शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे
वापर करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन पवरपत्रक क्रमाांकः मभावा-2019/प्र.क्र.22/भाषा-2
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
वदनाांक: 29 जून 2020

वाचा :1) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-1079/28, वद. 22.01.1979
2) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन पवरपत्रक, क्र. मभावा-१०८०/प्र.क्र.५४/२०, वद.१८.०५.१९८२
3) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन पवरपत्रक, क्र. मभावा-१०८५/प्र.क्र.९५/२०, वद.०४.०६.१९८५
4) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन वनणगय क्रमाांक मभावा /232/1081-प्र.क्र.१६१/८६/वीस-ब,
वद.१८.०७.१९८६
5) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन पवरपत्रक, क्र. मभावा-२०१०/प्र.क्र.७५/वीस-ब, वद.१४.०७.२०१०
6) मराठी भाषा ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-१०११/प्र.क्र.७८/२०११/भाषा-२, वद.10.00.2012 .
7) मराठी भाषा ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-१०१३/५७/८२/प्र.क्र.९/२०१३/भाषा-२,
वद.२९.०१.२०१३
8) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनणगय क्र.मभावा-२०१५/प्र.क्र.३६/भाषा-२, वद.२८.०४.२०१५
९) मराठी भाषा ववभाग, पवरपत्रक क्रमाांक-मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२, वद.०७.०५.२०१८

प्रस्तावना :प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत उपरोक्त सांदभाविन शासन वनणगय
व पवरपत्रकाांन्वये वेळोवेळी सूचना वदलेल्या आहेत. तसेच, मराठी भाषेच्या वापरामध्ये येणाऱ्या
अडचणींसांदभात उपाययोजनादे खील सूचववलेल्या आहेत. तरीसुध्दा, शासकीय कायालयाांतून व
प्रशासकीय ववभागातून काटे कोरपणे

100 % मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबी

वनदशगनास येत आहेत. काही मांत्रालयीन ववभागाांचे शासन वनणगय इांग्रजी भाषेत असल्याचे वदसून येते.
महानगरपावलकाांकडू न मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर होत नसल्याबाबत तसेच नैसर्गगक आपत्तींची
मावहती दे ताना व त्या सांदभात नागरीकाांना सूचना दे ताना मराठी भाषेचा वापर अविकाऱ्याांमाफतगत केला
जात नसल्याच्या तक्रारी ववभागाकडे “आपले सरकार” प्रणालीमाफतगत तसेच अन्य ववववि माध्यमातुन
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वारांवार प्राप्त होत आहे त. या सवग तक्रारींच्या अनुषांगाने राज्य मांवत्रमांडळाच्या बैठकीत, “शासकीय
कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासांदभात शासनस्तरावरुन वेळोवेळी वदलेल्या सूचना सवग
ववभागाांना पुन:श्च दे ण्याबाबत व या सूचनाांचे पालन न करणाऱ्या सांबांवित अविकाऱ्याांववरुध्द
वशस्तभांगववषयक कारवाई करण्याच्या सूचना दे ण्याबाबत” वनदे श वदले आहेत. त्यानुषांगाने सदर
तरतुदी पुन्हा सवग ववभागाांच्या वनदशगनास आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन होता.

शासन पवरपत्रक :महाराष्ट्र राजभाषा अविवनयम, 1964 आवण त्या अांतगगत महाराष्ट्र राजभाषा (सुिारणा)
अविवनयम, 2015 व महाराष्ट्र राजभाषा (वर्गजत प्रयोजने) वनयम 1966, वद. 30 एवप्रल 1966 नुसार
मांत्रालयीन ववभाग व त्याांच्या वनयांत्रणाखालील ववभागीय कायालये व राज्यशासनाची सवग कायालये
याांनी “वर्गजत प्रयोजने” वगळता सवगसामान्य जनतेशी करण्यात येणारा सवग पत्रव्यवहार व इतर
कायालयीन कामकाज पुणगपणे मराठी भाषेतून करणे अवनवायग आहे. याबाबत सांदभाविन शासन वनणगय
व पवरपत्रकाांनी वेळोवेळी सूचना वदलेल्या आहेत. त्यानुषांगाने प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा
वापर करण्याबाबतच्या शासनाच्या िोरणाची अांमलबजावणी राज्य शासनाांतगगत सवग ववभागाांनी व
कायालयाांनी स्वयांप्रेरणेने करणे आवश्यक आहे . त्यासाठी प्रत्येक ववभागाने आपापल्या ववभागाच्या
कामकाजाच्या सांबांिातील वनयम करताना मराठी भाषा वापराच्यासांदभात उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
2.

उपरोक्त सांदभग क्र. 9 येथील वद. 07.05.2018 च्या पवरपत्रकान्वये प्रशासकीय कामकाजात

मराठी भाषेचा वापर 100 टक्के करण्याच्या दृष्ट्टीने सवगसमावेशक सववस्तर सूचना वदलेल्या आहेत.
तरीसुध्दा अजूनही काही ववभागाांचे शासन वनणगय, सांकेतस्थळे , पत्रव्यवहार, पत्रावरील

आद्याक्षरे

इ. इांग्रजीमध्ये वदसून येतात. त्यामुळे आपल्या कायालयातील तसेच आपल्या वनयांत्रणाखालील सवग
कायालयातील

अविकारी व कमगचारी याांच्याकडू न मराठी भाषेचा वापर करण्यासांदभात

वद. 07.05.2018 च्या पवरपत्रकातील सूचनाांची काटे कोरपणे अांमलबजावणी करण्याबाबत कटाक्षाने
लक्ष दे ऊन आवश्यक ती उपाययोजना करण्यासाठी सवग ववभागप्रमुख व कायालयप्रमुख याांना पुन्हा
सूचना दे ण्यात येत आहेत. तसेच, सदर सूचना आपल्या ववभागाच्या वनयांत्रणाखालील सवग
कायालयाांनादे खील दे ण्यात याव्यात. नैसर्गगक आपत्तींसांदभातील उपाययोजनाांसांदभात तसेच इतर सवग
क्षेत्रातील मावहतीसांदभात नागरीकाांना द्यावयाच्या सूचना मराठी भाषेत वदल्यास स्थावनक लोकाांना
मावहती नीट समजेल व त्याांच्याकडू न योग्य प्रकारे सूचनाांचे पालन केले जाईल.
3.

मांत्रालयीन स्तरावरील काही ववभागाांमाफतगत वटप्पण्या, शासन वनणगय/ पवरपत्रके इांग्रजी भाषेत

तयार करण्यात येतात. ही बाब सांबांवित ववभागाांच्या यापुवी वनदशगनास आणली आहे. तसेच काही
ववभागाांची व त्या अांतगगत कायालयाांची सांकेतस्थळे केवळ इांग्रजीत असल्याचेही वनदशगनास आले आहे.
बऱ्याच महानगरपावलकाांकडू न अजग/नमुने/नोटीस/पत्र इत्यादी व्यवहार अद्यापही इांग्रजीत होत
असल्याबाबतची बाब लोकप्रवतवनिींनी सभागृहात वनदशगनास आणली आहे.

त्यामुळे सवग

महानगरपालीका/नगरपवरषदा याांनी वारांवार लागणारे प्रमाणअजग / नोटीशीचे नमुने, दां डात्मक पावत्या
याांचा अनुवाद भाषा सांचालनालयाकडू न मराठी भाषेत करून घेऊन त्याचा प्राथम्याने वापर करावा.
पृष्ठ 4 पैकी 2
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यासाठीच्या कडक सूचना नगर ववकास ववभागाने सांबांविताांना द्याव्यात. बऱ्याच ववभागाांकडू न
केंद्रशावसत योजनाांच्या मागगदशगक सूचना, जावहराती व घोषवाक्ये इत्यादी या केंद्रशासनाकडू न
वदलेल्या नमून्यात इांग्रजी ककवा कहदी भाषेत जशाच्या तशा छापण्यात येतात. ववशेषत: आरोग्य, वशक्षण,
कृवष, स्वच्छता, ग्रामववकास व वनवडणुक इत्यादीबाबतच्या योजनाांसांदभातील मावहती लोकाांपयगत
पोहोचववण्याकरीता ती स्थावनक भाषेतून म्हणजे मराठीतून दे ण्याबाबत सांबांवित ववभागाांनी कटाक्षाने
काळजी घ्यावी. तसेच केंद्रशासनाकडू न ककवा अन्य कोणत्याही मागाने इतर भाषेत प्राप्त होणाऱ्या
योजनाांच्या मावहतीबाबतचे दस्तावेज सांबांवित ववभागाने मराठी भाषेत अनुवादीत करावेत व
सवगसामान्याांपयंत पोहोचवावेत, जेणेकरुन स्थावनक लोकाांना शासनाच्या योजनाांचा लाभ घेता येईल.
2.

वर्गजत प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत सांयुक्तीक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर

करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अविकारी व कमगचारी याांच्यासांदभात सामान्य प्रशासन ववभागाच्या
वद. 18 जुल,ै 1986 च्या शासन वनणगयान्वये अनुक्रमे लेखी ताकीद दे णे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे,
ठपका ठे वणे व एका वषाकरीता पुढील वेतनवाढ रोखणे इ. कारवाई करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या
आहेत. या सूचनाांची अांमलबजावणी काटे कोरपणे करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सवग कायालय व
ववभागप्रमुखाांना दे ण्यात येत आहेत.
सदर पवरपत्रक महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202001291201287833 असा आहे. हा आदेश
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Rajashri
Uday
Bapat

Digitally signed by Rajashri
Uday Bapat
DN: CN = Rajashri Uday
Bapat, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government
Of Maharashtra, OU = Marathi
Language Department
Date: 2020.06.29 13:17:16
+05'30'

( राजश्री बापट )
कायासन अविकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल याांचे सवचव

2)

मा. मुख्यमांत्री याांचे सवचव

3)

मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव

2)

मा.मांत्री, मराठी भाषा याांचे स्वीय सहायक

0)

मा. ववरोिी पक्ष नेते, वविानसभा/वविानपवरषद याांचे खाजगी सवचव

1)

सवग सदस्य, महाराष्ट्र वविानमांडळ (वविानपवरषद/वविानसभा), मुांबई

7)

सवमती प्रमुख, मराठी भाषा सवमती, महाराष्ट्र वविानमांडळ , वविानभवन, मुांबई
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8)

मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई

9)

अपर मुख्य सवचव/प्रिान सवचव/सवचव, सवग मांत्रालयीन ववभाग

10)

सवग ववभागीय आयुक्त

11)

सवग वजल्हाविकारी

12)

सवग मांत्रालयीन ववभाग, याांना ववनांती करण्यात येते की, त्याांनी सदर पवरपत्रक त्याांच्या
अविपत्याखालील सवग ववभागप्रमुख व कायालयप्रमुख, न्यायाविकरणे, प्राविकरणे, महामांडळे
याांच्या वनदशगनास आणावे.

13)

वनवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्गनकस मागग, नवी वदल्ली

12)

प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई (पत्राने)

10)

प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मुांबई (पत्राने)

11)

प्रबांिक, लोकायुक्त/उप लोकायुक्त, मुांबई (पत्राने)

17)

प्रबांिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, मुांबई (पत्राने)

18)

सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने)

19)

सवचव, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय (वविानसभा/वविानपवरषद), मुांबई (पत्राने)

20)

राज्य वनवडणूक आयुक्त, राज्य वनवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुांबई (पत्राने)

21)

सवचव, राज्य मावहती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुांबई (पत्राने)

22)

महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुांबई

23)

महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, नागपूर

22)

अविदान व लेखा अविकारी, मुांबई

20)

वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई

21)

महासांचालक, मावहती व जनसांपकग सांचालनालय, मुांबई

27)

भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांद्रे (पूव)ग , मुांबई

28)

सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्गमती मांडळ, मुांबई

29)

सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई

30)

सांचालक, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई

31)

वनवडनस्ती भाषा-2
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