
उर्दू मजकद राचा इगं्रजी / मराठी अनुवार् 
करण्यासाठी  भाषा सचंालनालयात स्थापन 
करण्यात आलले्या उर्दू भाषा तज् ् ांचया 
नाममकेवर सर्स्यांची मनयकु्ती करणेबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा मवभाग 

शासन मनणूय क्रमांकः उनापॅ-1013/511/प्र.क्र.158/2015/भाषा-2 
मार्ाम कामा मागू, हुतात्मा राजगदरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
मर्नाकं :- 24 नोव्हेंबर, 2015 

वाचा :-  
1) सामान्य प्रशासन मवभाग, शासन मनणूय क्रमाकं:-एलएनजी- 1003//1733/प्र.क्र.08/ 
2004/20-ब, मर्.23 माचू, 2005. 

2) सामान्य प्रशासन मवभाग, शासन मनणूय क्रमाकं :- एलएनजी-2006/1062/प्र.क्र.1/07/20-ब, 
मर्नाकं 23 ऑक्टोबर, 2007. 

3) मराठी भाषा मवभाग, शासन मनणूय क्रमाकं :-  उनापॅ-1012/511/प्र.क्र.11/2013/भाषा-2, 
मर्.11 फेब्रवुारी, 2015 

शासन मनणूय :-   
भाषा सचंालक, महाराष्ट्ट राज्य, मुंबई यांचया कायालयात राज्यातील प्रशासकीय मवभाग व 

इतर शासकीय कायालयांकडदन उर्दू मजकद राचंा इंग्रजी/मराठी अनुवार् करण्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या 
ऐवजाचे अनुवार् करण्याकरीता सामान्य प्रशासन मवभाग व मराठी भाषा मवभागाचया संर्भाधीन शासन 
मनणूयांन्वये उर्दू त्ांची नाममका (पॅनल) स्थापन करण्यात आली आहे. सर्र नाममकेवर संर्भू क्र.3 
येथील शासन मनणूयानुसार मनयकु्त करण्यात आलेल्या सर्स्यांचा मनवासी पत्ता, र्दरध्वनी/ 
भ्रमणध्वनी क्रमांकामध्ये बर्ल झाललेा असल्याने त्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे.  
2.  उर्दू अमभलेखाचे मराठी/इंग्रजी भाषते अनुवार्/भाषातंर करण्यासंर्भातील शासनाची 
मनकड तसेच भमवष्ट्यात या सममतीची आवश्यकता मवचारात घेता उर्दू भाषा तज् ् ांचया नाममकेमध्ये 
आणखी र्ोन नाव े समामवष्ट्ट करून एकमत्रत नाममका खालीलप्रमाणे स्थापन करण्यास करण्यास 
शासन मान्यता रे्ण्यात येत आहे. 
 

1. श्रीमती मजल्लेहुमा अल्ताफ बारगीर, 
सीटी टॉवर बसेरा अपाटूमेंट, प्लॅट क्र.23,  
4 था मजला, 196/198 गुंज पेठ, मोमानपरुा, 
मका ममजर् समोर, स्वारगेट जवळ, पणेु-421042 
भ्रमणध्वनी- 9850578126 
ई-मेल- zillehumabargir@gmail.com 
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2. श्री. एम. ए. मसद्यीकी 
महाराष्ट्र शासनाच े इस्माईल यसुुफ कॉलजे ऑफ 
आटूस् ,सायन्स ॲण्ड कॉमसू, जोगेश्वरी(पदव)ू,  
मुंबई-400060 
कायालय र्दरध्वनी क्र.228202188 
भ्रमणध्वनी- 9987176827 
 

3. डॉ. महम्मर् समीउल् ला, 
महमुर् हाऊसजवळ, हाजी अब्बास अली रोड, 
एकय्यापदरा कॅम्प, तपोवन रोड, 
अमरावती- 444602 
र्दरध्वनी क्र.0721-2663542 
भ्रमणध्वनी- 9422159254 
 

4. ॲडव्होकेट एम. ए. रउफ, 
घर क्र. 9-4-1215, 
ममर्नानगर, रे्गलदर नाक्याजवळ, 
नांरे्ड - 431604. 
भ्रमणध्वनी- 9673648857 
 

5. ॲड. अन्सारी अब्रु्ल रशीर् मपतामहमर् इब्रामहम, 
रा. मोमीनपरुा (सौर्ागर कॉलनी) 
बीड ता. मज. बीड - 431 122, 
भ्रमणध्वनी क्र. 9823930786 
र्दरध्वनी क्र.02442- 231964 
 

6. ॲड.अब्रु्लबारी मसद्धीकी, 
  7-1-80, इतवारा रोड, भसुार लाईन,  
 नांरे्ड- 431604, 
भ्रमणध्वनी क्र. 9823264932 

 
7.  ॲड.मोहम्मर् ऐहतेशामोद्दीन 

 फ्लॅट क्र.10, पे्रमीयर अपाटूमेंट, 
मकबरा रोड, बगेमपरुा, 
औरंगाबार्- 431004 
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3. सर्र नाममकेवरील भाषा तज् ् ांना मराठी भाषा मवभागाचा शासन मनणूय                             
क्र.बठैक-2013/प्र.क्र.116/भाषा-2, मर्.17 एमप्रल, 2014 अन्वये मवमहत केलेल्या र्रानुसार मानधन 
रे्ण्यात याव.े 

 

4.  ज्या मंत्रालयीन मवभागांना उर्दू मजकद राचा इंग्रजी / मराठी अनुवार् करुन घ्यावयाचा 
असेल त्यांनी नाममकेमध्ये नमदर् केलेल्या उर्दू भाषा त्ांशी परस्पर संपकू साधदन त्यांचया कडदन 
आपल्या मवभागाचे अनुवार् मवषयक काम करुन घेण्याची व्यवस्था करावी. तसेच अनुवार्ाचया 
कामासाठी होणारा खच ू संबमंधत मवभागाने आपल्या मंजदर अनुर्ानातदन भागमवण्याची कायूवाही 
करावी. 

 

सर्र शासन मनणूय महाराष्ट्र शासनाचया www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असदन त्याचा संकेताक 201511261544254333 असा 
आहे. हा आरे्श मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचंया आरे्शानुसार व नावाने.  
 
 
 
                                                                                    मलना  मव. धदरू 

 कायासन अमधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा. राज्यपाल यांच ेसमचव 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे समचव 
3) मा. मंत्री यांच ेखाजगी समचव 
4) मा. मुख्यसमचव/ अपर मुख्य समचव / प्रधान समचव / समचव, सव ूमंत्रालयीन मवभाग 
5) सव ूमवभागीय आयकु्त 
6) सव ूमजल्हामधकारी 
7) सव ूमजल्हापमरषर्ांचे मुख्य कायूकारी अमधकारी 
8) प्रबधंक उचच न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई (पत्राने) 
9) प्रबधंक उचच न्यायालय, अमपल शाखा, मंुबई (पत्राने) 
10) समचव, महाराष्ट्र मवधानमंडळ, मवधानभवन, मंुबई 
11) समचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने) 
12) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनु्ेयता), मंुबई 
13) अमधर्ान व लेखा अमधकारी, मंुबई 
14) मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, मंुबई  
15) सव ूमंत्रालयीन मवभाग यांना मवनंती करण्यात येते की, सर्र शासन आपल्या मवभागाचया  
16) अमधपत्याखालील सव ूकायालये/ मंडळे/ यांचया मनर्शूनास आणाव्यात. 
17) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांदे्र (पदव)ू, मंुबई 
18) समचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी मवश्वकोश मनर्ममती मंडळ, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19) समचव, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण संस्कृती मंडळ, मंुबई 
20) संचालक, राज्य मराठी मवकास संस्था, मंुबई 
21) सव ूमवभागीय सहायक भाषा संचालक, पणेु/नागपदर/औरंगाबार्/नवी मंुबई 
22) संग्रहाथू (भाषा-2) 

 
सव ूमंत्रालयीन मवभाग यानंा मवनंती करण्यात येते की, सर्र शासन मनणूय त्यांचया मवभागाचया  
अमधपत्याखालील सव ूकायालये/ मंडळे/महामंडळे/संस्था यांचया मनर्शूनास आणाव्यात. 
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