
भाषा संचालनालयातील सहायक भाषा 
संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदावर 
श्री.के.सा.पटेकर यांना शनयशित पदोन्नती 
देण्याबाबत. 

 
िहाराष्ट्र िासन 
िराठी भाषा शवभाग 

िासन शनणणय क्रिांकः भासंप-2013/प्र.क्र.159/2013/भाषा-1 
िंत्रालय, ि ंबई - 400 032 

तारीख: 19 िे, 2015 

 

वाचा:- 
1) िराठी भाषा शवभाग, िासन आदेि क्रिांक : भासंप-2011/प्र.क्र.2/2011/भाषा-1, 

                  शद.29.10.2012.  
  2) िासन अशिसचूना, िराठी भाषा शवभाग, क्रिांक भाससं े2012/प्र.क्र.137/2012/भाषा-1, 
     शद.26.09.2013 
  3) िराठी भाषा शवभाग, िासन आदेि क्रिांक : भासंप-2013/प्र.क्र.127/2013/भाषा-1, 
     शद.10.10.2013. 

िासन शनणणय:-  
श्री.के.सा.पेटकर, अिीक्षक यांना िराठी भाषा शवभाग, िासन आदेि क्रिांक : भासंप-

2011/प्र.क्र.2/2011/भाषा-1,शद.29.10.2012 अन्वये सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या 

रु.9300-34800 गे्रड वतेन रु.4400/- या वतेनश्रेणीतील पदावर शनव्वळ तात्प रत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 

आली असनू, सदर पदोन्नती तांशत्रक खंड देऊन श्री.पेटकर यांना त्यांच्या सेवाशनवृत्तीच्या शदनाकंापयंत म्हणजचे 

शद.28.2.2014 (ि.नं.) पयंत चालू ठेवण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालाविीत सहायक भाषा संचालक 

(प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदाचे स िाशरत सेवाप्रविे शनयि शद.26.9.2013 रोजीच्या अशिसूचनेद्वारे अशिसूशचत 

झाले असनू त्यान सार सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदावर पदोन्नतीने प्रािान्य देण्याबाबतची 

तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरत दीन सार श्री.पटेकर यांना सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) 

या पदावरील शनयशित पदोन्नतीसाठी शवचार करण्यात आला असता सािान्य प्रिासन शवभाग, सेवा उप शवभाग 

तसेच शविी व न्याय शवभाग याचं्या सल्लल्लयान सार सदर पदाचे स िाशरत सेवा प्रविे शनयि ज्या शदनांकाला अशिसूचीत 

झाले त्या शदनाकंापासनू श्री.पेटकर यांना सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदावर शनयशित 

पदोन्नती देण्याची तपासणी करण्यात आली व सशितीच्या शिफारिीन सार िासन िान्यतेने श्री.के.सा.पटेकर 

(सेवाशनवृत्त) याचंी सहायक भाषा सचंालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदावरील शद.10.10.2013 च्या आदेिान्वये 

देण्यात आलेली तात्प रती पदोन्नती शद.26.9.2013 या शदनांकापासून खालील अटींच्या अिीन राहून शनयशित 

करण्यात येत आहे. 

1) त्यांच्याशवरुध्द कोणत्याही दोषारोपाखाली शवभागीय चौकिी प्रस्ताशवत ककवा प्रलंशबत नाही, या िारणेच्या 

अिीन राहून प्रस्त त पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
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2) त्यांची पदोन्नती िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या िान्यतेच्या अिीन राहून करण्यात आलेली आहे. 

2. श्री.के.सा.पेटकर (सेवाशनवृत्त) यांनी पदोन्नतीच्या पदावरील वतेन शनशितीबाबतचा शवशहत 

नि न्यातील शवकल्लप भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, ि ंबई येथील कायालयात सादर करावा. भाषा 

संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, ि ंबई यांनी श्री.के.सा.पटेकर (सेवाशनवृत्त) यांच्या पदोन्नतीच्या पदावरील 

वतेन शनशितीबाबतच ेआदेि शनगणशित करावते. 

3.  सदर िासन शनणणय िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201505201311107233 असा आहे. हा आदेि शडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेिान सार व नावाने.   
 
 
                                                                                              
                                                                                           

                                                                                                              (अपणा अ.गावडे) 
         उप सशचव, िहाराष्ट्र िासन. 
प्रत, 

1. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, ि ंबई. 
2. भाषा संचालनालय, शवभागीय कायालय,नवी ि ंबई,नागपरू,औरंगाबाद ,प णे 
      (द्वारा भाषा संचालक, िहाराष्ट्र राज्य, ि ंबई यांचे िाफण त.) 

        3. िहालखेापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अन ज्ञेयता), िहाराष्ट्र-1 / 2, ि ंबई / नागपूर. 
4. अशिदान व लेखा अशिकारी, ि ंबई, 
5. शनवासी लेखा परीक्षा अशिकारी, ि ंबई. 
6. सशचव, िहाराष्ट्र लोकसवेा आयोग, ि ंबई (पत्राने), 
7. सह सशचव (सेवा उप शवभाग), सािान्य प्रिासन शवभाग, िंत्रालय, ि ंबई - 400 032. 
8. श्री.के.सा.पेटकर, (सेवाशनवृत्त) सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना),   
     द्वारा भाषा संचालक, िहाराष्ट्र राज्य, ि ंबई यांचे िाफण त. 
9. शनवड नस्ती. 

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