त्रिभाषा सूिानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची
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त्रिल्हात्रिकाऱयांनी कराियाची काययिाही

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा त्रिभाग
शासन पत्ररपिक क्रमांक- मभािा-2019/प्र.क्र.66/भाषा-2
निीन प्रशासन भिन, 8 िा मिला,
मादाम कामा मागय, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मंिालय, मुंबई-400 032.
त्रदनांक : 06.11.2020

िाचा :
1) केंद्र शासनाच्या रािभाषा त्रिभागाची त्रद.18.6.1977, त्रद.26.02.1986,
त्रद.01.07.2010, त्रद.07.04.2011 ि त्रद.28.04.2017 ची कायालयीन ज्ञापने
2) त्रिभागाचे शासन पत्ररपिक क्र. मभािा-2016/प्र.क्र.82/भाषा-2, त्रद.05.12.2017
3) त्रिभागाचे अियशासकीय पि क्र. मभािा-2018/प्र.क्र.109/2018/भाषा-2, त्रद. 10.06.2019
4) सामान्य प्रशासन त्रिभागाचे अशासकीय पि क्र. बैठक-2020/प्र.क्र.47/कायासन - 29 अ,
त्रद.13.10.2020
प्रस्तािना :केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूिानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या सिय कायालयांत इंग्रिी ि
हहदीबरोबरच स्थात्रनक भाषा म्हणिेच मराठी भाषेचा

िापर करणे बंिनकारक आहे. यासंदभात केंद्र

शासनाच्या रािभाषा त्रिभागाने संदभय क्र. 1 मध्ये नमूद केलेल्या

कायालयीन ज्ञापनांन्िये हहदी ि

इंग्रिीबरोबर प्रादे त्रशक भाषेचा प्राथम्याने िापर करण्याच्या सूचना त्रदल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या सदर
सूचना सामान्य प्रशासन त्रिभाग ि मराठी भाषा त्रिभागामार्यत िेळोिेळी पत्ररपिकाद्वारे महाराष्ट्रातील केंद्रीय
कायालये, साियित्रनक उपक्रम, बँका, त्रिमा कंपन्या, रेल्िे तसेच अन्य केंत्रद्रय आस्थापना यांच्या त्रनदशयनास
आणण्यात आलेल्या आहे त. या सिय कायालयांत मराठी भाषेचा िापर करण्यात येतो हकिा कसे हे
तपासण्यासाठी संदभय

क्र. 3 च्या अियशासकीय पिान्िये त्रिल्हात्रिकाऱयांना सूचना दे ण्यात आलेल्या आहेत.

तरीसुध्दा, राज्यातील केंद्र शासनाची कायालये, बँका, त्रिमा कंपन्या इ. त्रठकाणी इंग्रिी ि हहदीसोबत
मराठी भाषेचा िापर होत नसल्याबाबतची त्रनिेदने, तक्रारी आपले सरकार तक्रार प्रणालीमार्यत िारं िार
शासनास प्राप्त होत आहेत. तसेच लोकप्रत्रतत्रनिींमार्यतही अशा प्रकारच्या सूचना िेळोिेळी प्राप्त होत
असतात.
उपरोक्त बाबी त्रिचारात घेता, केंद्रीय कायालये, बँका, त्रिमा कंपन्या इत्यादी कायालयांमध्ये हहदी ि
इंग्रिी सोबत प्रािान्याने स्थात्रनक भाषा म्हणून मराठी भाषेचा िापर करण्यात येतो हकिा कसे याबाबतचे
स्ियंघोषणापि सदर कायालयांकडू न प्राप्त करुन घेऊन, सिय कायालयांच्या स्ियंघोषणापिांचा
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त्रिल्हात्रनहाय एकत्रित अहिाल शासनास सादर करण्याबाबतचे त्रनदे श त्रिल्हात्रिकाऱयांना ि संचालक,
भाषा संचालनालय यांना दे ण्याची बाब शासनाच्या त्रिचारािीन होती.
शासन पत्ररपिक:केंद्र शासनाच्या रािभाषा त्रिभागाने संबंत्रित राज्यांच्या प्रादे त्रशक भाषांचा िापर करण्यासाठी संदभय
क्र. 1 मिील ज्ञापनांन्िये त्रनदे श त्रदलेले आहेत. संत्रििानातील कलम 345 मिील तरतूदींच्या अनुषंगाने
महाराष्ट्र रािभाषा अत्रित्रनयम, 1964 ि सुिारणा अत्रित्रनयम, 2015 अन्िये महाराष्ट्र राज्याची रािभाषा
म्हणून दे िनागरी त्रलपीतील मराठी भाषा स्िीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र
शासनाची कायालये, बँहकग, दू रध्िनी, टपाल, त्रिमा, रेल्िे, मेरो, मोनो-रेल, त्रिमान प्रिास, गॅस, पेरोत्रलयम,
करािान इ. सेिा पुरत्रिणारी अन्य कायालये, महामंडळे , प्रात्रिकरणे ि साियित्रनक उपक्रमांतील कायालये
इत्यादींमध्ये हहदी ि इंग्रिी भाषेबरोबर

प्राथम्याने मराठी भाषेचा िापर करणे आिश्यक आहे. ही बाब

तपासण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील सिय त्रिल्हात्रिकाऱयांना पुढीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत आहेत.
2.

त्रिल्हात्रिकाऱयांनी आपल्या अखत्यारीत येणाऱया त्रिल्हा ि त्या अंतगयत तालुक्यातील केंद्र शासनाची

कायालये, बँहकग, दू रध्िनी, टपाल, त्रिमा, रेल्िे, मेरो, मोनो-रेल, त्रिमान प्रिास, गॅस, पेरोत्रलयम, करािान
इ. सेिा पुरत्रिणारी अन्य कायालये, महामंडळे , प्रात्रिकरणे इ. कायालयांमध्ये “त्रिभाषा सूिानुसार मराठी
भाषेचा िापर करण्यात येतो हकिा कसे” याबाबतचे स्ियंघोषणापि संबंत्रित कायालयांकडू न “पत्ररत्रशष्ट्ट
अ” मिील नमुन्यात दर त्रतमाहीअखेर म्हणिेच (िानेिारी ते माचय, एत्रप्रल ते िून, िुलै ते सप्टें बर, ऑक्टोबर
ते त्रडसेंबर) प्राप्त करुन घ्यािे. पत्ररत्रशष्ट्ट-अ मिील स्ियंघोषणापि उपरोक्त नमूद कायालयांनी दशयनी
त्रठकाणी सूचनार्लकािर प्रदर्शशत करण्याबाबत त्यांना सूचना द्याव्यात. या कामासाठी त्रिल्हा ि तालुका
स्तरािर गट-ब च्या दिापेक्षा कमी नाही अशा अत्रिकाऱयांमिून एका समन्िय अत्रिकाऱयाची नेमणूक करण्यात
यािी. तसेच, संदभय क्र.4 च्या पिान्िये, मुख्य सत्रचि यांनी त्रदलेल्या त्रनदे शांच्या अनुषंगाने, पी.िी. पोटय ल ि
आपले सरकार तक्रार प्रणालीिरील “मराठी भाषेच्या िापराबाबतच्या” तक्रारींचे त्रनिारण करण्यासाठी सदर
समन्िय अत्रिकाऱयास प्रात्रिकृत करण्यात यािे. त्रिल्हात्रिकाऱयांनी त्रिल्हा ि त्या अंतगयत तालुक्यातील
उक्त कायालयांच्या स्ियंघोषणापिाबाबतचा एकत्रित अहिाल दर त्रतमाहीनंतर 15 त्रदिसांत म्हणिेच 15
एत्रप्रल,15 िुल,ै 15 ऑक्टोबर ि 15 िानेिारीपयंत “पत्ररत्रशष्ट्ट- ब” मध्ये भाषा संचालक, भाषा संचालनालय
यांना सादर करािा.
3.

त्रिल्हास्तरािर मंिी, पालकमंिी हकिा लोकप्रत्रतत्रनिी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱया बैठकांना

त्रिल्यातील़ उपरोक्त नमूद केंद्र शासनाच्या कायालयांमिील कायालयप्रमुख, अग्रणी बँकेचे व्यिस्थापक
इत्यादींना आमंत्रित करुन मराठी भाषेच्या िापराबाबत िागरुकता त्रनमाण करािी.
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4.

त्रिल्हात्रिकाऱयांकडू न प्राप्त उक्त कायालयांच्या त्रिल्हात्रनहाय स्ियंघोषणापिाबाबतचा अहिाल

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, िांद्रे (पूि)य , मुंबई यांनी एकत्रितत्ररत्या सोबतच्या “पत्ररत्रशष्ट्ट-क” मध्ये
शासनास त्रतमाहीनंतर 20 एत्रप्रल, 20 िुल,ै 20 ऑक्टोबर ि 20 िानेिारीपयंत सादर करािा.
सदर शासन पत्ररपिक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ि असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 202011061653196633 आहे . हा आदे श त्रडिीटल
स्िाक्षरीने साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2020.11.06 17:24:59 +05'30'
( संिय कुमार )
मुख्य सत्रचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपाल यांचे सत्रचि
2) मा. मुख्यमंिी यांचे प्रिान सत्रचि
3) सत्रचि केंद्रीय त्रििी आत्रण न्याय मंिालय, रािभाषा त्रिभाग, निी त्रदल्ली
4) सिय मा. मंिी/राज्यमंिी यांचे खािगी सत्रचि
5) त्रिरोिी पक्ष नेते, त्रििान सभा / त्रििान पत्ररषद, त्रििानमंडळ, मुंबई
6) मा. उपसभापती, त्रििानपत्ररषद, महाराष्ट्र त्रििानमंडळ, मुंबई
7) मा. उपाध्यक्ष, त्रििानसभा, महाराष्ट्र त्रििानमंडळ, मुंबई
8) सिय त्रििानसभा/त्रििानपत्ररषद सदस्य, मराठी भाषा सत्रमती सदस्य, त्रििानमंडळ, मुंबई
9) मा. मुख्यसत्रचि/ अपर मुख्य सत्रचि / प्रिान सत्रचि / सत्रचि, सिय मंिालयीन त्रिभाग
10) मा. मंिी, मराठी भाषा यांचे त्रिशेष कायय अत्रिकारी, मंिालय, मुंबई
11) सिय त्रिल्हात्रिकारी / सिय त्रिभागीय आयुक्त
12) प्रबंिक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई (पिाने)
13) प्रबंिक उच्च न्यायालय, अत्रपल शाखा, मुंबई (पिाने)
14) सत्रचि, महाराष्ट्र त्रििानमंडळ, त्रििानभिन, मुंबई
15) सत्रचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई (पिाने)
16) लोकायुक्त/उप लोकायुक्त, मुंबई (पिाने)
17) आयकर आयुक्त, आयकर कायालय, मुंबई
18) मुख्य िात्रणज्ज्यक व्यिस्थापक, मध्य रेल्िे मुख्य कायालय, छिपती त्रशिािी टर्शमनल्स, मुंबई
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19) मुख्य िात्रणज्ज्यक व्यिस्थापक, पत्रिम रेल्िे मुख्य कायालय, चचयगेट, मुंबई
20) मुख्य व्यिस्थापक, मुंबई मेरो रेल्िे कॉपोरेशन त्रलत्रमटे ड, ई ब्लॉक, िांद्रे-कुला कॉम्लेक्स, िांद्रे,
मुंबई 400 051
21) सहाय्यक संचालक, टपाल सेिा (तांत्रिक), मुख्य पोस्टमास्टर िनरल यांचे कायालय, मुंबई- 4000 01
22) मुख्य महाव्यिस्थापक, महानगर टे त्रलर्ोन त्रनगम त्रल. मुंबई टे त्रलर्ोन हाऊस, िीर सािरकर मागय,
दादर (पत्रिम), मुंबई- 400 028
23) संचालक, भारत संचार त्रनगम त्रल. केंद्रीय टे त्रलग्रार् हाऊस, मुंबई-400 001
24) महाव्यिस्थापक, त्ररझिय बँक ऑर् इंत्रडया, शत्रहद भगतहसग मागय, र्ोटय मुंबई- 400 001
25) महाव्यिस्थापक, नौपत्ररिहन कायालय, मुंबई- 400 001
26) संचालक, आज्ण्िक उिा त्रिभाग, अणुशक्ती भिन, एच.एस.मागय, कुलाबा, मुंबई- 400 039
27) संचालक, डायरेक्टर ऑर् कॉटन डे व्हलपमेंट, कृत्रष मंिालय, पत्रहला मिला, रामिी भाई कमानी मागय,
बॅलाडय इस्टे ट, मुंबई 400 038.
28) व्यिस्थापक त्रिभागीय पारपि कायालय, मनीषा कमर्शशयल सेंटर, डॉ.अॅनी बेझंट मागय, िरळी,
मुंबई-400 026
29) संचालक, रेत्रडओ केंद्र, आकाशिाणी भिन, िुन्या आमदार त्रनिास समोर, मुंबई- 400 032
30) महाव्यिस्थापक, सियसािारण त्रिमा योिना, सुरक्षा, 170, िमशेटिी टाटा रोड, चचयगेट,
मुंबई- 400020
31) महाव्यिस्थापक, आयुर्शिमा महामंडळ, योगक्षेम, चचयगेट, मुंबई - 400020.
32) व्यिस्थापक एअर इंत्रडया, एअर इंत्रडया त्रबल्डींग, नत्ररमन पॉईंट, मुंबई- 400 021
33) व्यिस्थापक, तेल ि नैसर्शगक िायू महामंडळ, नत्ररमन पॉईंट, मुंबई- 400 021
34) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई
35) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, नागपूर
36) अत्रिदान ि लेखा अत्रिकारी, मुंबई
37) त्रनिासी लेखा परीक्षा अत्रिकारी, मुंबई
38) सिय मंिालयीन त्रिभाग
39) त्रनिड नस्ती (भाषा-2)

पृष्ठ 4 पैकी 4

परिरिष्ट “अ”
तपासणीसूची
केंद्र िासनाच्या िाजभाषा रिभागाने रिभाषा सूिासंदभात रदलेल्या रनदे िांनुसाि, जनतेिी संबंध
येणाऱ्या खालील बाबींमध्ये प्रादे रिक भाषा म्हणून मिाठी भाषेचा िापि किणे आिश्यक आहे .
अ.क्र.

कायालयातील मिाठी भाषेच्या िापिासंदभात मुद्दे

अरभप्राय
होय

नाही

संबंरधत
नाही

1

कायालयातील नािांच्या पाटया, सूचना फलक, जारहिाती इ. मिाठी भाषेत
असणे आिश्यक आहे . तसेच, मिाठी, हहदी ि इंग्रजी या रतन्ही भाषांमधील
अक्षिांचे आकािमान समान असून भाषांचा क्रम खालीलप्रमाणे आहे :1) मिाठी
2) हहदी
3) इंग्रजी

2

कायालयामाफफत पुिरिली जाणािी सिफ प्रपिे, नमूने, आिेदन पिे, सिफ बँक ि
टपाल पाित्या ि जनतेिी संबंरधत सिफ दस्तऐिज इ. मिाठी भाषेमध्ये प्राधान्याने
उपलब्ध आहे त.

3

जनतेसाठी मारहती पुिरिण्यात येणाऱ्या सिफ ऑनलाईन सेिा/प्रणाली तसेच
रिटि, फेसबुक इ. िि मिाठी भाषेचा िापि किण्यात येतो.

4

कायालयांमाफफत दे ण्यात येणाऱ्या सूचना तसेच प्रिासासंदभात किण्यात
येणाऱ्या सिफ उद्घोषणा, रदिादिफक फलक, आगमन ि रनगफमन रनदे िफलक,
िेळापिक, नामफलक, आिक्षण नमुने, प्रिासी रतरकटे इ. मध्ये मिाठी भाषेचा
िापि प्राथम्याने किण्यात येतो.

5

कायालयातील कमफचाऱ्यांना स्थारनक जनतेिी मिाठी भाषेतून पिव्यिहाि
किणे हकिा संिाद साधणे सोपे जािे यासाठी कायालयांमाफफत कमफचाऱ्यांसाठी
िेळोिेळी मिाठी भाषा रिकण्यासाठी कायफिाळा ि प्ररिक्षण कायफक्रमांचे
आयोजन किण्यात येते.

6

अ) बँकाच्या सिफ रठकाणच्या एटीएम मध्ये मिाठी भाषेचा पयाय उपलब्ध आहे.
ब) ग्राहकांसाठी असलेले रिरिध फॉमफ, स्स्लप (पैसे भिणे ि काढण्यासाठी,
रिमांि ड्राफ्ट इ.साठी) अजफ मिाठीत उपलब्ध आहेत.
क) टोकन क्रमांकाची उद्धोषणा मिाठी भाषेत किण्यात येते.
स्ियंघोषणापि

उपिोक्त तपासणीसूचीतील (--, --,---) या बाबींसंदभात या कायालयात मिाठी भाषेचा िापि किण्यात येतो.
ति, (--,--- ) या बाबींसंदभात सद्य:स्स्थतीत मिाठी भाषेचा िापि किण्यात येत नाही. तथारप, येत्या तीन
मरहन्यात सदि बाबी स्थारनक जनतेच्या सोयीसाठी मिाठी भाषेत उपलब्ध करुन दे ण्यात येतील,
स्ियंघोरषत किण्यात येत आहे .
सही:अरधकाऱ्याचे नाि:पदनाम :कायालयाचे नाि ि रिक्का :-

असे

: प रि रि ष्ट-“ब” :
केंद्रीय कायालये / महामंिळे / सािफजरनक उपक्रम / रित्तीय संस्था इत्यादींमधील मिाठी भाषेच्या
िापिाबाबत रजल्हारधकाऱ्यांनी भाषा संचालनालयास पाठिाियाचा िैमारसक अहिाल
रजल्हा :अहिालाचा कालािधी :- (उदा.1 जानेिािी ते 31 माचफ
अ.क्र.

)

स्ियंघोषणापिानुसाि

तपासणीसूची नुसाि मिाठी

िेिा / सिफसाधािण

कायालयाचे नाि

भाषेचा िापि न होणािे मुद्दे

रनिीक्षणे)
(5-10 ओळीत)

1

2

3

7

स्िाक्षिी
रजल्हारधकाऱ्यांचे नाि

: प रि रि ष्ट-“क” :
केंद्रीय कायालये / महामंिळे / सािफजरनक उपक्रम / रित्तीय संस्था इत्यादींमधील मिाठी भाषेच्या
िापिाबाबत रजल्हारधकाऱ्यांकिे प्राप्त स्ियंघोषणापिानुसाि भाषा संचालनालयाने िासनास
सादि किाियाचा िैमारसक अहिाल
अहिालाचा कालािधी :- (उदा.1 जानेिािी ते 31 माचफ
अ.क्र.

रजल्हा

स्ियंघोषणापि
सादि केलेल्या
कायालयांची
संख्या

)

तपासणी सूचीतील मुद्द्ांच्या
अनुषंगाने मिाठी भाषेचा
िापि कमी असणाऱ्या /
िापि न किणाऱ्या
कायालयांची संख्या

िेिा /
सिफसाधािण
रनिीक्षणे)
(5-10 ओळीत)

भाषा संचालक
भाषा संचालनालय

