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प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र राजभाषा अनधननयम, 1964 मधील तरतुदीनुसार वर्जजत प्रयोजने वगळता सवण कामकाज

मराठीतून करणे बांधनकारक करण्यात आले आहे . शासकीय कायालयाप्रमाणेच शासनाच्या अांगीकृत व्यवसायाांनी

दे खील वर्जजत प्रयोजने वगळता सवण कामकाज मराठीतून करण्याबाबत वेळावेळी सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

वर्जजत प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत सांयुक्ततक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ
करणाऱ्या अनधकारी व कमणचारी याांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्याबाबत तसेच वारांवार समज दे ऊनही जे

अनधकारी व कमणचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या ननयमाांचे पालन करणार नाहीत त्याांच्यानवरुद्ध नशस्तभांगाची
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कारवाई करण्याच्या सूचना सवण कायालय प्रमुख व नवभाग प्रमुख याांना सांदभाधीन आदे शान्वये दे ण्यात आल्या
आहे त. तथानप, अद्यापही कायालयाचे कामकाज 100 टतके मराठीतून होत नसल्याचे शासनाच्या ननदशणनास येत
आहे .

या सांदभात नुकतेच मा. राज्य मुख्य मानहती आयुतत याांच्याकडे झालेल्या अपीलाच्या सुनावणीच्या

सांदभात मा. राज्य मुख्य मानहती आयुतत याांनी शासनाची सवण धोरणे, ननयम,आदे श, अहवाल, ननणणय,

अनधसूचना, प्रारूप ननयम इ. सवण मानहती मराठीतून प्रकट करण्याची सूचना सवण प्रशासकीय नवभागाांना तसेच
नवभागाांच्या अखत्यानरत असलेल्या सावणजननक उपक्रमाांना दे ण्याचे आदे श नदले आहे त. त्याचप्रमाणे मराठी

भाषेतून वरील नवषयाांच्या मानहतीचा अनुवाद करण्यासाठी भाषा सांचालनालयाला अनधक मजबूत करण्याचे व
आवश्यकता असल्यास सांचालनालयाला पॅनलवर Accredited Translators (अनधस्वीकृत अनुवादक) उपलब्ध

करून द्यावेत असेही आदे श नदले आहे त. तसेच शासकीय कामकाजामध्ये मराठीचा वापर होत नसल्याबाबतची
बाब वारांवार लोकप्रनतननधी जनता याांच्याकडू न शासनास ननदशणनास आणण्यात येते. ही बाब नवचारात घेता,

मां त्रालयीन नवभागामार्णत ननगणनमत होणारी शासनाची धोरणे, ननयम, आदे श, अहवाल, शासन ननणणय,
अनधसूचना, प्रारूप ननयम
नवचाराधीन होती.

इत्यादी

सवण मानहती

मराठीतून दे ण्याबाबत सूचना दे ण्याची बाब शासनाच्या

शासन ननणणय–

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानांतर शासनाने मराठीतून राज्यकारभार करण्याचे आपले धोरण

जाहीर केले आहे . सदर धोरणानुसार नदनाांक 26 जानेवारी, 1965 पासून मराठी ही राज्याची राजभाषा म्हणून

घोनषत करण्यात आली आनण महाराष्ट्र राजभाषा अनधननयम, 1964 मधील तरतूदीनुसार नदनाांक 1 मे, 1966

पासून वर्जजत प्रयोजने वगळता सवण कामकाज मराठीतून करणे बांधनकारक करण्यात आले आहे . शासकीय
कायालयाप्रमाणे शासनाच्या अांगीकृत व्यवसायाांनी वर्जजत प्रयोजने वगळता सवण कामकाज मराठीतून करावयाचे

आहे . या आदे शाची अांमलबजावणी काटे कोरपणे होण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाकडू न वेळोवेळी सूचनाही दे ण्यात
आलेल्या आहे त. तथानप, प्रशासकीय नवभाग/राज्य शासनाची कायालये/सावणजननक उपक्रम याांच्या कायालयाचे
कामकाज 100 टतके मराठीतून होत नसल्याची बाब शासनाच्या ननदशणनास येत आहे .

वर्जजत प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत सांयुक्ततक कारणे नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास

टाळाटाळ करणाऱ्या अनधकारी व कमणचारी याांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्याबाबत तसेच वाांरवार समज

दे ऊनही जे अनधकारी व कमणचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या ननयमाांचे पालन करणार नाहीत त्याांच्यानवरुध्द
नशस्तभांगाची कारवाई करण्याच्या सूचना शासन पनरपत्रक सामान्य प्रशासन नवभाग नदनाांक 18, मे , 1982 अन्वये

सवण कायालय प्रमुख व नवभाग प्रमुख याांना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच शासन ननणणय सामान्य प्रशासन नवभाग
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नद.18 जुलै, 1986 अन्वये (1) लेखी ताकीद दे णे (2) गोपनीय अनभलेखात नोंद घेणे (3) ठपका ठे वणे (4) एका
वषाकनरता बढती रोखणे ककवा एक वषाकनरता पुढील वेतनवाढ रोखण्याबाबत सवण कायालय / नवभाग प्रमुख
याांना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. या सूचनाांची सवण कायालय प्रमुख व नवभाग प्रमुख याांनी काटे कोरपणे
अांमलबजावणी करण्याबाबत या नवभागाच्या सांदभानधन नद.10 मे , 2012 च्या शासन पनरपत्रकान्वये त्याचप्रमाणे

शासन ननणणय, पनरपत्रके, अनधसूचना, पत्रव्यवहार, सांकेतस्थळे इत्यादीमध्ये मराठीचा वापर करण्याच्या सूचना

नद. 29 जानेवारी, 2013 अन्वये पुन्हा दे ण्यात आल्या आहे त. वर्जजत प्रयोजने वगळता सवण कामकाज मराठीतून
प्रकट करण्याबाबत तसेच असे आदे श ननगणनमत करताना अनुषांगाने शासनाची सवण धोरणे, ननयम, आदे श,

अहवाल, ननणणय, अनधसूचना, प्रारूप ननयम इ. सवण मानहती मराठीतून प्रकट करण्याबाबत तसेच असे आदे श
ननगणनमत करताांना त्यातील मजकूर योग्य व व्याकरणदृष्ट्या सदोष नसल्याची खात्री करून घेण्याच्या सूचना सवण

प्रशासकीय नवभागाांना दे ण्यात येत आहे त. त्याांनी त्याांच्या अनधपत्याखालील कायालयाांना, मांडळे , महामांडळे ,
प्रानधकरणे, सावणजननक उपक्रमाांना याबाबत सूचना द्याव्यात.

मराठी अनुवादासाठी आवश्यकता भासल्यास सामान्य प्रशासन नवभागाच्या नद.18 जानेवारी, 2008 च्या

शासन ननणणयातील नानमकेमधील (पॅनेल) भाषा तज्ाांची मदत घेण्याबाबत तसेच नानमकेवरील (पॅनल) तज्ाांना

मराठी भाषा नवभागाच्या नद.19 एनप्रल, 2014 च्या शासन ननणणयान्वये सुधारीत दरानुसार मानधन सांबांनधत
नवभागाांनी त्याांच्या मांजूर अनुदानातून अदा करण्याच्या सूचनाही सवण प्रशासकीय नवभागाांना दे ण्यात येत आहे त.

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408281606255533 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Dethe
Lalita S

Digitally signed by Dethe Lalita S
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=MLD,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Dethe Lalita S
Date: 2014.08.28 16:21:20 +05'30'

( लनलता नश.दे ठे )

प्रत,

उप सनचव महाराष्ट्र शासन
1) मा. राज्यपाल याांचे सनचव
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे सनचव

3) मा. उपमुख्यमांत्री याांचे सनचव
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4) मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव

5) मा. राज्यमांत्री, मराठी भाषा नवभाग याांचे स्वीय सहायकृ

6) सवण सदस्य (नवधानसभा/नवधानपनरषद), महाराष्ट्र नवधानमांडळ, मुांबई
7) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई

8) मा. राज्य मुख्य मानहती आयुतत, राज्य मानहती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
9) सवण उपर मुख्य सनचव/प्रधान सनचव
10) सवण नवभागीय आयुतत
11) सवण नजल्हानधकारी

12) सवण मांत्रालयीन नवभाग

13) मांत्रालयीन नवभागाच्या अनधपत्याखालील सवण नवभाग/कायालय प्रमुख
14) सवण नजल्हा पनरषदाांचे मुख्य कायणकारी अनधकारी

15) प्रबांधक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई (पत्राने)

16) प्रबांधक उच्च न्यायालय, अनपल शाखा, मुांबई (पत्राने)
17) सनचव, महाराष्ट्र नवधानमांडळ, नवधानभवन, मुांबई
18) सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने)
19) महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ेयता), मुांबई
20) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), मुांबई
21) अनधदान व लेखा अनधकारी, मुांबई

22) ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबई

23) भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांद्रे (पुवण), मुांबई

24) सनचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी नवश्वकोश ननर्जमती मांडळ, मुांबई
25) सनचव, महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण सांस्कृती मांडळ, मुांबई
26) सांचालक, राज्य मराठी नवकास सांस्था, मुांबई

27) सवण नवभागीय सहायक भाषा सांचालक, पुणे /नागपूर/औरांगाबाद/नवी मुांबई
28) ननवडनस्ती


सवण मांत्रालयीन नवभागाांना नवनांती करण्यात येते की, सदर आदे श त्याांनी आपापल्या

अनधपत्याखालील नवभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख तसेच सावणजननक उपक्रम याांच्या
ननदण शनास आणावेत.
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