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शासन वनणणय :  
भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक, गट-अ या पदाच्या वद.19 विसेंबर, 1978 व भाषा उप 

संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा उप संचालक (ववधी), गट-अ,  सहायक भाषा संचालक (अनुवाद 
व शब्दावली), सहायक भाषा संचालक (प्रवशक्षण व आस्थापना) व भाषा अवधकारी (हहदी), गट-ब या 
पदाचं्या वद.25 माचण, 1983 रोजी संववधानाच्या अनुच्छेद-309 अंतगणत प्रवसध्द केलेले सेवाप्रवशे वनयम 
अवधक्रवमत करुन सोबतच्या अवधसूचनेत (इंग्रजी व मराठी) दशणववल्याप्रमाणे सेवाप्रवशे वनयम शासन 
वववहत करीत आहे. 

उपरोक्त अवधसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात स्वतंत्रवरत्या प्रवसध्द करण्यात 
येत आहे.  

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201309271253036233 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

    (प्रमोद त्र्यं.नलाविे) 
 सवचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सवचव,  
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचव,  
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3. मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
5. प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंिळ सवचवालय (ववधान पवरषद / ववधान सभा), मंुबई 

(पत्राने) 
6. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मंुबई, (पत्राने) 
7. प्रबंधक, लोक आयुक्त आवण उप लोक आयुक्त कायालय, मंुबई, (पत्राने) 
8. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मंुबई, (पत्राने) 
9. सवण अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
10. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई, (पत्राने), 
11. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1 / 2, मंुबई / नागपूर, 
12. सह सवचव, सामान्य प्रशासन ववभाग (सेवा), मंत्रालय, मंुबई, 
13. सह सवचव, ववधी व न्याय ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
14. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई, 
15. वनवासी लेखा अवधकारी, मंुबई, 
16. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मंुबई (पत्राने), 
17. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
18. सवण ववभागीय कायालय, भाषा संचालनालय,नवी मंुबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद द्वारा भाषा 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
19. मराठी भाषा ववभागातील सवण कायासने, 
20. वनवि नस्ती.  
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