
 
मराठी/इगं्रजी मजकुराचा अनुवाद 
करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलले्या 
नाममकेवर सदस्यांची  मनयकु्ती करणेबाबत. 
   

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा मवभाग 

शासन मनणणय क्रमाकंः नाममका-2015/प्र.क्र.100/भाषा-2 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-400 032 

मदनाकं : 15 फेब्रवुारी, 2016 

वाचा  :- 
1) सामान्य प्रशासन मवभाग, शासन मनणणय क्र.एलएनजी-2007/681/प्र.क्र.9/07/20-ब,  

       मद.18.1.2008 
 

  2) मराठी भाषा मवभाग, शासन मनणणय क्र.बठैक-2013/प्र.क्र.162/भाषा-2, मद.19.4.2014 
  

शासन मनणणय :- 
 

भाषा सचंालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कायालयात मराठी व इंग्रजी मजकूराचा अनुवाद 
करण्यासाठी संदभाधीन मद.18.1.2008 अन्वये भाषा तज््ांची नाममका स्थापन करण्यात आली आहे. 
मवद्यमान नाममकेवर सदस्यांच्या यादीत खालील सदस्यांची मनयकु्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे.   

श्री.शरद आफळे, 
ए-4/4, नीतू अपार्णमेंर्, राजपाकण  को.ऑ.हौ.सो.1, 
जुना मुंबई - पणेु रस्ता,  
कळवा (पमिम)-421605 
भ्रमणध्वनी- 7738542353 
  

         सदर नाममकेवरील तज््ांना संदभाधीन मद.19.4.2014 च्या शासन मनणणयाच्या अनुषंगाने प्रत्येकी 
100 शब्दास वा त्याच्या प्रत्येक भागासाठी रू.100/- तसचे भाषा संचालनालयातील अनुवादाचे काम 
करणाऱ्या कमणचाऱ्यांना प्रत्येकी 100 शब्दास व त्याच्या भागास रू.50/- याप्रमाणे मानधन अदा करण्यात 
याव.े 
 

ज्या मंत्रालयीन मवभागांना मराठी मजकूराचा इंग्रजी अनुवाद करून घ्यावयाचा असेल त्यांनी 
नाममकेमध्ये नमूद केलेल्या भाषा तज््ांशी परस्पर संपकण  साधून त्यांच्याकडून आपल्या मवभागाचे 
अनुवादमवषयक काम करून घेण्याची व्यवस्था करावी. तसेच अनुवादाच्या कामासाठी होणारा खचण संबधंीत 
मवभागांनी मंजूर अनुदानातून भागमवण्याची कायणवाही करावी.  
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पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

सदर शासन मनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201602151602496033 असा आहे. हा आदेश 
मडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 मलना मव. धुरू 
 कायासन अमधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) भाषा संचालक, भाषा सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,  
2) सहायक भाषा संचालक, मवभागीय कायालय, नवी मुंबई/ पणेु/नागपरू/औरंगाबाद  
3) सवण मंत्रालयीन मवभाग  
4) प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने), 
5) प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अमपल शाखा, मुंबई (पत्राने), 
6) प्रबधंक, लोक आयकु्त आमण उप लोक आयकु्त कायालय, मुंबई, 
7) समचव, महाराष्ट्र मवधानमंडळ समचवालय, मवधान भवन, मुंबई, 
8) समचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
9) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनु्येता), मुंबई, नागपरू 
10) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनु्येता), मुंबई, नागपरू, 
11) अमधदान व लेखा अमधकारी, मुंबई 
12) मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, मुंबई 
13) संग्रहाथण (भाषा - 2)  
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