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 वाचा :-  
1) शासन मनर्णय क्र. बठैक 2013/प्र.क्र. 162/भाषा 2, मद. 19 एमप्रल, 2014 
2) शासन मनर्णय क्र. नाममका 2017/प्र.क्र.83/भाषा-2, मद. 25 जानेवारी, 2018 
3) भाषा संचालनालय यांच ेपत्र क्र. मइंम 2019/प्र.क्र. 50/2102/चौदा, मद. 22 नोव्हेंबर, 2019 
4) भाषा संचालनालय यांच ेपत्र  क्र. मइंम 2020/प्र.क्र. 37 /433/चौदा, मद. 14 जुलै, 2020 

प्रस्तावना :- 
 

महाराष्ट्र राजभाषा अमिमनयम 1964  च्या कलम 4 व 5 अन्वये मराठी भाषेमध्ये सादर कररे् 
आवश्यक असलले्या  “ मविीमंडळ कामकाज, अथणसंकल्पमवषयक प्रकाशने, शासकीय मविेयके, कें द्रीय 
व राज्य कायदे व अमिसचूना ”  इत्यादी इंग्रजी दस्तऐवजाचंा मराठी भाषेमध्ये अनुवाद सद्य:स्स्थतीत 
भाषा संचालनालयाच्या अनुवाद शाखेमार्ण त करण्यात येतो. यामध्ये गोपनीय स्वरुपाचे कामकाज 
तसेच विैामनक व मविानमंडळाच्या कामाचा समावशे आहे.  भाषा संचालनालयाने सदर कामे कररे् 
अमनवायण आहे. मात्र अलीकडे अनेक मवभागाकंडून, शासकीय व मनमशासकीय कायालयाकंडून, 
स्वायत्त संस्थाकंडून वरील कामावं्यमतमरक्त इंग्रजी कागदपत्र े अनुवादासाठी भाषा संचालनालयाकडे 
प्राप्त होतात. उदा. मवभागाचे िोरर्, योजना, तज्ञ सममतीचा अहवाल इत्यादी त्यामुळे अमनवायण 
अनुवादाच्या कामाव्यमतमरक्त अन्य कामामंध्ये भाषा संचालनालयातील अनुवादकाचंी मदत ेेण्यात येत 
असल्याने मूळ अमनवायण कामावंर त्याचा मवपमरत पमरर्ाम होतो. त्यामुळे वरील अमनवायण 
कामावं्यमतमरक्त प्राप्त होर्ाऱ्या  इंग्रजी  व मराठी भाषेतील कागदपत्राचंा अनुक्रमे मराठी व इंग्रजी भाषेत 
अनुवाद करण्यासाठी खाजगी अनुवादकाचंी नाममका तयार करण्याची बाब शासनाच्या मवचारामिन 
होती. 
 

शासन मनर्णय :- 
सदर शासन मनर्णयान्वये संदभण क्र.1 येथील बैठक - 2013/प्र.क्र. 162/भाषा 2, मद. 19 एमप्रल, 

2014 व सदंभण क्र.2 येथील क्र. नाममका 2017/प्र.क्र.83/भाषा-2, मद. 25 जानेवारी, 2018 अस ेदोन्ही 
शासन मनर्णय अमिक्रममत करुन पुढीलप्रमारे् मनयम तयार करण्यात येत आहेत.  
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शासकीय व मनमशासकीय कायालये, स्वायत्त  संस्था इत्यादींकडील  कागदपत्रातील  इंग्रजी  
व मराठी भाषेतील मजकुराचा अनुक्रमे मराठी व इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी पुढे नमुद 
केल्याप्रमारे्  खाजगी अनुवादकाचंी नाममका (पॅनल) स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर नाममकेची मुदत तीन वषांपयंत ककवा  शासनाचे पुढील आदेश मनगणममत होईपयंत राहील. 
सदर नाममकेवर खालील भाषा तज्ञाचंी मनयुक्ती करण्यात येत आहे - 

 
अ .क्र.  अनुवादकाचे नाव भ्रमर्ध्वनी / 

दूरध्वनी क्रमाकं 
ई-मेल 

1. श्री. शरद  दत्तात्रय आर्ळे, 
ए-4/4, नीतू अपार्णमेंर्, 
राजपाकण  को. ऑ.हौ. सो. 1 
जुना मंुबई-पुरे् रस्ता, 
कळवा (पमिम)-421605 

 
7738542353 

 

 
aphale1953@yahoo.com 

 

2. प्रा. अमनल श्रीपाद गोरे,   
अ-112, बाळाजी प्रसाद, दमिर्मुखी 
मारुती शेजारी, अप्पा बळवतं 
चौकाजवळ, थोरले बाजीराव पेशव े
पथ, पुरे्. 411 030. 

9422001671  marathikaka@gmail.com 
 

3. श्री. यशवतं शंकर थोरावडे, 
कचतामर् प्रसाद सोसायर्ी फ्लॅर् नं.3, 
तळ मजला, मर्ळक चौक, कल्यार्, 
ठारे्. 

9987063401 
 

   yashwant2557@gmail.com 
 

4. श्रीमती  रेश्मा भास्कर ेारे्कर, 
१२०८, अ/२, रत्नाकर आपरे् मागण, 
पुरे्-४११००४ 

9822251741    rbgonline@gmail.com 
 

5. श्रीमती प्राची वासुदेव कोल्हर्कर, 
२०२, मंजूनाथ र्ॉवर,  व्ही.पी.रोड, 
पेंडसे नगर, डोंमबवली -  ४२१२०१ 

9820438137 prachi.vkolhatkar@gmail.com 
 

 
6. श्री.राजेश मसद्राम दासा, 

५०१, पॅरामाऊंर् गाडणन, कात्रज 
कोंढवा रोड, गोकुळनगर, कात्रज, 
पुरे्-४११०४६ 

9850814652 rejesh.dasa08@gmail.com 
adv.rajeshdasa@gmail.com 

mailto:aphale1953@yahoo.com
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7. श्री.सुनील साईनाथ भागवत, 
 100/4, महेश सोसायर्ी, 
मबबववेाडी,  पुरे्-411037 

  020 - 24412468 
 
 9423584601 

sunil141165@gmail.com 

8. श्री. श्रीपाद रामचंद्र पुरामर्क, 
24, राममवजय सोसायर्ी, तीन 
देवळाचं्या मागे, गोग्रासवाडी, 
डोंमबवली (पूवण), मजल्हा-ठारे् 

9869261846 
 

vallabh23561@gmail.com 
  
 

 
       9. श्री. मनलेश कृष्ट्र्राव  बंडाळे, 

फ्लॅर्  क्र. 6. पमहला मजला, स्वप्नील 
अपार्णमेंर्, दशमेश नगर,    
औरंगाबाद - 431 005 

9923452223  transnilesh@gmail.com 
 

 

 

नाममकेची कायणकिा :- 
 

भाषा संचालनालयाच्या अनुवाद शाखेमार्ण त अनुवाद करण्यात  येर्ाऱ्या  “ मवमिमंडळ 
कामकाज, अथणसंकल्पमवषयक प्रकाशने, शासकीय मविेयके, कें द्रीय व राज्य कायदे, अमिसूचना अशा 
प्रकारच े विैामनक कामकाज  तसेच गोपनीय स्वरूपाच े कामकाज ” इत्यादी   प्रकारच्या कागदपत्राचं्या 
अनुवादाचे काम वगळता प्रशासकीय मवभागाकंडून, शासकीय व मनमशासकीय कायालयाकडून, 
स्वायत्त संस्थाकंडून अनुवादासाठी प्राप्त होर्ाऱ्या  अन्य इंग्रजी व मराठी कागदपत्राचंा अनुक्रमे मराठी 
व इंग्रजी भाषेमध्ये अनुवाद करण्यापुरतीच सममतीची कायणकिा मयामदत असेल.  
 

1) नाममकेतील अनुवादकानंा काम देताना मवभाग/कायालये यांनी करावयाची कायणवाही:- 
 

१. नाममकेतील अनुवादकास काम देण्यासंदभात मवभागाने/कायालयाने अनुवादकाला पत्र द्याव.े 
सदर पत्रामध्ये खालील बाबींचा उल्लेख कररे् आवश्यक आहे  - 
 

अ. अनुवादासाठी द्यावयाच्या  मजकुराची शब्दसंख्या - सािारर्परे् एका ओळीत आठ ते दहा शब्द 
असतात व एका पृष्ट्ठात 25 ते 30 ओळी असतात. त्याप्रमारे् एका पृष्ट्ठातील ओळी व पृष्ट्ठे मोजून 
संबंमित मवभाग/ कायालय शब्दसंख्या मनमित करेल. 

ब. अनुवादकानंा अनुवादाचे काम देताना काम किीपयंत पूर्ण करून हव ेआहे याचा मवमहत मदनाकं 
मवभाग/ कायालय नमूद करेल. 
 

क. अनुवादकानंा अनुवाद व त्याचे रं्कलेखन करण्याच्या कामासाठी,  पहील्या 5000 शब्दासंाठी 
प्रमतशब्द रु. 1.15 (अनुवाद व रं्कलेखनासह ) व 5000 शब्दाचं्या पुढे प्रमतशब्द रु. 1.10 (अनुवाद व 
रं्कलेखनासह ) इतका दर अदा करण्यात येईल. 

mailto:sunil141165@gmail.com
mailto:vallabh23561@gmail.com
mailto:vallabh23561@gmail.com
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ड. अनुवादाचे काम पूर्ण केल्यानंतर अनुवादकाचे मानिन लवकरात लवकर अदा करण्याची 
जबाबदारी अनुवादकास काम देर्ाऱ्या संबंमित  मवभागाच्या अमिकाऱ्याची राहील.  

ई. संबंमित मवभाग/कायालय यानंी अनुवादकाने करून मदलेल्या अनुवादाबाबतचे अमभप्राय भाषा 
संचालनालय, मंुबई याचं्याकडे पाठवावते. 

2. अनुवादामध्ये  मवभागाशी संबंमित एखाद्या बाबीसंबंिी काही चपखल शब्द वापररे् आवश्यक 
असल्यास सदर मवभागाने त्यानुसार अनुवादकानंा सूचना द्याव्यात. 
 

२) नाममकेतील अनुवादकानंी करावयाची कायणवाही:- 
 

अ. अनुवाद करताना भाषा संचालनालयाने मवकमसत केलेल्या पमरभाषा कोशांचा वापर करावा. 
प्रत्येक मवभागात / कायालयात कामाच्या स्वरूपाप्रमारे् काही ठरामवक संञांचा वापर करण्यात येतो. 
अशा संञा समजून ेेऊन नाममकेतील अनुवादकानंी चपखल अनुवाद करुन देरे् आवश्यक राहील. 

ब. अनुवादकानंी त्यानंा ठरवून देण्यात आलेल्या कालमयादेत अनुवादाचे काम पूर्ण करून 
त्याची  रं्कमलमखत प्रत  सबंंमित मवभाग /कायालय यानंा द्यावी. 

क. प्रत्येक अनुवादकाने त्याने केलेल्या अनुवादाच्या कामाचा त्रैमामसक अहवाल भाषा 
संचालनालय, मंुबई याचं्याकडे सादर करावा. 

ख. केलेला अनुवाद प्रमामर्त करण्यासाठी अनुवादकानंी स्वत:चा मशक्का तयार कररे् व त्याचा 
वापर कररे् अनुञये नाही.    
  
 

३) नाममकेसंदभात भाषा सचंालनालयाने करावयाची कायणवाही :-  
 

अ. संबंमित मवभाग/ कायालयाचंे अमभप्राय व अनुवादकाचंे अहवाल यानुसार नाममकेतील 
अनुवादकाचं्या कामाचे वळेोवळेी मूल्यमापन कराव.े 

ब. नाममकेतील अनुवादक आमर् संबंमित कायालये यानंा अनुवादाच्या कामकाजासंदभात 
लागर्ारे मागणदशणन कराव े तसेच  त्यानंा या संदभात येर्ाऱ्या अडचर्ी व तक्रारी इत्यादींचे मनवारर् 
कराव.े 

क. नाममकेतील अनुवादकानंी केलेल्या कामाचा एकमत्रत वार्षषक अहवाल भाषा 
संचालनालयाने दरवषी मे ममहन्यात शासनास सादर करावा.  
 

४)  एखाद्या अनुवादकाचे काम समािानकारक नसल्यास त्या अनुवादकांची नाममकेवरील मनयुक्ती 
रद्द करण्याचा अमिकार शासनास राहील. 
 

  सदर आदेश  मवत्त मवभागाच्या अनौपचारीक संदभण क्र. 105/2021/व्यय-4, मद.23.02.2021 
अन्वये मनगणममत करण्यात येत आहेत. 
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सदर शासन मनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 202103221835086133 असा आहे. हा आदेश 
मडजीर्ल स्वािरीने सािामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( नंदा राऊत ) 
 अवर समचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याचंे समचव, 
2. मा. मखु्यमंत्री याचंे अपर मुख्य समचव, 
3. मा.मंत्री/राज्यमंत्री  याचंे खाजगी समचव, 
4. मा.मुख्य समचव/अप्पर मुख्य समचव/प्रिान समचव/समचव, सवण मंत्रालयीन मवभाग, 
5. मवरोिी पि नेते, मविानपमरषद/मविानसभा,मविानमंडळ, मंुबई (पत्राने), 
6. मा. उपसभापती, मविानपमरषद,महाराष्ट्र  मविानमंडळ, मंुबई (पत्राने), 
7. मा. उपाध्यि,  मविानसभा,महाराष्ट्र मविानमंडळ, मंुबई (पत्राने), 
8. सवण मविानसभा सदस्य/मविानपमरषद सदस्य/मराठी भाषा सममती सदस्य, 

मविानमंडळ, मंुबई (पत्राने), 
9. सवण मवभागीय आयुक्त , 
10. सवण मजल्हामिकारी, 
11. कुलगुरु, सवण मवद्यापीठे, 
12. सवण मजल्हापमरषदाचंे मुख्य कायणकारी अमिकारी, 
13. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई (पत्राने), 
14.  प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई (पत्राने), 
15. प्रबंिक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याचंे कायालय, मंुबई, 
16. समचव, महाराष्ट्र मविानमंडळ समचवालय, मविानसभा, मविानभवन, मंुबई, 
17. समचव, महाराष्ट्र मविानमंडळ समचवालय, मविानपमरषद, मविानभवन, मंुबई, 
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18. समचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने), 
19.   महालेखापाल (लेखा परीिा/लेखा व अनुञयेता), मंुबई, 
20.  अमिदान व लेखा अमिकारी, मंुबई, 
21.  मनवासी लेखा परीिा अमिकारी, मंुबई, 
22.   भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वादें्र (पूवण), मंुबई, 
23.   समचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी मवश्वकोश मनर्षमती मंडळ, मंुबई, 
24.   समचव, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमर् संस्कृती  मंडळ, मंुबई, 
25.  संचालक, राज्य मराठी मवकास संस्था, मंुबई, 
26. सवण मवभागीय सहायक भाषा संचालक, पुरे्/नागपूर/औरंगाबाद /नवी मंुबई, 
27.  कायणकारी अमिकारी, आकाशवार्ी कें द्र, एच.र्ी.पारेख मागण, आमदार मनवास समोर, 

चचणगेर्,  मंुबई-400020(पत्राने), 
28. कायणकारी अमिकारी, दूरदशणन कें द्र वरळी, पाडुंरंग बुिकर मागण, वरळी, मंुबई , 
29.  सवण कें द्रीय कायालयाचंी मुख्यालये/बँका, मवमा कंपन्या व सावणजमनक उपक्रम याचंी 

मुख्यालये/रेल्व/ेमवमान वाहतूक याचंी मुख्यालये (स्वतंत्र पत्राद्वारे), 
30. सवण मंत्रालयीन मवभाग, यानंा मवनंती करण्यात येते की, सदर शासन मनर्णय  त्यानंी त्याचं्या 

मवभागाच्या मनयंत्रर्ाखालील  सवण कायालयाचं्या मनदशणनास आर्ावा. 

31.  नाममकेतील  संबमित खाजगी अनुवाद (भाषा संचालनालयामार्ण त ) 
32.  सवण कि अमिकारी, मराठी भाषा मवभाग 
33. मनवडनस्ती (भाषा-2). 
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