
मराठी भाषा विभागाच्या अविपत्याखालील भाषा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेिरील अविकारी / कममचारी 
यांच्या बदलयांचे अविकार प्रत्यार्पपत करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनर्मय क्रमांकः बदली-2015/प्र.क्र.42/2015/भाषा-1, 
मंत्रालय, म ंबई - 400 032 
तारीख: 19 मे, 2015. 

िाचा:-  
1) महाराष्ट्र शासकीय कममचाऱयाचं्या बदलयाचंे विवनयमन आवर् शासकीय कतमव्य ेपार                             

पाडताना होर्ाऱया विलंबास प्रवतबंि अविवनयम, 2005. 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.एसआरव्ही -2014/व्हीआयपी                             

284/प्र.क्र.362/12, वद.26.11.2014. 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.एसआरव्ही-2014/व्हीआयपी                              

293/प्र.क्र.362/12, वद.9.12.2014. 

प्रस्तािना:-  
शासकीय कममचाऱयांच्या बदलयांचे विवनयमन करण्यासाठी आवर् शासकीय कतमव्य े पार पाडताना होर्ाऱया 

विलंबास प्रवतबंि अविवनयम, 2005 अंमलात आला आहे. सदर अविवनयमातील कलम-6 मध्ये शासकीय अविकारी / 
कममचाऱयांच्या बदलया करण्यास सक्षम अविकारी वनवित करण्यात आल ेआहेत. या अविवनयमातील कलम 6 खालील 
परंत क 2 मिील तरत दीच्या अन षंगाने प्रशासनातील कालापव्यय टाळून वनर्मय प्रवक्रयेतील टप्प ेकमी होण्याच्या दृष्ट्टीने 
विभागातील तसचे त्याचं्या अविपत्याखालील क्षेवत्रय आस्थापनेिरील अविकारी / कममचाऱयाच्या बदलयांच्या अविकाराचं े
विकें द्रीकरर् करण्याच्या सचूना सामान्य प्रशासन विभागाने वद.26.11.2014 ि वद.9.12.2014 रोजीच्या 
पवरपत्रकान्िय े वनगमवमत करण्यात आलेलया आहेत. त्यान सार या विभागाच्या अविपत्याखालील भाषा संचालनालय 
यांच्या आस्थापनेिरील अविकारी / कममचाऱयांच्या बदलयांच े अविकार प्रत्यार्पपत करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचारािीन होता 

शासन वनर्मय  
महाराष्ट्र शासकीय कममचाऱयाचं्या बदलयाचं े विवनयमन करण्यासाठी आवर् शासकीय कतमव्ये पार पाडताना 

होर्ाऱया विलंबास प्रवतबंि अविवनयम, 2005 मिील कलम 6 खालील परंत क 2 मिील तरत दीन सार भाषा 
संचालनालय यांच्या आस्थापनेिरील अविकारी / कममचाऱयाचं्या बदलयांच ेअविकार खालीलप्रमारे् प्रत्यार्पपत करण्यात 
येत आहेत. 

 
अ

अ.क्र. 
शासकीय अविकारी / 
कममचाऱयाच ेगट ि पदनाम 

कलम 6 न सार बदली 
करण्यास सक्षम प्राविकारी 

बदली अविकार प्रत्यार्पपत कराियाचा 
द य्यम प्राविकारी 

1  सहायक भाषा संचालक 
(अन िाद ि शब्दािली) 
गट-ब (राजपवत्रत) 

मा.प्रभारी मंत्री भाषा संचालक, म ंबई 

भाषा संचालनालयातील गट-ब 
(अराजपवत्रत) ि गट-क मिील 
पदे 

भाषा संचालक, म ंबई  भाषा संचालक, म ंबई 
(पूिीच ेअविकार अबावित) 
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2. तसेच, बदली अविवनयमाच्या कलम 4 (4) ि (5) मिील तरत दीन सार कराियाच्या बदलयाचं्या (विनंती 

बदली) बाबतीत अविकार देखील िरील तक्तत्यात नमूद केलयाप्रमारे्च बदली/पदस्थापना करण्याबाबतच ेअविकार 

प्रत्यार्पपत केलेलया द य्यम प्राविकाऱयांनाच प्रत्यार्पपत करण्यात येत आहेत. 

3. या शासन वनर्मयान्िय े प्रत्यार्पपत केलेलया अविकारांव्यवतवरक्तत महाराष्ट्र शासकीय कममचाऱयाचं्या 

बदलयाचं ेविवनयमन करण्यासाठी आवर् शासकीय कतमव्य ेपार पाडताना होर्ाऱया विलबंास प्रवतबिं अविवनयम, 2005 

मिील सिम तरत दी पूिीप्रमारे्च लागू राहतील. 

4. िरीलप्रमारे् प्रदान केललेया बदलयाचं्या अविकाराचंा िापर करीत असताना महाराष्ट्र शासकीय 

कममचाऱयांच्या बदलयांचे विवनयमन करण्यासाठी आवर् शासकीय कतमव्ये पार पाडताना होर्ाऱया विलंबास प्रवतबंि 

अविवनयम, 2005 मिील तरत दीन सार कायमिाही कररे् बिंनकारक राहील. 

5.  िरीलप्रमारे्  प्रदान केलेलया बदलयाचं्या अविकाराचंा िापर करीत असताना कायद्याचे काटेकोरपरे् 

पालन केल ेजाईल याची दक्षता घेण्यात यािी. या आदेशाचंी काटेकोरपरे् अंमलबजािर्ी करण्यात कसूर झालयाच े

वनदशमनास आल ेतर सबंंवितांविरूद्ध तातडीने वशस्तभगंाची कायमिाही स रू केली जाईल याची सबंंवितानंी नोंद घ्यािी. 

6. सदरचे आदेश प्रस्त त शासन वनर्मय वनगमवमत झालयाच्या वदनांकापासून लागू राहतील. 

सदर शासन वनर्मय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ि करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक 201505191731384633 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

       अपर्ा अ.गािडे 
 उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.म ख्यमंत्री यांच ेप्रिान सवचि, म ख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, म ंबई. 
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांच ेखाजगी सवचि 
3. प्रिान सवचि, मराठी भाषा विभाग यांचे स्िीय सहायक. 
4. सह सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग / काया.12, मंत्रालय, म ंबई. 
5. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
6. भाषा संचालनालय, विभागीय कायालय,निी म ंबई,नागपरू,औरंगाबाद ,प रे् (द्वारा भाषा संचालक, महाराष्ट्र 

राज्य, म ंबई यांचे मार्म त.) 
7. वनिड नस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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