
 
भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना 
दद.1.03.2017 ते दद.30.09.2017 पयंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत.  

 
महाराष्ट्र शासन 

 मराठी भाषा विभाग  
 शासन वनर्णय क्रमाांकः अस्थाप-2017/प्र.क्र.33/आस्था-2, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

  तारीख:  28 फेबु्रिारी, 2017. 
 

वाचा-  
1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक-सांकीर्ण-1003/651/प्र.क्र.48/2003/20ब, 
    वद. 13.01.2004. 
2) वित्त विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक पदवन 2016/प्र.क्र.8/16/विसु-1, वदनाांक 11.02.2016 
3) वित्त विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक पदवन 2016/प्र.क्र.8/16/विसु-1, वदनाांक 21.09.2016. 
4) मराठी भाषा विभाग,शासन वनर्णय क्र.अस्थाप-2016/प्र.क्र.36/आस्था-2 वद.06.10.2016. 
5) भाषा सांचालक,भाषा सांचालनालय,मुांबई याांचे पत्र क्र.पदवन 2016/2066/चौदा वद.18.11.16 चे  
     पत्र. 
6) वित्त विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक पदवन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.प.ुक., वदनाांक 10.02.2017. 
 

शासन दनर्णय 
मराठी भाषा विभागाच्या अविनस्त भाषा सांचालनालय, मुांबई (मुख्यालय) ि भाषा सांचालनालयाच्या 

अविनस्त असलेल्या निी मुांबई, पुरे्, नागपूर ि औरांगाबाद या चार विभागीय कायालयातील एकूर् 15 अस्थायी 

पदाांना सांदभाविन क्र.4 येथील शासन वनर्णयान्िये वदनाांक 1 ऑक्टोबर, 2016 ते वद.28 फेबु्रिारी  2017 पयंत  

मुदतिाढ देण्यात आली आहे.  

2. आता सांदभािीन क्र.6 येथील शासन वनर्णयानुसार, खालील तक्त्यात दशणविल्याप्रमारे् भाषा 

सांचालनालय, मुांबई (मुख्यालय) ि त्याांच्या अविनस्त असलेल्या निी मुांबई, पुरे्, नागपूर ि औरांगाबाद विभागीय 

कायालयातील एकूर् 15  अस्थायी पदाांच्या  आिश्यकतेबाबतचा सांदभण क्र.5 येथील प्रस्ताि विचारात घेता सदर 

15 पदे पुढे चालू ठेिण्यास विवहत अटींच्या अिीन राहून वद. 1.03.2017 ते दद.30.09.2017 पयंत मुदतिाढ 

देण्यात येत आहे.  
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अ.क्र कायालयाचे नाव पदनाम अस्थायी 
पदसंख्या 

वेतनश्रेर्ी 

1 भाषा सांचालनालय, 
मुांबई (मुख्यालय)      

अनुिादक (मराठी) 6 
 

9300-34800  
गे्रड ितेन रु.4200 

लघु-टांकलखेक 
(मराठी) 

1 5200- 20200  
गे्रड ितेन रु.2400 

 एकूर्   7  
22. भाषा सांचालनालय 

विभागीय कायालये 
   

1) निी मुांबई विभागीय सहायक भाषा 
सांचालक (अनुिाद ि 
शब्दािली) 

1 9300-34800  
गे्रड ितेन रु.4400 

वलवपक-टांकलेखक 1 5200- 20200  
गे्रड ितेन रु.1900 

चपराशी 1 4440-7440  
गे्रड ितेन  रु.1300 

2) पुरे् अनुिादक (मराठी) 1 9300-34800  
गे्रड ितेन रु.4200 

3) नागपूर िवरष्ठ वलवपक 1 5200- 20200  
गे्रड ितेन रु.2400 

वलवपक-टांकलेखक 1 5200- 20200  
गे्रड ितेन रु.1900 

4) औरांगाबाद अिीक्षक 1 9300-34800  
गे्रड ितेन रु.4300 

 अनुिादक (मराठी) 1 9300-34800  
गे्रड ितेन रु.4200 

 एकूर्   8  
 एकूर् अस्थायी पदे  

(1+2)  
 15  

 
3. उपरोक्त बाबींिर होर्ारा खचण "मागर्ी क्रमाांक झेडएफ-01,2052, सेके्रटवरएट- सिणसािारर् सेिा, 

090, सेके्रटवरएट (00) (02) भाषा सांचालक 01 ितेन (दत्तमत्त) (20525063)" या लेखाशीषाखाली खची 

टाकण्यात यािा ि तो सन 2017-2018  या वित्तीय िषाच्या मांजूर अनुदानातून भागविण्यात यािा. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः अस्थाप-2017/प्र.क्र.33/आस्था-2 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 3  
 

प्रस्तुत शासन वनर्णय वित्त विभागाच्या शासन वनर्णय क्रमाांक : पदवन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., 

वद.10.02.2017 अन्िये प्रशासकीय विभागाांना प्रदान करण्यात आलेल्या अविकारानुसार वनगणवमत करण्यात 

येत आहे. 

सदर शासन वनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201703021446255233 असा आहे. हा शासन वनर्णय वडजीटल 

स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 
 
 
 

         (नंदा मा.राऊत) 
            अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1) भाषा संिालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई-400051. 
2) महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञेयता /(लेखा व पचरक्षा), महाराष्ट्र-1,म ंबई / महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
3) अचिदान व लेखा अचिकारी, म ंबई. 
4) चनवासी लेखा पचरक्षा अचिकारी, म ंबई 
5) उप कोषागार अचिकारी, कोकण भवन, नवी म ंबई. 
6) कोषागार अचिकारी, ठाणे, प णे, नागपरू, औरंगाबाद. 
7) भाषा संिालनालय, चवभागीय कायालय, नवी म ंबई, प णे, नागपरू, औरंगाबाद.(भाषा           
    संिालनालयामार्फ त) 
8) चवत्त चवभाग (व्यय-4) व चवत्तीय स िारणा-1, मंत्रालय, म ंबई. 
9) मराठी भाषा चवभागािी सवफ कायासने. 
10) चनवडनस्ती. 
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