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                                      मंत्रालयीन ववभागाचंी संकेतस्थळे मराठीतून 
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महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाकं:- मभावा-2017/प्र.क्र.6/भाषा-2 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 

मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

वदनाकं :  27 जानेवारी, 2017 
 

वाचा :- १) सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनर्गय क्र. मभावा- 1080/प्र.क्र54/20, वद. 18.05.1982 
            2) सा.प्र.वव. शासन वनर्गय क्र. मभावा-1086/432/प्र.क्र.161/86/वीस-ब,वद.18 जुलै, 1986 
            3) सा.प्र.वव. शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-2010/प्र.क्र.75/20-ब, वदनांक 14.07.2010 
            4) मराठी भाषा ववभाग शासन पवरपत्रक क्र.मभावा-1011/प्र.क्र.78/2011/भाषा-2,वद.10 मे, 2012. 
            5) मराठी भाषा ववभाग शासन पवरपत्रक क्र.मभावा-1013/प्र.क्र.9/2013/भाषा-2,वद. 29.01. 2013. 
 

शासन पवरपत्रक- 
 

 महाराष्ट्र राजभाषा अविवनयम 1964 नुसार सामान्य प्रशासन ववभाग, वद. 30.04.1966 च्या अविसूचनेन्वये 
“मराठी” ही राज्याची राजभाषा म्हर्नू घोवषत करण्यात आली आहे. सदर अविवनयमानुसार मराठीचा राजभाषा 
म्हर्नू स्वीकार करण्यात आला आहे. राजभाषेच्या प्रशासवनक वापराबाबत तत्कालीन सामान्य प्रशासन ववभाग 
तसेच मराठी भाषा ववभागामार्ग त वळेोवळेी शासन वनर्गय/पवरपत्रकान्वये सूचना देण्यात आ्या आहेत. 
 

शासकीय कायालयातील कामकाजात मराठीचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने शासन वनर्गय, पवरपत्रके, 
अविसूचना, पत्रव्यवहार, संकेतस्थळे इत्यादीमध्ये मराठीचा वापर करण्याच्या सूचना  संदभाविन वद. 29 जानेवारी, 
2013 च्या शासन पवरपत्रकान्वये देण्यात आ्या आहेत.  तथावप,  ववभागाचंी संकेतस्थळे मराठीतून करण्याच्या 
सूचना देऊनही अनेक ववभाग व त्याचं्या अविपत्याखालील कायालयाचंी संकेतस्थळे आवर् त्यामिील मजकूर इंग्रजी 
मिून प्रवसध्द करण्यात येत  अस्याच े वनदशगनास आले आहे. ववभागाचंी संकेतस्थळे मराठीत नस्याबाबतच्या 
तक्रारी/वनवदेने, मान्यवर, लोकप्रवतवनिी, जनता याचंेकडून वारंवार “आपले सरकार” या वबेपोर्गलच्या माध्यमातून  
तसेच लेखीही ववभागास प्राप्त होत आहेत. काही मंत्रालयीन ववभाग व त्यातंगगत क्षते्रीय कायालयाचंी संकेतस्थळे 
संपूर्गत: इंग्रजीमध्ये आहेत.  उदाहरर्ादाखल सदर ववभागाचंी नाव ेसोबतच्या प्रपत्रात जोडली आहेत.  

 
 

इंग्रजी संकेतस्थळे असले्या सदर  ववभागानंी त्याचंी संकेतस्थळे मराठीतून करावीत. ज्या ववभागाची मावहती 
इंग्रजीमिून देरे् आवश्यक  आहे अशा  ववभागाचे संकेतस्थळ उघड्याबरोबर मूलभतूवरत्या (by default) मराठी 
भाषेतून मावहती नागवरकांपयंत पोहचववरे् गरजेचे अस्याने मराठी व इंग्रजी  दोन्ही पयाय उपलब्ि करुन  
देण्याबाबतच्या सूचना सवग मंत्रालयीन ववभाग/ कायालय प्रमुख व ववभागप्रमुख यानंा देण्यात येत आहेत. सदर 
सूचनाचंी कारे्कोरपरे् अंमलबजावर्ी करण्यात यावी.  
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सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  201701271439512533 असा आहे. हा आदेश वडजीर्ल स्वाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
 

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

 
                                                ( वलना वव. िुरू ) 
                                 कायासन अविकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
 

1) मा. राज्यपाल याचंे सवचव 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सवचव 
3) सवग मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव 
4) मा. मुख्यसवचव/ अपर मुख्य सवचव / प्रिान सवचव / सवचव, सवग मंत्रालयीन ववभाग 
5)  मा.मंत्री, मराठी भाषा याचंे ववशेष कायग अविकारी 
6) सवग वज्हाविकारी  
7) सवग ववभागीय आयुक्त 
8) सवग मंत्रालयीन ववभाग  
9) मंत्रालयीन ववभागाच्या अविपत्याखालील सवग ववभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख 
10) सवग वज्हाविकारी 
11) सवग वज्हापवरषदाचंे मुख्य कायगकारी अविकारी 
12)  प्रबंिक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई (पत्राने) 
13)  प्रबंिक उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने) 
14)  सवचव, महाराष्ट्र वविानमंडळ, वविानभवन, मंुबई 
15)  सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने) 
16)  महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञयेता),मंुबई 
17) महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता),नागपूर 
18) अविदान व लेखा अविकारी, मंुबई 
19)  वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, मंुबई  
20) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय, वादें्र (पूवग),मंुबई 
21) सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, रववद्र नाट्य मंवदर, मंुबई 
22) सवचव, महाराष्ट्र  राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ,रववद्र नाट्य मंवदर, मंुबई 
23) संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था,िोबीतलाव,  मंुबई  
24)  वनवड नस्ती (भाषा-2) 

 

सवग मंत्रालयीन ववभागानंा ववनंती करण्यात येते की, सदर पवरपत्रक त्यानंी त्याचं्या अविपत्याखालील  
ववभाग प्रमुख/कायालय प्रमुखाचं्या वनदशगनास आर्ाव.े 

http://www.maharashtra.gov.in/
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         शासन पवरपत्रक क्र.मभवा-2017/प्र.क्र.6/भाषा-2, वद. 27 जानेवारी, 2017 सोबतचे पवरपत्रक 
    र्क्त इगं्रजीतून मावहती प्रवसध्द केललेी संकेतस्थळे 

   प्रपत्र -1 
 

अ.क्र.                कायालयाच ेनाव        प्रशासकीय ववभाग 
1)  मावहती व तंत्रज्ञान  

 
सामान्य प्रशासन ववभाग 

2)  मुख्य वनवडर्कू अविकारी  
3)  राजीव गांिी ववज्ञान तंत्रज्ञान आयोग 
4)  महाराष्ट्र राज्य ववमानतळ ववकास प्राविकरर् 
5)  महाराष्ट्र राज्य माजी सैवनक महामंडळ 
6)  महाराष्ट्र राज्य पोलीस   

गृह ववभाग 7)  महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वषेर् ववभाग 
8)  मंुबई पोलीस  
9)  मोर्ार वाहन ववभाग 
10)  वन ववकास महामंडळ महसूल व वन ववभाग 
11)  महाराष्ट्र राज्य वबयारे् महामंडळ  

कृषी ववभाग 12)  राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीर् ववकास बकँ 
13)  महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग ववकास महामंडळ 
14)  महाराष्ट्र राज्य अग्नीशमन सवेा नगर ववकास ववभाग 
15)  महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकास महामंडळ सावगजवनक बांिकाम ववभाग 
16)  मु्य वर्मित कर (ववक्रीकर ववभाग)  

ववत्त ववभाग 17)   शासकीय जमा लेखा प्रर्ाली  
18)  सावगजवनक उपक्रमांची मावहती 
19)  महाराष्ट्र राज्य खवनकमग महामंडळ उद्योग ववभाग 
20)  महाराष्ट्र राज्य औद्योवगक ववकास महामंडळ 
21)  अन्न व औषि प्रशासन वदै्यकीय वशक्षर् व औषिी  

द्रव्ये ववभाग 
 
 
 

22)  आयुष संचालनालय  
23)  वदै्यकीय वशक्षर् सचंालनालय 
24)  हार्कीन बायोर्ामास्युस्र्ीकल  महामंडळ मयावदत 
25)  हार्कीन प्रवशक्षर्,संशोिन व चाचर्ी संस्था 
26)  महाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नावशक 
27)  कामगार ववभाग उ.ऊ. व कामगार ववभाग 
28)  अवनवासी भारतीय आरोग्य नोंदर्ी सावगजवनक आरोग्य ववभाग 
29)  आयुवदे ससं्था 
30)  इंद्रायर्ी हातमाग  

सहकार व वस्त्रोद्योग 31)  महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मयावदत 
32)  महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मयावदत 
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33)  वशक्षर् सचंालनालय  उच्च व तंत्रवशक्षर् ववभाग 
34)  व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर् संचालनालय 
35)  महाराष्ट्र राज्य ववद्युत मंडळ  

 
ऊजा ववभाग 

36)  महाराष्ट्र राज्य उजा ववकास अवभकरर् 
37)  महाराष्ट्र राज्य ववद्युत वनमायक आयोग 
38)  महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरर् कंपनी मयावदत 
39)  महाराष्ट्र राज्य ववद्युत वनर्ममती कंपनी मयावदत 
40)  महाराष्ट्र वचत्रपर् रंगभमूी आवर् सांस्कृवतक ववकास  

महामंडळ मयावदत 
 
पयगर्न व सांस्कृवतक कायग  
ववभाग 41)  दशगवनका ववभाग 

42)  महाराष्ट्र राज्य पयगर्न ववकास महामंडळ 
43)  मौलाना आझाद अ्पसखं्याकं आर्मथक ववकास  

महामंडळ 
अ्पसंख्यांक ववकास ववभाग 

44)  कौश्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता  
संचालनालय 

कौश्य ववकास व  
उद्योजकता ववभाग 

45)  मवहला आर्मथक ववकास महामंडळ मवहला व बालववकास ववभाग 
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