
 
भाषा संचालनालयातील अर्थसंकल्पाच्या मराठी 
अनुवादाचे काम करणाऱ्या अधिकारी/कमथचारी 
यांना धमळणाऱ्या मानिनाच्या दरात सिुारणा 

 
महाराष्ट्र शासन 

 मराठी भाषा धवभाग  
 शासन धनणथय क्रमांकः भासंमा-2015/प.क्र.121/आस्र्ा-2, 

मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
धदनांक: 10 सप्टेंबर,2018 

वाचा :- 1) शासन धनणथय, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र.एलएनजी-1074/1044/20, धद.16.2.1976 

2) शासन धनणथय, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्र.एलएनजी-1095/951/प्र.क्र.162/95/5, 
    धद.21.3.1994. 
 

शासन धनणथय:- 
धविान मंडळास सादर करण्यात येणारी अर्थसकंल्प धवषयक मराठी प्रकाशने तयार करण्याच ेकाम भाषा 

संचालनालयात ऑक्टोबर ते माचथ अशा 6 मधहन्यांमध्ये केले जाते. या कामाचे महत्व व जबाबदारी तसेच धवधहत 

कालमयादेत ते पणूथ करण्याचे बिंन या सवथ गोष्ट्टी धवचारात घेऊन संबधंित अधिकारी व कमथचारी दररोज 

कायालयीन वळेेपके्षा बरेच उधशरा र्ांबवून तसेच सटु्टीच्या धदवशीही काम कराव ेलागते. त्यामुळे करावा लागणारा 

अवांतर खचथ व तद्नुषंधगक अन्य बाबी लक्षात घेऊन हे काम करणाऱ्या सहायक संचालक, पयथवके्षक व अनुवादक 

यांना वर उले्लख केलेल्या धद.21.3.1994 च्या शासन धनणथयान्वये धवधहत केलेल्या दरांनी मानिन धदले जाते. सदर 

मानिनाच्या दरांमध्ये सिुारणा करण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होता.  

2. शासन आता अस ेआदेश देत आहे की, भाषा संचालनालयातील अर्थसकंल्पाचा मराठी अनुवादाचे काम 

करणाऱ्या भाषा उपसंचालक, सहायक भाषा संचालक, पयथवके्षक व अनुवादक यांना खाली दशथधवलेल्या दराने 

मानिन देण्यात याव.े मानिनाचे सिुाधरत दर धवत्तीय वषथ 2018-19 पासनू लागू करण्यात यावते. 

अ.क्र. पदनाम मानिनाच ेप्रत्येकी सुिाधरत दर 
1.  भाषा उपसचंालक (1 अधिकारी) रु.6000/- 
2.  सहायक भाषा सचंालक (2 अधिकारी) रु.6000/- 
3.  पयथवके्षक (3 कमथचारी) रु.4000/- 
4.  अनुवादक (10 कमथचारी) रु.3000/- 

 
3. सहा सधहन्यांच्या कालाविीचा समावशे असलेल्या म्हणजचे ऑक्टोबर ते माचथ अखेरपयंतच्या 

कालाविीसाठी अर्थसकंल्पीय अधिवशेनाच्या शेवटी एकरकमी मानिन धदले जाईल. अर्थसंकल्प संबधंित काम 
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करणाऱ्या वर नमूद केलेल्या कमथचारी वगापैकी कोणत्याही कमथचाऱ्यांने तो रजवेर असल्यामुळे ककवा त्यांची बदली 

झाल्यामुळे उक्त मुदतीत एक आठवड्यापके्षा जास्त अशा कोणत्याही कालाविीत काम केले नसेल तर त्याला 

देण्यात येणाऱ्या मानिनात त्याच्या रजचे्या प्रमाणानुसार घट करण्यात येईल. “सबंधंित व्यक्तीने सतत व 

समािानकारकरीत्या अधतधरक्त काम पार पाडले असनू ज्या कालाविीकधरता त्याला मानिन मंजूर करण्यात आले 

आहे त्या कालाविीत त्याला भोजन ककवा चहासाठी कोणताही खचथ देण्यात आलेला नाही, भाषा संचालक 

यांच्याकडून अशा आशयाच,े प्रमाणपत्र देणे अधनवायथ राहील.  

4. यासाठी होणारा खचथ “मागणी क्र.झेड एफ-1, लेखाशीषथ “2052-सधचवालय-सवथसािारण सेवा,090 

सधचवालय, (00) (02) भाषा संचालक (अधनवायथ)-13 कायालयीन खचथ” याखालील मंजूर अनुदानातून 

भागधवण्यात यावा. 

5. हा शासन धनणथय धवत्त धवभागाच्या अनौपचाधरक संदभथ क्र.176/18सेवा-6/व्यय, धद.23.08.2018 अन्वये 

प्राप्त सहमतीनुसार धनगथधमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन धनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं 201809061552403733 असा आहे. हा शासन धनणथय धडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांधकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

 
                (नंदा मा.राऊत) 

            अवर सधचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /(लेखा व पधरक्षा), महाराष्ट्र-1,मंुबई. 
2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंुबई. 
3. धनवासी लेखा पधरक्षा अधिकारी, मंुबई 
4. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
5. कक्ष अधिकारी, धवत्त धवभाग/सेवा-6/व्यय-4. 
6. कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा धवभाग, अर्थसंकल्प/भाषा-2/नोंदणी शाखा. 
7. धनवडनस्ती. 
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