राज्यात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक िस्तू,
संगणकीय प्रणाली माविती तंत्रज्ञान उपकरण,
भ्रमणध्िनी इत्यादी मध्ये राजभाषा

मराठीचा

िापर करणेबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन परीपत्रक क्रमांक :- कपासू-2014/प्र.क्र.94/भाषा-2
मादाम कामा मागग, िु तात्मा राजगूरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांख : - 9 सप्टें बर, 2014
िाचा :1) मराठी

भाषा

विभाग, शासन

वनणगय क्र. - मभािा-1011/प्र.क्र.78/2011/भाषा-2,

वद.10.05.2012.
2) मराठी भाषा विभाग, शासन वनणगय क्र. - युवनकोड-2012/प्र.क्र.178/भाषा-2, वद.27.12.2012
3) मराठी भाषा विभाग, शासन वनणगय क्र.- मभािा-1011/प्र.क्र.78/भाषा-2, वद.29.01.2013.
4) मराठी भाषा विभाग, शासन वनणगय क्र. - मभािा-2014/149/प्र.क्र.73/भाषा-2, वद.20.08.2014.
शासन पवरपत्रक :मिाराष्ट्र राजभाषा अविवनयम, 1964 मिील तरतूदीनुसार वदनांक 1 मे, 1966 पासून िर्जजत
प्रयोजने िगळता सिग कामकाज मराठीतून करणे बंिनकारक करण्यात आले आिे. शासकीय
कायालयाप्रमाणे शासनाच्या अंगीकृत व्यिसायांनी िर्जजत प्रयोजने िगळता सिग कामकाज मराठीतून
कराियाचे आिे. या आदे शाची अंमलबजािणी काटे कोरपणे िोण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाकडू न िेळोिेळी
संदभाविन शासन वनणगयान्िये सूचनािी दे ण्यात आलेल्या आिेत. तथावप, केंद्र/राज्य शासनाची कािी
कायालये/अंगीकृत व्यिसायांच्या कायालयाचे कामकाज मराठीतून िोत नसल्याची बाब शासनाच्या
वनदशगनास येत आिे. राज्यात उत्पावदत केल्या जाणाऱ्या तसेच विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक उत्पावदत िस्तू,
संगणकीय प्रणाली, माविती तंत्रज्ञान उपकरणे, भ्रमणध्िनी इत्यादी मध्ये राजभाषा मराठीचा िापर िोत
नसल्याचे वदसून येत आिे.
राज्यात उत्पावदत केल्या जाणाऱ्या तसेच विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक भ्रमणध्िनी उपकरणात मराठी
भाषा िापरण्याची, िाचण्याची ि टं कवलवखत करण्याची सोय असल्याच्या सूचना संबंिीतांना दे ण्यात येत
आिेत. तसेच राज्यात विकली जाणारी प्रत्येक संगणकीय प्रणाली, माविती तंत्रज्ञान उपकरण यांच्यात
सिायक िारीका, माविती पुस्तक, मागगदर्जशका मराठीतून उपलब्ि करुन घेण्यासाठी वनयम करण्याच्या
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सूचना तसेच सदर सोयी कायान्न्ित करण्याच्या दृष्ट्टीने आिश्यकता भासल्यास वनवरक्षण ि तपासणी केंद्राची
उभारणी करण्याच्या सूचना दे ण्यात येत आिेत.
सदर पवरपत्रकान्िये सिग प्रशासकीय विभागांना सूचना दे ण्यात येत असून सिग प्रशासकीय
विभागांकडू न त्यांच्या अविपत्याखालील सिग कायालये, मंडळे , मिामंडळे , प्राविकरणे, सािगजवनक उपक्रम
यांना याबाबत सूचना दे ण्यात याव्यात.
सदर शासन वनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201409251212142933 असा आिे . िा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानु सार ि नािाने.

Vrushali
Vasant Sawant

Digitally signed by Vrushali Vasant Sawant
DN: c=IN, o=Goverment of Maharashtra,
ou=Marathi Language Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Vrushali Vasant Sawant
Date: 2014.09.25 12:25:17 +05'30'

िृषाली सािंत
अिर सवचि, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपाल यांचे सवचि,
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे सवचि,
3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सवचि,
4) मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि,
5) मा. मुख्य सवचि/अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि सिग मंत्रालयीन विभाग,
6) सिग विभागीय आयुक्त,
7) सिग मंत्रालयीन विभाग,
8) मंत्रालयीन विभागाच्या अविपत्याखालील सिग विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख,
9) सिग वजल्िाविकारी,
10) सिग वजल्िा पवरषदांचे मुख्य कायगकारी अविकारी,
11) प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, (पत्राने)
12) प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मुंबई (पत्राने)
13) सवचि, मिाराष्ट्र वििानमंडळ, वििान भिन, मुंबई,
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14) सवचि, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई (पत्राने),
15) मा. लोक आयुक्त / उप लोक आयुक्त, मुंबई
16) मिालेखापाल - 1 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई,
17) मिालेखापाल - 1 (लेखा परीक्षा), मुंबई,
18) अविदान ि लेखा अविकारी, मुंबई,
19) वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुंबई,
20) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
21) सवचि, मिाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनर्जमती मंडळ, मुंबई
22) सवचि, मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई
23) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई
24) वनिडनस्ती.
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