
राज्यात न्यायालयीन कामकाजात प्रादेशिक 
भाषेचा सक्षमपणे वापर करणे, तसेच कें द्र व राज्य 
अशिशनयमाच्या मराठी प्रती अद्ययावत 
करण्याकशरता प्रचशलत काययपध्दतीत सुिारणा 
करण्याकशरता अभ्यासगट स्थापन करणे.          
  

महाराष्ट्र िासन 
मराठी भाषा शवभाग 

िासन शनणयय क्रमाांकः मराअ-2017/प्र.क्र.48/2017/भाषा-2 
   नवीन प्रिासन भवन,                                                                                                                     

8 वा मजला, मादाम कामा मागय,                                                                                                
हुतात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई-400 032, 

शदनाांक: 11 ऑगस्ट, 2017. 
वाचा:- 

1) िासन शनणयय क्रमाांकः- महाराष्ट्र राजभाषा अशिशनयम, 1964 (सन 1965 चा महाराष्ट्र 
अशिशनयम क्रमाांक 5) 

2) िासन शनणयय क्रमाांकः िासन अशिसूचना क्रमाांक- ओएफएल 1098/प्र.क्र.50/98/ 
20 ब, शदनाांक 21.7.1998 

 

प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राजभाषा अशिशनयम,1964 शनयम-4 अन्वये सवय प्रिासशनक वापराकशरता मराठी 

भाषा ही राजभाषा म्हणनू स्वीकृत करण्यात आली आहे. तसेच सांदभािीन क्रमाांक-(2) च्या शदनाांक 
21.7.1998 च्या अशिसूचनेन्वये राज्यातील शदवाणी प्रशक्रया सांशहता,1908 च्या अशिशनयम-5 अन्वये 
राज्यातील मा.उच्च न्यायालयाला दुय्यम असलेल्या सवय शदवाणी न्यायालयाची भाषा मराठी असेल, 
असा शनणयय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सवय कशनष्ट्ठ व दुय्यम न्यायालयाचा न्याय व्यवहार 
मराठीतून सुरु करण्याचे िोरण िासनाने स्वीकारले आहे. या शनणययामुळे सामान्य नागशरकाांना 
न्यायदानाच्या प्रशक्रयेचे आकलन होते. तसेच न्यायव्यवहारातही मराठीचा सक्षमपणे वापर केल्याने, 
सवयसामान्याांसाठी न्यायदानाची प्रशक्रया सुलभपणे होण्यास मदत होते. प्रत्यक्ष न्यायव्यवहारात 
अशिवक्ता व सामान्य नागशरक याांना न्यायालयात कागदपत्रे सादर करताना अथवा युक्तीवाद करताना 
शवशवि कें द्रीय/राज्य अशिशनयमाांच्या प्रती मराठीतून उपलब्ि होणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवहारात 
मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याकशरता मुख्यत्वकेरुन न्यायव्यवहार कोि तसेच शवशवि अशिशनयमाच्या 
अद्ययावत मराठी प्रती इत्यादी सोयी-सुशविा सहजपणे उपलब्ि होणे गरजेच ेआहे. 

 मराठी भाषेच्या सवांगीण शवकासासाठी तसेच महाराष्ट्र राजभाषा अशिशनयमाच्या अनुषांगाने 
प्रिासनामध्ये मराठीचा वापर करण्याकशरता शवभागाच्या अशिपत्याखालील भाषा सांचालनालय 
कायालयाची स्थापना करण्यात आली. या कायालयाकडून मुख्यत्वकेरुन अनुवाद, िब्दावली, शवशवि 
शवषयाांचे पशरभाषा कोि व एतदथय मांडळाच्या मराठी भाषा  / टांकलेखन परीक्षा जबाबदाऱ्या पार 
पाडण्यात येतात . या  कायालयाअांतगयत  शविी  अनुवाद िाखा असे स्वतांत्र कायासन असून, या 
कायासनामाफय त कें द्र व राज्य अशिशनयमाांचे मराठी अनुवाद करण्यात येतात. महाराष्ट्र राजभाषा 
अशिशनयम, 1964  नुसार शविीमांडळात शविेयक सादर करताना इांग्रजी व मराठी मसुदा एकशत्रतपणे 
सादर करण्यात येते. त्यामुळे शविेयकाचे कायद्यात रुपाांतर झाल्यानांतर इांग्रजी अशिशनयमाबरोबर 
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मराठी अशिशनयमाची प्रत नागरीकाांना उपलब्ि होते. मात्र सांबांशित अशिशनयमामध्ये वळेोवळी सुिारणा 
होत असल्याने, मूळ अशिशनयमात सुिारणा अशिशनयम अांतभूयत करुन प्रस्तुत अशिशनयम वळेोवळेी 
अद्ययावत करण्याचे काम पुरेस े वगेाने होत नाही. त्यामुळे राज्य अशिशनयमाची मराठी प्रत उपलब्ि 
असली तरी सुिारणा अशिशनयम एकशत्रतपणे नागरीकाांपययत पोहचत नाहीत ही वस्तुस्स्थती आहे. 
कें द्रीय अशिशनयमासांदभात कें द्र िासनाच्या The Authoritative Texts (Central Laws)  Act 1973 
मिील तरतूदींच्या अनुषांगाने शवशहत काययवाही करणे क्रमप्राप्त आहे. कें द्रीय कायद्याांच्या अनुवादाला 
कें द्र िासनाची शवशहत मान्यता घेतल्यानांतर मा.राष्ट्रपतींच्या सहमतीनांतर सदर अनुवाद राज्य 
िासनाकडून प्रशसद्ध करण्यात येतो. शवशवि अशिशनयम व त्याअांतगयत सुिारणा ही सातत्याने होत 
असलेली प्रशक्रया असल्याने, याकशरता शवभागाांतगयत अनुवाद / िब्दावली या रचनेमध्ये “शविी अनुवाद” 
ही एक िाखा आहे. याकशरता स्वतांत्र रचनात्मक यांत्रणा नसल्याने, अशिशनयमाच्या अनुवादाचे व 
अद्ययावतीकरणाचे काम पुरेिा वगेाने होत नाही. त्यामुळे याबाबत नागरीकाांकडून तसेच 
अशिवक्त्याांकडून याबाबत वारांवार तक्रारी येत असतात. िासनाने सवय अशिशनयम अद्ययावत स्वरुपात 
मराठीतून उपलब्ि करण्याकशरता सक्षम यांत्रणा उभी करावी, या मागणीकशरता मा.उच्च न्यायालय, 
मुांबई येथे जनशहत याशचका क्रमाांक-183/2014 दाखल करण्यात आली होती. सदर याशचकेमध्ये 
शदनाांक 20.01.2014 च्या शनकालपत्रात मा.न्यायालयाने सशवस्तर आदेि देऊन पुढील मुद्याांच्या 
अनुषांगाने िासनाने तातडीची उपायायोजना करावी असे आदेि देण्यात आले. सदर मुदे्द पुढील प्रमाणे 
:- 

 

1. कें द्र व राज्य अशिशनयम मराठीत अनुवाद करण्याच्या सध्याच्या काययपद्धीत तातडीने सुिारणा 
करावी. 
2. अशिशनयम व त्याअांतगयत सुिारणा ही सातत्याने होत असलेली  प्रशक्रया असल्याने याकशरता 
अन्य राज्याांप्रमाणे स्वतांत्र यांत्रणा शवकशसत करावी. 
3. राज्य िासनाने अन्य राज्यातील यांत्रणेची माशहती घ्यावी व याकशरता प्रस्तुत याशचकाकत्यांची 
या कामात मदत घ्यावी.  
मा.न्यायालयाने शदलेल्या उपरोक्त आदेिाच्या अनुषांगाने शविी व न्याय शवभाग व मराठी भाषा शवभाग 
या शवभागाच्या सांयुक्त बैठकीत शविी अनुवादाच्या सध्याच्या काययपद्धतीत सुिारणा करण्याकशरता 
दोन्ही शवभागाच्या प्रशतशनिींचा समाविे असलेला अभ्यासगट नेमून शवद्यमान यांत्रणा  व अन्य 
राज्यातील यांत्रणा याांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याकशरता अभ्यासगट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव 
िासनाच्या शवचारािीन होता.  

 

 

िासन शनणयय :- 
      महाराष्ट्र राजभाषा अशिशनयम, 1964 अन्वये राज्यातील प्रिासशनक व्यवहारात मराठी भाषेचा 
वापर अशनवायय करण्यात आलेला आहे. न्याय व्यवहारात मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याकशरता 
काययक्षम यांत्रणा उभी करण्याकशरता शवद्यमान काययपध्दतीचा अभ्यास करुन त्यामध्ये कोणकोणत्या 
सुिारणा करणे आवश्यक आहे, याची शिफारस करण्याकशरता मराठी भाषा शवभाग, शविी व न्याय शवभाग 
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याांचा प्रत्येकी एक प्रशतशनिी व या क्षते्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समाविे करुन पुढील प्रमाणे अभ्यास गटाची 
स्थापना करण्यात येत आहे  :-  
 

1) श्रीम.मांगला मा.ठोंबरे, शविी -शन-प्रारुपकार व सह सशचव, शविी व न्याय शवभाग, मांत्रालय, 
2) श्री.हषयवियन जािव, अवर सशचव, मराठी भाषा शवभाग तथा प्रभारी भाषा सांचालक, 
3) ॲड. िाांताराम दातार, ज्येष्ट्ठ शविी तञ 

 

प्रस्तुत अभ्यासगटाची काययकक्षा पुढील प्रमाणे राहील :-  
1) जनशहत   याशचका  क्रमाांक - 183 / 2014  च्या  शनदेिाांस  अनुसरुन  कें द्र / राज्य 
      अशिशनयमाच्या मराठी अनुवादाच्या शवद्यमान काययपध्दतीचा अभ्यास करुन त्यातील 
      त्रटुी दूर करण्याच्या दृष्ट्टीने उपाययोजनाांची आखणी करण्याकशरता िासनास  
      शिफारस करणे, 
2) भाषा शवकास योजना व कें द्र / राज्य अशिशनयम अनुवाद काययपध्दती यासांबांिी केरळ, 
      कनाटक,  ताशमळनाडू  या  राज्याांना  भटेी देऊन तेथील काययपध्दतीचा  तुलनात्मक 
      अभ्यास करुन िासनास अहवाल सादर करणे, 
3) अन्य राज्याांमध्ये सुरु असलेल्या आदिय काययपध्दतीचा (Best Practices) अभ्यास करुन 

अभ्यासगटाने त्याबाबत अांमलबजावणीबाबत माशहती घ्यावी. 
4) राजभाषेचा शवकास / त्याबाबतच्या योजना व न्यायालयीन व्यवहारात राजभाषेचा वापर 
      याकशरता अन्य राज्यात असलेल्या शवभागीय रचनेचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. 
 

2. प्रस्तुत अभ्यासगटाने वरील शवद्यमान काययपध्दतीचा अभ्यास करुन तसचे सदर राज्याांचा प्रत्यक्ष 
दौरा करुन, िासनास दोन मशहन्यात अहवाल सादर करावा.  

 

3. अभ्यासगटाच्या दौऱ्यास िासन मान्यता देण्यात येत असून, सदर दौऱ्यावर होणारा खचय मुख्य 
लेखािीषय 2052 - सशचवालय-सशचवालय सवयसािारण सेवा (00) (04) सांगणक साांकेताांक 
(205205232) मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम (योजनाांतगयत) या 
लेखािीषाअांतगयत चालू वषी मांजूर असलेल्या अनुदानातून भागशवण्यात येईल. 

 

4. सदर आदेि शविी व न्याय शवभागाच्या अनौसां-18/31-17, शदनाांक 8.8.2017 रोजी प्राप्त 
सहमतीने शनगयशमत करण्यात येत आहे. 
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सदर िासन शनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201708111857067033 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने.  
 

 
 
                       ( नांदा राऊत ) 
                अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल याांचे सशचव 
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सशचव 
3) सवय मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सशचव 
4) मा.शवरोिी पक्षनेते, महाराष्ट्र शविानसभा/शविानपशरषद, मुांबई 
5) मा.मांत्री, मराठी भाषा याांचे शविेष कायय अशिकारी 
6)  प्रबांिक उच्च न्यायालय, मुळ िाखा, मुांबई (पत्राने) 
7)  प्रबांिक उच्च न्यायालय, अशपल िाखा, मुांबई (पत्राने) 
8)  सशचव, महाराष्ट्र शविानमांडळ, शविानभवन, मुांबई 
9) लोकायुक्त/उप लोकायुक्त, मुांबई (पत्राने) 
10)  महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुञयेता), महाराष्ट्र-1, मुांबई 
11)  अशिदान व लेखा अशिकारी, मुांबई 
12)  शनवासी लेखा परीक्षा अशिकारी, मुांबई  
13)  सवय मांत्रालयीन शवभाग  
14)  भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांदे्र (पूवय), मुांबई 
15)  सशचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी शवश्वकोि शनर्ममती मांडळ, मुांबई 
16)  सशचव, महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण सांस्कृती मांडळ, मुांबई 
17)  सांचालक, राज्य मराठी शवकास सांस्था, मुांबई 
18)  शनवड नस्ती (भाषा-2). 
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