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कालावधीत मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा साजरा
करणेबाबत.
महाराष्र शासन
मराठी भाषा दवभाग
शासन पदरपत्रक क्रमाांक: मभापां-2020/प्र.क्र.125/भाषा-2
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,
मािाम कामा मागध, हु तात्मा राजगुरु चौक,
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वाचा :
1. मराठी भाषा दवभाग, शासन दनणधय क्र.मभादि-2012/183/प्र.क्र.61/भाषा-2, दि.12.04.2013
2.मराठी भाषा दवभाग, शासन दनणधय क्र.मभापां-2015/प्र.क्र.70/भाषा-2, दि.22.07.2015
3. मराठी भाषा दवभाग, शासन दनणधय क्र. मभापां-2019/प्र.क्र.111/भाषा-2, दि.18.09.2020

-: शासन पदरपत्रक :प्रस्तावना :
मराठी भाषेच्या वापरासांिभात शासकीय कायालयाांबरोबर शैक्षदणक सांस््ाांचा सहभाग वाढावा
म्हणून सन 2013 पासून सांिभध क्र.1 ये्ील शासन दनणधय दि.12.04.2013 अन्वये िरवषी
“मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा” साजरा करण्याचा दनणधय घेण्यात आला आहे. सन 2021 पासून
राज्यातील सवध शासकीय/दनमशासकीय कायालये/महामांडळे , केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सवध
कायालये, मांडळे /महामांडळे , सावधजदनक उपक्रम, सवध खाजगी व व्यापारी बँका, सवध शैक्षदणक
सांस््ा/दवद्यापीठे /महादवद्यालये इत्यािी सवध सांस््ाांमधून राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा
वापर जास्तीत जास्त व्हावा आदण मराठी भाषेचे सांवधधन व्हावे या हेतूने िरवषी “मराठी भाषा सांवधधन
पांधरवडा” दि.14 जानेवारी ते 28 जानेवारी या कालावधीमध्ये साजरा करण्याचा दनणधय सांिभध क्र.3
ये्ील शासन दनणधयान्वये घेण्यात आला आहे . "मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा" साजरा करण्याच्या
अनुषांगाने दवदवध कायधक्रम आयोदजत करण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती.
शासन पदरपत्रक :"मराठी भाषा सांवधधन पांधरवडा" साजरा करताना मराठी भाषा दवभागाच्या मराठी भाषेचा प्रचार
व प्रसार या मुख्य धोरणास अनुसरुन िरवषी दवदवध कायधक्रम आयोदजत करण्याच्या सूचना िे ण्यात
येतात. त्ादप, सध्याच्या कोदवड 19 या सांसगधजन्य रोगाच्या प्रािु भावामुळे प्रदतबांधात्मक उपाय म्हणून
पृष्ठ 6 पैकी 1

शासन पदरपत्रक क्रमाांकः मभापां-2020/प्र.क्र.125/भाषा-2

सांपूणध िे शात काही दनबंध घालण्यात आले आहेत. सिर दनबंध लक्षात घेता, या कालावधीत मोठ्या
प्रमाणात प्रत्यक्ष कायधक्रम करता येणार नसले तरी, आधुदनक तांत्रज्ञानाचा उपयोग करुन जास्तीत
जास्त कायधक्रम ऑनलाईन पध्ितीने साजरा करता येतील. सिर कायधक्रम साजरे करताना सामादजक
माध्यमे , िू रदचत्रवाणी इ. माध्यमाांच्या प्रभावी अांमलबजावणीतून मराठीचा प्रचार व प्रसार करता येईल.
त्यानुसार कायधक्रम आयोदजत करण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती. याबाबत प्रस्तावनेत नमूि
केलेल्या सवध कायालयाांनी त्याांना सुयोग्य असलेले कायधक्रम आयोदजत करुन पांधरवडा समारांभपूवक
ध
साजरा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सूचना िे ण्यात येत आहेत:अ) राज्यातील सवध कायालयाांनी करावयाचे कायधक्रम :ऑनलाईन कायधक्रम ही कोदवडच्या त्ा आधुदनक तांत्रज्ञानाच्या पार्श्धभम
ू ीवर काळाची गरज आहे .
ही बाब दवचारात घेता, मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी खालीलप्रमाणे जास्तीत जास्त कायधक्रम
ऑनलाईन पध्ितीने साजरे करण्यात यावेत. (दज्े प्रत्यक्षरीत्या कायधक्रम करणे शक्य आहे , दत्े केंद्र
शासन/राज्य शासन याांनी आखून दिलेल्या कोदवड मागधिशधक तत्तवाांचे काटे कोरपणे पालन करण्यात
यावे.)
1) मराठी भाषेसांबांधी, वाङ्मयासांबांधी दवदवध पदरसांवाि /व्याख्याने / कायधशाळा /दशबीरे / कदवसांमेलने/
एकाांदकका/ बालनाट्ये/ नाटके/ पुस्तक प्रकाशन समारांभ/ सादहत्य पुरस्कार दवतरण याांचे आयोजन
करणे.
2) मराठी भाषेत दनबांध/ प्रश्नमांजुषा/ क्ाक्न/ चारोळीलेखन/ क्ालेखन/ कदवतालेखन/ हस्ताक्षर/
शुद्धलेखन/ वक्तृत्व/ घोषवाक्ये/ अदभवाचन/ वािदववाि/ अांताक्षरी/ शब्िकोडी/ मराठी सादहत्यासांबांधी
पुस्तकाांचे रसग्रहण/ समीक्षण/ पदरच्छे ि अनुवाि इत्यािी स्पधा घेणे.
3) मराठी वाचन सांस्कृती वाढावी यादृष्टीने मराठी भाषेतील अदभजात ग्रां्ाांचा पदरचय करुन िे ण्यासाठी
मराठी भाषेतील तज्ज्ञ नामवांत व्यक्ती/ लेखक/ वक्ते याांच्याकडू न मागधिशधन, पदरसांवाि, कायधशाळा
याांचे आयोजन करणे.
4) ग्रां् प्रिशधन, ग्रां्दिडी, क्ाक्न, काव्यवाचन, मादहतीपट इत्यािी सादहत्त्यक व साांस्कृदतक
कायधक्रम करणे.
5) वेगवेगळ्या क्षेत्रात यशस्वी असणाऱ्या मराठी भाषक व्यक्तींचा सत्कार, मुलाखती घेणे.
6) राज्यातील अमराठी भाषकाांना मराठी भाषेचा सुलभ पध्ितीने पदरचय करुन िे ण्याच्या दृष्टीने
कायधशाळा/ भाषेसांबांधी स्पधांचे आयोजन करणे.
7) मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता दनमाण करण्याकदरता सांबांदधत कायालयाांनी सांकेतस््ळे ,
आकाशवाणी, िू रिशधन, खाजगी िू रदचत्रवादहन्या, एफ.एम.रेदडओ, स््ादनक केबल नेटवकध, फेसबुक,
दिटर, व्हॉट्सॲप इ. आधुदनक प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-श्राव्य सांिेश प्रसादरत करावेत.
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8) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व सांवधधन यासाठी दवदवध मागानी स्वयांप्रेरणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती/
सांस््ा याांच्या कायास प्रोत्साहन िे ण्यासाठी त्याांच्या कायाचा गौरव/ सत्कार करणे.
9) दवर्श्कोश दनर्ममती मांडळाच्या सांकेतस््ळावर नोंिी घेण्याबाबतच्या कायधशाळे चे आयोजन राज्य
मराठी दवकास सांस््ेद्वारे करण्यात यावे.
10) टां कलेखनाकदरता युदनकोड मराठीचा जास्तीतजास्त वापर करण्यासाठी अदधकारी व कमधचाऱ्याांना
प्रोत्सादहत करावे.
11) यावषी कोदवडची पार्श्धभम
ू ी लक्षात घेता, त्ा काळाची गरज लक्षात घेता, जास्तीत जास्त
कायधक्रम, चचासत्रे, प्रदशक्षण ऑनलाईन पध्ितीने करण्याच्या सूचना िे ण्यात आल्या आहेत. मराठी
भाषेचा प्रचार, प्रसार या उदिष्टाांसह रोजगारादभमुख उपक्रमातून जास्तीत जास्त तरुण दपढीला
आकर्मषत करण्यासाठी खालील दवषयावरील तसेच अशा स्वरुपाच्या अन्य कायधक्रमाचे आयोजन
करण्यात यावे.
1) अनुवािलेखन 2) व्यावसादयक लेखन 3) पुस्तक दनर्ममती व प्रकाशन प्रदक्रया
4) स्व-प्रकाशन

5) ई-बुक

6) ऑनलाईन पुस्तक दवक्री

7) लेखक प्रकाशन करार

8) सांदहता लेखन 9) दवदकदपदडया कायधशाळा 10) शॉटध दफल्म/डॉक्युमेंटरी लेखन
12) दडदजटल सादहत्य सांमेलनाचे आयोजन करणे.
13) प्रत्येक दजल्यात पुस्तकाची जत्रा आयोदजत करण्यात यावी. या जत्रेत लोक आपली पुस्तके
दन:शुल्क दकवा स्वस्त िरामध्ये इतराांना िे ऊ शकतील. तसेच, या जत्रेिरम्यान मराठीच्या प्रचार व
प्रसारासाठी दवदवध कायधक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे.
14) महाराष्र राजभाषा अदधदनयम, 1964 नुसार वर्मजत प्रयोजने वगळता शासकीय कामकाज 100%
मराठी भाषेतून करणे आवश्यक आहे . तर, दत्रभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या
अखत्यारीतील सवध कायालये/सावधजदनक उपक्रम याांनी मराठी भाषेचा वापर करणे अदनवायध आहे .
मराठी भाषा सांवधधन पांधरवड्याच्या दनदमत्तने

शासनाकडू न मराठी भाषेच्या प्रसार-प्रचाराबाबत

वेळोवेळी दनगधदमत करण्यात आलेले आिे श सांबांदधताांच्या पुन्हा एकिा दनिशधनास आणावेत तसेच सिर
अदधदनयमाची प्रभावी अांमलबजावणी होते दकवा कसे हे िेखील तपासावे.
ब)

राज्यस्तरावर सादहत्य सांस््ाांच्या मितीने वरील “अ” प्रमाणे करावयाची कायधवाही :राज्यस्तरावरील

कायधक्रम सवध 36 दजल्याांमध्ये आयोदजत करण्यासाठी महाराष्र राज्य

सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ त्ा राज्य मराठी दवकास सांस््ेने खालील सादहत्य सांस््ाांच्या मितीने
सिर सांस््ाांच्या अांतगधत येणाऱ्या दजल्याांमध्ये कायधक्रमाांचे आयोजन करावे.
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अ.क्र.

सादहत्य सांस््ा

1

महाराष्र सादहत्य पदरषि, पुणे

सादहत्य सांस््ेच्या अांतगधत दजल्हे
नादशक, धुळे, नांिुरबार, जळगाव, अहमिनगर, पुणे, सातारा, साांगली,
सोलापूर.

2
3

मराठवाडा सादहत्य पदरषि,

औरां गाबाि, जालना, परभणी, दहगोली, बीड, नाांिेड, उस्मानाबाि,

औरां गाबाि

लातूर.

दविभध सादहत्य सांघ, नागपूर

बुलडाणा, अकोला, वादशम, अमरावती, यवतमाळ, वधा, नागपूर,
भांडारा, गोंदिया, चांद्रपूर, गडदचरोली

4

कोकण मराठी सादहत्य पदरषि,

रायगड, रत्नादगरी, दसधुिूगध, ठाणे, पालघर, मुांबई उपनगर

रत्नादगरी
5

िदक्षण महाराष्र सादहत्य सभा,

कोल्हापूर

कोल्हापूर
6

मुांबई मराठी सादहत्य सांघ, मुांबई

मुांबई शहर

क) भाषा सांचालनालयाने व महाराष्र राज्य मराठी दवर्श्कोश दनर्ममती मांडळाने तयार केलेल्या
भ्रमणध्वनी उपयोजकाबिल (मोबाईल ॲप) तसेच मराठी भाषा दवभागाच्या व त्या अांतगधत कायालयाांच्या
सांकेतस््ळाबिलची मादहती भाषा पांधरवड्याच्या दनदमताने शाळा व महादवद्यालयाांनी दवद्यार्थ्यांपयंत
प्रसारीत करण्याची जबाबिारी चारही क्षेत्रीय कायालयाांची राहील. चारही क्षेत्रीय कायालयाांनी त्याांच्या
फेसबुक पानावर या कायधक्रमाची क्षणदचत्रे प्रत्यक्षदरत्या (Real time) अद्ययावत करुन प्रदसध्िी द्यावी.
तसेच मराठी भाषा दवभागाला याबाबत अवगत करावे.
ड) सवध दजल्हादधकाऱ्याांना वरीलप्रमाणे कायधक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी भाषा सांचालनालय, मुांबई,
महाराष्र राज्य मराठी दवर्श्कोश दनर्ममती मांडळ, मुांबई, महाराष्र राज्य सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ,
मुांबई आदण राज्य मराठी दवकास सांस््ा, मुांबई तसेच पदरच्छे ि “ब” ये्े िशधदवलेल्या सादहत्य सांस््ाांची
मित घेता येईल.
2. राज्यात तसेच दजल्हा स्तरावर त्याांच्या अखत्यादरत असलेल्या कायधक्षत्र
े ात वर दिलेल्या कायधक्रमाप्रमाणे
खालील कायालयाांनी आयोजन करावे.
अ) मुांबई (मुख्यालय स्तरावर) - सवध मांत्रालयीन दवभाग, त्याांच्या अदधपत्याखालील मुांबईतील
शासकीय कायालये
आ) सवध दवभागीय आयुक्ताांची कायालये
इ) सवध दजल्हादधकारी कायालये तसेच दवदवध दवभागाांच्या अदधपत्याखालील दजल्हास्तरीय
कायालये
ई) मुख्य कायधकारी अदधकारी (दजल्हा पदरषि)-तालुकास्तरावर, ग्रामीणस्तरावर
उ) शासनाच्या अखत्यादरतील कायालये/मांडळे /महामांडळे /सावधजदनक उपक्रम,स््ादनक स्वराज्य
सांस््ा
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ऊ) दशक्षण सांचालक/सवध दवभागीय सह सांचालक/ उप सांचालक/ दजल्हा दशक्षण अदधकारी
(प्रा्दमक/माध्यदमक/उच्च माध्यदमक/ प्रौढ दशक्षण व अल्पसांख्याांक) कायालये व त्याांच्या अदधनस्त
कायालये
ए) सवध सांचालक (उच्च दशक्षण,तांत्र दशक्षण, ग्रां्ालये ) कायालये व त्याांच्या अदधनस्त कायालये,
ऐ) महाराष्र राज्यातील केंद्र सरकारची सवध कायालये व आस््ापना आदण महाराष्र राज्यातील
जनतेला बँकींग, िू रध्वनी, टपाल, दवमा, रेल्वे, मेरो, मोनोरेल, दवमान प्रवास, गॅस, पेरोदलयम,
कराधान,पारपत्र इत्यािी सेवा पुरदवणारी अन्य कायालये.
3. या कायधक्रमाांकरीता येणारा खचध सांबांदधत दवभागाने /कायालयाने चालू दवत्तीय वषासाठी मांजूर
कायालयीन खचासाठीच्या आर्म्क तरतूिीतून अिा करावा.
4.

सवध सादहत्य सांस््ाांकडू न वरीलप्रमाणे कायधक्रम आयोदजत करण्यासाठी सदचव, महाराष्र राज्य
सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांना समन्वय अदधकारी म्हणून प्रादधकृत करण्यात येत आहे.
समन्वय अदधकारी याांनी होणाऱ्या कायधक्रमाची क्षणदचत्रे आपल्या सांकेतस््ळावर प्रदसध्ि करुन त्यास
व्यापक प्रदसध्िी द्यावी.
सिर शासन पदरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202012221540355033 असा आहे . हे पदरपत्रक
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.

Prajakta
Lavangare Verma

Digitally signed by Prajakta Lavangare Verma
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi Language
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=44737e77dcce8597c29a9f66a7e1c2d57e2e5d55b71f81
c58ac087cd48c806bb,
serialNumber=0ede908aab86624c1ee8d288516d22a0013c0922
2a394c7a091ae6cd3d33ec10, cn=Prajakta Lavangare Verma
Date: 2020.12.24 12:02:59 +05'30'

( प्राजक्ता लवांगारे -वमा )
सदचव, महाराष्र शासन
प्रत,
1) मा.राज्यपाल याांचे सदचव,
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सदचव,
3) मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव,
4) मा.मुख्य सदचव / अपर मुख्य सदचव / प्रधान सदचव / सदचव, सवध मांत्रालयीन दवभाग,
5) दवरोधी पक्ष नेते, दवधानपदरषि/दवधानसभा, दवधानमांडळ, मुांबई (पत्राने)
6) सवध दवधानसभा सिस्य/दवधानपदरषि सिस्य/मराठी भाषा सदमती सिस्य, दवधानमांडळ, मुांबई (पत्राने)
7) सवध दवभागीय आयुक्त,
8) सवध दजल्हादधकारी,
9) कुलगुरु, सवध दवद्यापीठे ,
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10) सवध दजल्हा पदरषिाांचे मुख्य कायधकारी अदधकारी,
11) दशक्षण सांचालक (प्रा्दमक /माध्यदमक/उच्च माध्यदमक/प्रौढ दशक्षण व अल्पसांख्याांक),
महाराष्र राज्य, पुणे
12) सांचालक (उच्च दशक्षण, तांत्र दशक्षण, ग्रां्ालये ), महाराष्र राज्य, पुणे
13) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई (पत्राने)
14) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई (पत्राने)
15) प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
16) सदचव, महाराष्र दवधानमांडळ सदचवालय, दवधानसभा, दवधानभवन, मुांबई
17) सदचव, महाराष्र दवधानमांडळ सदचवालय, दवधानपदरषि, दवधानभवन, मुांबई
18) सदचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने)
19) महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुांबई
20) अदधिान व लेखा अदधकारी, मुांबई
21) दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मुांबई
22) भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांद्रे (पूव)ध , मुांबई
23) सदचव, महाराष्र राज्य मराठी दवर्श्कोश दनर्ममती मांडळ, मुांबई
24) सदचव, महाराष्र राज्य सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ, मुांबई
25) सांचालक, राज्य मराठी दवकास सांस््ा, मुांबई
26) सवध दवभागीय सहायक भाषा सांचालक, पुणे / नागपूर / औरांगाबाि / नवी मुांबई
27) कायधकारी अदधकारी,आकाशवाणी केंद्र,एच.टी.पारेख मागध,आमिार दनवास समोर, चचधगेट, मुांबई-४०००२०
(पत्राने)
28) कायधकारी अदधकारी, िू रिशधन केंद्र वरळी,पाांडुरांग बुधकर मागध, बी.डी.डी.चाळ, वरळी, मुांबई (पत्राने)
29) सवध केंद्रीय कायांलयाांची मुख्यालये /बँका, दवमा कांपन्या व सावधजदनक उपक्रम याांची मुख्यालये/
रेल्वे/दवमान वाहतूक याांची मुख्यालये (पत्राने)
30) सवध मांत्रालयीन दवभाग
31) महाराष्र सादहत्य पदरषि, दटळक रस्ता, पुणे 411030
32) मराठवाडा सादहत्य पदरषि, सत्न्मत्र कॉलनी, औरांगाबाि 431 001
33) दविभध सादहत्य सांघ, साांस्कृदतक सांकुल, झाशी राणी चौक, सीताबडी, नागपूर 440 012
34) कोकण मराठी सादहत्य पदरषि, सत्यम दशवम, ग्रामीण पोलीस स्टे शन जवळ, कारवाची वाडी रोड,
मु.पो.पोमेडी बुद्रुक, ता.दज. रत्नादगरी 415 612

35) िदक्षण महाराष्र सादहत्य सभा, 1253/54, स्मृती अपाटध मेंट, ई-6, बाबु जमाल रोड, सरस्वती टॉकीजच्या
मागे, कोल्हापूर 416 012
36) मुांबई मराठी सादहत्य सांघ, सादहत्य सांघ मांदिर, डॉ. भालेराव मागध, दगरगाव, मुांबई 400 004
37)दनवडनस्ती (भाषा-2).
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