
                  

    मराठी मजकूराचा इगं्रजी भाषेत अनुवाद                      
करण्यासाठी भाषा संचालनालयात भाषा 
तज्ाचंी नाममका (पॅनल) स्थापन करण्याबाबत. 

                                                              महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा मवभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्र. नाममका-2017/प्र.क्र.83/भाषा-2 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय,मंुबई - 400 032 
                                                            मदनाकं- 28.03.2018. 

वाचा   
1) शासन मनर्गय क्र. नाममका-2017/प्र.क्र.83/भाषा-2, मदनाकं 25 जानेवारी 2018. 

शासन शुध्दीपत्रक  
 

           शासन मनर्गय क्र. नाममका-2017/प्र.क्र.83/भाषा-2, मदनाकं 25 जानेवारी 2018 मधील भाषा  
तज्  नाममकेतील  अनुक्रमाकं 13 येथील डॉ. एम. एस. मदवार् या  नावाऐवजी डॉ. श्रीकातं  मोरेश्वर  
मदवार्   असे वाचण्यात याव.े 

            सदर  शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 201803281336584533 असा आहे. हा आदेश मडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

             ( नंदा राऊत ) 
 अवर समचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1.  मा. राज्यपाल याचंे समचव. 
2.  मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य समचव. 
3.  समचव, राजभाषा मवभाग, मवधी आमर् न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नवी मदल्ली. 
4.  सवग मा. मंत्री व राज्यमंत्री याचंे खाजगी समचव 
5.  मा. मवरोधी पक्ष नेते, मवधानसभा/ मवधानपमरषद याचंे खाजगी समचव 
6.  सवग मवधानसभा सदस्य /मवधानपमरषद सदस्य, मवधानमंडळ, मंुबई 
7.  मा. मुख्य समचव व सवग अपर मुख्य समचव / प्रधान समचव / समचव, मंत्रालय, मंुबई.  
8.   प्रधान समचव, महाराष्ट्र मवधानमंडळ समचवालय, मवधानभवन, मंुबई 
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9.  सवग मंत्रालयीन मवभाग, यानंा मवनंती करण्यात येते की, सदर पमरपत्रक त्यानंी त्याचं्या             
अमधपत्याखालील अमधकारी व कमगचारी याचं्या मनदशगनास आर्ाव.े 

10. मनवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस मागग, नवी मदल्ली 
11. मा.मंत्री, मराठी भाषा याचंे मवशेष कायग अमधकारी. 
12. सवग  मवभागीय आयुक्त व  सवग मजल्हामधकारी.  
13. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई. (पत्राने) 
14. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई. (पत्राने) 
15. समचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई. (पत्राने) 
16. मा. लोकायुक्त व उप लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई. (पत्राने) 
17. आयकर आयुक्त, आयकर कायालय, मंुबई- 400 020. 
18. मुख्य वामर्ज्ज्यक  व्यवस्थापक, मध्य रेल्व ेमुख्य कायालय, छत्रपती मशवाजी टर्नमनल्स, मंुबई. 
19. मुख्य वामर्ज्ज्यक  व्यवस्थापक, पमिम रेल्व ेमुख्य कायालय, चचगगेट, मंुबई. 
20. संचालक, भाषा संचालनालय, मंुबई 
21. मवभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, नवी मंुबई, पुरे्, नागपुर, औरंगाबाद.  
         (भाषा संचालनालयामार्ग त) 
22. संबमधत मराठी भाषा तज्   (भाषा संचालनालयामार्ग त ) 
23. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
24. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्येता), महाराष्ट्र-1, मंुबई. 
25. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्येता), महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
26. अमधदान व लेखा अमधकारी, मंुबई. 
27. मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, मंुबई.  
28. महासंचालक, मामहती व जनसंपकग  सचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई    
29. मनवडनस्ती. (भाषा-2) 
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