 555 अंक संस्थेच्या 
संकेतस्थळार्वर उतरर्वून घेण्यासाठी (डाऊनलोड) करून देण्यात आले आहेत.  

 प्रकल्पाच्या पवहल्या टप्पप्पयाचे काम पणुण झाले आहे. अशा स्र्वरुपाचे काम अन्य संस्था ही करत असल्याने कामाची 
पनुरार्वतृ्ती टळार्वी हयासाठी दसुऱ्या टप्पप्पयांतगणत महाराष्रातील वर्ववर्वि शताय ू गं्रथालयांची 1 कायणशाळा संस्थेने आयोवजत 
करुन त्यात ठरल्याप्रमाणे दरु्ममळ गं्रथांची मावहती नोंदवर्वण्यासाठी संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर सोय करुन देण्यात आलेली 
होती. सार्वणजवनक र्वाचनालय, राजगरुुनगर हया गं्रथालयाने 25 दरु्ममळ गं्रथांच्या संगणकीय प्रती संस्थेस वदल्या आहेत. वह 
सामग्री वर्ववककॉमन्सर्वर शोिसकुर स्र्वरुपात उपलब्ि करुन देण्यात आले असनू संस्थेच्या संकेतस्थळार्वरही ह्या गं्रथाच्या 
प्रती उपलब्ि करुन देण्यात येत आहे. 
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(8) विवधशास्त्र संज्ञा - संकल्पना कोश : वर्ववि र्व न्याय व्यर्वहारात र्वापरल्या जाणाऱ्या संज्ा - संकल्पना सर्वणसामान्य 
जनतेस कळण्यास मदत व्हार्वी, हा मखु्य उदे्दश असलेला वर्वविशास्त्र संज्ा- संकल्पना कोश तयार करण्याचे वनयोवजत 
आहे. अविर्वक्ता स्र्व.शांताराम दातार हे या कोशाचे प्रमखु संपादक र्व समन्र्वयक म्हणनू काम करत होते. त्यांच्या 
वनिनानंतर या कोषाचे काम नर्वलमल वफरोवदया वर्विी महावर्वद्यालय, पणेु  यांच्या सहकायाने पणूण करण्यात येत आहे. 

(9) ऑवलस्पपक मावहतीकोश : मराठीमध्ये ऑवलस्म्पक स्पिांवर्वषयी मावहती देणारी पसु्तके आहेत. परंतु, 
मावहतीकोशाच्या ितीर्वरचा एकही कोश उपलब्ि नाही. त्यामळेु शाळा-महावर्वद्यालये यांना उपयकु्त ठरेल असा अद्ययार्वत 
मावहतीकोश तयार करण्याचे संकस्ल्पत असनू श्री. हेमंत जोगदेर्व हे या मावहतीकोशाचे  प्रमखु संपादक असणार आहेत. 
ज्ान प्रबोविनी-क्रीडाकुल, वनगडी आवण चंद्रशेखर आगाशे शारीवरक वशक्षणशास्त्र महावर्वद्यालय (महाराष्रीय मंडळ), पणेु 
यांच्या संयकु्त वर्वद्यमाने हा प्रकल्प राबवर्वण्यात येणार आहे. हा कोश ई-बकू स्र्वरुपात तयार करण्याचा प्रकल्प अल्पार्विीत 
पणूणत्र्वास नेण्याचे वनयोजन आहे. 

(10) संगिक आवि मराठी : संगणकार्वर मराठी सािनांचा मकु्त र्वापर होण्यासाठी मकु्त आवण व्यक्त स्र्वरुपाची सािने 
वनमाण करणे अंतगणत संगणकीय छायावचत्रांचे संपादन करण्यासाठी र्वापरण्यात येणा-या ग्न ू इमेज मवॅनप्पयलेुशन प्रोग्राम 
(वगम्प) या आज्ार्वलीचे मराठीकरण आवण ओड्यावसटी ह्या ध्र्ववनमदु्रणांसाठी तसेच ध्र्ववनमवुद्रत सामग्रीच्या संपादनासाठी 
र्वापरण्यात येणा-या आज्ार्वलीचे मराठीकरण करण्यात येत आहे. या अतंगणत आज्ार्वलींच्या सर्वंदपटलांचे तसेच 
मावहतीपसु्स्तकांचे मराठीकरण करण्याचे काम चाल ूआहे. 

 त्याचप्रमाणे यवुनकोड संकेत प्रणालीचा र्वापर करुन संगणकार्वर मराठीचा र्वापर करण्यासंदभात मागणदशणन 
करणा-या कायणशाळा “यवुनकोड प्रवशक्षण” ह्या प्रकल्पांतगणत घेण्यात येत आहे. 
(11) र्वुनकोड-आधावरत मकु्त (फ्री अॅण्ड ओपन सोसय) मराठी टंक तर्ार करिे : महाराष्र शासनाच्या  वदनांक 6 
नोव्हेंबर 2009 च्या शासनवनणणयान्र्वये वनस्श्चत करण्यात आलेल्या वनकषांनसुार राज्य मराठी वर्वकास संस्थेने महाजालार्वर 
आवण संगणकार्वर यवुनकोड ही संकेतप्रणाली र्वापरुन महाराष्र राज्याचे पवहले मखु्यमंत्री यशर्वतंरार्व चव्हाण यांच्या 
जन्मशताब्दीर्वषात “यशोमदु्रा” र्व “यशोर्वणे”ू हे दोन टंक जीपीएल - 3 ह्या परर्वानग्यांतगणत वर्वतरीत करण्यास स्र्वावमत्र्व 
हक्क िारक म्हणनू मान्यता वदली आहे. 

(12) पसु्तकांचे गाि :लोकसहभागातनू साकारलेला पसु्तकांचं गार्व हा नावर्वन्यपणूण प्रकल्प महाबळेश्र्वर जर्वळील वभलार 
या गार्वी कायणस्न्र्वत करण्यात आला आहे. वभलार गार्वात घरे, लॉज, आवण शाळा, मंवदरे अशी सार्वणजवनक वठकाणे वमळून 
35 जागा वनर्वडण्यात आल्या आहेत. या एकूण 35 वठकाणी पसु्तकांची सावहत्य प्रकारवनहाय दालने ठेर्वण्यात आली 
आहेत. प्रत्येक घरात, पयणटकांना पसु्तके व्यर्वस्स्थत पाहता येतील, चाळता येतील आवण प्रसंगी आरामात बसनू र्वाचता 
येतील अशी व्यर्वस्था आहे. पसु्तकांचे गार्व या प्रकल्पाला भेट देणा-या र्वाचकपे्रमी तसेच वर्ववर्वि शालेय सहली यांच्यासाठी 
प्रकल्पांतगणत होणा-या र्वाचन संस्कृतीसाठी परुक अशा वर्ववर्वि सावहस्त्यक र्व सांस्कृवतक कायणक्रमाच्या आयोजनासाठी खलेु 
पे्रक्षागहृ बांिण्यात आले आहे तसेच सामवूहक वनर्वासस्थानाची सोय करण्यात आली आहे. मागील 3 र्वषात समुारे 3 लाख 
पयणटकांसह वर्ववर्वि के्षत्रातील शेकडो मान्यर्वरांनी भेट देऊन गौरवर्वले आहे. 

(13) महाराष्रातील मराठीच्र्ा बोलींचे प्रवतमांकन - महाराष्रातील मराठी बोलीभाषा कालांतराने व्यपगत होऊ नयेत 
ह्यासाठी त्या भाषांचे संगणकीय जतन, संर्विणन करण्याच्या दषृ्टीने त्यांचे प्रवतमांकन (वडजीटायझेशन) करण्याचा प्रकल्प 
डेक्कन कॉलेज, पणेु या अवभमत वर्वद्यापीठाच्या सहयोगातनू सरुु आहे. महाराष्रातील मराठीच्या प्रादेवशक भेदांचे सर्वेक्षण 
आवण त्यािारे मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण, प्रवतमांकन आलेखन करणे असे या प्रकल्पाचे स्र्वरुप आहे. आतापयंत एकूण 
25 वजल्ह्यांच्या सर्वेक्षणाव्दारे वमळालेल्या सामग्रीपैकी शब्दस्तरार्वरील सामग्रीच्या वर्वश्लेषणाचे काम पणूण झाले आहे र्व 11 
वजल्ह्यांचे व्याकरणीक वर्वश्लेषणाचे काम पणूण झाले. सर्वेक्षणाची सामग्री संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर मकु्त (फ्री अॅंड ओपन 
सोसण) स्र्वरुपात उपलब्ि करुन देण्यात येणार आहे. 
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 (14) डॉ.अशोक केळकर र्ांचा मराठी इंग्रजी शब्दकोश : भाषा र्वैज्ावनक डॉ. अशोक केळकर यांच्या अपणूण 
राहीलेल्या “द प्रोजेक्ट ऑफ कॉम्पे्रहेस्न्सव्ह मराठी इंस्ग्लश वडक्शनरी” या  प्रकल्पाचे काम पस्श्चम वर्वभागीय भाषा कें द्र 
(भारतीय भाषा संस्थान) पणेु र्व राज्य मराठी वर्वकास संस्था  यांच्या वर्वद्यमाने  पणूण करण्यात येणार आहे. 

(15) समांतर पाठर्पसु्तक वनर्ममतीसाठी अनदुान : सहुृद मंडळ, पणेु या संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तार्वानसुार, कणणबिीर 
र्व अन्य वदव्यांग वर्वद्यार्थ्यांसाठी बालभारतीची समांतर पाठ्यपसु्तके तयार करण्यात आली असनू हया पसु्तकांचे 
महाराष्रातील  कणणबिीर शाळांच्या माफण त वर्वतरण करण्यात आले आहे.   

(16) वशल्पकार चवरत्रकोश : सामान्य माणसापयंत वर्ववर्वि के्षत्रातील महनीय व्यक्तींची चवरते्र पोहोचवर्वण्यासाठी 
कहदसु्थान प्रकाशन संस्थेने हाती घेतलेल्या प्रकल्पाला आर्मथक बल देऊन हे सारे खंड पणूण करुन एक उत्तम प्रकल्प 
साकारण्याचे श्रेय राज्य मराठी वर्वकास संस्थेला वमळणार आहे . 

(17) रंगिैखरी : मराठी भाषा आवण सावहत्य या वर्वषयाला कें द्रभतू माननु संस्थेने वदलेल्या वर्वषयार्वर सावहत्य, वचत्र, 
वशल्प, नतृ्य, संगीत या वर्ववर्वि कलांच्या आिारे नाट्यावर्वष्कार सादर करायला लार्वणाऱ्या “रंगर्वैखरी” ह्या स्पिेचे 
आयोजन महावर्वद्यालयीन स्तरार्वर 2018 पासनू  करण्यात येत आहे.    

(18)  महाराष्रातील मराठी भाषा ि मराठी सावहत्र् र्ा संदभात संशोधन करिाऱ्र्ा मान्र्ताप्राप्त मंडळ / संस्था 
र्ांना अथयसाहाय्र् - मराठी भाषा र्व सावहत्य र्वकृद्धगत होण्यासाठी काम करणाऱ्या महाराष्रातील मान्यताप्राप्पत मंडळ र्व 
संस्थांना रु. पाच लक्षच्या मयादेत अनदुान उपलब्ि करून वदले जाते. सन 2019-20 या आर्मथक र्वषात एकूण 4 संस्था / 
मंडळाना अनदुान उपलब्ि करून देण्यात आले. 

(19) गीताियि शब्दाथय संदभयकोश - नाथपंचकातील महत्त्र्वाचे कर्वी दासोपंत यांनी वलवहलेली टीका म्हणजेच गीताणणर्व 
या सावहत्यकृतीतील मराठी भाषेचे आवण मराठी सावहत्याचे र्वैभर्व मराठी भावषकांना कळार्व ेर्व अभ्यासकांना त्याचा उपयोग 
व्हार्वा याकवरता गीताणणर्व शब्दाथण संदभणकोश हा प्रकल्प राज्य मराठी वर्वकास संस्थेने हाती घेतला आहे. सदर कोशाची 
प्रस्तार्वना र्व शब्दाथण नोंदीचे काम पणुण झाले आहे. 

(20) संस्थेचे मध्र्िती गं्रथालर्, बदलापरू - मराठीतील र्वाड्.मयीन ठेव्याची/ गं्रथसंपदेची व्याप्पती, मराठी भाषेचे वर्ववर्वि 
आयाम गं्रथरूपाने दाखवर्वणे, नर्वीन वपढीर्वर र्वाचन-लेखन संस्कार करणे हे संस्थेचे उदे्दश असनू त्यासाठी वर्वद्यापीठीय 
पातळीर्वर अभ्यास करताना मराठी भाषा, व्याकरण, बोली, वलपी, सावहत्य र्वाड्.मयेवतहास, संस्कृती, समाजशास्त्र इत्यादी 
आंतरशाखीय अभ्यासाच्या या वदशांनी संशोिन, लेखन, संपादन व्हार्व ेत्या दषृ्टीने हे गं्रथसंग्रहालय समदृ्ध आहे. सदर गं्रथ 
सामग्री अभ्यासकांसाठी संदभण र्वाचनालयाच्या स्र्वरुपात उपलब्ि आहे.  

(21) विविध स्पधा - रा.ग. गडकरी, गवदमा आवण प.ुल यांच्या सावहत्यार्वर आिावरत वजल्हास्तर तसेच राज्यस्तरार्वर 
काव्यर्वाचन र्व एकपात्री अवभनय स्पिांचे आयोजन. शाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंतीचे शंभरार्व े र्वषण त्यावनवमत्त शाहीर 
अण्णाभाऊ साठे शाहीरी स्पिा तसेच म्हणींर्वरून कथा आवण वचत्र स्पिाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 
लोकसावहत्याच्या अभ्यासक सरोजनी बाबर जन्मशताब्दी र्वषावनवमत्त लोकसावहत्य सादरीकरण स्पिेचे आयोजन करण्यात 
आले आहे. 

(22)  िाचन मावहतीपट - महाराष्राची र्वाचन परंपरा तशी महान, इथल्या र्वाचनसंस्कृतीशी प्रत्येकाची नाळ जोडली गेली 
आहे. जसा प्रांत तशी र्वाचनाची प्रत्येकाची पध्दत र्वेगर्वेगळी परंत ु र्वाचनसंस्कृतीला समाजातल्या काही महानभुर्वांनी 
सावहत्यवर्वश्र्वात र्वेगळं स्थान वमळर्वून वदलं. अशाच र्वाचकांनी, सावहस्त्यकांनी जपलेली र्वाचनसंस्कृती समाजातील सर्वण 
लोकांसमोर आणणे, काही र्वाचनपे्रमींनी लोकांना वर्ववर्वि र्वाचन करण्याच्या सर्वयी लार्वल्या, अशा र्वाचकांना घरोघरी 
जाऊन पसु्तके परुर्वली. काहींनी पसु्तकपेढ्या बनर्वल्या, काहींनी वफरती र्वाचनालये सरुू केली, काहींनी र्वाचनकट्टट्यांच्या 
माध्यमांतनू आबालर्वदृ्धांमध्ये र्वाचनाची गोडी वनमाण केली. अशाच वर्ववर्वि र्वाचनसंस्कृतींची ओळख महाराष्राला व्हार्वी 
आवण त्यातनू र्वाचनाची आर्वड वनमाण व्हार्वी म्हणनू वर्ववर्वि र्वाचनसंस्कृतींचे मावहतीपट तयार करणे. 
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(23) मराठी-मराठी वनरंतर शब्दकोश - ऑक्सफडण यवुनव्हर्मसटीच्या इंग्रजी शब्दकोशाप्रमाणे मराठीचा शब्दकोश तयार 
करणे ही प्रवक्रया वनरंतर चाल ूराहार्वी हा ह्या प्रकल्पाचा हेत ूआहे. डेक्कन एज्यकेुशन सोसायटी, पणेु यांच्या सहयोगातनू ह्या 
प्रकल्पाचे काम लर्वकरच फग्युणसन महावर्वद्यालय, पणेु येथे सरुु होत आहे.  

(24) िऱ्हाडी बोली प्रकल्प -सदर प्रकल्पाचे काम अंवतम टप्पप्पयात असनु वदनांक  27 फेब्ररु्वारी 2021 (मराठी भाषा 
वदन) या वदर्वशी  र्वऱ्हाडी बोली शब्दकोशाचे 4 खंड प्रकावशत करण्यात येतील. (1) र्वऱ्हाडी शब्दकोश खंड 1:भाग-1   
(2) र्वऱ्हाडी शब्दकोश खंड 2:भाग -2 (3) र्वऱ्हाडी र्वाक्प्रचार: खंड 3 (4) र्वऱ्हाडी म्हणी: खंड 4 
(25) देिनागरी टंकाविषर्ी पसु्तक – देर्वनागरी टंकावर्वषयीची तांवत्रक जाण र्वाढार्वी यासाठी आर्वश्यक ती 
मावहती परुर्वणारे पसु्तक संस्थेिारे तयार करुन वर्वतरीत करण्यात येणार आहे. 
(26) मराठी विवकपीवडर्ा कार्यशाळा –मराठी भाषा पंिरर्वडयाच्या कालार्विीत संस्थेकडून मराठी वर्ववकपीवडया 
वर्वषयक जागतृी करणाऱ्या कायणशाळांचे आयोजन करण्यात येते. सन 2020-21 या र्वषात वदनांक 06 नोव्हेंबर, 
2020 ते वदनांक 12 नोव्हेंबर, 2020 रोजी महाजालीय स्र्वरुपात मराठी  वर्ववकपीवडया : पवरचयात्मक कायणशाळेचे 
आयोजन करण्यात आले होते. 
(27) मराठी भाषेचा प्रचार- प्रसार र्ा उपक्रमांतगयत कार्यशाळा / उपक्रम – मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसार 
उपक्रमांतगणत राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या र्वतीने मराठी अनरु्वाद-लेखन, व्यार्वसावयक-लेखन, संवहता-लेखन, 
पटकथा- लेखन इत्यादी वर्ववर्वि वर्वषयांर्वरील मागणदशणनपर कायणशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे. जानेर्वारी, 
2021 ते वडसेंबर, 2021 ह्या कालार्विीमध्ये दर मवहन्याच्या पवहल्या शकु्रर्वारी एक सत्र याप्रमाणे र्वषणभरात  एकूण 
बारा वर्ववर्वि सत्रांचे महाजालीय स्र्वरूपात आयोजन करण्यात येत आहेत. 
 

राज्य मराठी वर्वकास संस्थेची  मावहती rmvs.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे. 
 
                                                      -------------- 
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 

Personnel Summary 

 अ.क्र.               पदनाम    िेतनशे्रिी                पदांची      Designation                                         
      Scale of pay            संख्र्ा  
(1)                 (2)                            (3)                    (4)             (5) 

 
        (अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1. संचालक                    एस-27 : 1,18,500-2,14,100             1    Director 

2. उप संचालक       एस-27 : 1,18,500-2,14,100                1    Dy. Director 

3. र्ववरष्ठ संशोिन सहायक      एस-25 : 78,800-2,09,200     1  Senior Research Assistant 

4. प्रशासकीय अविकारी       एस-23 : 67,700-2,08,700                 1  Administrative Officer 

5. कवनष्ठ संशोिन सहायक       एस-20 : 56,100-1,77,500        1    Junior Research Assistant 

6. लेखा अविकारी        एस-16 : 44,900-1,42,400         1    Accounts Officer 

7. कायासन अविकारी       एस-15 : 41,800-1,32,300       1    Desk Officer 

                                          एकुि (अ)       7       Total (A) 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted  
8. लघलेुखक (वनम्नश्रणेी)             एस-14 : 38,600-1,22,800                  1 Stenographer (L.G) 

9. सहायक        एस-13 : 35,400-1,12,400      3 Assistant 

10. वलवपक-टंकलेखक      एस-6 : 19,900-63200                 2 Clerk-Typist 

11. रोखपाल        एस-6 : 19,900-63200      1 Cashier 

12. र्वाहन चालक       एस-6 : 19,900-63200      1 Driver 

                         एकुि (ब)     8   Total (B) 

         (क) िगय ड (C) Class D 
13. वशपाई       एस-1 : 15,000-47,600   1 Peon 

               एकूि (क)              1      Total (C) 

                  एकूि (अ + ब + क)          16    Grand Total (A+B+C) 
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कार्यक्रम क्रमांक-5 

महाराष्र राज्र् सावहत्र् आवि संस्कृती मंडळ 

 मराठी भाषा, सावहत्य, संस्कृती र्व कला या के्षत्रांमध्ये महाराष्रास लाभलेला थोर र्वारसा जतन र्व  संर्विणन 
करण्यासाठी आवण वर्ववर्वि वर्वषयांर्वरील मलूभतू संशोिन र्व प्रकाशन यांना उते्तजन देण्याच्या हेतनेू महाराष्र शासनाने 
वदनांक 19 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. अशा तऱ्हेच्या मंडळाची 
मळू संकल्पना महाराष्राचे पवहले मखु्यमंत्री स्र्व. यशर्वंतरार्वजी चव्हाण यांची होती. संपणूण भारतात राज्य पातळीर्वर स्थापन 
करण्यात आलेले सावहत्य-संस्कृती वर्वषयक कायण करणारे हे पवहलेच मंडळ होय. मंडळाचे पवहले अध्यक्ष तकण तीथण 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे होते.   

मंडळाचे मखु्र् उविष्ट 
 महाराष्राची भाषा, सावहत्य, संस्कृती आवण इवतहास हे वर्वषय तसेच वर्वज्ान, आिवुनक तंत्रज्ान, समाजवर्वद्या 
यांच्या कके्षत येणाऱ्या वर्वषयांर्वर मराठीमध्ये गं्रथरचना करण्यासाठी वर्ववर्वि र्वाङ्मयीन योजनांना चालना देणे, मदत करणे र्व 
अशा योजना मंडळाने स्र्वत: हाती घेणे हे सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाचे मखु्य उवद्दष्ट आहे. शासनाने मंडळाकडे 
सोपवर्वलेली र्वरील उवद्दष्टे साध्य करण्यासाठी आवण आिवुनक महाराष्राच्या र्वाङ्मयीन गरजा लक्षात घेऊन सरुुर्वातीपासनूच 
मंडळ मौवलक र्व बहुवर्वि र्वाङ्मयीन वनर्ममतीसाठी कायणरत आहे. ज्ान आवण संस्कृतीच्या वर्वकासासाठी सािनस्र्वरूप र्व 
आिवुनक वर्वज्ान र्व तंत्रज्ान यातील अद्ययार्वत प्रगतीची मावहती देणारी, मलूभतू ज्ान देणारी पसु्तके र्व अवभजात गं्रथांची 
भाषांतरे स्र्वस्त ककमतीत मराठी र्वाचकांना उपलब्ि करून देण्यार्वर मंडळाने लक्ष कें वद्रत केले आहे. मंडळाच्या सावहत्य 
संर्विणनाच्या उवद्दष्टपतूीसाठी मंडळामाफण त खालील योजना/उपक्रम राबवर्वले जातात. 

   (1) पसु्तक प्रकाशन उपक्रम : खाजगी प्रकाशकांमाफण त सािारणत: जी पसु्तके प्रकावशत करण्यास नकार वदला जातो 
अशी पसु्तके वजज्ास,ू चोखंदळ तसेच सामान्य र्वाचकास कमी ककमतीत उपलब्ि करुन देण्याची ही योजना आहे. या 
योजनेमध्ये शास्त्रीय (वर्वज्ान) गं्रथमाला, उत्कृष्ट गं्रथांचे भाषांतर, शास्त्रीय (वर्वज्ान) गं्रथमाला, महाराष्राच्या इवतहासाशी 
संबंवित ऐवतहावसक कागदपत्रांचे संपादन र्व प्रकाशन, र्वैचावरक, समीक्षात्मक, चवरत्रात्मक इत्यावद वर्वषयांर्वरील गं्रथ 
प्रकावशत केले जातात. तसेच मंडळाने प्रकावशत केलेल्या पसु्तकांचे मागणीनसुार पनुणमदु्रणही केले जाते. सदर 
योजनेअंतगणत आतापयंत 578 पसु्तके प्रकावशत केली आहेत.  

 (2) लवलत ि लवलतेतर िाङ्मर्ाच्र्ा प्रकाशनाथय अनदुान :मराठीतील र्वैचावरक र्व शास्त्रीय वर्वषयार्वरील गं्रथांची 
उणीर्व लक्षात घेऊन वलवहलेल्या शास्त्रीय र्व तांवत्रक वर्वषयार्वरील र्वैवशष्टयपणूण संशोिनात्मक अशा उच्च दजाच्या लेखनाचा 
तसेच लवलत सावहत्यातील र्वाड्.मयीन दषृ्टीने गणुर्वत्तापणूण असलेल्या लेखनाचा वर्वचार अनदुानासाठी केला जातो. 
महाराष्र राज्य सावहत्य र्व संस्कृती मंडळाकडे पसु्तकाच्या प्रकाशनाथण अनदुानासाठी व्यक्ती अथर्वा संस्थांकडून प्राप्पत होणा-
या  पसु्तकाच्या प्रकाशन खचाच्या 75% इतके एकरकमी परंत ुजास्तीत जास्त रु.30,000/-च्या मयादेत अथणसहायय केले 
जाते. 

(3) निलेखक उते्तजनाथय अनदुान : मराठी भाषेतील नर्वलेखकांना लवलत र्वाड्.मयाच्या प्रकाशनासाठी उते्तजनाथण 
अनदुान देण्याची योजना महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळामाफण त दरर्वषी कायास्न्र्वत केली जाते.  सदर योजना 
महाराष्रातील र्व महाराष्राबाहेरील फक्त मराठी नर्वलेखकांनाच लाग ू आहे. मंडळाकडे दरर्वषी काव्य, कथा, 
नाटक/एकांवकका, कादंबरी, लवलत गद्य र्व बालर्वाङमयातील वर्ववर्वि प्रकारची हस्तवलवखते प्राप्पत  होतात. मंडळाच्या 
नर्वलेखक अनदुान सवमतीच्या बैठकीमध्ये मंडळाकडे प्राप्पत हस्तवलवखतांर्वरील अनकूुल/प्रवतकूल अवभप्रायांच्या अनषंुगाने 
दरर्वषी अनकूुल हस्तवलवखतांना अनदुान देण्यासंदभात वनणणय घेतला जातो. दरर्वषी मंडळाकडे प्राप्पत होणा-या 
हस्तवलवखतांची संख्या कमीजास्त होण्याची शक्यता असते.  मंडळाकडून प्रकाशनास अनकूुल ठरलेल्या हस्तवलवखतांच्या 
प्रकाशनासाठी प्रकाशक प्रत्येक पसु्तकासाठी 25% रक्कम खचण करतात र्व प्रकाशकांनी नर्वलेखकांची पसु्तके सवुर्ववहत 
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पध्दतीने मंडळास छापनू वदल्यानंतर उर्वणवरत 75% अनदुान वदले जाते. आतापयंत सदर योजनेअंतगणत 2311 नर्वलेखकांची 
पसु्तके  प्रकावशत करण्यात आली आहे. 
 (4) निलेखकांची चचासते्र/कार्यशाळांना अनदुान : नर्वलेखकांना ज्येष्ठ सावहस्त्यकांचे मागणदशणन व्हार्व,े त्यांच्या 

लेखनात सिुारणा व्हार्वी म्हणनू महाराष्रात वर्ववर्वि वठकाणी नर्वलेखकांची चचासते्र/कायणशाळा आयोवजत केल्या जातात. 
यामध्ये दरर्वषी 10 कायाशाळा/चचासते्र आयोवजत केली जातात. याकवरता प्रत्येकी रु. 50,000/- हजार अशी एकूण        
रु. 5,00,000/- इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येते. मंडळाकडून महाराष्रभर आजवमती पयंत 111 चचासते्र/कायणशाळा 
यांचे आयोजन झाले आहे. 
(5) सावहत्र् संस्थांना अनदुान : या अनदुान योजनेअंतगणत शासनामाफण त मराठी सावहत्य आवण संस्कृतीच्या 
वर्वकासासाठी खालील 7 संस्थांना दरर्वषी वदल्या जाणाऱ्या रु. 5.00 लाख इतक्या अनदुानात र्वाढ करुन सन 2018-19 
पासनू  प्रत्येकी रु.10.00 लाख  इतके अनदुान देण्यात येत आहे.  
        (1) अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ   

(2) वर्वदभण सावहत्य संघ, नागपरू   
(3) मराठर्वाडा सावहत्य पवरषद, औरंगाबाद   
(4) महाराष्र सावहत्य पवरषद, पणेु   
(5) मुंबई मराठी सावहत्य संघ, मुंबई  

       (6) कोकण मराठी सावहत्य पवरषद, रत्नावगरी आवण 
(7) दवक्षण महाराष्र सावहत्य सभा, कोल्हापरू. 

(6) अवखल भारतीर् मराठी सावहत्र् संमेलनास अनदुान : अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ दरर्वषी अवखल 
भारतीय मराठी सावहत्य संमेलन आयोवजत करते. या संमेलनासाठी दरर्वषी रु. 25.00 लाख इतके अनदुान देण्यात येत 
होते. सन 2018-19 पासनू सदर अनदुानाच्या रकमेत र्वाढ करुन रुपये 50.00 लाख इतके अनदुान देण्यात येत आहे. 
(7) वनर्तकावलकांना अनदुान : वर्ववर्वि वर्वषयांर्वरील मराठी भाषेत प्रवसध्द होणाऱ्या दजेदार र्व वनकषास पात्र ठरणाऱ्या 
अशा सर्वणसािारणपणे 58  वनयतकावलकांना प्रवतर्वषी अनदुान वर्वतवरत केले जाते. 
(8)  स्ि. र्शिंतराि चव्हाि राज्र् िाङ्मर् परुस्कार र्ोजना : यामध्ये अ) प्रौढ र्वाड्.मय वर्वभागात 22 र्वाङ्मय 
परुस्कार, ब) बालर्वाड्.मय वर्वभागात 6 परुस्कार, क) प्रथम प्रकाशन वर्वभागात 6 परुस्कार र्व ड) सरफोजीराजे भोसले 
बहृन्महाराष्र परुस्कार 1 असे एकूण 35 राज्य र्वाड्.मय परुस्कार दरर्वषी मराठी भाषा गौरर्ववदनी प्रदान केले जातात. 
     सन 2018 चा स्र्व. यशर्वंतरार्व चव्हाण राज्य र्वाड:मय परुस्कार 32 सावहस्त्यक/लेखकांना जाहीर करण्यात आला आहे. 
(9) ज्रे्ष्ठ सावहस्त्र्कास विदा करंदीकर जीिन गौरि परुस्कार : मराठी सावहत्य/ र्वाड्.मय के्षत्रात भरीर्व र्व मोलाची 
कामवगरी करणाऱ्या नामर्वंत ज्येष्ठ सावहस्त्यकास कै. कर्वदा करंदीकर यांच्या नार्वे जीर्वन गौरर्व परुस्कार प्रदान करण्यात 
येतो. या परुस्काराचे स्र्वरूप रु. 5,00,000/- (रुपये पाच लक्ष फक्त), मानवचन्ह र्व मानपत्र असे आहे.   
(10) श्री. प.ु भागित परुस्कार : सावहत्य वनर्ममती के्षत्रात लक्षणीय र्व उत्कृष्ट कायण करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस मराठी 
प्रकाशन व्यर्वसायात मोलाचे कायण करणारे श्री. प.ु भागर्वत यांच्या नार्वे दरर्वषी परुस्कार देण्यात येतो. या परुस्काराचे 
स्र्वरूप रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लक्ष फक्त), मानवचन्ह र्व मानपत्र असे आहे. 
 (11) अन्र् मराठी सावहत्र् संमेलनाना अनदुान : महाराष्र राज्य सांस्कृवतक िोरण 2010 नसुार अवखल भारतीय 
मराठी सावहत्य महामंडळामाफण त दरर्वषी आयोवजत केल्या जाणाऱ्या अवखल भारतीय मराठी  सावहत्य संमेलनास 
रु.50.00/- लाख इतके अनदुान वदले जाते. या मखु्य सावहत्य संमेलनाप्रमाणे मखु्य मानल्या गेलेल्या प्रर्वाहापेक्षा र्वेगळया 
प्रर्वाहातील जनसमहुांच्या आवण उपेवक्षत र्वगांच्या राज्यामध्ये आयोवजत होणाऱ्या अन्य 15 मराठी सावहत्य संमेलनांना 
प्रत्येकी दरर्वषी रु.2.00 लाखाचे अनदुान देण्यात येते.  
(12) बहृद्ग्गं्रथांचे प्रकाशन करिे : महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाच्या मखु्य उद्दीष्टानसुार या मंडळाकडून 
सावहत्य, संस्कृती, कला, इवतहास, वर्वज्ान र्व तंत्रज्ान, र्वैचावरक र्व सामावजक, समीक्षात्मक, चवरत्रात्मक, शास्त्रीय 
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र्वाड्.मयीन संशोिन या वर्वषयांर्वरील र्ववैर्वध्यपणूण, महत् त्र्वपणूण, नावर्वन्यपणूण र्व दरु्ममळ स्र्वरुपाचे बहृद्गं्रथ प्रकल्प हाती घेण्यात 
येऊन प्रकावशत करण्यात येतात. 
              महाराष्र राज्य सावहत्य संस्कृती मंडळाची  मावहती sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे 
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 

Personnel Summary 

 

अ.क्र. 
 

(1) 

पदनाम 
 

(2) 
 

िेतनशे्रिी 
SCALE OF PAY 

(3) 

पदांची 
संख्र्ा 
  (4) 

DESIGNATION 
 
                  (5) 

(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1. 

   2. 

सवचर्व 

सहाययक लेखाविकारी 

एस-23 : 67700-208700 

एस-15 : 41800-132300 

1 

     1 

Secretary 

Assistant Account 
Officer 

  एकूि (अ) 2 Total (A) 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted  

3. अिीक्षक एस-14 : 38600-122800 1 Superintendent 

4. प्रपाठक एस-14 : 38600-122800 1 Reader 

5. उच्चश्रेणी लघलेुखक एस-15 : 41800-132300 1 Stenographrr (H.G.) 

6. अध्यक्षांचे स्र्वीय सहाययक 
(वनम्नश्रेणी लघलेुखक) 

एस-14 : 38600-122800 1 P.A. to Chairman 
[Stenographer (L.G.)] 

7. र्ववरष्ठ वलपीक एस-8 : 25500-81100 4 Senior Clerk 

8. गं्रथालयीन सहाययक एस- 7 : 21700-69100 1 Assistant Librarian 

10 वलवपक-टंकलेखक  एस- 6 : 19900-63200 7 Clerk-Typist 

11 र्वाहनचालक एस- 6 : 19900-63200 1 Driver 

  एकूि (ब) 17 Total (B) 

(क) िगय ड (C) Class D 

12. वशपाई एस- 1 : 15000-47600 2 Peon 

                    एकूि (क) 2 Total (C) 

      एकूि (अ + ब + क) 21 Total (A+B+C) 
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कार्यक्रम क्रमांक 6 

महाराष्र राज्र् मराठी विश्िकोश वनर्ममती मंडळ 

 महाराष्र राज्याचे पवहले मखु्यमंत्री स्र्व. यशर्वंतरार्व चव्हाण यांनी महाराष्र राज्याच्या स्थापनेच्या र्वेळी 
राज्यकारभारासंबंिी मलूभतू िोरण सवूचत करणारी काही सतेू्र सांवगतली. त्या सतू्रांनसुार मराठी भाषा र्व सावहत्य यांच्या 
अवभर्वदृ्धीसाठी राज्य शासनाने वदनांक 19.11.1960 रोजी तकण तीथण लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्र 
राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाने जे अनेकवर्वि उपक्रम सरुु केले, त्यापैकी एक प्रमखु र्व 
र्वैवशष्टयपणूण उपक्रम म्हणजे मराठी वर्वश्र्वकोशाची वनर्ममती हा होय.  
 वदनांक 01.12.1980 रोजी महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाचे वर्वभाजन होऊन मराठी 
वर्वश्र्वकोशाच्या संपादन र्व प्रकाशन कायासाठी महाराष्र राज्य मराठी वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळ या राज्यस्तरीय मंडळाची 
स्थापना झाली. तकण तीथण लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या वनिनानंतर (वदनांक 27.05.1994) प्रा. मे. प.ु रेगे, प्रा. रा. ग. जािर्व, 
डॉ. श्रीकांत वजचकार र्व डॉ. वर्वजया र्वाड यांनी वर्वश्र्वकोशाचे अध्यक्ष र्व प्रमखु संपादक म्हणनू काम पावहले आहे. वदनांक 
10.08.2015 पासनू श्री. वदलीप करंबेळकर हे मंडळाचे अध्यक्ष र्व प्रमखु संपादक म्हणनू काम पहात आहेत. 
 मराठी वर्वश्र्वकोश हा सर्वणवर्वषयसंग्राहक ज्ानकोश असनू त्यात जर्वळ जर्वळ 100 पेक्षा अविक महत्र्वाच्या मलुभतू 
ज्ानशाखांतील हजारो वर्वषयोपवर्वषयांची सर्वांगीण पण सारभतू अद्ययार्वत मावहती नोंदींच्या/लेखांच्या रुपाने प्रकावशत 
करण्यात आली आहे. मराठी वर्वश्र्वकोशाचे 1 ते 20 खंड र्वणानकु्रमाने (अ ते ज्) प्रकावशत झाले आहेत.  
 
मराठी विश्िकोशाचे अद्र्ाितीकरि : कालौघानसुार सर्वण वर्वषय र्व ज्ानशाखांमध्ये झालेले बदल र्व र्वाढ यांमळेु 
वर्वश्र्वकोशातील अनेक नोंदीमध्ये सिुारणा तसेच काही अवतवरक्त नोंदी समावर्वष्ट करणे र्व नोंदीचे अद्ययार्वतीकरण करणे 
हे काम कालमयादेत करणे आर्वश्यक असनू सदर काम जलद गतीने जनतेपयंत पोहचवर्वण्याकवरता मावहती र्व तंत्रज्ानाची 
मदत घेऊन सर्वण ज्ानशाखांतील नोंदी संकेतस्थळार्वर उपलब्ि करुन देणे आर्वश्यक आहे. यापढेु वर्वश्र्वकोशातील नोंदी 
छापील स्र्वरुपात प्रकावशत न करता त्या र्वाचकांना ऑनलाईन उपलब्ि करुन देण्यात येणार आहेत. याकवरता वर्ववर्वि 
वर्वद्यापीठे, शैक्षवणक र्व संशोिन संस्था इत्याकदच्या सहकायाने ज्ानमंडळे स्थापन करुन त्यांच्या माध्यमातनू मराठी 
वर्वश्र्वकोशातील नोंदी अद्ययार्वत करण्याचे तसेच नर्वीन नोंदी समावर्वष्ट करण्याचे काम सरुु करण्यात आले आहे. 
सद्य:स्स्थतीत वर्ववर्वि वर्वषयांची 60 ज्ानमंडळे स्थापन करण्याचे वनयोजन असनू यापैकी 45 ज्ानमंडळे स्थापन होऊन 
त्यांचे काम सरुु झाले आहे.  
 मराठी वर्वश्र्वकोशाचे संपादन कायण हे वर्वज्ान र्व तंत्रवर्वज्ा, मानव्यवर्वद्या, कला आवण प्रशासन अशा 4 शाखांमध्ये 
वर्वभागलेले आहेत. ज्ानवर्वज्ानाच्या सर्वणच शाखांमध्ये कायमस्र्वरुपी तज्ज् संपादन नेमणे शक्य नसल्याने वर्ववर्वि शाखांतील 
तज्ज्ांच्या सर्वडीनसुार अभ्यागत संपादक म्हणनू त्यांचे सहकायण उपलब्ि करुन घेण्यात येते. र्वाई, वजल्हा सातारा येथे 
वर्वश्र्वकोशाचे अद्ययार्वत गं्रथालय असनू त्यामध्ये समुारे 50 हजारांहून अविक संदभणगं्रथ उपलब्ि आहेत.  
विक्रीस उपलब्ध असललेी प्रकाशने :  
 प्रकाशनाचे नार्व     मळू ककमत (रु.)             सर्वलतीची ककमत (रु.) 
1) मराठी वर्वश्र्वकोश खंड          250/-   175/- 
2) 1 ते 17 खंडांच्या 6 सीडींचा संच         1000/-   700/- 
3) कुमार वर्वश्र्वकोश (जीर्वसषृ्टी आवण पयार्वरण)          500/-   350/- 
 खंड-2 भाग-1           
4) कुमार वर्वश्र्वकोश (जीर्वसषृ्टी आवण पयार्वरण)                     500/-   350/- 
 खंड-2 भाग-2            
5)        मराठी-वर्वश्र्वकोश 1 ते 20 खंड काडण- पेनड्राईव्ह                 800/-                                     -- 
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6)        वर्वश्र्वकोशाचे सर्वण खंड मोबाईल ॲपच्या स्र्वरुपात उपलब्ि  
 “मराठी वर्वश्र्वकोश” हे भ्रमणध्र्वनी उपयोजकाच्या (मोबाईल ॲपच्या) माध्यमातनू उपलब्ि असनू त्यािारे 

वर्वश्र्वकोशाच्या 1 ते 20 खंडातील सर्वण नोंदी भ्रमणध्र्वनीर्वर आता एका क्लीकर्वर मोफत उपलब्ि करुन वदल्या आहेत. हे 
उपयोजक गगुल प्पले स्टोअरर्वर सहजवरत्या उपलब्ि आहे.  
मंडळाचे आगामी उपक्रम :  
1) मराठी वर्वश्र्वकोशाचे सातत्याने अद्ययार्वतीकरण र्व प्रकाशन. 
2) कुमार वर्वश्र्वकोश (जीर्वसषृ्टी आवण पयार्वरण) भाग-4 चे संपादन र्व प्रकाशन. 
3) कुमार वर्वश्र्वकोश 1 ते 12 खंडांचे संपादन र्व प्रकाशन 
4) मराठी वर्वश्र्वकोश खंडांचे मदु्रण-वर्वश्र्वकोश लेखन, समीक्षण, संपादन र्व प्रकाशनासाठी नर्वीन तंत्रज्ानाचा र्वापर. 
5) वर्वश्र्वकोश र्वार्मषक अहर्वाल 2020-21. 
6) वर्वश्र्वकोश ज्ानमंडळे - परुस्कार सोबत. 
7) वर्ववर्वि वर्वद्यापीठे / नामांवकत संस्था भेटी / दौरे (वर्वश्र्वकोश प्रचार प्रसार). 
8) आंतरराष्रीय / राष्रीय सभेत वर्वश्र्वकोश सहभाग (वर्वश्र्वकोश प्रचार प्रसार) 
9) र्वाई येथे र्व संबंि महाराष्रात र्वाचन पे्ररणा वदन सादरीकरण. 
10) मराठी भाषा संर्विणन पंिरर्वडा साजरीकरण. 
11) कुमार वर्वश्र्वकोश खंड 2 भाग-3, दकृश्राव्य स्र्वरुपात र्व पसु्तक स्र्वरुपात तयार करणे. 
 
            महाराष्र राज्य वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळाची  मावहती marathivishwakosh.org.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि 
आहे                                                     

 
--------------------------- 
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 
Personnel Summary 

अ.
क्र. 

पदनाम 
 

िेतनश्रेिी 
SCALE OF PAY 

पदांची 
संख्र्ा 

DESIGNATION 

(1) प्रशासकीर् कार्ालर्, मुंबई (1) Administative Office, Mumbai 

(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 
1. 
2. 

सवचर्व 
सहाययक लेखाविकारी 

एस-23 : 67700-208700 
एस-15 : 41800-132300 
 

1 
1 

Secretary 
Assistant Account Officer 
 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted 
3. अविक्षक एस-14 : 38600-122800 1 Superintendent 
4. वनम्नश्रेणी लघुलेखक एस-14 : 38600-122800 2 Lower  Grade Stenographer  
5. वर्वद्याव्यासंगी सहायक एस-15 : 41800-132300 1 Vidya Vyasangi Assistant 
6. र्ववरष्ठ वलपीक एस-8 :   25500-81100 2 Senior Clerk 
7. वलवपक-टंकलेखक  एस-6 :   19900-63200 2 Clerk-Typist  
8. र्वाहनचालक एस-6 :   19900-63200 1 Driver 

(क) िगय ड (C) Class D 
9. वशपाई एस-1 :  15000-47600 2 Peon 
 एकूि (1)  13 Total (1) 

(2) िाई कार्ालर् (2) Wai Office 

(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 
1. सहायक सवचर्व एस-15 : 41800-132300 1 Assistant Secretary 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted 
2. वर्वद्याव्यासंगी सहायक एस-15 : 41800-132300 7 Vidya Vyasangi Assistant 
3. संपादकीय सहायक  एस-10 :  29200-92300 7 Editorial Assistant  
4. गं्रथालयीन सहायक एस-7  :   21700-69100 2 Library Assistant 
5. वलवपक-टंकलेखक  एस-6 :   19900-63200 5 Clerk-Typist  

(क) िगय ड (C) Class D 
6. वशपाई एस-1 :  15000-47600 4 Peon 
7. झाडूर्वाला हमाल एस-1 :  15000-47600 1 Sweeper-Cum-Hamal 
 एकूि (2)  27 Total (2) 

(3) ठोक मावसक मानधन (3) Gross Monthly Honorarium 

1. वर्वभाग संपादक 21000 2 Section Editor 
2. सहसंपादक 14000 2 Joint Editor 
3. कला संपादक 11000 1 Art Editor 
 एकूि (3)   5 Total (3) 

एकूि (1 + 2 + 3)  45 Total (1 + 2 + 3) 
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