
महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 च्या कलम 6 
अतंर्गत सिुाधरत धियम तयार करण्यासाठी सधमती 
र्ठीत करण्यास मान्यता देणेबाबत.... 

 
महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा धिभार् 

शासि धिणगय क्रमांक :- राअधि-2015/प्र.क्र.149/भाषा-2 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ूरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032 
धदिांक :-  15 जािेिारी, 2016 

िाचा :-  
            1) महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 

2) सामान्य प्रशासि धिभार्, शासि धिणगय क्रमांक :- ओएफएल-1066(एक)/एम, धद.30.6.1966, 
3) धििी ि न्याय धिभार्, महाराष्ट्र राजभाषा (सिुारणा ) अधिधियम धद.21.08.2015 

 

प्रस्ताििा :- 
महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम 1964 िुसार सामान्य प्रशासि धिभार्, धद.30.4.1966 च्या 

अधिसूचिेन्िये "मराठी" ही राज्याची राजभाषा म्हणिू घोधषत करण्यात आली आहे. सदर अधिधियमािुसार 
मराठीचा राजभाषा म्हणिू स्िीकार करण्यात आला. सदर अधिधियमामध्ये राजभाषेचा स्पष्ट्ट उले्लख करण्याच्या 
उदे्दशािे राजभाषा अधिधियम, 1964 चा कलम 1 ि कलम 2 (क) मध्ये धद. 21.08.2015 च्या राजपत्रािुसार 
सुिारणा करण्यात आली आहे. 1964 च्या अधिधिमातील कलम 6 अन्िये या अधिधियमांतर्गत धियम करण्याची 
तरतूद करण्यात आली आहे. तथाधप अधिधियमातील तरतूदी ि त्या अंतर्गत केलेले धियम केिळ िर्जजत 
प्रयोजिापरुते मयाधदत असल्यािे यासंदभात धियम करण्याबाबत अिेक संस्था तसेच मान्यिर यांचकेडूि 
धिचारणा करण्यात येत होती. त्यािुसार महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 च्या कलम 6 अंतर्गत सुिाधरत 
धियम तयार करण्यासाठी सधमती र्ठीत करण्याची बाब शासिाच्या धिचारािीि होती. 

शासि धिणगय :-  
न्यायालयीि कामकाज तसचे दैिंधदि शासि व्यिहारातील कामकाज धिचारात घेऊि प्रचधलत 

िोरणािुसार मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त िापर करण्याकरीता महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 च्या 
कलम 6 अंतर्गत सिुारीत धियमांचा मसुदा प्रस्ताधित करण्याकरीता पढुीलप्रमाणे तज्ञ सधमती र्ठीत करण्यात 
येत आहे. 

1 दीपक रा. र्ायकिाड, रायर्ड अध्यक्ष 
2 जयंत द. जायभाि,े िाधशक सदस्य 
3 शांताराम दातार, कल्याण सदस्य 
4 संजीि रा. खािझोडे, मंुबई सदस्य 
5 रा.शा. आपटे, ठाणे सदस्य 
6 अधििाश कामखेडकर, मंुबई सदस्य 
7 श्रीकांत धि. दळिी, पणेु सदस्य 
8 प्रशांत यादि, पणेु  सदस्य 
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9 धिलास द. सोिािणे, औरर्ांबाद सदस्य 
10 प्रमोद म. ठाकूर, रायर्ड सदस्य 
11 प्रारूपकार तथा सहसधचि धििी ि न्याय 

धिभार्, मंत्रालय, मंुबई 
सदस्य 

12 भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई सदस्य सधचि 
 
2.        सधमतीची कायगकक्षा खालीलप्रमाणे  राहील :-   
    अ. महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम,1964 अतंर्गत तरतदुींचा अभ्यास करूि त्यामध्ये सिुारणा आिश्यक   
          असल्यास त्याबाबतच्या धशफारशी शासिास सादर करणे. 
    ब.   महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम,1964 च्या कलम 6 अतंर्गत सुिारीत धियम शासिास सूधचत करणे.   
 

3.    उपरोक्त सधमतीची मुदत 3 मधहिे राहील. सधमती आपला अहिाल ि धशफारशी धिधहत कालाििीत 
शासिास सादर करेल. 
 

4. सधमतीच ेअध्यक्ष/सदस्य यािंा धित्त धिभार्, शासि धिणगय धद. 3 माचग, 2010 ि धदिांक 24 मे, 2012 
च्या आदेशािुसार प्रिास भत्ता, दैधिक भत्ता तसेच बठैक भत्ता अिुज्ञये राहील. याबाबतचा खचग भाषा 
संचालिालयाच्या मंजूर अिुदािातूि भार्धिण्यात यािा. 
 

सदर शासि धिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आला असूि त्याचा सकेंताक 201601161438166133 असा आहे. हा आदेश धडजीटल स्िाक्षरीिे 
साक्षांधकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशािुसार ि िािािे.  
 
 
 
           ( धलिा धि. िुरू ) 
 कायासि अधिकारी, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1) मा. मुख्यमंत्री  यांच ेसधचि, मुख्यमंत्री सधचिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
2) मा. प्रिाि सधचि, धििी ि न्याय धिभार्, मंत्रालय, मंुबई 
3) प्रारूपकार तथा सहसधचि, धििी ि न्याय धिभार्, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा. मराठी भाषा याचंे धिशेष कायग अधिकारी, मंत्रालय, मंुबई 
5) अधिदाि ि  लेखा अधिकारी, मंुबई 
6) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पधरक्षा / लेखा अिुज्ञेयता), मंुबई, 
7) धििासी लेखा पधरक्षा अधिकारी, मंुबई 
8) महालेखाकार (स्थाधिक धिकाय लेखापधरक्षा ि लेखा) , महाराष्ट्र , मंुबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, िांदे्र, मंुबई  
10) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम सधमती, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
11) सिग सदस्य, महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम सधमती, (भाषा संचालिालयामाफग त) 
12) सधचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी धिश्वकोश धिर्जमती मंडळ, प्रभादेिी,मंुबई. 
13) संचालक, राज्य मराठी धिकास संस्था, िोबीतलाि, मंुबई 
14) सधचि, महाराष्ट्र राज्य साधहत्य आधण संस्कृती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई 
15) धित्त धिभार् (व्यय-4/सेिा-5/धिधियम), मंत्रालय, मंुबई 
16) सिग अिर सधचि, मराठी भाषा धिभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
17) सिग कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा धिभार्, मंत्रालय, मंुबई.  
18) प्रिाि सधचि (मराठी भाषा) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
19) उप सधचि (मराठी भाषा) यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
20) धििडिस्ती. 
21) संर्हाथग-भाषा-2. 
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