ज्येष्ठ कवी वव.वा विरवाडकर उर्फ
कुसुमाग्रज याांचा विनाांक 27 र्ेब्रुवारी हा
जन्मविवस "मराठी भाषा गौरव विन"
म्हणून साजरा करणेबाबत.

महाराष्र िासन
मराठी भाषा ववभाग
िासन पवरपत्रक क्रमाांकः मभावि-2018/प्र.क्र.163/भाषा-3,
मािाम कामा मागफ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
विनाांक: 7 र्ेब्रुवारी, 2019
वाचा :-

मराठी भाषा ववभाग, िासन वनणफय क्र.मभावि-१०१२/प्र.क्र.८८/२०१२/भाषा-3,
विनाांक २१ जानेवारी, २०१३.

पवरपत्रक :वव.वा.विरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज याांनी महाराष्राच्या साांस्कृवतक क्षेत्रामध्ये मोलाचे योगिान
विले असून, मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा होण्यासाठी अथक पवरश्रम घेतले आहे त. आपल्या मातृभाषे चा
गौरव म्हणून वव.वा.विरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज याांचा विनाांक 27 र्ेब्रुवारी हा जन्मविन "मराठी भाषा
गौरव विन" म्हणून साजरा करण्याच्या सूचना यापूवी विनाांक २१ जानेवारी, २०१३ च्या िासन वनणफयान्वये
िे ण्यात आल्या आहे त. सिर िासन वनणफयास अनु सरुन राज्यातील सवफ मांत्रालयीन ववभाग व त्याांच्या
अविपत्याखालील सवफ कायालय प्रमुख याांना मांगळवार, विनाांक २७ र्ेब्रुवारी, २०१9 रोजी पुढील ववववि
उपक्रम आयोवजत करुन समारांभपूवक
फ “मराठी भाषा गौरव विन” सोहळा साजरा करण्याबाबत सूवचत
करण्यात येत आहे.
उपक्रमाांची सूची :1)

“मराठीतील म्हणींचे जतन व सांविफन ही यांिाच्या मराठी भाषा गौरव विनाची मध्यवती सांकल्पना
आहे.
चला मराठी म्हण जपू या ! मराठीचे िन जपू या !
चला मराठी म्हण जपू या ! मराठीचे मन जपू या !
या घोषवाकयाांसह “म्हणी” बाबतच्या ववववि स्पिा योजणे, वभत्तीपत्रकाांद्वारे प्रसार माध्यमाांवर
म्हणींचा प्रसार, म्हणींची पुस्तके व कोि याांबाबांत चचा, पवरसांवाि, व्याख्याने.... इत्यािी उपक्रम
योजावेत.
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2)

सन

2018-19

हे

वषफ

ज्येष्ठ

सावहत्त्यक,

गायक,

सांगीतकार

स्व.पु.ल.िे िपाांडे

व

स्व.ग.वि.माडगुळकर याांचे जन्मिताब्िी वषफ म्हणून साजरे करण्यात येत आहे . या िोन महान
व्यकतींच्या सावहत्यावर आिावरत कायफक्रम आयोवजत करावेत.
3)

भाषा सांचालनालयाचे पवरभाषा कोि (https://play.google.com/store/apps/details?id=
gov.maharashtra.shabdkoshapp) आवण मराठी ववश्वकोि (https://play.google.com
/store/apps/details?id=com.bookganga.marathivishwakosh) आता मोबाईल ॲपवर
उपलब्ि आहे त. तरी भाषा गौरव विनाच्या औवचत्याने सिर ॲपचा वापर / प्रसार होईल यादृष्टीने
महाववद्यालये, ववद्याथी, विक्षक याांनी प्रयत्न करावेत.

4) िासनाचे मराठी िब्िकोि / िासनव्यवहार कोि व ववववि पवरभाषा कोि याांतील मावहती आता
एकवत्रतपणे https://shabdakosh.marathi.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि करून िे ण्यात
येणार आहे . मराठी भाषा गौरव विनी सिर सांकेतस्थळाचे लोकापफण प्रस्ताववत आहे . भाषा गौरव
विनाच्या औवचत्याने सिर सांकेतस्थळावरील मावहती सवांनी जाणून

घेण्याकरीता या

सांकेतस्थळाला भेट द्यावी.
5) मातृभाषेची महती आवण मावहती, तसेच मातृभाषेचे व्यत्कतगत व समाजजीवनातील स्थान आवण
मातृभाषेचे मानसिास्त्रीय व विक्षणिास्त्राच्या दृष्टीने महत्व या ववषयाांवर ववचारमांथनात्मक कायफक्रम
आयोवजत करावे,
6)

सकस सावहत्याची, नव्या मावहतीची, आिुवनक ववज्ञान व तांत्रज्ञानाची मराठीतील पुस्तके
वाचकाांपयंत पोहोचववण्याच्या हेतूने राज्यभर ग्रांथप्रििफन / ग्रांथोत्सव / ग्रांथदिडी आयोवजत करणे,

7)

िाळा / महाववद्यालय / िासकीय व वनमिासकीय कायालये / खाजगी सांस्थाांमध्ये ववववि स्तराांवर
मराठी भाषा, सावहत्य आवण सांस्कृतीववषयक ववववि प्रकारच्या स्पिा (वनबांि , वकतृत्व इ.) आयोवजत
करणे,

8) न्यायव्यवहार, िासन प्रिासन, प्रसार माध्यमे, केंद्र तथा राज्य िासनाची कायालये, इतर
अिासकीय कायालये इत्यािी वठकाणी होणारा मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने , चचासत्रे,
पवरसांवाि, कायफिाळा, सािरीकरणे याांचे आयोजन, मराठी भाषेतून न्यायिान िे ण्याच्या कामास
गती वमळावी यादृष्टीने वविी महाववद्यालयाांनी “मराठी अवभमत न्यायालय”(Marathi Moot Court)
च्या स्पिांचे आयोजन करावे.
9)

मराठी भाषा गौरव विनावनवमत्त िासनाच्या ववववि भाषा व सावहत्यववषयक उपक्रमाांना प्रवसध्िी िे णे,

10) आकािवाणी व िू रििफनवरुन सािर करण्यात येत असलेल्या मावहती व जनसांपकफ
महासांचालनालयाच्या प्रायोवजत कायफक्रमामध्ये मराठी भाषाववषयक मान्यवराांच्या मुलाखती,
पवरसांवाि आयोवजत करणे,
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11) मराठी भाषा / सावहत्य / कोि वाङ्मय या ववषयाांवर व्याख्याने, चचासत्रे, पवरसांवाि, कायफिाळा
याांचे आयोजन तसेच तज्ज्ञ, ववचारवांत व सावहत्त्यकाांच्या मुलाखतींचे आयोजन करणे,
12) प्रसारमाध्यमे तसेच प्रिासनात मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने , चचासत्रे, पवरसांवाि,
कायफिाळा, सािरीकरणे याांचे आयोजन करणे,
13) युवनकोडप्रवणत मराठी आवण इत्न्स्क्रप्ट मराठी कळर्लक सांबवां ित ववषयाांवरील प्रविक्षण
कायफिाळाांचे आयोजन करणे,
14) समाजप्रसार माध्यमाांतील (सोिल मीवडया) मराठी, मावहती तांत्रज्ञान व मराठी, महाजालावरील
(इांटरनेट) मराठी या क्षेत्राांतील तज्ज्ञाांची व्याख्याने व सािरीकरणे याांचे आयोजन करणे,
15) मराठी ववकीवपडीयावर लेख / मावहती वलवहण्यासाठी िाळा / महाववद्यालये / िासकीय कायालये
यामध्ये कायफिाळा भरववणे,
16) कुसुमाग्रज व इतर सुप्रवसद्ध थोर मराठी सावहत्त्यकाांच्या सावहत्यावर आिावरत कायफक्रमाांचे
आयोजन करणे,
17) विवांगत सावहत्त्यकाांच्या जन्मगावी / कमफभम
ू ी येथे स्थावनक िाळाांच्या / ग्रांथालयाांच्या मितीने िाळा
/ ग्रांथालये / वाचनालये येथे स्थावनक विक्षण सांस्था / महाववद्यालये याांचेमार्फत विवांगत
सावहत्त्यकाांचे स्मरण करुन त्याांच्या गौरवाथफ कायफक्रमाचे आयोजन करणे,
18) मराठी वणफमालेबाबत सािरीकरण दकवा व्याख्याने याांचे आयोजन करणे,
19) बोली भाषाांवरील कायफक्रमाांचे आयोजन करणे (व्याख्याने, चचासत्रे, सािरीकरणे... इ.),
20) िब्िभाांडार आवण नवीन पयायी िब्िवनर्ममती याबाबतच्या स्पिांचे आयोजन करणे,
21) म्हणी, वाकप्रचार, प्राचीन िब्ि याांची व्युत्पत्ती - या ववषयाांवर रांजक व्याख्याने / सािरीकरणे,
22) मराठी सुलेखन, सुांिर मराठी हस्ताक्षर स्पिा व सांबवां ित कायफिाळाांचे आयोजन करणे,
23) मराठी कववता, प्रवसद्ध उतारे, मराठी भाषाववषयक घोषवाकये याांचे वभत्तीवचत्र प्रििफन दकवा स्पिेचे
आयोजन करणे,
24) मोडी वलपी चे प्रविक्षण, व्याख्यान दकवा पवरसांवािाचे आयोजन करणे,
25) मराठी भाषेच्या सवांगीण ववकासासाठी कायफ करणाऱ्या वन:स्पृह व्यकतींना आवण त्याांनी वनमाण
केलेल्या सांस्थाना दकवा प्रकल्पाांना भेट िे णे,
2.

सवफ मांत्रालयीन ववभाग, ववभागीय आयुकत, सवफ वजल्हाविकारी व मुख्य कायफकारी अविकारी

याांनी आपआपल्या ववभागातील कायफक्षेत्रातील सांबवां िताांचे सहकायफ घेऊन हा सोहळा पार पाडण्यासाठी
सवफ अविकारी / कमफचारी याांना सहभागी करुन घ्यावे.
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3.

सिर उपक्रमाांकरीता होणारा खचफ, प्रत्येक ववत्तीय वषात सांबवां ित लेखाविषाखाली कायालयीन

खचासाठी मांजूर होणाऱ्या तरतूिीतून भागववण्यात यावा.
4.

सिर िासन पवरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201902061728177533 असा आहे . हा आिे ि
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार व नावाने.

( अपणा अ. गावडे )
सह सवचव, महाराष्र िासन
प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव / प्रिान 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.ववरोिी पक्षनेता, वविान सभा/वविान पवरषि, महाराष्र वविान मांडळ सवचवालय, मुांबई,
6. मा. मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
7. सवफ मांत्रालयीन ववभागाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रिान सवचव/सवचव,
8. प्रबांिक, लोक आयुकत आवण उप लोक आयुकत कायालय, मुांबई,
9. अवििान व लेखाविकारी, मुांबई,
10. वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई,
11. महासांचालक, मावहती व जनसांपकफ सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, (िू रििफन / आकािवाणी /
वृत्तपत्रे / वभत्तीपत्रके या माध्यमातून ववस्तृत प्रवसध्िी िे ण्यासाठी),
12. सवफ मांत्रालयीन ववभाग (त्याांच्या अविपत्याखालील सवफ कायालयाांना सूचना िे ण्याबाबत),
13. सवफ ववभागीय आयुकत,
14. सवफ वजल्हाविकारी,
15. सवफ वजल्हा पवरषिाांचे मुख्य कायफकारी अविकारी,
16. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, बाांद्रा, मुांबई,
17. अध्यक्ष / सवचव महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई,
18. अध्यक्ष / सवचव, महाराष्र राज्य ववश्वकोि वनर्ममती मांडळ, मुांबई,
19. सांचालक / प्रिासकीय अविकारी, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई,
20. मराठी भाषा ववभाग / सवफ कायासने,
21. वनवड नस्ती (भाषा-3).
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