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प्रस्ततावना महाराष्ट्र राजभाषा अवधवनयम, 1964 मधील तरतुदीनुसार वर्जजत प्रयोजने वगळता सवय
कामकाज मराठीतून करर्े बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासकीय कायालयाप्रमार्ेच शासनाच्या
अंगीकृत व्यवसायांनी दे खील वर्जजत प्रयोजने वगळता सवय कामकाज मराठीतून करण्याबाबत वेळोवेळी
सूचना दे ण्यात आलेल्या आहेत. वर्जजत प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत संयक्ु ततक कारर् नसताना
राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास िाळािाळ करर्ाऱ्या अवधकारी व कमयचारी यांच्या गोपनीय
अहवालात नोंद घेण्याबाबत तसेच वारंवार समज देऊनही जे अवधकारी व कमयचारी राजभाषेचा वापर
करण्याच्या वनयमांचे पालन करर्ार नाहीत ्यांच्याववद्ध श वशस्ततभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना
सवय कायालय प्रमुख व ववभाग प्रमुख यांना संदभाधीन आदे शान्वये दे ण्यात आल्या आहेत. तसेच
मंत्रालयीन ववभागामार्यत वनगयवमत होर्ारी शासनाची धोरर्े, वनयम, आदे श, अहवाल, शासन वनर्यय,
अवधसूचना, प्रारूप वनयम इ्यादी सवय मावहती मराठीतून दे ण्याबाबत सूचना दे ण्यात आल्या आहेत.
याबाबत वारंवार सूचना दे ऊनही मंत्रालयीन ववभागातील ववरष्ट्ठ अवधकारी यांचे नस्तती, िपाल
यांच्यावरील शेरे, पत्रव्यवहार, वनववदा, वृत्तपत्रातील जावहराती इंग्रजीमधून असल्याचे शासनाच्या
वनदशयनास येत आहे . ्याअनुषंगाने शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्याबाबत सवंकष सूचना
दे ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे.

शासन ननर्णय क्रमाांकः मभावा-2015/प्र.क्र.36/भाषा-2

शासन वनर्ययमहाराष्ट्र राज्याची स्तथापना झाल्यानंतर शासनाने मराठीतून राज्यकारभार करण्याचे आपले
धोरर् जाहीर केले आहे. राजभाषा अवधवनयमानुसार शासकीय कायालयाप्रमार्े शासनाच्या अंगीकृत
व्यवसायांनी वर्जजत प्रयोजने वगळता सवय कामकाज मराठीतून करर्े बंधनकारक आहे. या वैधावनक
जबाबदारीबाबत शासनाकडू न वेळोवेळी सूचनाही दे ण्यात आलेल्या आहे त. तथावप, प्रशासकीय
ववभाग/राज्य शासनाची कायालये/सावयजवनक उपक्रम, मंडळे यांच्या कायालयाचे कामकाज 100
ितके मराठीतून होत नसल्याची बाब शासनाच्या वनदशयनास येत आहे. ववशेषत: ववरष्ट्ठ अवधकारी
यांचेकडू न अद्यापही विप्पर्ीलेखन/शेरे हे इंग्रजीतून वलहीण्यात येत असल्याचे वनदशयनास आले आहे.
ववरष्ट्ठ अवधका-यांनी विप्पर्ी/शेरे आवजूयन मराठीत वलवहर्े आवश्यक आहे. याबाबत सभागृहात
वारंवार प्रश्न उपक्स्तथत करण्यात येतात. तरी सवय ववरष्ट्ठ अवधकारी/कमयचारी यांनी याबाबतची गंभीरपर्े
नोंद घेऊन नस्ततीवरील विप्पर्ी, पत्रव्यवहार, अवभप्राय, शेरे, अनौपचावरक संदभावरील विप्पण्या तसेच
ववभागामार्यत वदल्या जार्ा-या वनववदा, जावहराती, बैठकांचे काययवृत्त, अहवाल, इतर ववभागाकडू न
मागववण्यात येर्ारी मावहती मराठीतून सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
प्रशासकीय पत्रव्यवहारात अवधकारी/कमयचारी यांच्या नावाची आद्याक्षरे किाक्षाने मराठीतूनच
वलहीण्याची खबरदारी घ्यावी. याबाबत सवय ववभागप्रमुखांनी आपल्या अवधप्याखालील कायालयांना
सूचना द्याव्यात. शासन व्यवहारात इंग्रजी प्रवतशब्द वापरण्याऐवजी भाषा संचालनालयाने प्रकावशत
केलेल्या ववववध ववषयावरील शब्दकोशातील शब्दांचा वापर करण्यात यावा. सदर प्रकाशने महाराष्ट्र
शासनाच्या coe.maharashtra.gov.in या संकेतस्तथळावर ई-पुस्ततक स्तवरूपात उपलब्ध आहेत.
सदर शासन वनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तथळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201505201628341033 असा आहे . हा आदे श
वडजीिल स्तवाक्षरीने साक्षांवकत कद्न काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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अपर्ा अ.गावडे
उप सवचव महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1) मा. राज्यपाल यांचे सवचव
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे सवचव
3) मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव
4) मा.मंत्री, मराठी भाषा ववभाग यांचे स्तवीय सहायक
5) सवय सदस्तय, महाराष्ट्र ववधानमंडळ (ववधानपवरषद/ववधानसभा),मुंबई
6) सवय अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव सवय मंत्रालयीन ववभाग
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7) सवय ववभागीय आयुतत
8) सवय वजल्हावधकारी
9) सवय मंत्रालयीन ववभाग
10) सवय महानगरपावलका आयुतत
11) मंत्रालयीन ववभागाच्या अवधप्याखालील सवय ववभाग प्रमुख/ कायालय प्रमुख
12) सवय वजल्हापवरषदांचे मुख्य काययकारी अवधकारी
13) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई (पत्राने)
14) प्रबंधक उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मुंबई (पत्राने)
15) सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, ववधानभवन, मुंबई
16) सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने)
17) महालेखापाल - 1 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई
18) महालेखापाल - (लेखा परीक्षा), मुंबई
19) अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई
20) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई
21) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूव)य , मुंबई
22) सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्जमती मंडळ, मुंबई
23) सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावह्य आवर् संस्तकृती मं डळ, मुंबई
24) संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्तथा, मुंबई
25) वनवडनस्तती
( सवय मंत्रालयीन ववभागांना ववनंती करण्यात येते की, सदर आदे श ्यांनी आपापल्या अवधप्याखालील
ववभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख तसेच सावयजवनक उपक्रम यांच्या वनदय शनास आर्ावेत. )

पष्ृ ठ 3 पैकी 3

