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           ििीि प्रशासि भिि, 8 िा मजला,  

            मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

  धदिाांक :  24 ऑगस्ट, 2020 

िाचा :-  
1. महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 
2. सामान्य प्रशासि धिभाग, शासि धिणणय क्रमाांक. ओएफएल 1066 (एक) / एम, 
     धद.30.04.1966 
3. धिधि ि न्याय धिभाग, महाराष्ट्र राजभाषा (सुिारणा ) अधिधियम, 

धद.21.08.2015 

प्रस्ताििा :- 

         महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 अन्िये धद. 26 जािेिारी, 1965 पासूि महाराष्ट्र राज्याची 
राजभाषा म्हणिू देििागरी धलपीतील मराठी भाषेचा अांगीकार करण्यात आला. तसेच सदर 
अधिधियमाांतगणत महाराष्ट्र राजभाषा (िर्जजत प्रयोजिे)  धियम 1966, धद. 30 एधप्रल, 1966 च्या 
अधिसूचिेन्िये  अांमलात आले आहेत. सदर धियमात िमूद केलेली िर्जजत प्रयोजिे िगळता सिण शासकीय 
प्रयोजिाांकधरता मराठी भाषा िापरणे धद.01 मे, 1966 पासूि अधििायण करण्यात आले आहे.  त्यािुसार 
प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त िापर सिण शासकीय कायालयाांिी करणे आिश्यक 
आहे. अधिधियमामध्ये राजभाषेचा स्पष्ट्ट उल्लेख करण्याच्या उदे्दशािे राजभाषा अधिधियम, 1964 च्या 
कलम 1 ि कलम 2 (क) मध्ये धद.21.08.2015 च्या राजपत्रािुसार सुिारणा करण्यात आली आहे. 

1964 च्या अधिधियमातील तरतूदी ि त्या अांतगणत केलेले धियम केिळ िर्जजत प्रयोजिापुरते 
मयाधदत असल्यािे सदर अधिधियम कोणाकोणाला लागू आहेत याबाबत त्यामध्ये उल्लेख िाही. त्यामुळे 
सािणजधिक क्षते्रातील उपक्रम, स्थाधिक स्िराज्य सांस्था इ. माफण त मराठी भाषेचा िापर फारसा केला जात 
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िाही. तसेच मराठी भाषेचा िापर प्रशासकीय कामकाजात ि करणाऱ्या कमणचाऱ्याांिर कारिाई करण्याची 
तरतूद अधिधियमामध्ये िाही. त्यामुळे सदर अधिधियम सुिारीत करूि तो धिमशासकीय कायालये, 
अशासकीय कायालये, शासि अिुदाधित सांस्था, शैक्षधणक सांस्था, शासि अांगीकृत व्यिसाय (मांडळे, 
महामांडळे, प्राधिकरणे), सिण आयोग, न्यायाधिकरणे, सिण दुय्यम न्यायालये, खाजगी क्षते्र इत्यादींिा  लागू 
करािा अशी मागणी धिधिि सांस्था, मान्यिर याांच्याकडूि करण्यात येत होती. त्यामुळे महाराष्ट्र राजभाषा  
अधिधियम, 1964 मध्ये सुिारणा करण्यासाठी सधमती गठीत करण्याची बाब  शासिाच्या धिचारािीि होती.                                                                                                                                                                   

शासि धिणणय:-  

  प्रशासकीय कामकाज, न्यायालयीि कामकाज तसेच सािणजधिक क्षते्रातातील दैिांधदि 
व्यिहारातील कामकाजात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त िापर करण्याकरीता इतर राज्याांतील राजभाषा 
अधिधियमाांचा अभ्यास करूि  महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 सुिारीत करण्यासाठी धशफारशी 
करूि धियमाांचा मसुदा प्रस्ताधित करण्याकरीता  तज्ञ व्यक्तींची “ महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम सधमती ” 
पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे.  

अ.क्र.              सदस्याांची िाि े पद 

1. श्रीमती प्राजक्ता लिांगारे-िमा, सधचि, मराठी भाषा धिभाग अध्यक्ष 

2. श्री.  धक. धभ. पाटील, उप प्रारुपकार - धि - उप सधचि, धिधि 
ि न्याय धिभाग 

सदस्य 

3. श्री. रमेश पािसे, मराठी भाषा तज्ञ सदस्य 

4. श्री.  सां.पु. सैंदाणे, प्रभारी सहायक सांचालक, भाषा 
सांचालिालय 

सदस्य 

5. श्रीमती. िांदा राऊत, अिर सधचि, मराठी भाषा धिभाग सदस्य सधचि 

 

2. महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 मध्ये सुिारणा करण्यासाठी सधमतीची कायणकक्षा 
पुढीलप्रमाणे राहील:- 
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1)  इतर राज्याांच्या ि कें द्रसरकारच्या राजभाषा धियमाांतील तरतुदींचा तुलिात्मक अभ्यास करुि महाराष्ट्र 
राजभाषा अधिधियम, 1964 मध्ये सुिारणा करण्यासाठी शासिास धशफारशी सादर करणे.  सधमतीमाफण त 
शासिास करण्यात येणाऱ्या धशफारशींमध्ये प्रामुख्यािे पुढील बाबींचा समािशे असािा.  

 अ. सदर अधिधियमातील तरतूदी प्रशासकीय कामकाजाधशिाय आणखी कोणकोणत्या 
क्षते्राला लागू राहतील, त्याची व्याप्ती काय असेल त्याचा स्पष्ट्ट  उल्लेख धशफारशींमध्ये  करािा.  
उदा:- सािणजधिक उपक्रम, स्थाधिक स्िराज्य सांस्था, अशासकीय शैक्षधणक/िदै्यकीय सांस्था, खाजगी 
क्षते्र इ. 

ब.  सदर अधिधियमाची अांमलबजािणी योग्य तऱ्हेिे सिण धिभागाांकडूि होण्यासाठी प्रत्येक 
धिभागािे त्याांच्या कायणक्षेत्रातील धियमाांमध्ये मराठी भाषा िापरण्याबाबत उल्लेख करण्यासांदभात 
तसेच, धिशेषत: माधहती ि तांत्रञाि क्षते्रात मराठी भाषेचा िापर िाढधिण्यासांदभात अधिधियमामध्ये 
कशी तरतूद करािी लागेल, याबाबत धशफारस करणे.  

क.  दुय्यम न्यायालये  आयोग, प्राधिकरणे, न्यायाधिकरणे  देत असलले्या धििाड्ाांमध्ये मराठी 
भाषेचा िापर िाढधिण्यासाठी धशफारस करणे. 

ड.  अधिधियमातील तरतुदींिुसार मराठी भाषेचा िापर ि करणाऱ्याांिर सांबांधित धिभागामाफण त 
दांडात्मक कारिाई करण्याची तरतूद करणेसांदभात धशफारस करणे. 

इ.  उपरोक्त अ ते ड सांदभात धिणणय घेण्यासाठी इतर सांबांधित धिभागाांशी चचा करणे आिश्यक 
असल्यास अशा सांबांधित धिभागाांच्या सधचिाांची बैठक आयोधजत करण्यासांदभात धशफारस करणे. 

2) महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 च्या सुिाधरत धियमाांचा मराठी ि इांग्रजी मसुदा तयार करुि 
शासिास सादर करणे. 

3) सधमतीिे त्याांच्या धशफारशींसह प्रस्ताधित धियमाांचा मसुदा 2 मधहन्याांत शासिास सादर करािा. 
सधमती  अध्यक्ष ि सदस्याांिा धित्त धिभागाच्या प्रचधलत िोरणािुसार प्रिास भत्ता ि बैठक भत्ता देण्यात 
येईल.  

4) सधमतीचे अध्यक्ष ि सदस्य याांिा धित्त धिभाग, शासि धिणणय धद. 3 माचण, 2010 ि धदिाांक 24 मे, 
2012 च्या आदेशािुसार प्रिास भत्ता, दैधिक भत्ता तसेच बैठक भत्ता अिुञये राहील. याबाबतचा खचण भाषा 
सांचालिालयाच्या मांजूर अिुदािातुि भागधिण्यात यािा. 
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सदर शासि धिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 202008241238340233 असा आहे. हा आदेश धडजीटल स्िाक्षरीिे 
साक्षाांधकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे.  

 (हषणििणि तु. जािि) 
 प्र. उप सधचि, महाराष्ट्र शासि 

 प्रत, 

1)  मा.राज्यपाल याांचे सधचि.  
2)  मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचि, मुख्यमांत्री सधचिालय, मांत्रालय, मुांबई. 
3)  सिण मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सधचि, मांत्रालय, मुांबई. 
4)  मा.मुख्य सधचि/सिण अपर मुख्य सधचि/प्रिाि सधचि/सधचि सिण मांत्रालयीि धिभाग. 
5)  मा. प्रारुपकार तथा सहसधचि, धिधि  ि न्याय धिभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
6)  मा. मांत्री/ मा. राज्यमांत्री, मराठी भाषा  याांचे धिशेष कायण अधिकारी , मांत्रालय, मुांबई. 
7) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुञयेता), मुांबई, िागपूर. 
8) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुञयेता),मुांबई, िागपूर. 
9) अधिदाि ि लेखा अधिकारी, मुांबई. 

10)  धििासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुांबई. 
11)  अध्यक्ष ि सदस्य, महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम सधमती.  
12)  भाषा सांचालक, भाषा सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
13)  सधचि, महाराष्ट्र राज्य साधहत्य ि सांस्कृती मांडळ, मुांबई. 
14)  सधचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी धिश्वकोश धिर्जमती मांडळ, मुांबई. 
15)  सांचालक, राज्य मराठी धिकास सांस्था, मुांबई. 
16)  सहायक भाषा सांचालक, धिभागीय कायालय, ििी मुांबई/ पुणे/िागपूर/औरांगाबाद. 
17)  अिर सधचि, (व्यय-4)/सेिा-5/ धिधियम), धित्त धिभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
18)  सिण मांत्रालयीि धिभाग. 
19)  सिण कायासिे, मराठी भाषा धिभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
20)  सांग्रहाथण (भाषा - 2). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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