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पवरपत्रक :- 
वव.वा.विरवाडकर उर्फ  कुसुमाग्रज याांनी महाराष्राच्या साांस्कृवतक क्षते्रामध्ये मोलाचे योगदान 

वदले असून, मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा होण्यासाठी अथक पवररॅम घेतले आहेत. आपल्या मातृभाषेचा 
गौरव म्हणनू वव.वा.विरवाडकर उर्फ  कुसुमाग्रज याांचा वदनाांक 27 रे्ब्रवुारी हा जन्मवदन  ममराठी भाषा 
गौरव वदनम म्हणनू साजरा करण्याच्या सूचना यापूवी वदनाांक २१ जानेवारी, २०१३ च्या िासन 
वनणफयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर िासन वनणफयास अनुसरुन राज्यातील सवफ मांत्रालयीन ववभाग 
व त्याांच्या अवधपत्याखालील सवफ कायालय प्रमुख याांना िवनवार, वदनाांक २७ रे्ब्रवुारी, २०21  रोजी  
पुढील ववववध उपक्रम आयोवजत करुन समारांभपूवफक “मराठी भाषा गौरव वदन” सोहळा साजरा 
करण्याबाबत सूवचत करण्यात येत आहे.  

“मराठी भाषा गौरव वदन” हा कायफक्रम मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार या मुख्य धोरणास 
अनुसरून “मराठी वाचन पे्ररणा वदन” “मराठी भाषा सांवधफन पांधरवडा” या अन्य मराठी भाषा प्रचार 
प्रसार कायफक्रमाबरोबर साजरा करण्यात येत असला तरी सध्याच्या कोवीड 19 या सांसगफजन्य रोगाच्या 
प्रादुभावामुळे प्रवतबांधात्मक उपाय म्हणनू जास्तीत जास्त कायफक्रम ऑनलाइन पद्धतीने साजरे 
करण्याच्या सूचना यापूवी देण्यात आल्या आहेत. (वजथे प्रत्यक्षरीत्या कायफक्रम करणे िक्य आहे, वतथे 
कें द्र िासन / राज्य िासन याांनी आखून वदलेल्या कोवीड मागफदिफक तत्वाांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात याव.े) 

मराठीत पारांपावरक पद्धतीने प्रचार / प्रसार करण्याबरोबर त्याला आधुवनक तांत्रज्ञानाची जोड 
देऊन समाजमाध्यमाांद्वारे अवधक प्रभावीपणे ववववध कायफक्रमाच्या माध्यमाांचा प्रसार करण्याची बाब 
िासनाच्या ववचाराधीन होती. यासाठी “समाजमाध्यमातून मराठीचा प्रचार / प्रसार” ही मध्यवती 
सांकल्पना वनवरृत करण्यात येत आहे.  
1)  “समाजमाध्यमातून मराठीचा प्रचार / प्रसार” ही यांदाच्या मराठी भाषा गौरव वदनाची मध्यवती 

सांकल्पना आहे. समाजमाध्यमाांचा वापर करून प्रचार व प्रसाराकवरता ववववध स्पधा योजणे, 
प्रसारमाध्यमाांतून प्रचार करणे, पुस्तके व कोि याांबाबत चचा, पवरसांवाद, व्याख्याने इत्यादी उपक्रम 
योजावते. 
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2) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व सांवधफन यासाठी ववववध मागांनी स्वयांपे्ररणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती / 
सांस्था याांच्या कायास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याांच्या कायाचा गौरव / सत्कार करणे. 

3) यावषी कोववडची पारॄफभमूी लक्षात घेता, तथा काळाची गरज लक्षात घेता, जास्तीत जास्त कायफक्रम 
चचासत्रे, प्रविक्षण ऑनलाइन पद्धतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठी भाषेचा 
प्रचार, प्रसार या उविष्टाांसह रोजगारावभमुख उपक्रमातून जास्तीत जास्त तरूण वपढीला आकर्षषत 
करण्यासाठी खालील ववषयाांवरील तसेच अिा स्वरूपाच्या अन्य कायफक्रमाचे आयोजन करण्यात 
याव.े 

1) अनुवादलेखन  2) व्यावसावयक लेखन 3) पुस्तक वनर्षमती व प्रकािन प्रवक्रया   4) ई-बुक         
5) स्व-प्रकािन   6) युवनकोडचा वापर  7) ऑनलाईन पुस्तक ववक्री   8)लखेक प्रकािन करार  
9) सांवहता लेखन 10) ववरॄकोिाबाबत मावहती कायफिाळा    11) िॉटफ वर्ल्म / डॉक्युमेंटरी लेखन  

4) महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ व राज्य मराठी ववकास सांस्था याांनी वषफभरात 

राबववण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन कायफिाळाांचे वळेापत्रक जावहर कराव,े 

5) मराठीचा प्रचार / प्रसार ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावीपणे कसा करता येईल या ववषयावरील राज्य 

मराठी ववकास सांस्था व महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ याांनी तज्ञाांच्या ऑनलाइन 

कायफिाळा आयोवजत कराव्यात, 

6) “ऑनलाइन पद्धतीने मराठीचा प्रचार / प्रसार व रोजगारवनर्षमती” या ववषयावर राज्य मराठी 

ववकास सांस्थेने तज्ञ सांस्थाांकडून प्रकल्प अहवाल मागवावेत. प्रकल्प अहवालात सांकल्पना, 

ववषयाची मावहती, अांमलबजावणीचे टप्पे, खचफ इ. मावहती असावी. प्राप्त अहावालातून सवोत्कृष्ट 

तीन प्रकल्प अहवालाच्या आधारे सांचालक, राज्य मराठी ववकास सांस्था याांनी ऑनलाइन 

कायफक्रमाांची आखणी करावी, 

7) मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता वनमाण करण्याकवरता सांबांवधत कायालयाांनी सांकेतस्थळे, 

आकािवाणी, दूरदिफन, खाजगी दूरवचत्रवावहन्या, एर्.एम.रेवडओ, स्थावनक केबल नेटवकफ , 

रे्सबुक, विटर, व्हॉट्सॲप इ.  प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-रॅाव्य सांदेि प्रसावरत करावते, 

8) मातृभाषेची महती आवण मावहती, तसेच मातृभाषेचे व्यक्क्तगत व समाजजीवनातील स्थान आवण 

मातृभाषेचे मानसिास्त्रीय व विक्षणिास्त्राच्या दृष्टीने महत्व या ववषयाांवर ववचारमांथनात्मक 

कायफक्रम आयोवजत कराव,े 

9) सकस सावहत्याची, नव्या मावहतीची, आधुवनक ववज्ञान व तांत्रज्ञानाची मराठीतील पुस्तके 

वाचकाांपयंत पोहोचववण्याच्या हेतूने राज्यभर कायफक्रम आयोवजत कराव,े 
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10) न्यायव्यवहार, िासन प्रिासन, प्रसार माध्यमे, कें द्र तथा राज्य िासनाची कायालये, इतर 

अिासकीय कायालये इत्यादी वठकाणी होणारा मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने , 

चचासत्रे, पवरसांवाद, कायफिाळा, सादरीकरणे तसेच मराठी भाषेतून न्यायदान देण्याच्या कामास 

गती वमळावी यादृष्टीने ववधी महाववद्यालयाांनी “मराठी अवभमत न्यायालय”(Marathi Moot 

Court) च्या स्पधांचे आधुवनक माध्यमाांचा वापर करून आयोजन कराव.े 

11) आकािवाणी व दूरदिफनवरुन सादर करण्यात येत असलेल्या मावहती व जनसांपकफ   

महासांचालनालयाच्या प्रायोवजत कायफक्रमामध्ये मराठी भाषाववषयक मान्यवराांच्या मुलाखती,  

पवरसांवाद आयोवजत करणे, 

12)  मराठी भाषा / सावहत्य / कोि वाङ्मय या ववषयाांवर ऑनलाईन व्याख्याने, चचासत्रे, पवरसांवाद, 

कायफिाळा याांचे आयोजन तसेच तज्ज्ञ, ववचारवांत व सावहक्त्यकाांच्या मुलाखतींचे  आयोजन 

करण्यात याव,े 

13) मराठीच्या प्रचार / प्रसारासाठी अवभनव कल्पना सादर करून त्याप्रमाणे ऑनलाइन कायफक्रमाांचे 

आयोजन करण्यात याव,े 

14) प्रसारमाध्यमे तसेच प्रिासनात मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने, चचासत्र,े पवरसांवाद, 

कायफिाळा, सादरीकरणे याांचे आयोजन करणे,  

15) युवनकोडप्रवणत मराठी आवण इक्न्स्क्रप्ट मराठी कळर्लक सांबांवधत ववषयाांवरील प्रविक्षण 

कायफिाळाांचे आयोजन करणे, 

16) समाजप्रसार माध्यमाांतील (सोिल मीवडया) मराठी, मावहती तांत्रज्ञान व मराठी, महाजालावरील 

(इांटरनेट) मराठी या क्षते्राांतील तज्ज्ञाांची व्याख्याने व सादरीकरणे याांचे आयोजन करणे, 

17) मराठी वणफमालेबाबत सादरीकरण ककवा व्याख्याने याांचे आयोजन करणे, 

18) बोली भाषाांवरील कायफक्रमाांचे आयोजन करणे (व्याख्याने, चचासत्र,े सादरीकरणे... इ.), 

19) िब्दभाांडार आवण नवीन पयायी िब्दवनर्षमती याबाबतच्या स्पधांचे आयोजन करणे, 

20) मराठी सुलेखन, सुांदर मराठी हस्ताक्षर स्पधा व सांबांवधत कायफिाळाांचे आयोजन करणे, 

21) मराठी भाषेच्या सवांगीण ववकासासाठी कायफ करणाऱ्या वन:स्पृह व्यक्तींना आवण त्याांनी वनमाण 

केलेल्या सांस्थाना ककवा प्रकल्पाांना भटे देणे, 

22) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व सांवधफन यासाठी ववववध मागानी स्वयांपे्ररणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती/ 

सांस्था याांच्या कायास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याांच्या कायाचा गौरव/ सत्कार करणे, 

23) ववरॄकोि वनर्षमती मांडळाच्या सांकेतस्थळावर नोंदी घेण्याबाबतच्या कायफिाळेचे आयोजन राज्य 

मराठी ववकास सांस्थेद्वारे करण्यात याव,े 
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24) महाराष्र राजभाषा अवधवनयम, 1964 नुसार वर्षजत प्रयोजने वगळता िासकीय कामकाज 100% 

मराठी भाषेतून करणे आवश्यक आहे.  तर, वत्रभाषा सूत्रानुसार राज्यातील कें द्र िासनाच्या 

अखत्यारीतील सवफ कायालये/सावफजवनक उपक्रम याांनी मराठी भाषेचा वापर करणे अवनवायफ आहे.  

याबाबत सवफ वजल्हावधकाऱ्याांनी िासनाने वळेोवळेी वनगफवमत केलेले आदेि सांबांवधताांच्या 

वनदिफनास आणाव,े 

25) भाषा सांचालनालयाने व महाराष्र राज्य मराठी ववरॄकोि वनर्षमती मांडळाने तयार केलेल्या 

भ्रमणध्वनी उपयोजकाबिल (मोबाईल ॲप) तसेच मराठी भाषा ववभागाच्या व त्या अांतगफत 

कायालयाांच्या सांकेतस्थळाबिलची मावहती िाळा व महाववद्यालयाांनी ववद्यार्थ्यांपयंत प्रसारीत 

करण्याची जबाबदारी चारही क्षते्रीय कायालयाांची राहील, 

26) वरील कायफक्रम सवफ 36 वजल््ाांमध्ये आयोवजत करण्यासाठी महाराष्र राज्य मराठी सांस्कृती 

मांडळ तथा राज्य मराठी ववकास सांस्था याांनी खालीलप्रमाणे सावहत्य सांस्थाांची मदत घेऊन त्या 

सावहत्य सांस्थाांसमोर दिफववलेलया वजल््ात कायफक्रम आयोवजत करण्यासाठी मदत घ्यावी 

अ.क्र. सावहत्य सांस्था सावहत्य सांस्थेच्या अांतगफत वजल्हे 

1.  महाराष्र सावहत्य पवरषद, 
पुणे 

नाविक, धुळे, नांदुरबार, जळगाव, अहमदनगर,  
पुणे, सातारा, साांगली, सोलापूर. 

2.  मराठवाडा सावहत्य पवरषद, 
औरांगाबाद 

औरांगाबाद, जालना, परभणी, कहगोली, बीड, नाांदेड,  
उस्मानाबाद, लातूर. 

3.  ववदभफ सावहत्य सांघ, नागपूर बुलडाणा, अकोला, वाविम, अमरावती, यवतमाळ, वधा,  
नागपूर, भांडारा, गोंवदया, चांद्रपूर, गडवचरोली 

4.  कोकण मराठी सावहत्य 
पवरषद, रत्नावगरी 

रायगड, रत्नावगरी, कसधुदूगफ, ठाणे, पालघर, मुांबई 
उपनगर, 

5.  दवक्षण महाराष्र सावहत्य 
सभा, कोल्हापूर 

कोल्हापूर 

6.  मुांबई मराठी सावहत्य 
सांघ, मुांबई. 

मुांबई िहर 

         सवफ वजल्हावधकाऱ्याांना वरीलप्रमाणे कायफक्रमाांच ेआयोजन करण्यासाठी भाषा सांचालनालय, 

मुांबई,  महाराष्र राज्य मराठी ववरॄकोि वनर्षमती मांडळ, मुांबई,  महाराष्र राज्य सावहत्य आवण 

सांस्कृती मांडळ, मुांबई  आवण राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई तसेच अ.क्र.26 येथे दिफववलेल्या 

सावहत्य सांस्थाांची मदत घेता येईल. 
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2. सवफ मांत्रालयीन ववभाग, ववभागीय आयुक्त, सवफ वजल्हावधकारी व मुख्य कायफकारी अवधकारी 

याांनी आपआपल्या ववभागातील कायफक्षते्रातील सांबांवधताांचे सहकायफ घेऊन हा सोहळा पार पाडण्यासाठी 

सवफ   अवधकारी / कमफचारी याांना सहभागी करुन घ्याव.े   

3. सदर उपक्रमाांकरीता होणारा खचफ, प्रत्येक ववत्तीय वषात सांबांवधत लेखाविषाखाली कायालयीन 

खचासाठी मांजूर होणाऱ्या तरतूदीतून भागववण्यात यावा. 

4. सदर िासन पवरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202102101131545933 असा आहे. हा आदेि 

वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने.  

 

 
 
     (नांदा मा. राऊत)  
 अवर सवचव, महाराष्र िासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3. मा.सवफ मांत्री याांचे खाजगी सवचव/स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा.सवफ राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव/स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
5. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधान सभा/ववधान पवरषद, महाराष्र ववधान मांडळ सवचवालय, मुांबई, 
6. मा.सवमती प्रमुख व सदस्य, मराठी भाषा सवमती, महाराष्र ववधानमांडळ सवचवालय, 

ववधानभवन, मुांबई, 
7. मा. मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
8. सवफ मांत्रालयीन ववभागाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, 
9. प्रबांधक, लोक आयुक्त आवण उप लोक आयुक्त कायालय, मुांबई, 
10. अवधदान व लेखावधकारी, मुांबई, 
11. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
12. महासांचालक, मावहती व जनसांपकफ  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, (दूरदिफन / आकािवाणी / 

वृत्तपत्रे / वभत्तीपत्रके या माध्यमातून ववस्तृत प्रवसध्दी देण्यासाठी), 
13. सवफ मांत्रालयीन ववभाग (त्याांच्या अवधपत्याखालील सवफ कायालयाांना सूचना देण्याबाबत), 
14. सवफ ववभागीय आयुक्त, 
15. सवफ वजल्हावधकारी, 
16. सवफ वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायफकारी अवधकारी, 
17. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, बाांद्रा, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. अध्यक्ष / सवचव  महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
19. अध्यक्ष / सवचव, महाराष्र राज्य ववरॄकोि वनर्षमती मांडळ, मुांबई, 
20. सांचालक / प्रिासकीय अवधकारी, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई, 
21. मराठी भाषा ववभाग / सवफ कायासने, 
22. वनवड नस्ती (भाषा-3).  
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