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शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर 
करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाांकः मभावा-2018/प्र.क्र.47/भाषा-2 
     नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला,   

             मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक,                                                                              
मांत्रालय, मुांबई-400 032 

तारीख: 07 मे, 2018 
वाचा :-  

1) सामान्य  प्रशासन  ववभाग  शासन  पवरपत्रक  क्र.  मभावा - 1079 /28,  वद. 22.01.1979 
2) सामान्य प्रशासन ववभाग शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-1080/प्र.क्र.54/20,                             

वद. 18.05.1982 
3) सामान्य प्रशासन ववभाग शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-1085/प्र.क्र.95/20,                              

वद. 04.06.1985 
4) सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनर्गय क्रमाांक मभावा-1086/432/प्र.क्र.161/86/वीस-ब, 

वद. 18.07.1986 
5) सामान्य प्रशासन ववभाग शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-2010/प्र.क्र.75/वीस-ब,                              

वद. 14.07.2010 
6) मराठी भाषा ववभाग शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-1011/प्र.क्र 78/2011/भाषा-2,                          

वद. 10.05.2012. 
7) मराठी भाषा ववभाग शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-1013/57/82/प्र.क्र. 9/2013/भाषा-2, 

वद. 29.01.2013  
8) मराठी भाषा ववभाग शासन वनर्गय क्र. मभावा-2015/प्र.क्र36/भाषा-2, वद. 28.04.2015 . 

 

प्रस्तावना :- 
 

महाराष्ट्र राजभाषा अविवनयम, 1964 अन्वये वद. 26, जानेवारी, 1965 पासून महाराष्ट्र राज्याची 
राजभाषा म्हर्नू देवनागरी वलपीतील मराठी भाषेचा अांगीकार करण्यात आला. तसेच सदर 
अविवनयमाांतगगत महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जजत प्रयोजने) वनयम 1966, वद. 30 एवप्रल, 1966 च्या 
अविसूचनेन्वये अांमलात आले आहेत. सदर वनयमात नमूद केलेली वर्जजत प्रयोजने वगळता सवग शासकीय 
प्रयोजनाांकवरता मराठी भाषा वापररे् वद. 01 मे, 1966 पासून अवनवायग करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
मांत्रालयीन ववभाग/राज्य शासकीय कायालये / शासन अांगीकृत व्यवसाय ( मांडळे/ महामांडळे/प्राविकररे्) 
/ शासकीय उपक्रम याांमिील व त्याांच्या वनयांत्रर्ाखालील कायालयाांतील अविकारी/कमगचारी याांनी 
वर्जजत प्रयोजने वगळता सवग शासकीय कामकाजासाठी मराठी भाषेचा वापर कररे् आवश्यक आहे. 
त्यानुसार शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याबाबत वळेोवळेी पवरपत्रके, शासन वनर्गय, आदेश 
काढून शासनाच्या भाषाववषयक िोरर्ाबाबत वनदेश देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या 
रौप्यमहोत्सवी वषापयंत म्हर्जेच वद. 01 मे, 1985 पयंत वर्जजत प्रयोजने वगळता सांपूर्ग शासकीय 
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कामकाज मराठी भाषेतून कराव,े असे उविष्ट्ट ठरववण्यात आले होते. तथावप, अजूनही राज्य शासनाच्या 
सवग कायालयात मराठी भाषेचा वापर 100 % केला जात नसल्याने, राज्य मांवत्रमांडळामध्ये याबाबत 
झालेल्या चचेमध्ये शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासांदभात शासनस्तरावरुन 
वळेोवळेी वदलेल्या सूचना सवग ववभागाांना पुन:श्च देण्याबाबत वनदेश वदले आहेत. शासकीय  
कामकाजातील मराठीच्या वापराबाबत वविानमांडळाच्या अविवशेनामध्ये  वारांवार प्रश्न, सूचना, चचा  
उपस्स्थत केल्या जातात. तसेच या सांदभात वारांवार तक्रार अजग आपले सरकार, मावहतीचे अविकार 
इत्यावद माध्यमातून मोठया प्रमार्ावर प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा  
वापर करण्यासांदभात आजतागायत शासन स्तरावरुन वनगगवमत केलेले आदेश, पवरपत्रके, शासन वनर्गय 
इत्याददतील तरतुदी सवग ववभागाांच्या पुन:श्च वनदशगनास आर्ण्याच्या अनुषांगाने सदर तरतुदी 
एकवत्रतवरत्या सवग ववभागाांच्या वनदशगनास आर्ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन होता.   
 

शासन पवरपत्रक :-  
महाराष्ट्र राजभाषा अविवनयम, 1964 नुसार  मांत्रालयीन ववभाग व त्याांच्या वनयांत्रर्ाखालील 

ववभागीय व राज्यशासनाची सवग कायालये याांच्यामार्ग त वर्जजत प्रयोजने वगळता सवगसामान्य जनतेशी 
करण्यात येर्ारा सवग पत्रव्यवहार व इतर कायालयीन कामकाज मराठी भाषेतून कररे् अवनवायग 
आहे.याबाबत शासनाने वळेोवळेी शासन वनर्गय,पवरपत्रके याव्दारे यापूवीच सचूना वदल्या आहेत. तसेच 
आता राजभाषा मराठीतून कामकाज सक्षमपरे् व अविकाविक पवरर्ामकारकवरत्या करण्याकवरता राज्य 
ववविमांडळाच्या दोन्ही सभागृहाांच्या सन्माननीय सदस्याांचा समावशे असलेल्या “मराठी भाषा सवमती” ची 
स्थापना करण्यात आली आहे. या सवमतीच्या कामकाजाला प्रारांभ झाला असून, शासकीय व  
वनमशासकीय कायालयाांमध्ये राजभाषा मराठीच्या वापराचा  आढावा घेऊन राज्य शासनाला सूचना देरे् 
आवर् उपाययोजना सुचववरे् हा सवमतीचा मुख्य उिेश आहे. यापुढे सदर  सवमतीच्या कायगकक्षनुेसार 
सवमतीकडून राज्यशासनाच्या कायालयाांची पाहर्ी करण्यात येईल व सवमतीच्या अहवालाच्या अनुषांगाने 
यथायोग्य कायगवाही करण्यात येईल. सवमतीने ववभागाांतगगत केलेल्या प्राथवमक तपासर्ीनांतर पुढील 
सूचना केल्या आहेत :- 

अ)  प्रत्येक ववभागात एक “मराठी भाषा दक्षता अविकारी” नेमावा. हा अविकारी आपल्या 
कायालयात मराठी भाषेचा वापर होतो दकवा कसे याची तपासर्ी करील.  (सदर मराठी भाषा 
अविकाऱ्याची नेमर्कू  ववभागाांतगगत कायगरत अविकाऱ्याांमिून करुन त्याांच्याकडे ही जबाबदारी 
सोपवावी. ) 

ब) प्रत्येक ववभागाने आपल्या ववभागाांतगगत राबववण्यात येर्ाऱ्या शासकीय योजनाांची नाव े मराठी 
भाषेत असल्याची दक्षता घ्यावी. 

 

2. राज्य शासनाांतगगत सवग कायालयाांनी प्रशासनातील मराठी वापराच्या कामास गती देण्याच्या 
दृष्ट्टीने  वविानमांडळातील मराठी भाषा  सवमतीच्या उपरोक्त सूचनाांची तात्काळ  अांमलबजावर्ी करावी.         
महाराष्ट्र राजभाषा अविवनयम 1964 नुसार राजभाषा मराठीचा प्रशासन स्तरावरील वापर वृदिंगत व्हावा 
याकवरता शासनाने वळेोवळेी वनगगवमत केलेल्या आदेशाांच्या अनुषांगाने राज्यशासनाांतगगत सवग 
कायालये/महामांडळे याांना  प्रशासवनक व्यवहारात मराठीचा सक्षमपरे् वापर करण्याकवरता पुढील सूचना 
पुन:श्च देण्यात येत आहेत.  
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सवगसािारर् सूचना  
 

1) शासनाकडून वगेवगेळया योजना राबववल्या जातात. सदर शासकीय योजनाांची मावहती 
जनसामान्याांना देताना वा त्यासांदभात चचा करताांना तसेच  दूरध्वनीवर बोलताांना सवग 
सांबांवित  शासकीय अविकारी/कमगचारी याांनी मराठी भाषेचा वापर कररे् बांिनकारक  आहे.  

2) ववरष्ट्ठ अविकाऱ्याांनी सभते भाषर् करताांना अथवा  बठैकीत बोलताांना  मराठी भाषेचा वापर 
कररे् अवनवायग आहे.  

3) मांवत्रमांडळ बैठक व ववरष्ट्ठ स्तरावर होर्ाऱ्या तत्सम बैठकीत सादरीकरर् (Presentation ) 
करताांना दशगववण्यात येर्ारी मावहती प्रामुख्याने मराठीतून असावी.  

4) मांत्रालयीन ववभागाांनी व त्याांच्या वनयांत्रर्ाखालील ववभागीय व इतर कायालयाांनी सवगसामान्य 
जनतेशी होर्ारा सवग पत्रव्यवहार व इतर कायालयीन कामकाज मराठीतून करण्याची 
खबरदारी घ्यावी. प्रत्येक ववभागातून सवग सामान्याांपयगत जार्ारे सवग नमुने, पत्रके, परवाने, 
इत्यावद तसेच, कायालयाांतगगत वापरल्या जार्ाऱ्या सवग प्रकारच्या नोंदवह्या, प्रमार् नमुने,  
प्रपत्रे,  ववभागीय वनयमपुस्स्तका, सवग  प्रकारच्या वटप्पण्या, नस्त्या व पत्रव्यवहार याांवरील 
शेरे/अवभप्राय, शासनाची िोररे्,  आदेश, अविसूचना, प्रारुप वनयम, शासन वनर्गय, 
पवरपत्रके, अहवाल, बैठकाांची कायगवृत्ते तसेच सांकेतस्थळे, इत्यावद मराठी भाषेत असरे् 
आवश्यक आहे. राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात सांपूर्गपरे् वापर होण्यासाठी 
मांत्रालयातील वनरवनराळया ववभागातील सवचव/मांत्री अशा ववरष्ट्ठ  स्तरावर वदले जार्ारे 
शेरे, वटप्पण्या व आदेश जार्ीवपूवगक मराठी भाषेतून असावते. मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांनी 
आपल्याकडे येर्ारी सवग प्रकररे् मराठीतून असावीत असा  आग्रह िरावा.  

5) कायालयातील नामर्लकावर अथवा पत्रव्यवहारावर एखादी व्यक्ती/अविकारी/कमगचारी 
याांचे नाव मराठी भाषेत वलवहताना इांग्रजी आद्याक्षराांचे मराठीत भाषाांतर न करता  ती 
मराठीतूनच वलहावीत. (उदा :- एच.एन.आपटे असे न वलवहता ह.ना. आपटे असे वलहाव.े)  
पदनामाचा उल्लेखही मराठी भाषेत असावा. तसेच, अविकारी/कमगचारी याांनी मराठी भाषेतील 
वटप्पर्ी, आदेश, शासन वनर्गय, पवरपत्रके, अविसचूना व इतर पत्रव्यवहार याांवर रोमन 
वलपीत इांग्रजीमध्ये सह्या न करता देवनागरी वलपीत मराठीत सह्या कराव्यात.   

6) शासकीय कायालयातून लावलेल्या पाट्या, र्लक मराठीतून असावते, तसेच शासकीय 
कामकाजात पत्रव्यवहारामध्ये/वनमांत्रर्पवत्रकेमध्ये आवर् इतर बाबींसांदभात रेल्व ेस्थानके, 
गावाांची नाव ेयाांच्या नावाचा उल्लेख करताना मराठी भाषेत देवनागरी वलपीत नाव ेवलहावीत. 
(उदा : - बाांद्रा असे नाव न वापरता वाांदे्र हे मूळ मराठी नाव वापराव.े  सायन असे नाव न 
वापरता शीव हे मूळ मराठी नाव वापराव.े)  

7) राज्य शासनाचे सवग ववभाग व त्याअांतगगत असलेली सांचालनालये, महामांडळे, शासकीय 
उपक्रम याांच्यामार्ग त आयोवजत करण्यात येर्ाऱ्या समारांभाांची वनमांत्ररे् मराठी भाषेत असरे् 
आवश्यक आहे. क्ववचत प्रसांगी आवश्यक असल्यास, मराठी आवर् इांग्रजी दोन्ही भाषेतून 
वनमांत्रर् पवत्रका असावी.  
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8) राज्य शासकीय कायालयातून वदल्या जार्ाऱ्या  जावहराती व वनववदा  वकमान दोन मराठी 
वतगमानपत्रातून प्रवसिं कररे् आवश्यक आहे. तसचे, मराठी वृत्तपत्रात वदल्या जार्ाऱ्या 
शासकीय व वनमशासकीय कायालयाांच्या आवर् मांडळाांच्या व महामांडळाांच्या जावहराती व 
वनववदा मराठी भाषेत प्रवसध्द कररे् आवश्यक आहे. 
 

9) राज्य शासकीय कमगचाऱ्याांच्या ववभागीय परीक्षा तसेच पदभरतीसाठी शासकीय व 
वनमशासकीय कायालयाांमार्ग त आवर् मांडळाांमार्ग त व महामांडळामार्ग त घेतल्या जार्ाऱ्या 
स्पिा परीक्षा मराठीतून घेरे् आवश्यक आहे. जर काही परीक्षार्थ्यांनी इांग्रजीतून उत्तर देण्याची 
परवानगी मागीतली असेल तर अशी परवानगी प्रत्येक बाबतीत गुर्ावगुर्ाांचा ववचार करुन 
ववभागप्रमुखाांना देता येईल.  
 

10) राज्य शासनाच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या शासकीय सवमत्या व अभ्यासगट (वर्जजत 
प्रयोजनाांतगगत येर्ाऱ्या सवमत्या व अभ्यासगट वगळून)  याांनी त्याांचे कामकाज काटेकोरपरे् 
मराठी  भाषेतून कराव ेव आपला अहवाल मराठी भाषेत शासनास सादर करावा. 

 

11) शासनाच्या सांकेतस्थळावर वळेोवळेी प्रवसिं केली जार्ारी मावहती मराठी भाषेतून असावी. 
तसेच राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय स्तरावर ववभागाची मावहती सवांच्या वनदशगनास आर्रे् 
आवश्यक वाटत असल्यास सांकेतस्थळावर ती केवळ इांग्रजी भाषेत न ठेवता मराठी व इांग्रजी 
अशा दोन्ही भाषेत मावहती प्रवसिं करावी.  

12) वर्जजत प्रयोजने वगळता, अन्य सवग प्रकरर्ी शासनातरे् वजल्हास्तरीय व इतर दुय्यम 
न्यायालयात दाखल करण्यात येर्ारे दाव े मराठी भाषेतून दाखल करण्यात यावते. 

13) प्रादेवशक पवरवहन कायालयाांतगगत वाहतुक पोलीस याांच्याकडून वाहतुकीचे वनयम 
तोडल्यानांतर देण्यात येर्ाऱ्या दांड वसूलीच्या पावत्या, ववववि परवाने तसेच शासकीय उद्याने 
/पयगटन स्थळे इत्यादी वठकार्ी  आकरण्यात येर्ाऱ्या प्रवशे शुल्काच्या पावत्या प्राथम्याने 
मराठी भाषेतून देण्याबाबत सांबांवित ववभागाने दक्षता घ्यावी. 

 

अविकारी/कमगचारी याांच्या प्रवशक्षर्ाबाबत सूचना :- 
 

1) वटप्पर्ी/पत्रलेखन याकवरता प्रमार्भाषेचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्ट्टीने, राज्य प्रवशक्षर् 
िोरर्ानुसार अविकारी/कमगचारी याांना देण्यात येर्ाऱ्या सेवाप्रवशेोत्तर पायाभतू/उजळर्ी 
प्रवशक्षर् कायगक्रमाांतगगत भाषेबाबतच्या प्रवशक्षर्ाचा स्वतांत्रपरे् समावशे करण्यात यावा.  
 

2) प्रस्तुत कायालयीन प्रवशक्षर्ानांतर घेण्यात येर्ाऱ्या परीक्षाांमिील प्रश्न मराठीतून असावते. तसेच 
उत्तरेही मराठीतूनच वलवहली जातील यादृष्ट्टीने प्रवशक्षर्ाच्या अभ्यासक्रमाची आखर्ी करावी.  
 

 
मावहती आवर् तांत्रज्ञान ववभागाशी सांबांवित सूचना :- 
 

1) आिुवनक तांत्रज्ञानाचा वापर करुन मावहती आवर् तांत्रज्ञान ववभागाने जनसामान्याांना उपलब्ि 
करुन वदलेल्या मावहती अविकार, आपले सरकार, ई-वनववदा इत्यावद ऑनलाईन सेवा/पोटगल 
मराठी भाषेत उपलब्ि असरे् आवश्यक आहे. 
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2) शासकीय कमगचाऱ्याांसाठी  ई-ऑवर्स अांतगगत रजा (ई-वलव्ह), हजेरीपत्रक (बायोमॅरीक)  इत्यावद 
सांदभात उपलब्ि केलले्या सुवविा मराठीतून उपलब्ि असाव्यात.     

3) िावरका व्यवस्थापन प्रर्ालीमध्ये (र्ाईल मॅनेजमेंट वसस्स्टम) िावरका अपलोड करताना वतचा 
ववषय व क्रमाांक इांग्रजीमध्ये  करावा लागतो. सदर सुवविा  मराठी भाषेत  उपलब्ि असरे् 
आवश्यक आहे. 

 

3.   शासन अविक लोकावभमुख होण्याच्या दृष्ट्टीने दैनांवदन शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा 
वापर कररे् सोपे जाव ेव मराठी भाषा शासन व्यवहाराची भाषा म्हर्नू प्रशासनात वापरण्याकवरता मराठी 
भाषा ववभागाांतगगत कायालयाांकडून प्रकावशत केलेल्या ववववि शब्दकोश/पवरभाषा कोश यासारख्या 
सािनसामुग्रीची सववस्तर मावहती व त्याच्या उपलब्िते बाबतचा तपशील सोबतच्या प्रपत्र 1 ते 2 मध्ये 
नमूद केला आहे. अभ्यासकाांनी तसेच अविकारी/कमगचारी याांनी याचा यथायोग्य वापर करावा. 
 

4.        शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर सुरु होऊन 50 वषांहून अविक कालाविी झाला असला 
तरी, अद्यापही काही ववभागाांकडून वटप्पण्या, शासन वनर्गय, पवरपत्रके इांग्रजीतून तयार केली जातात, 
अविकारी/कमगचारी याांच्या प्रवशक्षर् काळातील व सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षाांच्या प्रश्नपवत्रकाांमध्येही इांग्रजीचा 
वापर करण्यात येतो अस ेवनदशगनास येत आहे. प्रत्यके ववभागामार्ग त 100 % कामकाज मराठीतच केले 
जारे् अपेवक्षत आहे. भाषा सांचालनालयाकडून  वारांवार सूचना देऊनही वर्जजत प्रयोजनात न मोडर्ाऱ्या 
कामकाजातही सांयुस्क्तक कारर् नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्यासांदभात जे अविकारी / 
कमगचारी टाळाटाळ करतील त्याांचेववरुिं वशस्तभांगाची कारवाई करण्याबाबत यापूवीच                               
वद. 18 जुल,ै 1986 च्या (प्रपत्र-3) शासन वनर्गयान्वये सववस्तर आदेश देण्यात आले आहेत.  (सुलभ 
सांदभासाठी सोबत शासन वनर्गयाची प्रत जोडण्यात येत आहे.) तरी सवग वनयांत्रक अविकाऱ्याांनी सदर 
सूचनाांची काटेकोरपरे् अांमलबजावर्ी करावी. 

 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201805071735086033 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 
                                                                                               ( भषूर् गगरार्ी ) 
                  प्रिान सवचव, महाराष्ट्र शासन 

   प्रत, 
1)        मा. राज्यपाल याांचे सवचव 
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे सवचव 
3) मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव 
4) मा.मांत्री, मराठी भाषा याांचे स्वीय सहायक 

Digitally signed by Bhushan 
Ashok Gagrani 
Date: 2018.05.10 15:43:24 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) मा. ववरोिी पक्ष नेते, वविानसभा/वविानपवरषद याांचे खाजगी सवचव 
6) सवग सदस्य, महाराष्ट्र वविानमांडळ (वविानपवरषद/वविानसभा), मुांबई 
7) सवमती प्रमुख, मराठी भाषा सवमती, महाराष्ट्र वविानमांडळ , वविानभवन,  मुांबई 
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, न्यायाविकररे्, प्राविकररे्, 

महामांडळे इ. याांच्या वनदशगनास आर्ाव.े 
13) वनवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्जनकस मागग, नवी वदल्ली 
14) प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई (पत्राने) 
15)  प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मुांबई (पत्राने) 
16)  प्रबांिक, लोकायुक्त/उप लोकायुक्त, मुांबई (पत्राने) 
17)  प्रबांिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरर्, मुांबई (पत्राने)  
18)  सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने) 
19)  सवचव, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय (वविानसभा/वविानपवरषद), मुांबई (पत्राने) 
20) राज्य वनवडर्कू आयुक्त, राज्य वनवडर्कू आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुांबई 

(पत्राने) 
21) सवचव, राज्य मावहती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुांबई (पत्राने) 
22) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मुांबई 
23)  महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-2, नागपूर 
24)  अविदान व लेखा अविकारी, मुांबई 
25)  वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई  
26)  महासांचालक, मावहती व जनसांपकग  महासांचालनालय, मुांबई  
27)  भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांदे्र (पूवग), मुांबई 
28)  सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्जमती मांडळ, मुांबई 
29)  सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् सांस्कृती मांडळ, मुांबई 
30)  सांचालक, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई 
31)  वनवडनस्ती भाषा-2. 
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           शासन पवरपत्रक क्र. मभावा-2018/प्र.क्र.47/भाषा-2, वद. 07 मे, 2018 सोबतचे सहपत्र 
 
 

प्रपत्र 1 
 मराठी भाषा ववभागाांतगगत कायालयाांनी मराठीच्या प्रशासवनक वापरासाठी प्रकावशत केलेले 
ववववि शब्दकोश व पवरभाषा कोश व अन्य प्रकाशने याांची यादी :- 
 

अ) भाषा सांचालनालय, मुांबई 
अ .क्र.  प्रकाशनाचे नाव ववैशष्ट्ट्ये 

1.  शासन व्यवहार शब्दावली             
(मराठी x इांग्रजी) 

  सोबतची सवग प्रकाशने शासकीय मुद्रर्ालयात 
उपलब्ि आहेत. तसेच भाषा सांचालनालयाच्या 
सांकेतस्थळावरही उपलब्ि करुन देण्यात आली 
आहेत.  
         तसेच अ.क्र. 1 ते 4 येथील प्रकाशने ही 
दैनांवदन प्रशासनात वारांवार लागर्ारी प्रकाशने 
आता भ्रमर्ध्वनी उपयोजक (मोबाईल ॲप) च्या 
स्वरुपात  उपलब्ि असून, हे उपयोजक  
https://play.google.stre/apps/details,id-
gov.maharashtra.shabadkoshapp या 
दुव्यावर  मोर्त उपलब्ि आहे. हे उपयोजक 
आपल्या भ्रमर्ध्वनीवर स्थावपत करुन 
आपल्याला प्रशासवनक वापरातील  मराठी -
इांग्रजी दकवा इांग्रजी - मराठी असे शब्द तात्काळ 
वमळू शकतात. 
          ववववि ववषय/ताांवत्रक सांकल्पना याकवरता 
ववववि ववषयाांच्या पवरभाषा कोशाची मदत घेता 
येऊ शकते. सदर सवग पसु्तके/कोश शासकीय 
मुद्रर्ालयाांमध्ये उपलब्ि आहेत. 

2.  प्रशासन वाक्प्रयोग 
3.  कायगदर्जशका  
4.  न्याय व्यवहार कोश 
5.  प्रशासवनक लेखन 
6.  प्रमार्लेखन वनयमावली  
7.  ववत्तीय शब्दावली 
8.  पदनाम कोश  
9.  राजभाषा पवरचय  
10.  राजभाषा पवरचय (कायगरुप व्याकरर्) 
11.  भारताचे सांवविान (इांगजी/मराठीसह 

एकवत्रत) 
12.  मराठी लघुलेखन मागगदर्जशका  
 ववववि ववषयाांचे पवरभाषाकोश  
13.  ग्रांथालय पवरभाषा कोश 
14.  गवर्तशास्त्र पवरभाषा कोश 
15.  समाजशास्त्र पवरभाषा कोश  
16.  तत्वज्ञान व तकग शास्त्र पवरभाषा कोश 
17.  वावर्ज्यशास्त्र पवरभाषा कोश 
18.  रसायनशास्त्र पवरभाषा कोश 
19.  भशूास्त्र पवरभाषा कोश 
20.  शारीर पवरभाषा कोश  
21.  वशक्षर्शास्त्र पवरभाषा कोश 
22.  यांत्र अवभयाांवत्रकी पवरभाषा कोश 
23.  स्थापत्य अवभयाांवत्रकी पवरभाषा कोश 
24.  भौवतकशास्त्र पवरभाषा कोश  
25.  ववद्यतु अवभयाांवत्रकी पवरभाषा कोश 
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26.  कृवषशास्त्र पवरभाषा कोश 
27.  जीवशास्त्र पवरभाषा कोश 
28.  शरीरक्रीया शास्त्र पवरभाषा कोश 
29.  राज्यशास्त्र पवरभाषा कोश 
30.  सावहत्य समीक्षा पवरभाषा कोश 
31.  लोकप्रशासन  पवरभाषा कोश 
32.  अथगशास्त्र पवरभाषा कोश 
33.  िातुशास्त्र पवरभाषा कोश 
34.  मानसशास्त्र पवरभाषा कोश 
35.  व्यवसाय व्यवस्थापन पवरभाषा कोश 
36.  सांख्याशास्त्र पवरभाषा कोश 
37.  औषिशास्त्र पवरभाषा कोश 
38.  भाषा ववज्ञान व वाङ्मयववद्या पवरभाषा 

कोश  
39.  भगूोलशास्त्र पवरभाषा कोश 
40.  ववकृवतशास्त्र  पावरभावषक शब्दावली 
41.  वृत्तपत्रववद्या पवरभाषा कोश 
42.  न्यायवदै्यक व ववषशास्त्र पवरभाषा कोश 
43.  भौवतकशास्त्र पावरभावषक शब्दावली 

(मराठी x इांग्रजी) 
44.  कृवषशास्त्र पावरभावषक शब्दावली   

(मराठी x इांग्रजी) 
 
ब) महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् सांस्कृती मांडळ :- 

अ .क्र.  प्रकाशनाचे नाव ववैशष्ट्ट्ये 
1.    शासन शब्दकोश:- पवहला खांड (अ ते औ) या कायालयाकडून प्रामुख्याने ववववि 

ववषयाांचे वाङ्मयीन प्रकल्प हाती 
घेण्यात येतात. मांडळाने भाषापे्रमी/ 
अभ्यासक याांच्या दैनांवदन वापरासाठी 
मराठी शब्दकोशाचे 1 ते 6 खांड  
प्रवसध्द केले आहेत़. हे खांड शासकीय 
मुद्रर्ालयात उपलब्ि आहेत. 

2.  शासन शब्दकोश:- दुसरा खांड  (क ते ङ ) 
3.  शासन शब्दकोश:- वतसरा खांड (च ते ञ  आवर् ट ते र्) 
4.  शासन शब्दकोश:-चौथा खांड (त ते न) 
5.  शासन शब्दकोश:- पाचवा खांड (प ते म) 
6.  शासन शब्दकोश:- सहावा खांड (य ते ज्ञ) 
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क) महाराष्ट्र राज्य ववश्वकोश वनर्जमती मांडळ :- 
अ .क्र.  प्रकाशनाचे नाव ववैशष्ट्ट्ये 
 मराठी ववश्वकोश  

(मराठी वर्गमालेनूसार “अ ते ज्ञ” पयंत एकुर् 20 
खांड) 

एनसायक्लोवपडीया विटावनकाप्रमारे् सवग 
ववषयातील ज्ञान मराठीत आर्ण्यासाठी 
तकग तीथग लक्ष्मर्शास्त्री जोशी याांच्या 
अध्यक्षतेखाली वद. 2 जानेवारी, 1962 
पासून ववश्वकोशाचे काम सुरू करण्यात 
आले. वाचकाांसाठी हा उपयुक्त सांदभगग्रांथ 
असून याचे एकूर्  20 खांड प्रवसध्द करण्यात 
आले आहेत. वलखीत खांडाची ववक्री 
शासवकय मुद्रर्ालयाव्दारे होत आहे. तसेच 
आता हे सवग खांड सांकेतस्थळ व भ्रमर्ध्वनी 
उपयोजकाच्या (मोबाईल ॲप) स्वरुपात 
मोर्त उपलब्ि आहेत. हे उपयोजक गुगल 
प्ले स्टोअर वरुन ववनामुल्य स्थावपत 
(डाऊनलोड) करता येईल. हे उपयोजक  
ॲन्रॉइड, आय र्ोन या मोबाईल 
प्रर्ालीमध्ये वापरता येते. हे उपयोजक (ॲप) 
सवगसामान्य वाचक / प्रशासनातील 
अविकारी / कमगचारी याांच्याकरीता उपयुक्त 
आहे. 

 
ड) राज्य मराठी ववकास सांस्था:- 

राज्य मराठी ववकास सांस्था या कायालयाकडुन सवग राष्ट्रीय /आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील भाषा 
ववज्ञान ववषयक उपक्रम हाताळण्यात येतात. या कायालयाने मराठी भाषेतून अनेक सांशोिनात्मक लेखन 
प्रकल्प पूर्ग केले. भाषा ववषयक पुढील पुस्तके सांस्थेने प्रकावशत केली आहेत. 

अ .क्र.  प्रकाशनाचे नाव सांपादन ववैशष्ट्ट्य े
1. शालेय मराठी  शब्दकोश श्री. वसांत आबाजी डहाके 

व श्री. वगरीश पतके 
भाषा लेखनासाठी सांस्थेची प्रस्ततु प्रकाशने 
अवतशय उपयुक्त असल्याने याचा लाभ सवग 
अविकारी / कमगचारी  याांनी घ्यावा. सदर पसु्तके 
सांस्थेच्या कायालयात उपलब्ि आहेत.  
सांस्थेचा पत्ता 
राज्य मराठी ववकास सांस्था, एलवर्न्स्टन ताांवत्रक 
ववद्यालय इमारत, 3, महापावलका मागग, 
िोबीतलाव, मुांबई-400001 

2. मराठी लेखन मागगदर्जशका श्रीमती यास्स्मन शेख 

 



Action as at 'A' above वरील 'अ' प्रमाणे कार्यवाही करावी approved as per remarks in 
the margin

समासातील शेऱर्ाांनसुार मान्र् 

action may be taken as 
proposed

प्रस्ताववत केल्र्ाप्रमाणे कार्यवाही 
करावी

approved as proposed प्रस्ताववत केल्र्ाप्रमाणे मान्र्

action taken on  -- वर कार्यवाही केली approved sample (A.S.) मान्र् नमनुा
additional charge अवतवरक्त कार्यभार arbitrary action स्वेच्छानसुारी कारवाई 
adjustment by transfer खातेबदलाने समार्ोजन area rectification क्षेत्र दरुूस्ती
administrative approval प्रशासकीर् मान्र्ता (प्र. मा.) as a matter of fact वस्ततु:
administrative approval may 
be obtained

प्रशासकीर्  मान्र्ता वमळवण्र्ात 
र्ावी

as a special case खास बाब म्हणनू

administrative improvement, 
composition and procedure

प्रशासकीर् सधुारणा, रचना व 
कार्यपद्धती

as a temporary measure तात्परुता उपार् म्हणनू

administrative information प्रशासकीर् मावहती as early as possible शक्र्तो लवकर
admissible under rule वनर्मानसुार  अनजेु्ञर् as for as possible & 

convenient
शक्र् आवण सोर्ीस्कर असेल 
त्र्ाप्रमाणे

admit an appeal अपील दाखल करून घेणे as for as practicable व्र्वहार्य असेल वततपत
after hearing the person 
concerned

सांबांवधत व्र्क्तीचे म्हणणे 
ऐकल्र्ानांतर

as proposed प्रस्ताववत केल्र्ाप्रमाणे

annual industrial survey वार्षिक उद्योग पाहणी as revised सधुारल्र्ाप्रमाणे
annual property return वार्षिक मालमत् ा वववरण as soon as लवकरात लवकर
annual scheme वार्षिक र्ोजना (वनर्ोजन ववभाग) at any rate कसेही करून
appear in person जातीने हजर रहाणे at the earliest लवकरात लवकर
appointment by nomination नामवनदेशनाद्वारे वनर्कु्ती at the latest उवशरात उवशरा
appointment by promotion बढतीद्वारे वनर्कु्ती at your earliest convenience आपल्र्ा सोर्ीप्रमाणे लवकरात लवकर

appointment by selection वनवडीद्वारे वनर्कु्ती audit objection लेखापरीक्षा आक्षेप
appropriation accounts वववनर्ोजन लेखे await cases/ papers प्रवतक्षाधीन प्रकरणे/ कागदपते्र

Before due date वनर्त तारखेपवूी budget estimation allocation 
& monitoring system

अर्यसांकल्प अांदाज वनर्तवाटप  व 
सांवनर्ांत्रण र्ांत्रणा

boundary rectification हद्द दरुूस्ती budget speech cell (B.S.C.) अर्यसांकल्प भािण कक्ष (अ.भा.क.)
budget estimates कार्यक्रम अांदाजपत्रक

Calculation register number मोजणी नोंदवही क्रमाांक conciliation खचय मेळ
call information & resubmitted मावहती मागवून फेरसादर करावे confidential remarks गोपनीर् शेरे/ अवभप्रार्

calling attention notice लक्षवेधी सचूना confidential report गोपनीर् अहवाल
case file प्रकरण फाईल conservative estimate नेमस्त अांदाज
case number प्रकरण क्रमाांक consider on merit गणुवते्वरून ववचार करणे
certification sought स्पष्टीकरण मावगतले आहे contention is untenable म्हणणे असमर्यनीर् आहे
Chief Minister Charitable 
Fund (C.M.C.F.))

मखु्र्मांत्री सहार्ता वनधी (म.ुस.वन.) copy forwarded for 
information & guidance

प्रत मावहतीकवरता व मागयदशयनासाठी 
पाठववण्र्ात रे्त आहे

शासन परिपत्रक क्र. मभावा -2018/प्र.क्र.47/भाषा-2, रि. 07 मे, 2018 सोबतचे सहपत्र प्रपत्र-2

संरिप्त शेऱ्ाचंी लघुपुस्ततका

प्रशासनात विीष्ठ अरिकाऱ्ाकंडून िारिकावंि सहजपणे व वािंवाि इंग्रजीमध््े रलरहल््ा जाणाऱ्ा  शेऱ्ानंा मिाठी प्ा् उपलब्ि किण््ाच््ा 
हेतूने भाषा संचालनाल्ाने संरिप्त शेऱ्ाचंी लघुपुस्ततका त्ाि केली आहे. सिि शेिे पुढीलप्रमाणे उपलब्ि किण््ात ्ेत आहेत.



Chief Minister Secretariat 
(C.M.S.)

मखु्र्मांत्री सवचवालर् corrected copy सधुारलेली प्रत

circumstantial evidence पवरस्स्र्तीजन्र् परुावा count and survey गणना व पाहणी
compliance report (C.R.) अनपुालनाचे प्रवतवेदन counter foil स्र्ळ प्रत
compulsory retirement सक्तीची सेवावनववृत्

Date of joining रुज ूझाल् र्ाचा वदनाांक dispense with services सेवेतनू कमी करणे
demi official letter अधय शासकीर् पत्र dispense with the provision तरतदू आवश्र्क नाही असे ठरवणे
Democratic Day लोकशाही वदन dispose of वनकालात काढणे
Departmental enquiry ववभागीर् चौकशी documentary evidence 

should be called for
कागदोपत्री परुावा मागवावा

Deposit Link Insurance 
Scheme

ठेव सांलग्न ववमा र्ोजना done पणूय झाले

derogatory statement कमीपणा आणणारे ववधान draft for approval मान्र्तेसाठी मसदुा
detailed contingent bill तपशीलवार आकस्स्मकता देर्क draft may issue subject to 

approval
मान्र् झाल्र्ास मसदुा पाठवावा

discuss by required documents आवश्र्क त्र्ा कागदपत्राांसह चचा 
करावी

draft notification is in order अवधसचूनेचा मसदुा वनर्मानसुार आहे

discuss immediately तात्काळ चचा करावी draft put up for approval मसदुा मान्र्तेसाठी प्रस्ततु
dispatch रवाना करणे,वनगयवमत करणे

Electronic Statistical 
Processing Centre

इलेक्रॉवनक आकडेवारी सांस्करण 
कें द्र

explanation be called for खलुासा मागववण्र्ात र्ावा

elucidate the reasons कारणे ववशद करणे explanatory note स्पष्टीकरणात्मक  वटप्पणी / टीप
entertain an application अजय स्वीकारणे ex-post facto 

approval/sanction
कार्ोत्र मान्र्ता / मांजरुी

ephemeral roll कच्चे वटपण expressly made know स्पष्टपणे साांवगतलेले
exercise due discretion तारतम्र्बदु्धीचा वापर करणे extension of service सेवावधी वाढववणे
exercise jurisdiction क्षेत्रावधकाराचा वापर करणे extra work अवतवरक्त काम / कार्य

Fair and equitable treatment रास्त आवण न्र्ाय्र् वागणकू for further action पढुील कार्यवाहीसाठी
faulty action सदोि कार्यवाही for immediate effect तात्काळ पवरणामक करण्र्ासाठी
file closed नस्ती बांद करण्र्ात र्ावी for information and 

necessary action
मावहती व आवश्र्क कार्यवाहीसाठी

file in play चाल ूनस्ती for necessary action आवश्र्क कार्यवाहीसाठी
file not traceable फाईल सापडत नाही for onword transmission पढेु पाठववण्र्ासाठी
filed दफ्तरी दाखल for prompt action सत्वर कार्यवाहीसाठी
fit and proper र्ोग्र् व उवचत for proper action उवचत कार्यवाहीसाठी
floor space index (F.S.I.) चटईक्षेत्र वनदेशाांक for ready reference तात्काळ सांदभासाठी
follow-up action पाठपरुावा कार्यवाही , 

पाठपरुाव्र्ाची कार्यवाही
for record अवभलेखासाठी, नोंदीसाठी

for approval मान्र्तेकवरता for remarks अवभप्रार्ासाठी 
for comments टीकावटप्पणीसाठी for service and return (नोटीस) बजावून परत पाठववण्र्ासाठी

for consideration ववचारार्य for signature सहीसाठी, स्वाक्षरीसाठी
for disposal वनकालात काढणे for spot enquiry घटनास्र्ळ चौकशीसाठी
for early compliance शीघ्र अनपुालनार्य for such action as may be 

necessary
आवश्र्क त्र्ा कार्यवाहीसाठी

for expression of opinion मत व्र्क्त करण्र्ासाठी , मत 
प्रदशयनासाठी

for sufficient reasons परेुशा कारणास्तव



for favour of due consideration र्ोग्र् ववचारासाठी सादर for suggestions सचूना करण्र्ासाठी

for favour of orders आदेशासाठी सादर for sympathetic consideration सहानभुतूीपवूयक ववचारासाठी

for favour of remarks अवभप्रार्ासाठी सादर forwarded for immediate 
compliance

तात्काळ अनपुालनाकरता रवाना

General work clerk सवयसाधारण कार्य वलपीक Government Circular No. 
(G.C.N.)

शासन पवरपत्रक क्रमाांक (शा.प.क्र.)

glaring mistake ढळढळीत चकू Government Resolution 
(G.R.)

शासन वनणयर् (शा.वन.)

good and sufficient reason उवचत आवण परेुसे कारण Government Resolution No. 
(G.R.N.)

शासन वनणयर् क्रमाांक (शा.वन.क्र.)

Governement are pleased to 
order

शासनाचा आदेश आहे की

having regard to the merits of 
the case

प्रकरणाचे गणुदोि लक्षात घेता hold in abeyance आस्र्वगत ठेवणे

High level Monitoring 
Committee

उच्चस्तरीर् सां वनर्ांत्रण सवमती how the matter stands प्रकरण कोठपरं्त आले आहे

highly irregular अत्र्ांत अवनर्वमत

I agree माझी सांमती आहे, मी सहमत आहे in the near future नजीकच्र्ा भववष्र्काळात
I am directed to state that आपणास असे कळववण्र्ाचा मला 

आदेश आहे की
in view of the above वरील गोष्टी लक्षात घेता

I am to state that मला असे साांगावर्ाचे आहे की inconsistent statement ववसांगत कर्न / वनवेदन
I have satisfied myself माझे स्वत:चे समाधान झाले आहे inconsistent with the facts वस्तसु्स्र्तीशी ववसांगत 
I reiterate my former 
comments

मी आपले पवूीचेच मत पनु्हा माांडू 
इस्च्छतो

increment stopped वेतनवाढ रोखनू ठेवली

immediate action तात्काळ कार्यवाही in the interest of 
administrative convenience

प्रशासनाच्र्ा सोर्ीच्र्ा दषृ्टीने

immediate slip तात्काळ पताका information and public 
relation (I.P.R.)

मावहती व जनसांपकय  (मा. व ज.)

Implementation Officer अांमलबजावणी अवधकारी initial enquiry प्रारांवभक चौकशी
in a summary manner सांवक्षप्त रीतीने inordinate delay अमर्ाद ववलांब
in amplification of the orders 
contained in the Government 
Resolution

शासन वनणयर्ातील आदेश जास्त 
स्पष्ट करण्र्ाच्र्ा उदे्दशाने

inpartial modification अांशत: फेरफार करुन

in detail खलुासेवार; सववस्तर; ववस्ताराने; 
तपशीलवार

inspection note वनरीक्षण वटपणी

in person जातीने, जातीवनशी interim reply is put up अांतवरम उत्र प्रस्ततु केले आहे
in private खाजगी, खाजगीरीत्र्ा issue as amended दरुुस्त स्वरूपात / दरुूस्ती 

केल्र्ाप्रमाणे पाठवा
in the absence of information मावहतीच्र्ा अभावी issue as modified फेरबदल केलेल्र्ा स्वरूपात पाठवा
in the absence of proof परुाव्र्ाच्र्ा अभावी issue as redrafted पनु्हा वलवहलेल्र्ा मसदु्यानसुार पाठवा
in the due course of law रीतसर वववधक्रमानसुार issue today आज पाठवा
in the first instance सरुुवातीला, प्रर्मत:,  पवहल्र्ाप्रर्म it is quite evident हे अगदी स्पष्ट/ उघड आहे

Joining date रुज ूहोण्र्ाची तारीख judicial enquiry न्र्ावर्क चौकशी
joining report रुज ूझाल् र्ाचे प्रवतवेदन just and reasonable न्र्ाय्र् आवण वाजवी



judgment in this case has been 
reserved

र्ा प्रकरणावरील न्र्ार्वनणयर् राखनू 
ठेवला आहे

justification for the proposal प्रस्तावाचे समर्यन,  प्रस्तावाचे औवचत्र्

Keep in abeyance आस्र्वगत ठेवणे keep with the file नस्तीस जोडावे
keep in await र्ाांबवून ठेवणे, प्रवतक्षाधीन ठेवणे kindly acknowledge receipt कृपर्ा पोच द्यावी
keep in record सांग्रही ठेवावे kindly confirm कृपर्ा पषु्टी द्यावी
keep letter draft पत्र मसदुा ठेवा kindly let me know कृपा करुन मला कळवावे
keep pending प्रलांवबत ठेवणे; अवनर्षणत ठेवणे; 

र्ाांबवून ठेवणे
kindly permit कृपा करून परवानगी द्यावी

Law & order (L & O) कार्दा व सवु्र्वस्र्ा          (का. व 
स.ु)

less & more card कमी जास्त पत्रक

lay on the table of the house सभागहृासमोर ठेवणे letter section पत्र ववभाग
legislature secretariate ववधानमांडळ सवचवालर् literal translation शब्दश: अनवुाद

Maharashtra Civil Service 
Rules (M.C.S.R.)

महाराष्र नागरी सेवा वनर्म may be recorded नोंद करण्र्ात र्ावी

Maharashtra Plan Scheme 
System (M.P.S.S.)

महाराष्र र्ोजनाांतगयत र्ोजना may be rejected फेटाळण्र्ात र्ावे

mark a file to नस्तीच्र्ा नावाने अांवकत करणे may please see कृपर्ा पहावे
matter is under active 
consideration

प्रकरणावर लक्षपवूयक ववचार चाल ू
आहे

message from department ववभागाचा सांदेश

matter is under consideration प्रकरणावर ववचार चाल ूआहे misleading statement वदशाभलू करणारे कर्न / वनवेदन
may be considered ववचार करण्र्ात र्ावा mistake is regretted चकुीबद्दल खेद
may be filed नस्ती करण्र्ात र्ाव;े दप्तरदाखल 

करण्र्ात र्ावे
model code of conduct 
(M.C.C.)

आदशय आचारसांवहता

may be informed accordingly त्र्ाप्रमाणे कळवण्र्ात र्ावे

National Sample Survey राष्रीर् नमनुा पाहणी no objection certificate 
(N.O.C.)

ना हरकत प्रमाणपत्र

necessary action आवश्र्क कार्यवाही not sufficient funds अपरुी जमा
no action is necessary कोणतीच कार्यवाही आवश्र्क नाही not traceable शोध लागत नाही, सापडत नाही

no comments to make कोणतीही टीकावटप्पणी करावर्ाची 
नाही

notice of cut motion कपात सचूना

no departmental enquiry ना ववभागीर् चौकशी notice of discharge (N.O.D.) सेवामकु्ती सचूना (से.स.ू)
no exact precedent is available नेमके पवूोदाहरण उपलब्ध नाही notice of termination 

(N.O.T.)
समाप्तीची सचूना (स.स.ू)

no further action is necessary, 
file

र्ापढेु आणखी कार्यवाही आवश्र्क 
नाही, दप्तरी दाखल करावे

noting section वटप्पणी ववभाग

Obtain signature सही घ्र्ावी on public grounds सावयजवनक वहताच्र्ा दषृ्टीने 
office copy (O.C.) कार्ालर्ीन प्रत (का.प्र.) open the case खटला / प्रकरण सरुू करणे
Office of Chief Secretariat मखु्र् सवचव कार्ालर् (म.ुस.का.) organisation and method रचना व कार्यपद्धती
office to examine कार्ालर्ाने तपासावे original  file मळू नस्ती (म.ून.)
office to take action कार्ालर्ाने कार्यवाही करावी out today आजच्र्ा आज पाठवा

Paper under consideration 
(P.U.C.)

ववचाराधीन कागद (वव.का.) please put up case file प्रकरणाची नस्ती प्रस्ततु करावी

personal file वैर्स्क्तक धावरका (वै.धा.) please quote the authority कृपर्ा प्रावधकार उद्धतृ करा



place under suspension वनलांबनाधीन ठेवणे please see भेटावे
plan information system र्ोजना मावहती प्रणाली (र्ो.मा.प्र.) please send reply कृपा करुन उत्र पाठवावे
please acknowledge receipt पोच द्यावी please speak समक्ष बोलावे, कृपर्ा बोला
please check कृपर्ा तपासावे please take action कृपर्ा कार्यवाही करावी
please consider & put up कृपर्ा ववचार करा आवण सादर करा preliminary enquiry प्रारांवभक चौकशी

please diaries दैवनकीत नोंद घ्र्ा Principal Secretary & Chief 
Protocol Officer

प्रधान सवचव व मखु्र् राजवशष्टाचार 
अवधकारी

please discuss चचा करावी Public Account Committee 
(P.A.C.)

लोकलेखा सवमती (लो.ले.स.)

please examine & put up कृपर्ा तपासावे व सादर करावे public participation जनतेचा सहभाग
please expedite compliance त्वरेने अनपुालन करावे put up for signature सहीसाठी प्रस्ततु
please put up कृपर्ा सादर करावे (कृ.सा.क.) put up new draft नवीन मसदुा प्रस्ततु करावा
please put up alternative 
proposals

पर्ार्ी प्रस्ताव प्रस्ततु करावे put up requisition मागणी प्रस्ततु करावी

Rehabilitation & relief work मदत व पनुयवसन कार्य (म.पु.का.) return of file may be awaited फाईल परत रे्ण्र्ाची वाट पहावी
relevant papers be put up सांबांवधत कागदपत्र प्रस्ततु करावे return of file may kindly be 

expedited
कृपर्ा फाईल परत पाठवण्र्ाची त्वरा 
करावी

reliable evidence ववश्वसनीर् परुावा returned after doing the 
needful

आवश्र्क कार्यवाहीनांतर परत 

reminder may be sent स्मरणपत्र पाठवण्र्ात र्ावे returned for further 
consideration

अवधक ववचारासाठी परत

reply may be sent as per draft मसदु्याप्रमाणे उत्र पाठवावे revised estimates सधुावरत अांदाज
reply not yet received अद्याप उत्र आले नाही revised memo is put up 

desired
आदेशानसुार सधुारलेला ज्ञाप प्रस्ततु

return in original मळू प्रत परत पाठवणे right to information Act 
(R.T.I.)

मावहतीचा अवधकार अवधवनर्म 
(मा.अ.अ.)

Sample Registration Survey नमनुा नोंदणी पाहणी starred question ताराांवकत प्रश्न
security measures सरुक्षा उपार् state finance report राज्र् ववत् व्र्वस्र्ा अहवाल
seen ; file पावहले ; फाईल करावे state income राज्र् उत्पन्न
seen ; file with previous papers पावहले ; आधीच्र्ा कागदपत्राांसह 

फाईल करावी
stop gap arrangement अांतवरम व्र्वस्र्ा

seen and passeed on to 
department

पाहून ववभागाकडे पाठवले subject matter of motion प्रस्तावाचा वविर्

seen and returned पाहून परत subject to approval मान्र्तेच्र्ा अधीन, मान्र् झाल्र्ास
self listed file स्वर्ांसचूी धावरका submit file नस्ती सादर करा
set aside रद्द करणे, बाजसू काढून ठेवणे 

(रक्कम)
submit integrated proposal एकवत्रत प्रस्ताव सादर करावा

should be ignored दलुयक्ष करावे submit report अहवाल सादर करावा
sitting over the papers कागदपत्र कार्यवाहीवाचनू ठेवून देणे submit with action taken 

report (ATR)
कृवत अहवालासह सादर करावे

Slum Area Rehabilitation 
Authority (S.R.A.)

झोपडपट्टी पनुवयसन प्रावधकरण 
(झो.पु.प्रा.)

submitted according to 
discussion

चचेनसुार सादर करावे

so far as practicable व्र्वहार्य असेल तेर्वर submitted after checking तपासनू सादर करावे
Special Backward Class 
(S.B.C.)

ववशेि मागास वगय (वव.मा.व.) submitted for consideration ववचारार्य सादर

special desk ववशेि कार्यकक्ष submitted for perusal अवलोकनासाठी सादर
Special Economic Zone ववशेि आर्षर्क क्षेत्र (वव.आ.क्षे.) submitted to  - ला सादर करावे



Special Factor Scheme ववशेि घटक र्ोजना sympathetic consideration सहानभुतूीपवूयक ववचार करावा

Take appropriate action र्ोग्र् ती कार्यवाही करावी the application may be 
rejected

अजय नाकारावा/ आवेदनपत्र फेटाळावे

take congnizance दखल घेणे there is no case काहीही तथ्र् नाही
take due action उवचत कार्यवाही करावी this may kindly be condoned हे कृपर्ा क्षमावपत करावे, र्ाबाबत 

कृपर्ा सटू द्यावी
take opinion of finance 
department

ववत् ववभागाचे अवभप्रार् घ्र्ावेत this may please be clarified कृपर्ा र्ाचे स्पष्टीकरण करावे

take opinion of General 
Administration Department

सामान्र् प्रशासन ववभागाचे 
अवभप्रार् घ्र्ावेत

this may please be given top 
priority

र्ा प्रकरणाचा सवयप्रार्म्र् देण्र्ात र्ावे

take the chair अध्र्क्षपद स्वीकारणे thoroughly satisfied पणूय समाधान झाले
target लक्ष्र् timely completion वेळीच समाप्ती, पवरपतूी
terms of reference ववचारार्य वविर् tribal sub-plan आवदवासी उपर्ोजना

Under consideration ववचाराधीन  unstarred question अताराांवकत प्रश्न
under the hand सहीने, सहीवनशी until further orders पढुील आदेश वमळेपरं्त
Union Territory सांघ राज्र्क्षेत्र urgently required तातडीने हवे असलेले
unofficial letter अनौपचावरक पत्र (अ.नौ.प.) Utilisation Certificate उपर्ोवगता प्रमाणपत्र
unofficial reference (U.O.R.) अनौपचावरक सांदभय (अ.नौ.सां.)

Verified and found correct पडताळले व बरोबर आढळले voluntary grant स्वेच्छा अनदुान
very urgent अत्र्ांत तातडीचे

Whichever is earlier अगोदर असेल, घडेल ते working plan कार्यर्ोजना, कामाचा आराखडा
with due regard to लक्षात घेऊन worksheet कार्यवववरण
with respect to    -- च्र्ा सांदभात workshop कार्यशाळा, कृवतसत्र
without fail न चकूता write off वनलेखन करणे, वनलेवखत करणे
work in progress चाल ू( असलेले ) काम written order लेखी आदेश
working majority कार्यकारी बहुमत

Your assumption is correct आपली धारणा बरोबर आहे yours faithfully आपला ववश्वासू
your presumption is correct आपली धारणा बरोबर आहे yours truly आपला
your reply is awaited आपल्र्ा उत्राची वाट पाहण्र्ात 

रे्त आहे
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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, हुतात्मा 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 -1081/232/ 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  .2012.00.10.  
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 वळेोवळेी सूचना वदलेल्या आहेत. तसेच, मराठी भाषेच्या वापरामध्ये येणाऱ्या 
अडचणींसांदभात उपाययोजनादेखील सूचववलेल्या आहेत.  तरीसुध्दा,  शासकीय कायालयाांतून व 
प्रशासकीय ववभागातून  काटेकोरपणे  100 % मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबी 
वनदशगनास येत आहेत. काही मांत्रालयीन  ववभागाांचे  शासन वनणगय इांग्रजी भाषेत असल्याच ेवदसून येते.  
महानगरपावलकाांकडून मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर होत नसल्याबाबत तसेच नैसर्गगक आपत्तींची 
मावहती देताना व त्या सांदभात नागरीकाांना सूचना देताना मराठी भाषेचा वापर अविकाऱ्याांमाफतग त केला 
जात नसल्याच्या तक्रारी ववभागाकडे “आपले सरकार” प्रणालीमाफतग त तसेच अन्य ववववि माध्यमातुन 
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वारांवार  प्राप्त होत आहेत. या सवग तक्रारींच्या अनुषांगाने राज्य मांवत्रमांडळाच्या बैठकीत, “शासकीय 
कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासांदभात शासनस्तरावरुन वळेोवळेी वदलेल्या सूचना सवग 
ववभागाांना पुन:श्च देण्याबाबत व या सूचनाांचे पालन न करणाऱ्या सांबांवित अविकाऱ्याांववरुध्द 
वशस्तभांगववषयक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्याबाबत” वनदेश 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 वळेोवळेी सूचना वदलेल्या आहेत. त्यानुषांगाने प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा 
वापर करण्याबाबतच्या शासनाच्या िोरणाची अांमलबजावणी राज्य शासनाांतगगत सवग ववभागाांनी व 
कायालयाांनी  स्वयांपे्ररणेने 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 सवगसमावशेक  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 याांच्याकडून मराठी भाषेचा वापर करण्यासांदभात                    
वद. 07.05.2018 च्या पवरपत्रकातील सूचनाांची काटेकोरपणे अांमलबजावणी करण्याबाबत कटाक्षाने 
लक्ष देऊन आवश्यक ती उपाययोजना करण्यासाठी सवग ववभागप्रमुख व कायालयप्रमुख याांना पुन्हा 
सूचना देण्यात येत आहेत. तसेच, सदर सूचना आपल्या ववभागाच्या वनयांत्रणाखालील सवग 
कायालयाांनादेखील देण्यात याव्यात. नैसर्गगक आपत्तींसांदभातील उपाययोजनाांसांदभात तसेच इतर सवग 
क्षते्रातील मावहतीसांदभात नागरीकाांना द्यावयाच्या सूचना मराठी भाषेत वदल्यास स्थावनक लोकाांना 
मावहती नीट समजेल व त्याांच्याकडून योग्य प्रकारे सचूनाांचे पालन केल ेजाईल. 
3. मांत्रालयीन स्तरावरील  काही ववभागाांमाफतग त 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 असल्याचहेी वनदशगनास आले आहे. 
बऱ्याच महानगरपावलकाांकडून 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, दांडात्मक पावत्या  
याांचा अनुवाद भाषा सांचालनालयाकडून मराठी भाषेत करून घेऊन त्याचा प्राथम्याने वापर करावा. 
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यासाठीच्या कडक सूचना नगर ववकास ववभागाने सांबांविताांना द्याव्यात. बऱ्याच ववभागाांकडून 
कें द्रशावसत योजनाांच्या मागगदशगक सूचना, जावहराती व घोषवाक्ये इत्यादी या कें द्रशासनाकडून 
वदलेल्या नमून्यात इांग्रजी ककवा कहदी भाषेत जशाच्या तशा छापण्यात येतात. ववशेषत: आरोग्य, वशक्षण, 
कृवष, स्वच्छता, ग्रामववकास व वनवडणकु इत्यादीबाबतच्या योजनाांसांदभातील मावहती लोकाांपयगत 
पोहोचववण्याकरीता ती स्थावनक भाषेतून म्हणज े मराठीतून देण्याबाबत सांबांवित ववभागाांनी कटाक्षाने 
काळजी घ्यावी. तसेच कें द्रशासनाकडून ककवा अन्य कोणत्याही मागाने इतर भाषेत प्राप्त होणाऱ्या 
योजनाांच्या मावहतीबाबतचे दस्तावजे सांबांवित ववभागाने मराठी भाषेत अनुवादीत करावते व 
सवगसामान्याांपयंत पोहोचवावते, 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 देणे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, 
ठपका ठेवणे व एका वषाकरीता पुढील वतेनवाढ रोखणे इ. कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. या सूचनाांची अांमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना  पुन्हा एकदा सवग कायालय व 
ववभागप्रमुखाांना देण्यात 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 आदेशानुसार व नावाने. 

                ( राजश्री बापट ) 
               कायासन अविकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1)         मा. राज्यपाल याांचे सवचव 
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे सवचव 
3) मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सवचव 
2) मा.मांत्री, मराठी भाषा याांच ेस्वीय सहायक 
0) मा. ववरोिी पक्ष नेते, वविानसभा/वविानपवरषद याांच े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 आयकु्त  
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 आणाव.े 

13) वनवासी आयकु्त, 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 लोकायकु्त, 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 वनवडणकू आयकु्त, राज्य वनवडणकू 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, नागपरू 
22) अविदान व लेखा अविकारी, मुांबई 
20) वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई  
21) महासांचालक, मावहती व जनसांपकग  सांचालनालय, मुांबई  
27) भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांदे्र (पवूग), 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 

 



ज्येष्ठ कवी वव.वा विरवाडकर उर्फ  
कुसुमाग्रज याांचा वदनाांक 27 रे्ब्रवुारी हा 
जन्मवदवस "मराठी भाषा गौरव वदन" 
म्हणनू साजरा करणेबाबत. 

महाराष्र िासन 
मराठी भाषा ववभाग 

िासन पवरपत्रक क्रमाांकः मभावद-2022/प्र .क्र. 9/भाषा-3, 
मादाम कामा मागफ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
वदनाांक: 16 रे्ब्रुवारी, 2022. 

 
वाचा :- मराठी भाषा ववभाग, िासन वनणफय क्र.मभावद-१०१२/प्र.क्र.८८/२०१२/भाषा-3, 

 वद.२१.01.२०१३. 
 

प्रस्तावना :- 
 

वव.वा.विरवाडकर उर्फ  कुसुमाग्रज याांनी महाराष्राच्या साांस्कृवतक क्षते्रामध्ये मोलाचे योगदान 
वदले असून,  मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा होण्यासाठी अथक पवररॅम घेतले आहेत. आपल्या मातृभाषेचा 
गौरव म्हणनू वव.वा.विरवाडकर उर्फ  कुसुमाग्रज याांचा वदनाांक 27 रे्ब्रवुारी हा जन्मवदन  "मराठी भाषा 
गौरव वदन" म्हणनू साजरा करण्याच्या सूचना यापूवी वदनाांक २१ जानेवारी, २०१३ च्या िासन 
वनणफयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर िासन वनणफयास अनुसरुन राज्यातील सवफ मांत्रालयीन ववभाग 
व त्याांच्या अवधपत्याखालील सवफ कायालय प्रमुख याांना रवववार, वदनाांक २७ रे्ब्रवुारी, २०22 रोजी  
पुढील ववववध उपक्रम आयोवजत करुन समारांभपूवफक “मराठी भाषा गौरव वदन” सोहळा साजरा 
करण्याबाबत सूवचत करण्यात येत आहे. 
2. “मराठी भाषा गौरव वदन” हा कायफक्रम मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार या मुख्य धोरणास 
अनुसरून “मराठी वाचन पे्ररणा वदन” व “मराठी भाषा सांवधफन पांधरवडा” या अन्य मराठी भाषा प्रचार 
प्रसार कायफक्रमाबरोबर साजरा करण्यात येत असला तरी सध्याच्या कोववड 19 या सांसगफजन्य रोगाच्या 
प्रादुभावामुळे प्रवतबांधात्मक उपाय म्हणनू जास्तीत जास्त कायफक्रम ऑनलाइन पद्धतीने साजरे 
करण्याच्या सूचना यापूवी देण्यात आल्या आहेत. (वजथे प्रत्यक्षवरत्या कायफक्रम करणे िक्य आहे, वतथे 
कें द्र िासन / राज्य िासन याांनी आखून वदलेल्या कोववड मागफदिफक तत्वाांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात याव.े) 

3. मराठी भाषेचा प्रचार / प्रसार हे मराठी भाषा ववभागाचे मुख्य धोरण आहे.  सदर धोरणािी 
सुसांगत पारांपावरक पद्धतीने प्रचार / प्रसार करण्याबरोबर त्याला आधुवनक तांत्रज्ञानाची जोड देऊन 
ववववध माध्यमाांचा वापर करुन मराठी भाषेचा प्रचार / प्रसार ववषयक खालील प्रमाणे कायफक्रम 
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आयोवजत करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन होती. यासाठी "मराठी भाषा ववभागाची वाटचाल व 
प्रगती" ही मध्यवती सांकल्पना वनवरृत करण्यात येत आहे. 
1) मराठी भाषा ववभाग व क्षवेत्रय कायालयाांनी एकवत्रतपणे मराठी भाषा ववषयक वाटचाल व प्रगती 

ववषयक सवफ मावहती ववववध माध्यमातून प्रसावरत करावी. 

2) कोववडची पारॄफभमूी लक्षात घेता, अवभनव पध्दतीने सावहत्य सांमेलने ऑनलाईन पध्दतीने आयोवजत  
करावीत. वविेषत: बाल सावहत्य, ववज्ञान सावहत्य, बोली भाषेतील सावहत्य असे मुख्य प्रवाहापेक्षा 
वगेळ्या िाखेतील ववषय घेऊन महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ,  राज्य मराठी 
ववकास सांस्था, भाषा सांचालनालय, महाराष्र राज्य मराठी ववरॄकोि वनर्ममती मांडळ या सांस्थाांनी 
वरीलप्रमाणे कायफक्रम आयोवजत करुन त्याबाबत िासनास मावहती सादर करावी.   

3)  मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसाराकवरता ववववध स्पधांचे आयोजन करणे, प्रसारमाध्यमाांतून प्रचार 
करणे, पुस्तके व कोि याांबाबत चचा, पवरसांवाद, व्याख्याने इत्यादी उपक्रम योजावते. 

4) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व सांवधफन यासाठी ववववध मागांनी स्वयांपे्ररणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती / 
सांस्था याांच्या कायास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याांच्या कायाचा गौरव / सत्कार करणे. 

5) कोववडची पारॄफभमूी लक्षात घेता, तथा काळाची गरज लक्षात घेता, जास्तीत जास्त कायफक्रम 
चचासत्र,े प्रविक्षण ऑनलाइन पद्धतीने करण्याच्या सूचना यापूवीच देण्यात आल्या आहेत. मराठी 
भाषेचा प्रचार, प्रसार या उविष्टाांसह रोजगारावभमुख उपक्रमातून जास्तीत जास्त तरूण वपढीला 
आकर्मषत करण्यासाठी खालील ववषयाांवरील तसेच, अिा स्वरूपाच्या अन्य कायफक्रमाचे आयोजन 
करण्यात याव.े 

1) अनुवादलेखन 2) व्यावसावयक लेखन 3) पुस्तक वनर्ममती व प्रकािन प्रवक्रया 4) ई-बुक                   
5) स्व-प्रकािन  6) युवनकोडचा वापर    7) ऑनलाईन पुस्तक ववक्री  8)लेखक, प्रकािन करार 

    9) सांवहता लेखन 10) ववरॄकोिाबाबत मावहती कायफिाळा 11) िॉटफ वर्ल्म / डॉक्युमेंटरी लेखन 

 वर नमूद ववषय उदाहरणादाखल देण्यात आले आहेत. सदर ववषयात ववववध रोजगारववषयक 
अवतवरक्त ववषयाांचा समाविे करता येईल. 

  6)  महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, राज्य मराठी ववकास सांस्था व महाराष्र राज्य मराठी 

ववरॄकोि वनर्ममती मांडळ याांनी वरील अनुक्रमाांक 3 प्रमाणे वषफभरात राबववण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन 



िासन पवरपत्रक क्रमाांकः मभावद-2022/प्र.क्र.9/भाषा-3, वद.16 रे्ब्रुवारी, 2022 

 

पृष्ठ 7 पैकी 3  
 

कायफिाळाांचे वळेापत्रक जाहीर कराव.े त्यानुसार कायफक्रम आयोवजत करुन  त्याचा अहवाल 

िासनास सादर करावा. 

7) मराठी भाषेचा प्रचार / प्रसार ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावीपणे कसा करता यईेल या ववषयावरील 

राज्य मराठी ववकास सांस्था, महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ व महाराष्र राज्य 

मराठी ववरॄकोि वनर्ममती मांडळ या सांस्थाांनी तज्ज्ञाांच्या मदतीने ऑनलाइन कायफिाळा आयोवजत 

कराव्यात. 

8)  मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता वनमाण करण्याकवरता सांबांवधत कायालयाांनी सांकेतस्थळे, 

आकािवाणी, दूरदिफन, खाजगी दूरवचत्रवावहन्या, एर्.एम.रेवडओ, स्थावनक केबल नेटवकफ , 

रे्सबुक, विटर, व्हॉट्सॲप इ.  प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-रॅाव्य सांदेि प्रसावरत करावते. 

9) मातृभाषेची महती आवण मावहती तसेच, मातृभाषेचे व्यक्क्तगत व समाज जीवनातील स्थान आवण 

मातृभाषेचे मानसिास्त्रीय व विक्षणिास्त्राच्या दृष्टीने महत्व या ववषयाांवर ववचारमांथनात्मक 

कायफक्रम आयोवजत कराव.े 

10) सकस सावहत्याची, नव्या मावहतीची, आधुवनक ववज्ञान व तांत्रज्ञानाची मराठीतील पुस्तके 

वाचकाांपयंत पोहोचववण्याच्या हेतूने राज्यभर कायफक्रम आयोवजत कराव.े 

11) न्यायव्यवहार, िासन प्रिासन, प्रसार माध्यमे, कें द्र तथा राज्य िासनाची कायालये, इतर 

अिासकीय कायालये इत्यादी वठकाणी होणारा मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने, चचासत्र,े 

पवरसांवाद, कायफिाळा, सादरीकरणे तसेच, मराठी भाषेतून न्यायदान देण्याच्या कामास गती 

वमळावी यादृष्टीने ववधी महाववद्यालयाांनी “मराठी अवभमत न्यायालय” (Marathi Moot Court) च्या 

स्पधांचे आधुवनक माध्यमाांचा वापर करून आयोजन कराव.े 

12) आकािवाणी व दूरदिफनवरुन सादर करण्यात येत असलेल्या मावहती व जनसांपकफ  

महासांचालनालयाच्या प्रायोवजत कायफक्रमामध्ये मराठी भाषाववषयक मान्यवराांच्या मुलाखती, 

पवरसांवाद आयोवजत करावते. 

13) मराठी भाषा / सावहत्य / कोि वाङमय या ववषयाांवर ऑनलाईन व्याख्याने, चचासत्रे, पवरसांवाद, 

कायफिाळा याांचे आयोजन तसेच तज्ज्ञ, ववचारवांत व सावहक्त्यकाांच्या मुलाखतींचे आयोजन 

करण्यात याव.े 
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14) मराठी भाषेच्या प्रचार / प्रसारासाठी अवभनव कल्पना सादर करून त्याप्रमाणे ऑनलाइन 

कायफक्रमाांचे आयोजन करण्यात याव.े 

15) प्रसारमाध्यमे तसेच, प्रिासनात मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने, चचासत्रे, पवरसांवाद, 

कायफिाळा, सादरीकरणे याांचे आयोजन कराव.े 

16) युवनकोडप्रवणत मराठी आवण इक्न्स्क्रप्ट मराठी कळर्लक सांबांवधत ववषयाांवरील प्रविक्षण 

कायफिाळाांचे आयोजन कराव.े 

17) समाजप्रसार माध्यमाांतील (सोिल मीवडया) मराठी, मावहती तांत्रज्ञान व मराठी, महाजालावरील 

(इांटरनेट) मराठी या क्षते्राांतील तज्ज्ञाांची व्याख्याने व सादरीकरणे याांचे आयोजन कराव.े 

18) मराठी वणफमालेबाबत सादरीकरण ककवा व्याख्याने याांचे आयोजन कराव.े 

19) बोली भाषाांवरील कायफक्रमाांचे आयोजन कराव.े (व्याख्याने, चचासत्र,े सादरीकरणे... इ.) 

20) िब्दभाांडार आवण नवीन पयायी िब्दवनर्ममती याबाबतच्या स्पधांचे आयोजन कराव.े 

21) मराठी सुलेखन, सुांदर मराठी हस्ताक्षर स्पधा व सांबांवधत कायफिाळाांचे आयोजन कराव.े 

22) मराठी भाषेच्या सवांगीण ववकासासाठी कायफ करणाऱ्या वन:स्पृह व्यक्तींना आवण त्याांनी वनमाण 

केलेल्या सांस्थाांना ककवा प्रकल्पाांना भटे देणे. 

23) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व सांवधफन यासाठी ववववध मागानी स्वयांपे्ररणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती / 

सांस्था याांच्या कायास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याांच्या कायाचा गौरव / सत्कार करण्याबाबत 

कायफक्रम आयोवजत करावते. 

24) ववरॄकोि वनर्ममती मांडळाच्या सांकेतस्थळावर नोंदींची सांख्या वाढावी यादृष्टीने महाराष्र राज्य 

मराठी ववरॄकोि वनर्ममती मांडळाने वषफभर ववववध कायफिाळेचे आयोजन कराव.े तसेच, नोंदींची 

सांख्या वाढण्याच्या दृष्टीने ववववध उपाययोजना कराव्यात. 

25) महाराष्र राजभाषा अवधवनयम, 1964 नुसार वर्मजत प्रयोजने वगळता िासकीय कामकाज 100% 

मराठी भाषेतून करणे आवश्यक आहे. तर, वत्रभाषा सूत्रानुसार राज्यातील कें द्र िासनाच्या 

अखत्यारीतील सवफ कायालये / सावफजवनक उपक्रम याांनी मराठी भाषेचा वापर करणे अवनवायफ 

आहे. याबाबत सवफ वजल्हावधकाऱ्याांनी िासनाने वळेोवळेी वनगफवमत केलेले आदेि सांबांवधताांच्या 

वनदिफनास आणाव.े 
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26) मराठी भाषा ववभागाची ववववध सांकेत स्थळे, क्षवेत्रय कायालयाांची सांकेतस्थळे, भाषा सांचालनालयाने 

व महाराष्र राज्य मराठी ववरॄकोि वनर्ममती मांडळाने तयार केलेल्या भ्रमणध्वनी उपयोजकाबिल 

(मोबाईल ॲप) याबाबतची मावहती सवफसामान्याांना व्हावी या दृष्टीने सवफ क्षवेत्रय कायालयाांनी ववववध 

माध्यमातून याबाबतची मावहती प्रसावरत करावी.   

27) वरील कायफक्रम सवफ 36 वजल््ाांमध्ये आयोवजत करण्यासाठी महाराष्र राज्य सावहत्य आवण 

सांस्कृती मांडळ, राज्य मराठी ववकास सांस्था, भाषा सांचालनालय, महाराष्र राज्य मराठी ववरॄकोि 

वनर्ममती मांडळ याांनी खालीलप्रमाणे सावहत्य सांस्थाांची मदत घेऊन त्या सावहत्य सांस्थाांसमोर 

दिफववलेल्या वजल््ात कायफक्रम आयोवजत करण्यासाठी मदत घ्यावी.   

अ.क्र. सावहत्य सांस्था सावहत्य सांस्थेच्या अांतगफत वजल्हे 

1.  महाराष्र सावहत्य पवरषद, पुणे नाविक, धुळे, नांदुरबार, जळगाव, अहमदनगर,  
पुणे, सातारा, साांगली, सोलापूर. 

2.  मराठवाडा सावहत्य पवरषद, 
औरांगाबाद 

औरांगाबाद, जालना, परभणी, कहगोली, बीड, नाांदेड,  
उस्मानाबाद, लातूर. 

3.  ववदभफ सावहत्य सांघ, नागपूर बुलडाणा, अकोला, वाविम, अमरावती, यवतमाळ,      
वधा, नागपूर, भांडारा, गोंवदया, चांद्रपूर, गडवचरोली 

4.  कोकण मराठी सावहत्य 
पवरषद, रत्नावगरी 

रायगड, रत्नावगरी, कसधुदूगफ, ठाणे, पालघर, मुांबई 
उपनगर. 

5.  दवक्षण महाराष्र सावहत्य 
सभा, कोल्हापूर 

कोल्हापूर 

6.  मुांबई मराठी सावहत्य सांघ, 
मुांबई. 

मुांबई िहर 

सवफ वजल्हावधकाऱ्याांना वरीलप्रमाणे कायफक्रमाांचे आयोजन करण्यासाठी भाषा सांचालनालय, 

मुांबई,  महाराष्र राज्य मराठी ववरॄकोि वनर्ममती मांडळ, मुांबई,  महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती 

मांडळ, मुांबई  आवण राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई तसेच अ.क्र.27 यथेे दिफववलेल्या सावहत्य 

सांस्थाांची मदत घेता येईल. 
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4. सवफ मांत्रालयीन ववभाग, ववभागीय आयुक्त, सवफ वजल्हावधकारी व मुख्य कायफकारी अवधकारी 

याांनी आपआपल्या ववभागातील कायफक्षते्रातील सांबांवधताांचे सहकायफ घेऊन हा सोहळा पार पाडण्यासाठी 

सवफ   अवधकारी / कमफचारी याांना सहभागी करुन घ्याव.े   

5. सदर उपक्रमाांकरीता होणारा खचफ, प्रत्येक ववत्तीय वषात सांबांवधत लेखाविषाखाली कायालयीन 

खचासाठी मांजूर होणाऱ्या तरतूदीतून भागववण्यात यावा. 

6. सदर िासन पवरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202202161243299033 असा आहे. हा आदेि 

वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने. 

       (वमकलद भ.गवादे)                    
सह सवचव, महाराष्र िासन 

  
प्रत, 

1. मा.राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3. मा.सवफ मांत्री याांचे खाजगी सवचव/स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा.सवफ राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव/स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
5. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधान सभा/ववधान पवरषद, महाराष्र ववधान मांडळ सवचवालय, मुांबई, 
6. मा.सवमती प्रमुख व सदस्य, मराठी भाषा सवमती, महाराष्र ववधानमांडळ सवचवालय, 

ववधानभवन, मुांबई, 
7. मा. मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
8. सवफ मांत्रालयीन ववभागाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
9. प्रबांधक, लोक आयुक्त आवण उप लोक आयुक्त कायालय, मुांबई, 
10. अवधदान व लेखावधकारी, मुांबई, 
11. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
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12. महासांचालक, मावहती व जनसांपकफ  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, (दूरदिफन / आकािवाणी / 
वृत्तपत्रे / वभत्तीपत्रके या माध्यमातून ववस्तृत प्रवसध्दी देण्यासाठी), 

13. सवफ मांत्रालयीन ववभाग (त्याांच्या अवधपत्याखालील सवफ कायालयाांना सूचना देण्याबाबत), 
14. सवफ ववभागीय आयुक्त, 
15. सवफ वजल्हावधकारी, 
16. सवफ वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायफकारी अवधकारी, 
17. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांदे्र, मुांबई, 
18. अध्यक्ष / सवचव  महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
19. अध्यक्ष / सवचव, महाराष्र राज्य ववरॄकोि वनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
20. सांचालक / प्रिासकीय अवधकारी, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई, 
21. मराठी भाषा ववभाग / सवफ कायासने, 
22. वनवड नस्ती (भाषा-3).  

 


