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मांत्रालय, म ांबई-400 032. 
तारीख: 1 डिंसेबर 2014 
कायालयीन आदेश 

 
भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई याांच्या आस्थापनेिरील 

श्री.वि.ध.उांबरकर याांना या आदेशान्िये पययिके्षक (डहदी) या पदािरुन भाषा अवधकारी (डहदी) या पदािर 

रु.9300-34800 या ितेनबँिंमधील रु.4400 या गे्रिं ितेनािर  खालील अटी ि शतींच्या अवधन राहून 

या आदेशाच्या वदनाांकापासून तात्प रत्या स्िरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

1. त्याांचे विरुध्द कोणत्याही दोषारोपाखाली विभागीय चौकशी प्रस्तावित डकिा प्रलांवबत नाही. 

या धारणेच्या अवधन राहून प्रस्त त पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

2.  सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या मान्यतेच्या अवधन राहून करण्यात येत आहे. 

श्री.वि.ध.उांबरकर याांची  भाषा अवधकारी (डहदी) या पदािरील पदोन्नतीनांतर त्याांची पदस्थापना 

भाषा सांचालनालय, बाांद्रा, म ांबई येथील भाषा अवधकारी (डहदी) या वरक्त पदािर करण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201412011557548733 असा आहे. हा आदेश 

विंजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने. 

   धा.र.डचदरकर 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1)  महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा ि अन ज्ञयेता) महाराष्ट्र 1, म ांबई. 
2) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, म ांबई. (पत्राने) 
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3) भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई,  प्रशासकीय इमारत, 5 िा मजला,  
     िंॉ.आांबेिंकर उद्यानाजिळ, शासकीय िसाहत, िाांदे्र (पूिय), म ांबई - 400 051. 
     श्री.वि.ध.उांबरकर याांना िरील आदेशात दशयविलेल्या पदस्थापनेच्या अन षांगाने भाषा 
  सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई याांनी प ढील आिश्यक ती काययिाही करािी.      
4) सह सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग / का.12, मांत्रालय, म ांबई. 
5) भाषा सांचालनालय, विभागीय कायालय,निी म ांबई,नागपूर,औरांगाबाद ,प णे 
     (द्वारा भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई याांचे मार्य त.) 
6) अवधदान ि लेखा अवधकारी, म ांबई.        
7) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, म ांबई. 
8) श्री.वि.ध.उांबरकर, पययिके्षक,  भाषा सांचालनालय, म ांबई 
     द्वारा भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई याांचे मार्य त. 
9) मराठी भाषा विभागातील सिय अिर सवचि,ि कक्ष अवधकारी  
10) वनििं नस्ती. 
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