
भाषा संचालनालयातील भाषा उप सचंालक (अनुवाद 
व शब्दावली) या पदावर ननयनित पदोन्नती देण्याबाबत. 

 
िहाराष्ट्र शासन 

िराठी भाषा नवभाग, 
िंत्रालय, िंुबई - 400 032. 

शासन आदेश, क्रिाकं : भासंप-2013/प्र.क्र.154/2013/भाषा-1 
नदनांक : 28 जुलै, 2014. 

 
वाचा :  1) िराठी भाषा नवभाग, कायालयीन आदेश क्रिांक : भासपं- 
                 2011/प्र.क्र.133/2011/भाषा-1, नद.16.1.2012. 
 2) िराठी भाषा नवभाग शासन आदेश क्र.भासंप-2012/प्र.क्र.152/ 
      2012/भाषा-1, नद.9.01.2013. 
 
श्री.अ.शां.गोसावी, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यांना संदभानिन क्र.१ येथील  िराठी 

भाषा नवभाग, शासन आदेश क्रिांक : भासंप-2011/प्र.क्र.133/2011/भाषा-1, नद.16.1.2012 अन्वये भाषा उप 

संचालक (अनुवाद व शब्दावली), गट-अ (राजपनत्रत), रू.15600-39100, गे्रड प े 5400/- या वतेनश्रणेीतील 

पदावर 11 िनहन्यांकनरता ककवा िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत उिेदवार उपलब्ि होईपयंत ननव्वळ 

तात्परुत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली आहे. िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने भाषा उप सचंालक (अनुवाद व 

शब्दावली) या अराखीव एका पदावर ननयुक्तीकनरता एकही सयुोग्य उिेदवार उपलब्ि न झाल्यािुळे या पदासाठी 

उिेदवाराची नशफारस करणे शक्य झाले नसल्याच ेनद.9.7.2012 रोजी कळनवले आहे. त्यािुळे श्री.गोसावी यांना 

संदभानिन क्र.1 येथील आदेशान्वये देण्यात आलेली तात्परुती पदोन्नती संदभानिन क्र. 2 येथील िराठी भाषा 

नवभाग, शासन आदेश क्रिांक : भासंप-2012/प्र.क्र.152/2012/भाषा-1, नद.9.01.2013 अन्वये पढेु चालू 

ठेवण्यात आली आहे. 

भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद आयोगािाफफ त भरण्याची कायफवाही पणूफ झालेली 

असल्याने (तत्कानलन व नवद्यिान सेवा प्रवशे ननयिानुसार पदोन्नतीचा क्रि असल्याने) श्री.गोसावी याचंी तदथफ 

पदोन्नती त्याच नदनाकंापासनू म्हणज े नद.9.7.2012 पासून ननयनित करण्याबाबतचा ननणफय शासन िान्यतेने 

घेण्यात आला आहे. त्यािुळे श्री.अ.शां.गोसावी याचंी भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदावरील 

पदोन्नती खालील अटींच्या अिीन राहून नद.9.7.2012 पासून ननयनित करण्यात येत आहे.  

 अ) श्री.अ.शां.गोसावी यांची ननयनित पदोन्नती त्यांच्यानवरूद्ध कोणत्याही प्रकारची नवभागीय चौकशी 

प्रलंनबत अथवा प्रस्तानवत नाही या िारणेच्या अिीन राहून देण्यात येत आहे. 

 ब) सदर पदोन्नती िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, िंुबई यांच्या िान्यतेच्या अिीन राहून देण्यात येत आहे. 



शासन ननणफय क्रिांकः स्थासंक-2013/प.क्र.25/ननव-32 
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 श्री.अ.शां.गोसावी यांची ननयनित पदोन्नतीने ननयुक्ती भाषा उप सचंालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा 

संचालनालय, िंुबई येथील ते सध्या ज्या पदावर तात्परुत्या पदोन्नतीने कायफरत आहेत त्या पदावर करण्यात येत 

आहे. 

 श्री.अ.शां.गोसावी यानंी पदोन्नतीच्या पदावरील वतेन नननितीबाबतचा नवनहत निुन्यातील नवकल्प भाषा 

संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, िंुबई येथील कायालयात सादर करावा. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, 

बांद्रा, िंुबई यानंी श्री.अ.शां.गोसावी यांच्या पदोन्नतीच्या पदावरील वतेन नननितीबाबतच ेआदेश ननगफनित करावते. 

 सदर शासन आदेश िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201407301619248933 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांनकत करून काढण्यात येत आहे. 

 

  िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

 

 

 

 
 
                                             (िा.र.कचदरकर) 
                                              अवर सनचव, िहाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, िंुबई. 
             2. नवभागीय सहायक भाषा संचालक, नवभागीय कायालय, पणेु /नागपरू / औरंगाबाद / नवीिंुबई. 
            3. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र-1 / 2, िंुबई / नागपरू. 

4. अनिदान व लेखा अनिकारी, िंुबई, 
5. ननवासी लेखा परीक्षा अनिकारी, िंुबई. 
6. सनचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, िंुबई (पत्राने), 
7. सह सनचव (सेवा उप नवभाग), सािान्य प्रशासन नवभाग, िंत्रालय, िंुबई - 400 032. 
8. श्री.अ.शां.गोसावी, भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली)  

द्वारा भाषा संचालक, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई याचं ेिाफफ त. 
9. ननवड नस्ती. 
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