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शासन पदरपत्रक :- 
माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम याांच्या स्मृती जतन करण्याच्या उदे्दशाने                                      

ददनाांक १५ ऑक्टोबर हा त्याांचा जन्मददवस “वाचन पे्ररणा ददन” म्हणनू साजरा करण्यात येतो. या 
दनणगयास अनुसरुन सांदभाधीन शासन पदरपत्रक क्र.1 च्या अनुषांगाने "वाचन पे्ररणा ददन" कायगक्रम साजरा 
करण्यासाठी सवग मांत्रालयीन दवभाग व त्याांच्या अदधपत्याखालील सवग शासकीय/दनमशासकीय 
कायालये, शासकीय सांस्था/मांडळ, सावगजदनक उपक्रम इ. कायालयाांनी देखील दवदवध उपक्रमाांच े
आयोजन करण्याबाबत दरवषी सूचना देण्यात येतात. 

 

2. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार हे मराठी  भाषा दवभागाचे मुख्य धोरण आहे. या धोरणाची व्यापकता 
वाढदवण्यासाठी मराठी भाषेसांदभात राबवण्यात येणाऱ्या दवद्यमान व दवस्तारीत उपक्रमाांना सांदभाधीन दद. 
24 जून, 2022 च्या शासन दनणगयाच्या अनुषांगाने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  सदर शासन 
दनणगयानुसार वाचन पे्ररणा ददनादनदमत्त वाचन सांस्कृती वृद्धीगत होण्यासाठी दवदवध प्रकारचे सांदेश, 
व्याख्याने, चचासत्रे, अदभवाचन, सामुदहक वाचन, ग्रांथ प्रदशगन इत्यादी कायगक्रमासाठी मराठी भाषा 
दवभाग व अदधनस्त कायालय याांना कायगक्रमाचे आयोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
दवस्तारीत उपक्रमातांगगत मराठी प्रचार-प्रसार साठी दवदवध कायगक्रमाचे आयोजन करण्याबाबात सुदचत 
करण्यात आले आहे. सदर शासन दनणगयानुसार सांबांदधत आयुक्त व दजल्हादधकारी याांनी दवदवध 
कायगक्रमाचे आयोजन करावयाचे आहे.   
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 तसेच सवग मांत्रालयीन दवभाग व त्याांच्या अदधपत्याखालील सवग शासकीय/दनमशासकीय 
कायालये, शासकीय सांस्था/मांडळ, सावगजदनक उपक्रम इ. कायालयाांनी वाचन पे्ररणा दनदमत्त दवदवध 
उपक्रमाांचे आयोजन करावयाचे आहे. 
3. या वषी वाचन पे्ररणा ददन साजरा करण्याच्या दृष्ट्टीने नेमके कोणते कायगक्रम आयोदजत करण्यात 
याव ेया दृष्ट्टीने खालीलप्रमाणे सवगसाधारण सूचना देण्यात येत आहेत :- 

1. साांस्कृदतक  कायगक्रम/चचासत्रे/प्रदशक्षण इत्यादी माध्यमातून दरवषी  वाचन सांस्कृती वाढीस 
लागण्याच्या दवदवध कायगक्रम आयोदजत करण्यात येतात. त्याप्रमाणे यावषी सुद्धा 
समाजमाध्यमे/प्रत्यक्षदरत्या (ऑनलाईन/ऑफलाईन )पद्धतीने कायगक्रम करण्यात याव े
जेणेकरुन कायगक्रमाची व्याप्ती वाढून वाचन पे्ररणा ददनाचा सांदेश सगळीकडे एकाचवळेी 
प्रसारीत करता येईल. यावषी भारतीय स्वातांत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औदचत्य साधून, “अमृत 
महोत्सव भारतीय स्वातांत्र्याचा, उत्सव राष्ट्रभक्तीपर पुस्तकाांच्या वाचनाचा” ही मध्यवती 
सांकल्पना दनदित करुन राष्ट्रभक्तीपर पुस्तकाांचे/सादहत्याचे वाचन, राष्ट्रभक्तीपर पुस्तके भटे 
देणे, देशाच्या स्वातांत्र चळवळी सहभाग घेतलेल्या थोर व्यक्तींना त्याांच्या कायावर पुस्तकाांच्या 
अदभवाचनातून आदराांजली अर्पपत करणे त्याांच्या चदरत्रपर पुस्तकाांच ेप्रदशगन, वाचक मेळाव,े 
पदरसांवाद अशा दवदवध कायगक्रमाांचे आयोजन करण्यात याव.े  

2. “वाचन सांस्कृती” जोपासण्यासाठी सवांनी आपल ेदमत्र, कुटुांबातील सदस्य इत्यादींना  दकमान 
एक पुस्तक भटे देऊन प्रोत्साहन द्याव.े  

3.     लदलत सादहत्य यापुरते कायगक्रम मयाददत न ठेवता दवज्ञान, तांत्रज्ञान, व्यवस्थापन, पयावरण, 
आरोग्य, सांगणक, सांकेतस्थळां, अवकाश दवज्ञान इत्यादी काळानुरुप दवषयाांचा देखील 
समावशे कायगक्रमात करण्यात यावा. 

4. “वाचन सांस्कृती” वाढीस लागावी तसेच मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार या उदद्दष्ट्टाांसह 
रोजगारादभमुख उपक्रमातून जास्तीत जास्त तरूण दपढीला आकर्पषत करण्यासाठी खालील 
दवषयाांवरील तसेच अशा स्वरूपाच्या अन्य कायगक्रमाचे आयोजन करण्यात याव.े 
1) अनुवादलेखन  2) व्यावसादयक लेखन 3) पुस्तक दनर्पमती व प्रकाशन प्रदक्रया  4) ई-बकु  
5) स्व-प्रकाशन 6) युदनकोडचा वापर  7) ऑनलाईन पुस्तक दवक्री  8)लखेक प्रकाशन करार 
9) सांदहता लेखन 10) दवश्वकोशाबाबत मादहती कायगशाळा 11) शॉटग दफल्म/डॉक्युमेंटरी लेखन 

5.  व्हॉटसॲप (WhatsApp), इांटरनेट (Internet), फेसबुक(Facebook), दिटर (Twitter) अशा 
प्रकारच्या सामादजक प्रसार माध्यमातून वाचन सांस्कृती वृध्दींगत होईल/वाचनास पे्ररणा 
दमळेल असे सांदेश प्रसारीत करावते. 

6.  मराठी वाचन सांस्कृती जपण्यासाठी सवग उपलब्ध माध्यमाांचा जास्तीत जास्त वापर करुन 
मराठीतील सादहत्य स्वयांस्फुतीने वाचकाांना पाठवाव.े 
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7.  सवग सांस्थाांनी सोशल मीदडयावर "मराठी वाचन कट्टा ' दनर्पमती करावी. 
8.  सवग सांस्थाांनी आपल्या स्तरावर मराठी आभासी (digital)/प्रत्यक्ष सादहत्य सांमेलनाचे आयोजन 

कराव.े 
9.  दवकीपीडीया सारख्या माध्यमावर मराठीत जास्तीत जास्त लेखन व्हाव ेयाकरीता यासांबधीच्या 

कायगशाळा आयोदजत करण्यात याव्यात. 
10.  वाचन पे्ररणा ददनाच्या औदचत्याने मराठी प्रचार/प्रसार/वाचन सांस्कृतीच्या दवकासासाठी दवदवध 

कायगक्रमाचे आयोजन कराव.े 
11.  मराठी  अदभजात दजाबाबत सवगसामान्याांना मादहती व्हावी यासाठी सवग क्षते्रीय कायालयाांनी 

दवदवध कायगक्रमाचे आयोजन कराव.े 
12.  वाचन पे्ररणा ददनादनदमत्त वाचन सांस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी दवदवध प्रकारचे सांदेश, 

व्याख्याने, चचासत्रे, अदभवाचन, सामुदहक वाचन, ग्रांथ प्रदशगन याांचे आयोजन करण्यात याव.े 
13.  महाराष्ट्र राज्य सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ,  राज्य मराठी दवकास सांस्था, भाषा 

सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य दवश्वकोश दनर्पमती मांडळ याांनी वषगभरात राबदवण्यात येणाऱ्या 
वाचन सांस्कृती दवषयक कायगशाळाांचे वळेापत्रक जादहर करून त्याप्रमाणे कायगक्रम आयोदजत 
करावते. 

14.  महाराष्ट्र राज्य सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ,  राज्य मराठी दवकास सांस्था, भाषा 
सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य दवश्वकोश दनर्पमती मांडळ याांनी मराठीचा प्रचार/प्रसार प्रभावीपणे 
कसा करता येईल या दवषयावरील तज्ञाांच्या कायगशाळा आयोदजत कराव्यात. 

15.  वाचन सांस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी, मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता दनमाण 
करण्याकदरता सांबांदधत कायालयाांनी सांकेतस्थळे, आकाशवाणी, दूरदशगन, खाजगी 
दूरदचत्रवादहन्या, एफ.एम.रेदडओ, स्थादनक केबल नेटवकग , फेसबुक, दिटर, व्हॉट्सॲप इ.  
प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-श्राव्य सांदेश प्रसादरत करावते. 

16.  मातृभाषेची महती आदण मादहती, तसेच मातृभाषेचे व्यक्क्तगत व समाजजीवनातील स्थान आदण 
मातृभाषेचे मानसशास्त्रीय व दशक्षणशास्त्राच्या दृष्ट्टीने महत्व या दवषयाांवर दवचारमांथनात्मक 
कायगक्रम आयोदजत कराव.े 

17.  सकस सादहत्याची, नव्या मादहतीची, आधुदनक दवज्ञान व तांत्रज्ञानाची मराठीतील पुस्तके 
वाचकाांपयंत पोहोचदवण्याच्या हेतूने राज्यभर कायगक्रम आयोदजत कराव.े 

18.  वाचन सांस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी तसेच न्यायव्यवहार, शासन प्रशासन, प्रसार माध्यमे, कें द्र 
तथा राज्य शासनाची कायालये, इतर अशासकीय कायालये इत्यादी दठकाणी होणारा मराठी 
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भाषेचा वापर याबाबत जागरूकता वाढदवण्यासाठी व्याख्याने, चचासत्रे, पदरसांवाद, 
कायगशाळा, सादरीकरणे तसेच आधुदनक माध्यमाांचा वापर करून कायगक्रमाांचे  आयोजन 
कराव.े 

19.  आकाशवाणी व दूरदशगनवरुन सादर करण्यात येत असलेल्या मादहती व जनसांपकग   
महासांचालनालयाच्या प्रायोदजत कायगक्रमामध्ये वाचन सांस्कृती वृद्धीगत होण्यासाठी 
मान्यवराांच्या मुलाखती,  पदरसांवाद आयोदजत कराव.े 

20.  वाचन सांस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी मराठी भाषा/सादहत्य/कोश वाङ्मय या दवषयाांवर 
ऑनलाईन व्याख्याने, चचासत्रे, पदरसांवाद, कायगशाळा याांचे आयोजन तसेच तज्ज्ञ, दवचारवांत 
व सादहक्त्यकाांच्या मुलाखतींचे  आयोजन करण्यात याव.े 

21.  वाचन सांस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी, मराठीच्या प्रचार/प्रसारासाठी अदभनव कल्पना सादर 
करून त्याप्रमाणे कायगक्रमाांचे आयोजन करण्यात याव.े 

22.  वाचन सांस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी दवदवध मागानी स्वयांपे्ररणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती/ सांस्था 
याांच्या कायास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याांच्या कायाचा गौरव/सत्कार करणे. 

23.  महाराष्ट्र राजभाषा अदधदनयम, 1964 नुसार वर्पजत प्रयोजने वगळता शासकीय कामकाज 
100% मराठी भाषेतून करणे आवश्यक आहे. तर, दत्रभाषा सूत्रानुसार राज्यातील कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीतील सवग कायालये/सावगजदनक उपक्रम याांनी मराठी भाषेचा वापर 
करणे अदनवायग आहे. याबाबत सवग दजल्हादधकाऱ्याांनी शासनाने वळेोवळेी दनगगदमत केलेले 
आदेश सांबांदधताांच्या दनदशगनास आणाव.े 

24.  भाषा सांचालनालयाने व महाराष्ट्र राज्य मराठी दवश्वकोश दनर्पमती मांडळाने तयार केलेल्या 
भ्रमणध्वनी उपयोजकाबद्दल (मोबाईल ॲप) तसेच मराठी भाषा दवभागाच्या व त्या अांतगगत 
कायालयाांच्या सांकेतस्थळाबद्दलची मादहती शाळा व महादवद्यालयाांनी दवद्यार्थ्यांपयंत प्रसारीत 
करण्याची जबाबदारी चारही क्षते्रीय कायालयाांची राहील. 

25.  वरील कायगक्रम सवग  दजल््ाांमध्ये आयोदजत करण्यासाठी दजल्हादधकारी/महाराष्ट्र राज्य 
सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ,  राज्य मराठी दवकास सांस्था, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य दवश्वकोश दनर्पमती मांडळ याांनी खालीलप्रमाणे सादहत्य सांस्थाांची मदत घेऊन त्या सादहत्य 
सांस्थाांसमोर दशगदवलेल्या दजल््ात कायगक्रम आयोदजत करण्यासाठी मदत घ्यावी. 
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अ.क्र. दजल्हादधकारी सादहत्य सांस्था 
1. नादशक, धुळे, नांदुरबार, जळगाव, अहमदनगर,  

पुणे, सातारा, साांगली, सोलापूर. 
महाराष्ट्र सादहत्य 
पदरषद, पुणे 

2. जालना, परभणी, हहगोली, बीड, नाांदेड,  
उस्मानाबाद, लातूर. 

मराठवाडा सादहत्य 
पदरषद, औरांगाबाद  

3. बुलडाणा, अकोला, वादशम, अमरावती, यवतमाळ, वधा, 
नागपूर, भांडारा, गोंददया, चांद्रपूर, गडदचरोली 

दवदभग सादहत्य 
सांघ, नागपूर 

4. रायगड, रत्नादगरी, हसधुदूगग, ठाणे, पालघर, मुांबई 
उपनगर, 

कोकण मराठी सादहत्य 
पदरषद, रत्नादगरी 

5. कोल्हापूर ददक्षण महाराष्ट्र सादहत्य 
सभा, कोल्हापूर 

6. मुांबई शहर मुांबई मराठी सादहत्य 
सांघ, मुांबई. 

         सवग दजल्हादधकाऱ्याांना वरीलप्रमाणे कायगक्रमाांचे आयोजन करण्यासाठी भाषा 
सांचालनालय, मुांबई,  महाराष्ट्र राज्य मराठी दवश्वकोश दनर्पमती मांडळ, मुांबई,  महाराष्ट्र राज्य 
सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ, मुांबई  आदण राज्य मराठी दवकास सांस्था, मुांबई तसेच अ.क्र.25 
येथे दशगदवलेल्या सादहत्य सांस्थाांची मदत घेता येईल. 

26. ग्रांथालये, महादवद्यालये, तांत्रमहादवद्यालये, पददवका सांस्था तसेच अखत्यारीतील अन्य 
सांस्थाांना वाचन पे्ररणा ददनादनदमत्त दवदवध कायगक्रम आयोदजत करण्याच्या सुचना उच्च व तांत्र 
दशक्षण दवभागाने सांबांदधताांना द्याव्यात.  

27. साांस्कृदतक व पयगटन दवभागाअांतगगत साांस्कृदतक सांचालनालयाच्या अखत्यारीतील सांस्थाांना 
उदा. दफल्मदसटी गोरेगाव, अदखल भारतीय नाट्य महामांडळ अशा स्वरुपाच्या सांस्थाांना  वाचन 
पे्ररणा ददनादनदमत्त दवदवध कायगक्रम आयोदजत करण्याच्या सूचना साांस्कृदतक व पयगटन 
दवभागाने सांबांदधताांना द्याव्यात.  

28.  शालेय दशक्षण दवभागाअांतगगत शाळा या वाचन सांस्कृती वृध्दींगत करण्याच्या दृष्ट्टीने एक 
महत्वाचे माध्यम आहे ही बाब दवचारात घेता वाचन सांस्कृती वृध्दींगत होण्यासाठी शालेय 
दशक्षण दवभागाने त्याांच्या अखत्यारीत्यातील सांबांदधत सांस्थाांना वाचन पे्ररणा ददनादनदमत्त दवदवध 
कायगक्रम आयोदजत करण्याच्या सूचना द्याव्यात. 

29.  महाराष्ट्र राज्य सांस्कृती मांडळ याांनी वाचन पे्ररणा ददनादनदमत्त दवदवध कायगक्रम आयोदजत 
करण्याच्या सूचना अदखल भारतीय सादहत्य महामांडळ तथा सवग सादहत्य सांस्थाांना द्याव्यात.  
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30.  नगर दवकास दवभागाअांतगगत महापादलका/नगरपादलका वाचन सांस्कृती वृध्दींगत होण्यासाठी 
तथा मराठीच्या प्रचार प्रसारासाठी त्याांच्या अखत्यारीत्यातील सांबांदधत सांस्थाांना वाचन पे्ररणा 
ददनादनदमत्त दवदवध कायगक्रम आयोदजत करण्याच्या सूचना द्याव्यात. 

31.  सवग मांत्रालयीन दवभाग, दवभागीय आयुक्त, सवग दजल्हादधकारी व मुख्य कायगकारी अदधकारी 
याांनी आपआपल्या दवभागातील कायगक्षते्रातील सांबांदधताांचे सहकायग घेऊन हा सोहळा पार 
पाडण्यासाठी सवग अदधकारी/कमगचारी याांना सहभागी करुन घ्याव.े तसेच सदर पदरपत्रकाच्या 
अनुषांगाने दवदवध कायगक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत सांबांदधताांना आवश्यक ते दनदेश द्यावते. 

32.  दवज्ञान, आधुदनक तांत्रज्ञान, समाजदवद्या याांच्या कक्षते येणारे दवषय तसेच, महाराष्ट्राची भाषा, 
सांस्कृती आदण इदतहास या दवषयाांवर मराठीमध्ये ग्रांथरचना करण्यादवषयाच्या बहुदवध वाङ्मय 
योजनाांच्या पदरपूतीसाठी चालना देणे, मदत करणे तसेच, ज्ञान आदण सांस्कृतीच्या 
दवकासासाठी साधनस्वरुप व आधुदनक दवज्ञान व तांत्रज्ञान यातील अद्ययावत प्रगतीची मादहती 
देणारी, मूलभतू ज्ञान देणारी पुस्तके व अदभजात ग्रांथाची भाषाांतरे स्वस्त हकमतीत उपलब्ध 
करुन देणे सादहत्य सांस्कृती मांडळाचे उदद्दष्ट्ट आहे.  त्यानुसार मांडळाने कालानुरुप लदलत 
सादहत्य बरोबरच ज्ञान आदण सांस्कृतीच्या दवकासासाठी साधनस्वरुप व आधुदनक दवज्ञान, 
तांत्रज्ञान तसेच अन्य नदवन दवषयाांचा आढावा घेऊन त्याचा अांतभाव सांस्थेच्या पुस्तक 
प्रकाशनात करावा. 

33.  राज्य मराठी दवकास सांस्थेने वाचन सांस्कृती वृध्दींगत करण्याच्या दृष्ट्टीने नवीन उपक्रम सुरु 
करुन त्याच्या वषगभराच्या वळेापत्रकानुसार सदर उपक्रम सुरु करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव 
सादर करावा. 

34.  दवश्वकोश दनर्पमती  मांडळाने दवश्वकोशाच्या नोंदी अद्यावत करण्याच्या दृष्ट्टीने  दनरांतर प्रदशक्षण 
कायगक्रम तथा नोंदीची सांख्या वाढदवण्यासाठी कायगक्रम दनदित करावा व अांमलबजावणीचा 
अहवाल शासनास सादर करावा.  

35.  मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार हे मराठी भाषा दवभागाचे मुख्य धोरण आहे.  सदर धोरण दवचारात 
घेऊन वरील सूचना तसचे सांदभाधीन दद. 24 जुन, 2022 च्या शासन दनणगयातील सूचना 
कायगक्रम आयोदजत करताांना सवग मांत्रालयीन दवभाग तथा  मांत्रालयीन दवभागअांतगगत सवग 
सांबांदधत दवभागाांनी तसेच अन्य सवग सांस्थाांनी, मांडळाांनी, महामांडळाांनी, सावगजदनक उपक्रम, 
बँका याांनी  दवचारात घ्याव्यात. 
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36. सदर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 202209261701558333 असा आहे. हे 
पदरपत्रक दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

( दमहलद गवादे ) 
 सह सदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रदत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे सदचव, मुांबई, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे सदचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे खाजगी सदचव/दवशेष कायगकारी अदधकारी, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई, 
5. मा. दवरोधी पक्षनेता (दवधानपदरषद/दवधानसभा) याांचे खाजगी सदचव, मुांबई, 
6. मा.मुख्य सदचव/सवग अपर मुख्य सदचव /प्रधान सदचव/सदचव, मांत्रालय, मुांबई, 
7. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई (पत्राने), 
8. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अदपल शाखा, मुांबई (पत्राने), 
9. प्रबांधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांचे कायालय, मुांबई, 
10. अध्यक्ष, मराठी भाषा सदमती, महाराष्ट्र दवधान मांडळ सदचवालय, दवधान भवन, मुांबई. 
11. सदचव, महाराष्ट्र दवधान मांडळ, दवधान भवन, मुांबई, 
12. सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 
13. सवग मांत्रालयीन दवभाग, 
14. उच्च व तांत्र दशक्षण दवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांना मुद्या क्र. 26 च्या अनुषांगाने आवश्यक 

कायगवाहीसाठी 
15. साांस्कृदतक व पयगटन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांना मुद्या क्र. 27 च्या अनुषांगाने आवश्यक   

कायगवाहीसाठी 
16. नगर दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांना मुद्या क्र. 30 च्या अनुषांगाने आवश्यक कायगवाहीसाठी 
17. सवग दवभागीय आयुक्त, 
18. सवग दजल्हादधकारी, 
19. सवग दजल्हा पदरषदाांचे मुख्य कायगकारी अदधकारी, 
20. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा परीक्षा), मुांबई, 
21. महालेखापाल -2 (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा परीक्षा), नागपूर, 

MILIND BHAGWAN 
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22. अदधदान व लेखा अदधकारी, मुांबई, 
23. दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मुांबई, 
24. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
25. सांचालक, राज्य मराठी दवकास सांस्था, मुांबई, 
26. सदचव, महाराष्ट्र राज्य सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
27. सदचव, महाराष्ट्र राज्य  मराठी दवश्वकोश दनर्पमती मांडळ, मुांबई, 
28. दनवड नस्ती/भाषा -३. 
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