नागरिकाांची सनद

भाषा सांचालनालय
राजभाषा अधिधियम 1964 अन्वये राज्य शासिािे “मराठी भाषा” राजभाषा म्हणूि घोधषत केली
आहे . शासि व्यवहारात

मराठीचा वापर या शासिाच्या वैिाधिक बाबींची पूततता करण्यासाठी भाषा

संचालिालयाकडू ि धवधवि उपाययोजिा करण्यात येतात.
भाषा संचालिालयाकडू ि पार पाडले जाणारे कामकाजात मुख्यतत्वे करूि पुढील बाबींचा समावेश आहे 1. धविािसभा धविेयके, धविािपधरषद धविेयके, अध्यादे श आधण सवत राज्य अधिधियम व
त्याखालील तयार केलेले धियम, उपधवधि यांचा मराठीमध्ये अिुवाद करणे, अिुवाधदत राज्य अधिधियम
अद्ययावत करणे तसेच तो पुस्तकरूपात उपलब्ि करणे. धविािसभा/धविािपधरषद धविेयके, अध्यादे श
आधण अधिधियम हहदीमध्ये अिुवाधदत करणे.
2. अर्तसंकल्पधवषयक सवत प्रकाशािांचा, राज्पालांच्या अधभभाषणाचा, शासिािे धियुक्त केलेल्या
धवधवि सधमत्यांच्या व आयोगांच्या अहवालांचा तसेच भारताचे धियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सहा
इंग्रजी अहवालांचा मराठी अिुवाद करूि दे णे.
3. धवभागीय धियमपुस्स्तका आधण सवतसािारण तसेच धवशेष प्रमाण िमुिे व प्रपत्रे यांचा मराठी
अिुवाद करूि दे णे.
4. धवद्यापीठ स्तरावरील अभ्यासक्रम मराठीतूि धशकधवण्यासाठी उपयोगी ठरणारे प्रशासधिक,
धवधिधवषक, तांधत्रक व धवज्ञािधवषयक पधरभाषा शब्दकोश तयार करणे.
5. सवत केंद्रीय अधिधियमांचा मराठीत अिुवाद करणे, त्यास राजभाषा खंड, िवी धदल्ली यांची
संमती घे ऊि तो प्राधिकृ त मराठी पाठ भारताच्या राष्ट्रपतींच्या िावे भारत सरकाराच्या राजपत्रात प्रधस्
करणे तसेच ते प्राधिकृ त पाठ म्हणूि पुस्तकरूपात प्रधस् करणे.
6. शासकीय कायालयातील अमराठी भाधषक राजपधत्रत अधिकारी व अराजपधत्रत कमतचारी
यांच्यासाठी मराठी भाषा परीक्षा, तसेच सवांसाठी हहदी भाषा परीक्षा वषातूि दोिदा आयोधजत करणे,
शासकीय सेवेतील इंग्रजी टं कलेखक व लघुलेखक तसेच लघुटंकलेखक यांच्यासाठी एतदर्त मंडळाच्या
मराठी टं कलेखि/लघुलेखि परीक्षा वषातूि दोिदा आयोधजत करणे.
7. शासकीय कायालयांति
ू दै िंधदि कामकाजात मराठीचा वापर होतो हकवा िाही याची पाहणी
करण्यासाठी मंत्रालयीि धवभाग, महामंडळे , धजल्हा व धवभागीय स्तरावरील शासकीय कायालये,
महािगरपाधलका, िगरपाधलका, धजल्हा पधरषद व धजल्हा ग्रामीण यंत्रणा यांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे व
त्यांच्या अडीअडचणी दूर करणे.

8. संचालिालयाकडू ि भारताचे संधविाि मराठीत अिुवाधदत केले असूि मराठीमिील त्याच्या 6
आवृत्या प्रधस् केल्या आहे त. त्याचप्रमाणे सि 2013-14 या वषात भारताच्या संधविािाची सातवी
धिभाषी आवृत्ती इंग्रजी/मराठी अशा दोन्ही भाषांमध्ये प्रकाधशत केली आहे .
9.

शासि

व्यवहारात

मराठीचा

सक्षमपणे

वापर

करण्याकधरता

भाषा

समृ्ीसाठी

शब्दकोश/पधरभाषाकोश या सारख्या पायाभूत सुधविांची धिर्ममती करणे, यामध्ये प्रामुख्यािे पुढील
प्रकाशािांचा समावेश आहे :भाषा संचालिालयामार्तत आतापयंत पदिाम कोश, प्रशासधिक लेखि, प्रशासि वाक्यप्रयोग,
शासि व्यवहार कोश, कायतदर्मशका आधण शासकीय कमतचाऱयांिा तसेच इतरांिा मराठी लेखिात मागतद शति
करण्यासाठी प्रमाणलेखि धियमावली तसेच राज्यशास्त्र, लोकप्रशासि, अर्तशास्त्र, साधहत्य, समीक्षा,
िातुशास्त्र, मािसशास्त्र, व्यवसाय व्यवस्र्ापि, ग्रंर्ालयशास्त्र (सुिाधरत), रसायिशास्त्र (सुिाधरत),
संख्याशास्त्र, गधणतशास्त्र (सुिाधरत), औषिशास्त्र, धवकृ धतशास्त्र, भाषाधवज्ञाि व वा्::मयधवद्या,
भूगोलशास्त्र व वृत्तपत्र धवद्याशास्त्र या सारखे 29 पधरभाषा कोश, 3 पधरभाधषक शब्दावल्या तसेच शब्दकोश
6 व 10 मागतदशतक पुस्स्तका िरूि एकूण 48 धवधवि प्रकाशिे प्रधस् करण्यात आली आहे त.
भाषाधवषयक धवधविप्रकाराचे सहाय्य करण्यासाठी व मौधलक सूचिा दे ण्याकधरता शासिािे “भाषा
सल्लागार सधमतीची” धिर्ममती केली आहे . या सधमतीच्या मौधलक सूचिा धवचारात घे ऊि भाषा
संचालिालयाचे धवधवि उपक्रम हाती घे ण्यात येतात. तसेच शासि व्यवहारात मराठी भाषेचा जास्तीतजास्त
वापर करण्यासंदभात शासकीय कायालयांची तपासणी करण्याचे कामही या कायालयामार्तत करण्यात येते.
शासि धिणतय, क्रमांक-2015/प्र.क्र.30/भाषा-1,धदिांक 5 ऑगस्ट 2015 अन्वये भाषा सल्लागार सधमतीची
पुिरत चिा करण्यात आली आहे . सदर सधमतीमध्ये 19 अशासकीय व 8 शासकीय सदस्यांची धियुक्ती
करण्यात आली आहे .
िाज्य व केंद्रीय अरिरनयमाांचा मिाठीत अनुवाद :महाराष्ट्र राजभाषा अधिधियम, 1964 अन्वये सवत प्रशासधिक व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याचे
िोरण अंमलात आणले आहे . त्याअिुषंगािे धवधिधवषयक कामकाजात दे खील मराठीचा वापर करण्याची
कायतवाही सुरू केलेली आहे . धविािमंडळात धविेयक मांडतािा ते मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषेत
मांडण्यात येते. धविेयकाचे कायद्यात रुपांतर करतािा मराठी व इंग्रजीमध्ये सदर कायदा प्रधस् करण्यात
येतो. आतापयंत एकूण 586 राज्य अधिधियम (मराठी) राज्याच्या मुख्य संकेतस्र्ळावर उपलब्ि करूि
दे ण्यात आले आहे त. तसेच केंद्र शासिाचे प्राधिकृ त पाठ (केंद्रीय धवधि) अधिधियम (Authoritative Text
Act), 1973, अन्वये केंद्र. शासिाच्या केंद्रीय कायद्यांच्या प्रादे धशक भाषेत प्राधिकृ त अिुवाद करण्यात
येतात. केंद्रीय कायद्याची प्रत अिुवादकधरता राज्य शासिाकडे प्राप्त झाल्यािंतर भाषा संचालिायाकडू ि
त्याचा मराठी अिुवाद करण्यात येतो. सदर अिुवाद केंद्रीय अिुवाद सधमतीकडू ि मान्यता धमळाल्यािंतर
मा. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतो. मान्यतेिंतर कायद्यांचा प्राधिकृ त पाठ व अिुवाद
अधिकृ तधरत्या राज्य शासिाकडू ि प्रधस् करण्यात येतो. या प्रधक्रयेिस
ु ार आतापयंत 170 केंद्रीय

अधिधियमांचा मराठीत अिुवाद करण्यात आलेला असूि, सदर केंद्रीय कायदे शासिाच्या मुख्य
संकेतस्र्ळावर उपलब्ि आहे त.

भाषा सांचालनालय
(अरिकाऱयाांची यादी व सांपकक दूिध्वनी)

अ.क्र.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

पदिाम
भाषा संचालक
भाषा उप संचालक (अिुवाद व शब्दावली)
भाषा उप संचालक (धविी)
सहायक भाषा संचालक
(अिुवाद व शब्दावली)
सहायक भाषा संचालक
(अिुवाद व शब्दावली)
सहायक भाषा संचालक
(अिुवाद व शब्दावली)
सहायक भाषा संचालक (धवधि)
सहायक भाषा संचालक
(प्रधशक्षण व आस्र्ापिा)
भाषा अधिकारी (हहदी)

कायालयीि दूरध्विी व ईमेल
26417265
26510331
26510331
26552184
26552184
26552184
26552184
26552184
26552184

भाषा सांचालनालय – रवभागीय कायालयातील अरिकाऱयाांची यादी
अ.क्र.
1.

2.
3.
4.

पदिाम
कायालयीि दूरध्विी व ईमेल
धवभागीय सहायक भाषा संचालक, धवभागीय कायालय, िवी 27573542
मुंबई.
divnewmum.dolmh@gov.in
धवभागीय सहायक भाषा संचालक, धवभागीय कायालय,
020-26121709
पुणे.
divpune.dol-mh@gov.in
धवभागीय सहायक भाषा संचालक, धवभागीय कायालय,
0712-2564956
िागपूर
divngp.dol-mh@gov.in
धवभागीय सहायक भाषा संचालक, धवभागीय कायालय,
0240-23631372
औरं गाबाद.
divawb.dol-mh@gov.in

कायक पत
ू ीचे वेळापत्रक

कायासि
क्रमांक

धवषय

आवश्यक
कागदपत्रांची
पूततता
केल्यािंतर
धकती
कालाविीत
सेवा पुरधवली
जाईल.

1.
कायासि
5/6

2.
धवद्यापीठीय स्तरावरील धिरधिराळ्या शास्त्रीय व
तांधत्रक धवषयाचे पधरभाषा कोश तयार करणे व
भाषा संचालिालयाची अन्य प्रकाशिे तयार
करणे

3.

कायासि
7

राज्यपालांचे अधभभाषण, शासिाचे आदे श,
अधिसूचिा, अधिधियम, शासकीय व
अशासकीय धविेयके, अध्यादे श तसेच संकीणत
प्रकरणांची हहदी अिुवाद करणे.

तात्काळ
कालमयाधदत
कामे

कायासि

राज्यपालांचे अधभभाषण, धवत्तमंत्री यांचे

--//--

--

सेवा पुरधवणारा
अधिकारी /
कमतचारी
(दालि क्रमांक
व दूरध्विी
क्रमांक)

सेवा धवधहत
कालाविीत
पुरधवली ि
गेल्यास
ज्यांच्याकडे
तक्रार करता
येईल तो
अधिकरी व
त्याचा
दूरध्विी
क्रमांक व
ईमेल आयडी
4.
5.
1) उपसंचालक भाषा
भाषा
संचालक,
संचालिालय,
महाराष्ट्र
मुंबई.
राज्य,
2) सहाय्यक
दू.क्र.
संचालक,
26417265
भाषा
director.dol
संचालिालय,
मुंबई.
mh@gov.in
3) पयतवेक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) भाषा
----//---अधिकारी
(हहदी), भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) पयतवेक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) भाषा उप

8

अर्तसंकल्पीय अधभभाषण, अध्यादे श, शासकीय
व अशासकीय धविेयके, राज्य अधिधियम
इत्यादी धवषयक मराठी अिुवादाची कामे करणे.

कायासि
9

धवत्त धवभागामार्तत धविाि मंडळात सादर केले
जाणारे अर्तसंकल्पधवषयक मागणी, अधिक
खचाची मागणी, त्या त्या वषाच्या खचाचे पूरक
धववरणपत्र यासारख्या अर्तसंकल्पीयधवषयक
प्रकाशिांचा मराठी अिुवाद करणे.

--//---

कायासि
10

केंद्रीय अधिधियम यांचा मराठी अिुवाद करणे,
न्याय व्यवहार कोश तयार करणे.

अिुवाद धवहीत
कायमयादे त
करूि दे ण्यात
येतो.

संचालक
(धवधि), भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) सहायक
भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
3) पयतवेक्षक,
भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) भाषा उप
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) सहायक
भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
3) पयतवेक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) भाषा उप
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) सहायक
भाषा
संचालक,

---//---

----//-----

कायासि
12(14/
12)

धवभागीय धियमपुस्स्तका, प्रपत्रे इत्यादींचा
अिुवाद करणे तसेच केंद्र, शासकीय कायालये,
धिमशासकीय कायालये, मंडळे , महामंडळे ,
स्वायत्त संस्र्ा यांच्याकडू ि येणारी खाजगी
अिुवादाची कामे करणे.

--//--

कायासि
13

शासिाचे धवधवि प्रकाराचे गोपिीय चौकशी
अहवाल, लोकआयुक्तांचे अहवाल, प्रमाण
िमुिे, मंधत्रमंडळाच्या धटप्पण्या, धिवडणूक
धवषयक अिुवादाची कामे इ. संकीणत
अिुवादाची कामे

अिुवादाची
कामे तातडीची
असल्यािे
तात्काळ करूि
दे ण्यात येतात.

कायासि
13-अ

प्रत्येक वषाचे धवत्तीय लेखा, धवधियोजि लेखा,
ब्रोशर पुस्स्तका, भारताचे धियंत्रक व
महालेखपरीक्षक यांचा अहवाल यांचा मराठी
अिुवाद करणे.

--//--

भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
3) पयतवेक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) सहायक
भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) पयतवेक्षक व
प्र. सहायक
भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) सहा. भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) सहा. भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
3)पयतवेक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) सहा. भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.

--//--

---//---

--//--

कायासि
14






मुख्यालय तसेच धवभागीय कायालये
यांच्या आस्र्ापिेवरील सवत अधिकारी /
कमतचारी यांच्या सेवा धवषयक बाबी.
ई-गव्हितन्स.
आस्र्ािाधवषयक समन्वयाच्या सवत
बाबी.

महाराष्ट्र
शासकीय
कमतचाऱयांचे
बदल्यांचे
धवधियमि व
शासकीय
कततव्ये पार
पाडण्यास
होणाऱया
धवलंबास
प्रधतबंि
अधिधियम,
2005 मिील
प्रकरण क्र.3
च्या कलम 10
(1) मिील
तरतुदीस
अिुसरुि,
तात्काळ िस्ती
शक्यतो 4
धदवसात
धिकाली
काढण्यात
येईल. अन्य
धवभागाशी
संबंधित
िसलेल्या
िस्तीवर 45
धदवासांच्या बाब
अंतभूतत

2) सहा. भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
3) पयतवेक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
1) प्र. सहायक
भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) अिीक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.

--//--
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असलेल्या
िस्तीवर 3
मधहन्यांच्या
आत धिणतय
घे ऊि योग्य
कायतवाही
करण्यात येईल.
शासि व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर या
--//-1) प्र.सहायक
शासिाच्या िोरणाची अंमलबजाणी करण्याचे
भाषा
काम शासिािे या कायालयाकडे सोपधवले आहे
संचालक,
त्या अिुषंगािे शासकीय कायालये, धिमभाषा
शासकीय कायालये, मंडळे महामंडळे , स्वायत्त
संचालिालय,
संस्र्ा या कायालयातूि राजभाषा मराठीचा वापर
मुंबई.
धकती प्रमाणात करण्यात येतो त्याीीच पाहणी
2) अिीक्षक,
करूि त्याबाबतचा अहवाल शासिाला
भाषा
पाठवण्यात येतो.
संचालिालय,
मुंबई.
 भाषा संचालिालयातील अधिकारी /
--//-1) प्र. सहायक
कमतचारी यांची वेति दे यके आहरण व
भाषा
संधवतरण.
संचालक,
 दे यकांच्या अिुषंगािे आवश्यक त्या
भाषा
धहशेबांच्या िोंदवह्या ठे वणे.
संचालिालय,
 सेवापुस्तके अद्ययावत ठे वणे.
मुंबई.
 भाषा संचालिालयाच्या खचाच्या
2) अिीक्षक,
ताळमेळ घालणे.
भाषा
 गट ड कमतचाऱयांच्या भधवष्ट्यधिवाह
संचालिालय,
धििीचे लेखे ठे वणे
मुंबई.
 लेखापरीक्षबाबतची सवत प्रकाराची
कामे.
 कायतरत व सेवधिवृत्त राज्य शासकीय
अधिकारी / कमतचारी यांचे कधरता
वैद्यकीय प्रधतपूतीची धवमाछत्र योजिा
लागू करणे.
 अधिकारी / कमतचारी यांच्या वेतिातूि
धवधहत वेळेत आयकर कपात करूि
भरणा करणे.
 शासिाच्या एतदर्त मंडळामार्तत
--//-1) प्र.सहायक
शासकीय कायालये, धिमशासकीय
भाषा
कायालये, मंडळे , महामंडळे , स्वायत्त
संचालक,

--//--

--//--

--//--
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संस्र्ा या कायालयातील राजपधत्रत
अधिकाऱयांसाठी व अराजपधत्रत
कमतचाऱयांसाठी घे ण्यात येणाऱया मराठी
भाषा धिम्िस्तर व उच्चस्तर परीक्षा
वषातूि 2 वेळा घे ण्यात येतात.
 शासकीय कायालयातील अधिकारी व
कमतचाऱयांसाठी हहदी भाषा धिम्िश्रेणी व
उच्चश्रेणी या परीक्षा माहे जूि व धडसेंबर
या मधहन्यात घे ण्यात येतात त्याबाबतचे
सवत कामकाज.
 एतदर्त मंडळामार्तत शासकीय /
धिमशासकीय कायालयातील इंग्रजी
लघुलेखक, लघुटंकलेखक, धलधपक
टं कलेखक यांच्यासाठी घे ण्यात येणाऱया
मराठी लघुलेखि व टं कलेखि परीक्षा
माहे एधप्रल व ऑक्टोबरमध्ये आयोधजत
करण्यात येतात त्याबाबतचे सवत
कामकाज.
मुंबई व महाराष्ट्र अधिधियमांचे अद्ययावतीकरण धवधहत वेळेत ही
करणे व मुद्रण तसेच संधहतीकरण करणे इत्यादी कामे करण्यात
कामे.
येतात.

भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) अिीक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.

1) भाषा उप
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
2) सहायक
भाषा
संचालक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.
3) पयतवेक्षक,
भाषा
संचालिालय,
मुंबई.

** या कायालयाकडू न नागरिकाांना कोणत्याही प्रकािाची थे ट सेवा पुिरवण्यात ये त नाही.

--//--

