मराठी

मजकूराचा

इंग्रजी

भाषेत

अनुवाद

करण्यासाठी भाषा संचालनालयात भाषा तज्ांची
नाममका (पॅनल) स्थापन करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा मवभाग
शासन मनर्णय क्रमांकः नाममका:-2017/प्र.क्र.83/भाषा-2
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 25 जानेवारी, 2018
वाचा :1) शासन मनर्णय क्रमांकः एलएनजी-2007/681/प्र.क्र.9/07/20-ब, मद. 18 जानेवारी, 2008
2) शासन मनर्णय क्रमांकः नाममका-2015/ प्र.क्र.100/भाषा-2, मदनांक 15 फेब्रुवारी,2016
3) भाषा संचालनालय, यांचे क्र.मईंम-2017 /प्र.क्र.190 /1936/चौदा, मद. 7.12.2017 चे पत्र व
क्र.मईंम-2018/प्र.क्र.13/ 90/चौदा, मद. 11.1.2018 चे पत्र
प्रस्तावना :महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्याच्या प्रशासमनक वापराकरीता राजभाषा अमिमनयम 1964 अन्वये
“ मराठी भाषा” ही राज्याची राजभाषा म्हर्ून स्वीकृत करण्यात आली आहे . त्यानुसार काही वर्जजत प्रयोजने
वगळता राज्याच्या प्रशासमनक वापरात मराठीचा वापर करर्े अमनवायण आहे . मवभागांतगणत भाषा संचालनालयाच्या
अनुवाद शाखेकडू न इंग्रजी प्रारुपाचा मराठीत अनुवाद करण्यात येतो. सदर अनुवाद शाखेकडू न

मुख्यत:

शासकीय मविेयके, राज्यपालांचे अमभभाषर्, अथणसंकल्पमवषयक प्रकाशने, मविीमंडळ कामकाज, इत्यादी
दस्ताऐवज भाषांतराचे काम हाताळण्यात येते. संचालनालयांकडू न मराठी प्रारुपाचा इंग्रजी अनुवाद करण्याची
कायणवाही करण्यात येत नाही. त्यामुळे संदभािीन क्र.1 येथील शासन मनर्णयान्वये मराठी प्रारुपाचा इंग्रजी अनुवाद
करर्ाऱ्या खाजगी अनुवादकांची नाममका तयार करण्यात आली होती. तथामप, सदर नाममकेतील काही अनुवादक
सध्या कायणरत नसल्याचे मनदण शनास आले आहे . इंग्रजी अनुवादाच्या नाममकेसाठी इच्छु क असर्ाऱ्या नवीन
उमेदवारांकडू न भाषा संचालनालयाकडे अजण प्राप्त झाले होते. प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करुन, तसेच
त्यांची लेखी व मौमखक चाचर्ी घेऊन अनुवादासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नाममकेवर सदस्य म्हर्ून
मनयुक्ती करर्े व यापूवीच्या नाममकेतील कायणरत असलेल्या सदस्यांची नावे मवचारात घेऊन यापूवीच्या संदभण
क्र.1 व संदभण क्रं.2 च्या शासन मनर्णयातील आदे श अमिक्रममत करुन सुिारीत नाममका तयार करण्याचा प्रस्ताव
शासनाच्या मवचारािीन होता.
शासन मनर्णय :शासनाच्या प्रशासकीय व्यवहारात मराठी मजकुराचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी संदभािीन
क्र. 1 व 2 येथील शासन मनर्णय अमिक्रममत करून यापुढे केंद्र शासन, अन्य राज्य शासन तसेच स्वायत्त संस्था
इत्यादींकडू न मराठी मजकुराचा इंग्रजीत अनुवाद करण्यासाठी पुढील तज्ांची नाममका (पॅनल) स्थापन करण्यास
शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे. सदर नाममकेची मुदत तीन वषापयंत राहील.
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अ.क्र.

अनुवादकाचे नाव

भ्रमर्ध्वनी / दूरध्वनी

ई-मेल

क्रमांक
1

श्री. द. मज. कनोमजया
5-50, मुक्तीिाम,

9869738200

dashrahkanojia@gmail.com

न्यू पोलीस कॉलनी,
मामहम, मुंबई 400 016.
2

श्री. भा. व्य. मगरीिारी,
401 शुक्रतारा अपार्ण मेंर्, अे ववग,

9823012301,

पी. एल. गाडण न समोर,

दू रध्वनी :- 020-

नवशा मारुती मंमदराजवळ

bvgirdhari@gmail.com

4308089

वसहगड रोड, पुर्े-411 030.
3

श्री. शरद आफळे ,
ए-4/4, नीतू अपार्ण मेंर्,

7738542353

राजपाकण को. ऑ.हौ. सो. 1

Aphale1953@yahoo.com

जुना मुंबई-पुर्े रस्ता,
कळवा (पमिम)-421605
4

श्री. रमेश उमाठे ,
86, रववद्रनगर, संचमयमन कॉम्पलेक्स

दू . क्र. 0712-2290388

marathikaka@gmail.com

भ्र.क्र. 9823082375.

जवळ, (प्रतापनगर) नागपूर, मपन कोड
440 010.
5

श्री. उध्दवराव पांडुरंगजी वानखेडे,
502, मेघमिुरा अपार्ण मेंर्, 38,
मशवाजीनगर, मसमेंर् रोड, नागपूर.

upwankhade@yahoo.in
दू .क्र. 0712-2220339.
भ्र.क्र. 9423063393.

मपन.440 010
6 श्री. जनादन अनंत नाईक-सार्म,

9821480623.

bssumita@gmail.com

ऋमषराज को. ऑप. हाऊवसग
सोसायर्ी, बी-ववग, फ्लॉर् नं. 001,
तळमजला, ममरा-भाईंदर रोड, ममरा
रोड (ई) ठार्े.
7

प्रा. डॉ. मदनकर तु खाबडे ,

9960354976

प्रबुध्द भारत कॉलनी, सुतार मळा,
कोल्हापुर - 416010
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8

प्रा. अमनल श्री. गोरे,

9422001671

marathikaka@gmail.com

9096375906

drvj.ycmou@gmail.com

9930201741

bssumita@gmail.com

9923452223

transnilesh@gmail.com

9892655526

lrajan30@gmail.com

9967033299

Shreekantdiwan.sd@gmail.c

अ-112, बाळाजी प्रसाद दमिर्मुखी
मारुती शेजारी, अप्पा बळवंत
चौकाजवळ, थेरले पेशवे पथ,
पुर्े. 411 030.
9

श्री. मववेक जोशी,
10, रामदास सोसायर्ी, डीसोझा
कॉलनी, गंगापूर रोड, नामशक - 422
005

10 श्रीमती. सुममता बोरसे,
101, मवराज अपार्ण मेंर्, मवष्ट्र्प
ू ाकण,
रावळपाडा, दमहसर (पूव)ण मुंबई- 400
005
11 मनलेश कृ. बंडाळे ,
फ्लॅर् क्र. 6. पमहला मजला,स्वप्नील
अपार्ण मेंर्, दशमेश नगर, औरं गाबाद 431 005
12 श्री. राजन बा. लाखे
रो हाऊस नं. एफ-6,
मगरीराज मवहार मबजली नगर,
वचचवड, पुर्े- 411 033
13 डॉ. एम. एस. मदवार्
1402/03 थाईम एवरे स्र् वल्डण

om

कोलशेर् रोड,

Shreekan.tdiwan@ril.com

ठार्े (पमिम)- 400 607
14 श्री. यशवंत शंकर थोरावडे

9987063401

Yashwant2557@gmail.com

वचतामर् प्रसाद सोसायर्ी फ्लॅर् नं.3,
तळ मजला, मर्ळक चौक, कल्यार्,
ठार्े.
या नाममकेतील नवीन सदस्यांची मनवड चाचर्ीद्वारे मनयुक्ती केली असली तरी अनुवाद हे
कौशल्याचे काम असल्याने, नाममकेतील सवणच सदस्यांच्या कामाचा दजा दे खील वेळोवेळी तपासर्े
आवश्यक राहील. सुिामरत आदे शान्वये मनवड केलेल्या नाममकेतील सदस्यांना मवमवि मवभागांकडू न कामे
प्राप्त होर्ार असून सदर काम प्रत्यि भाषा संचालनालयाला तपासर्े शक्य होर्ार नाही. सदर
पष्ृ ठ 5 पैकी 3
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नाममकेतील सदस्यांच्या कामाचा दजा समािानकारक आहे वकवा कसे, याबाबतचा अहवाल संबमं ित
मवभागांकडू न घेर्े आवश्यक राहील. सदस्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्ट्र्ीने संबमं ित
मवभागाकडू न मनयममत अहवाल मागवून भाषा संचालनालयाकडे याबाबतचे मूल्यमापन करण्याची
जबाबदारी सोपमवण्यात येत आहे . त्यासाठी पुढील कायणपध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल.
1) नाममकेतील भाषा तज्ज्ांनी त्यांच्या कौशल्यानुसार अनुवाद करुन दे र्े आवश्यक राहील.
2) अनुवादकांनी संबमं ित मवभागाने मदलेल्या कालमयादे त अनुवादाचे काम पूर्ण करावे.
3) सदर नाममकेतील भाषा तज्ज्ांनी मजकुराचा अनुवाद करतांना भाषा संचालनालयाने
मवकमसत केलेल्या पमरभाषा कोशांचा वापर करावा.
4) संबमं ित मवभागाने नाममकेतील अनुवादकांनी काम पूर्ण केल्यानंतर शासनाच्या मवमहत
दरानुसार अनुवादाचे मवमहत शुल्क तात्काळ अदा करावे. तसेच र्ं कलेखनाकरीता प्रचमलत
दरानुसार स्वतंत्र शुल्क अदा करावे.
5) नाममकेतील अनुवादकांनी त्यांनी केलेल्या कामाचा त्रैमामसक अहवाल भाषा संचालनालय,
मुंबई यांच्याकडे सादर करावा.
6) संबमं ित शासमकय मवभाग / महामंडळे यांनी दे खील नाममकेतील सदस्यांनी करुन
मदलेल्या अनुवादाबाबतचे आपले अमभप्राय भाषा संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे पाठवावे.
7) भाषा संचालनालयाकडू न संबमं ित मवभागांचे अमभप्राय व अनुवादकांचे अहवाल यानुसार
नाममकेतील सदस्यांच्या कामाचे वेळोवेळी मूल्यमापन करण्यात येईल.
8) अनुवादाचे काम समािानकारक नसल्यास सदस्यांची नाममकेवरील मनयुक्ती रद्द करण्याचा
अमिकार शासनाकडे राहील.
सदर शासन मनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201801251623056133 असा आहे. हा आदे श मडजीर्ल स्वािरीने
सािांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Nanda
Maruti Raut

Digitally signed by Nanda Maruti Raut
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi
Bhasha Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a
186620ec03666d244838270,
serialNumber=baf9d9317025580944685e047b9c52d64c53
2684054f19e1f02c374b78e1773f, cn=Nanda Maruti Raut
Date: 2018.01.25 16:26:41 +05'30'

( नंदा राऊत )
अवर समचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे समचव.
2.

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान समचव.
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3.

समचव, राजभाषा मवभाग, मविी आमर् न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नवी मदल्ली.

4.

सवण मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी समचव

5.

मा. मवरोिी पि नेते, मविानसभा/ मविानपमरषद यांचे खाजगी समचव

6.

सवण मविानसभा सदस्य /मविानपमरषद सदस्य, मविानमंडळ, मुंबई

7.

मा. मुख्य समचव व सवण अपर मुख्य समचव / प्रिान समचव / समचव, मंत्रालय, मुंबई

8.

प्रिान समचव, महाराष्ट्र मविानमंडळ समचवालय, मविानभवन, मुंबई

9. सवण मंत्रालयीन मवभाग, यांना मवनंती करण्यात येते की, सदर पमरपत्रक त्यांनी त्यांच्या
अमिपत्याखालील अमिकारी व कमणचारी यांच्या मनदशणनास आर्ावे.
10. मनवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, कोपर्जनकस मागण, नवी मदल्ली
11. मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे मवशेष कायण अमिकारी.
12. सवण मवभागीय आयुक्त व सवण मजल्हामिकारी.
13. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. (पत्राने)
14. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. (पत्राने)
15. समचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने)
16. मा. लोकायुक्त व उप लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (पत्राने)
17. आयकर आयुक्त, आयकर कायालय, मुंबई- 400 020.
18. मुख्य वामर्ज्ज्यक व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे मुख्य कायालय, छत्रपती मशवाजी र्र्जमनल्स, मुंबई.
19. मुख्य वामर्ज्ज्यक व्यवस्थापक, पमिम रेल्वे मुख्य कायालय, चचणगेर्, मुंबई.
20. संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई
21. मवभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, नवी मुंबई, पुर्े, नागपुर, औरं गाबाद.
(भाषा संचालनालयामाफणत)
22. संबमित मराठी भाषा तज् (भाषा संचालनालयामाफणत )
23. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
24. महालेखापाल (लेखा परीिा/लेखा व अनुज्य
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
25. महालेखापाल (लेखा परीिा/लेखा व अनुज्य
े ता), महाराष्ट्र-2, नागपूर.
26. अमिदान व लेखा अमिकारी, मुंबई.
27. मनवासी लेखा परीिा अमिकारी, मुंबई.
28. महासंचालक, मामहती व जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रमसद्धी दे ण्यासाठी)
29. मनवडनस्ती. (भाषा-2)
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