
भाषा संचालनालयाकडे कें द्र शासन व अन्य राज्य 
शासन, स्वायत्त व खाजगी संस्था यांच्याकडून 
अनुवादासाठी आलले्या कामाबद्दलच्या 
मानधनाच्या दरात सुधारणा करणेबबात. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणणय क्रमांक :- बैठक-2013/प्र.क्र.162/भाषा-2 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 19 एवप्रल, 2014 

वाचा :-  
1) शासन वनणणय क्रमांकः सामान्य प्रशासन ववभाग, एलएनजी-1099/143/प्र.क्र.82/99/20-ब, 

वद.31.05.2004 
प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन ववभागाच्या वद.18.1.2008 च्या शासन वनणणयान्वये भाषा संचालनालयाकडे कें द्र 
शासन,अन्य राज्य शासन तसेच, स्वायत्त व खाजगी संस्था इत्यादीकडून अनुवादासाठी आलेल्या 
कामासाठी तज्ांची नावमका(पॅनल) स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येकी 100 शब्दास वा त्याच्या प्रत्येक 
भागास रू.50/- मानधन तसेच भाषा संचालनालयातील अनुवादक यांना प्रत्येकी 100 शब्दास व त्याच्या 
भागास रू.25/- मानधन वद.31.5.2004 रोजीच्या शासन वनणणयान्वये मंजूर करण्यात आल े आहे. सदर 
मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. 
शासन वनणणय :-  

भाषा संचालनालयात कें द्र शासन,अन्य राज्य शासन तसेच, स्वायत्त व खाजगी संस्था इत्यादीकडून 
मराठी मजकूराचा इंग्रजीमध्ये अनुवाद करण्यासाठी वनयुक्त करण्यात आलेल्या नावमकेवरील खाजगी भाषा 
तज्ांचे मानधन प्रत्येकी 100 शब्दास वा त्याच्या प्रत्येक भागासाठी रू.50/- वरून रू.100/- तसेच 
संचालनालयातील अनुवादाचे काम करणा-या कमणचाऱयांचे मानधन प्रत्येकी 100 शब्दास व त्याच्या भागास 
रू.25/- वरून रू.50/- करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
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भाषा संचालनालयातील खाजगी अनुवादाचे काम करणाऱया कमणचाऱयाचं्या मानधनाच्या रू.50/- या 
रक्कमेपैकी वनम्मी रक्कम म्हणजे रू.25/- शासनास व उरलेल्या रक्कमेपैकी अनुवाद करणा-यास रू.15/- 
व तपासणा-यास रू.10/- याप्रमाणे देण्यात यावी.  

अशाप्रकारे कमणचाऱयांना/अवधका-यांना प्रत्येक मवहन्याला वमळणारा मोबदला त्या 
कमणचाऱयांच्या/अवधकाऱयाचं्या मूळ मावसक वेतनाच्या 20% पेक्षा जास्त असणार नाही.  

भाषा संचालनालयातील अनुवादक/पयणवेक्षक,अवधकारी व टंकलखेक हे कें द्र शासन, राज्य शासन, 
खाजगी व स्वायत्त संस्था यांच्याकडून अशाप्रकारे येणारे कामकाज आपल्या कायालयीन वेळेच्या व्यवतवरक्त 
वेळात करतील, अनुवाद तपासण्याचे काम भाषा संचालनालयातील राजपवत्रत अवधकारीच करतील व 
अनुवाद यथायोग्य असल्याचे प्रमावणत करतील. अनुवादाचा व तपासणीचा खचण संबंधीत संस्थाकडून 
आकारण्यात येईल व त्या संस्थेकडून वमळालेल्या रकमेतून अनुवादक/पयणवेक्षक तपासणी अवधकारी यांचा 
मोबदला भागववण्यात येईल.  

शासनास द्यावयाची रक्कम “0070, इतर प्रशासकीय सेवा, 60- इतर सेवा, 800 इतर जमा रकमा, 
(02) इतर बाबी”  या लेखावशषाखाली जमा करण्यात यावी व कमणचाऱयांस द्यावयाची रक्कम “2052 
सवचवालयीन सवणसाधारण सेवा, 092 इतर कायालये (03)(01) भाषा संचालक, व्यायसावयक व ववशेष सेवा 
प्रदान(दत्तमत)”  या लेखावशषाखाली खची टाकण्यात यावी. सदर आदेश ववत्त ववभागाच्या अनौपचारीक 
संदभण क्र.286/14/व्यय-4, वद.20.3.2014 अन्वये वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201405151450180233 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 लवलता वश.देठे 
 उपसवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. ववभागीय सहायक भाषा संचालक, नवी मंुबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
3. सवचव, महाराष्ट्र ववधीमंडळ सवचवालय, मंुबई 
4. प्रबंधक, मुळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई (पत्राने) 
5. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई (पत्राने) 
6. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 1 व 2, मंुबई व नागपूर 
7. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
8. वनवासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मंुबई 
9. सवण मंत्रालयीन ववभाग, 
10. प्रत- वनवड नस्ती 
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