भाषा संचालनालयातील गट-क मधील लललपकटं कलेखक संवगातील सरळसेवा कोटयातील
पदे लवत्त लवभाग,शासन लनर्णय लदनांक 2 जून
2015 च्या कमाल मयादे तून वगळण्याबाबत.
महाराष्र शासन
मराठी भाषा लवभाग
शासन लनर्णय क्रमांकः भासंस-2017/प्र.क्र.16 /आस्था-2,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 20 फेब्रुवारी, 2017.
वाचा1) लवत्त लवभाग,शासन लनर्णय क्रमांक : संकीर्ण 2015/प्र.क्र.41/अथण -1,लद.02.06.2015.
2) सामान्य प्रशासन लवभाग,शासन लनर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.290/का.12,
लद. 16.07.2015.
3) सामान्य प्रशासन लवभाग,शासन लनर्णय क्रमांक : अकंपा 1215/प्र.क्र.47/आठ,
लद. 28.10.2015.
4) सामान्य प्रशासन लवभाग,पत्र क्र.एसआरव्ही 2017/प्र.क्र.1/का.12 लद.13.02.2017.
प्रस्तावना लवत्त लवभागाच्या लदनांक 02.06.2015 च्या शासन लनर्णयान्वये वेतनावरील खचण लनयंलत्रत
करण्याकलरता सरळसेवच्े या कोटयातील लरक्त असर्ा-या 50% ककवा एकूर् संवगाच्या 4% यापैकी जे कमी
असेल इतकीच पदे भरण्यात यावीत असा लनर्णय घेण्यात आला आहे. लवत्त लवभाग,शासन लनर्णय,लदनांक
02.06.2015 मध्ये लवलहत केलेल्या टक्केवारीपेक्षा जास्त प्रमार्ात लरक्त पदे भरण्याचे प्रस्तावांवर लनर्णय
घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन लवभाग,शासन लनर्णय लदनांक 16.07.2015 नुसार प्रधान सलचव(सेवा) यांच्या
अध्यक्षतेखाली सलमती स्थापन करण्यात आली आहे. भाषा संचालनालयातील गट-क(अराजपलत्रत) मधील
लललपक-टं कलेखक संवगातील (वेतन संरचना रुपये 5200-20200+ग्रेड वेतन रुपये 1900) सरळसेवा
कोटयातील पदे तातडीने भरर्े आवश्यक असल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रधान सलचव(सेवा),सामान्य प्रशासन
लवभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सलमतीच्या लद.04.02.2017 च्या बैठकीमध्ये सादर
करण्यात आला होता.

सदर प्रस्तावावर सलमतीने भाषा संचालनालयातील लललपक-टं कलेखक गट-

क(अराजपलत्रत) संवगातील लरक्त पदे भरण्याची लनकड लवचारात घेऊन सरळसेवा कोटयातील लरक्त पदांपैकी
5 पदे भरण्यास मान्यता लदली आहे .
शासन लनर्णय भाषा संचालनालयातील गट-क(अराजपलत्रत) मधील लललपक-टं कलेखक संवगातील (वेतन संरचना
रुपये 5200-20200+ग्रेड वेतन रुपये 1900)सरळसेवा कोटयातील पदे लवत्त लवभागाच्या लदनांक
02.06.2015 च्या शासन लनर्णयाच्या कमाल मयादे तन
ू वगळण्यात येऊन याबाबत प्रधान सलचव(सेवा),सामान्य
प्रशासन लवभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील सलमतीने केलेल्या लशफारशीनुसार 5 पदे भरण्यात यावीत.
तथालप,सामान्य प्रशासन लवभाग,शासन लनर्णय लदनांक 28.10.2015 मधील तरतुदीनुसार सलमतीने मान्यता
लदलेल्या 5 पदांपैकी 10% पदे म्हर्जेच 1 पद अनुकंपा लनयुक्तीने व रवणलरत 4 पदे महाराष्र लोकसेवा
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शासन लनर्णय क्रमांकः भासंस-२०१७/प्र.क्र.१६ /आस्था-२

आयोगामाफणत

भरण्याची

कायणवाही

भाषा

संचालनालयाने

करावी.

सदर

कायणवाही

प्रमालर्त

कबदु नामावलीनुसार करण्यात यावी.
सदर शासन लनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर रपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201702201724007133 असा आहे .
हा आदे श लडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(नंदा मा.राऊत)
अवर सलचव,महाराष्र शासन
प्रत,
1. भाषा संचालक,भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला,डॉ.आंबड
े कर रद्यानाजवळ,
शासकीय वसाहत,वांद्रे(पूव)ण , मुंबई - 400 051.
2. रप सलचव(कायासन 12),सामान्य प्रशासन लवभाग,मंत्रालय,मुंबई.
3. रप सलचव(कायासन लवत्तीय सुधारर्ा),लवत्त लवभाग,मंत्रालय,मुंबई.
4. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा),महाराष्र,मुंबई.
5. महालेखापाल-1(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्र,मुंबई.
6. अलधदान व लेखा अलधकारी (भाषा संचालनालयामाफणत)
7. लनवड नस्ती(का.आस्था-2)
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