डाटा एन्ट्री करताना मराठी पर्यार्याला
प्राधान्ट्र्य दे णेबाबत
महाराष्ट्र शासन

माहहती तंत्रज्ञान (सा.प्र.हि.) हिभाग

पहरपत्रक क्रमांकः मातंसं 2013/प्र. क्र.31/39
मंत्रालर्य, मंबई - 400 032.

दिन ांक : 6 फेब्रुव री, 2013
िाचा :1) शासन हनणणर्य क्रमांकः ई-प्रशासन धोरण शासन हनणणर्य क्र. मातंसं 2011/प्र.क्र.125/39 हद.
23/09/2011

2) शासन हनणणर्य क्रमांकः दे िनागरी हलपी ि िणणमाला अद्यर्याित करणेबाबत शासन हनणणर्य क्र.
मभािा 2004/(प्र.क्र.25/2004)/20-ब हद. 06 नोव्हें बर, 2009

पहरपत्रक :महाराष्ट्र शासनाने ई-प्रशासन धोरण जाहीर केले असून र्या धोरणाची अंमलबजािणी करण्र्यात

र्येत आहे . आज्ञािली तर्यार करताना बहू तांश ॲप्लीकेशन हिभाषी (Billingual) पद्धतीने तर्यार करण्र्यात
र्येतात. र्यामध्र्ये व्र्यक्तींची नािे, पत्ता इत्र्यादी माहहती भरण्र्यात र्येते. मात्र, असे आढळू न आले आहे की,
सदर माहहती भरताना डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रथम इंग्रजीमधील नाि ि पत्ता टं कहलहित करतात.

त्र्यानंतर गगल अथिा हसडॅ क रान्ट्सहलटरेशनचा िापर करुन हा डाटा मराठीत अनिादीत करण्र्यात
र्येतो. असे करीत असताना असंख्र्य चका होत असल्र्याचे हनदशणनास आले आहे . शासकीर्य ॲप्प्लकेशन
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तर्यार करताना मराठीला प्रथम भाषा म्हणून प्राधान्ट्र्य दे ण्र्यात र्यािे र्याअनषंगाने Billingual Database
मध्र्ये मराठी शबदांची माहहती 100% अचूक असािी र्याकहरता पढीलप्रमाणे सूचना दे ण्र्यात र्येत आहे त.

1) शासनाच्र्या हिभागामध्र्ये अथिा हजल्हा ि तालका स्तरािरील शासकीर्य कार्यालर्यांमध्र्ये

हिहिध कामांसाठी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हनर्यक्त करताना मराठीचे उत्तम ज्ञान असणाऱ्र्या
उमेदिारांना प्राथहमकता दे ण्र्यात र्यािी.

2) बार्यललग्िल डाटाबेसमध्र्ये डाटा एन्ट्री करीत असताना प्रथम मराठी नाि ि पत्ता इत्र्यादींची
माहहती भरण्र्यात र्यािी.

त्र्यानंतर तो डाटा इंग्रजीमध्र्ये अनिाहदत करण्र्यात र्यािा.

आिश्र्यकता भासल्र्यास इंग्रजी डाटा नव्र्याने भरण्र्यात र्यािा.

जेणेकरुन डाटा एन्ट्री

ऑपरेटरचे मराठी कौशल्र्य िाढीस लागेल. फक्त इंग्रजीमध्र्ये डाटा एन्ट्रीचा पर्यार्य उपलबध
नसािा. तसेच इंग्रजी ते मराठी अनिादीत दे िील पर्यार्य उपलबध नसािा.

3) डाटा एन्ट्री करण्र्यासाठी केिळ इनप्स्क्रप्ट की बोडण चाच िापर करण्र्यात र्यािा.

4) ॲप्प्लकेशन हिकहसत करताना डे व्हलपरने इनप्स्क्रप्ट की बोडण चा िापर करािा. तसेच
ज्र्या हठकाणी डाटा एन्ट्री संबंधीत हिभागीर्य कमणचारी अथिा महा-ई-सेिा केंद्र (CSC) िा
संग्रामच्र्या ऑपरेटर र्यांचेकडू न करण्र्यात र्येणार आहे अशा हठकाणीसद्धा डाटा एन्ट्री
करताना इनप्स्क्रप्ट की बोडण चा िापर अहनिार्यण करण्र्यात र्यािा.

5) दे िनागरी हलपी ि िणणमाला अद्यर्याित करणेबाबतचा शासन हनणणर्य क्र. मभािा

2004/(प्र.क्र.25/2004)/20-ब हद. 6 नोव्हें बर, 2009 चे पालन करण्र्यात र्यािे. र्या शासन

हनणणर्याच्र्या च्र्या अनषंगाने हिकहसत केलेले सकल मराठी लकिा लोहहत मराठी सारख्र्या
फॉन्ट्टचा िापर करण्र्यात र्यािा.

6) मात्र सिण सामान्ट्र्य नागहरकांकडू न डाटा एन्ट्री होणार असेल तर त्र्यांचेकहरता सिण पर्यार्य
िले ठे िािेत.

परंत इनप्स्क्रप्ट हकबोडण चा Default पर्यार्य दे ण्र्यात र्यािा. तसेच सॉफ्ट

इनप्स्क्रप्ट हकबोडण ची सहिधा उपलबध करुन दे ण्र्यात र्यािी.
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7) र्यनीकोड संज्ञा ही संगणकीर्य आज्ञािलीमध्र्ये दे िनागरी अंक 0 ते 9 हे हचन्ट्हे म्हणून ग्राह्य
मानते , त्र्यामळे 0 ते 9 र्या अंकांची डाटा एन्ट्री करतांना रोमन अरेहबक न्ट्र्यमरल चा िापर

करािा, परंत आज्ञािलीत दशणिताना लकिा लप्रट घे ताना हे अंक शासनाच्र्या क्रमांक 5 मध्र्ये
उल्लेहित केलेल्र्या शासन हनणणर्याप्रमाणे असािेत.

सदर पहरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या संकेतस्थळािर उपलबध
करण्र्यात आले असून त्र्याचा संकेताक 201302061155166211 असा आहे . हे पहरपत्रक हडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे .
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(राजेश अग्रिाल)

सहचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्र्यपालांचे सहचि,

2) मा. मख्र्यमंत्री र्यांचे सहचि,

3) मा. उप मख्र्यमंत्री र्यांचे सहचि,
4) सिण मंत्री / राज्र्यमंत्री र्यांचे िाजगी सहचि,
5) मख्र्य सहचि र्यांचे िाजगी सहचि,

6) शासनाचे सिण अपर मख्र्य सहचि / प्रधान सहचि / सहचि
7) प्रबंधक, उच्च न्ट्र्यार्यालर्य (मूळ शािा) मंबई,

8) प्रबंधक, उच्च न्ट्र्यार्यालर्य (अहपल शािा) मंबई,
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9) प्रबंधक, लोक आर्यक्त ि उप लोक आर्यक्त र्यांचे कार्यालर्य, मं बई
10) सहचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आर्योग, मंबई

11) सहचि, महाराष्ट्र हिधान मंडळ सहचिालर्य, मंबई

12) महालेिापाल, (लेिा ि अनज्ञेर्यता, महाराष्ट्र, मंबई)

13) महालेिापाल, (लेिा ि अनज्ञेर्यता महाराष्ट्र, नागपूर)
14) महालेिापाल, (लेिा परीक्षा , महाराष्ट्र, मंबई )
15) महालेिापाल, लेिापरीक्षा महाराष्ट्र, नागपूर
16) अहधदान ि लेिा अहधकारी, मंबई ि नागपूर
17) हनिासी लेिा परीक्षा अहधकारी, मंबई

18) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्र्य, मंबई
19) सिण पोलीस आर्यक्त

20) सिण हिभागीर्य आर्यक्त,

21) सिण महानगरपाहलकांचे आर्यक्त,
22) सिण हजल्हाहधकारी,

23) सिण हजल्हा पहरषद / नगरपाहलकांचे मख्र्य कार्यणकारी अहधकारी
24) सिण नगरपहरषदांचे मख्र्याहधकारी

25) व्र्यिस्थापकीर्य संचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्याहदत,
26) पहहला मजला, व्र्यिसार्य हशक्षण प्रहशक्षण इमारत,
27) सिण मंत्रालर्यीन हिभाग

28) सहचि, महाराष्ट्र राज्र्य तंत्रहशक्षण, मंबई
29) मंत्रालर्यीन हिभागाच्र्या हनर्यंत्रणािालील सिण हिभाग प्रमि ि कार्यालर्य प्रमि
30) सामान्ट्र्य प्रशासन हिभागातील सिण कार्यासने,
31) हनिड नस्ती (2 प्रती)
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