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     महाराष्र शासन 
मराठी र्भाषा लवर्भार्ग 

शासन िलरित्रक क्रमांकः टंलिे-2015/प्र.क्र.176/र्भाषा-2, 
नवीन प्रशासन र्भवन, 8 वा मजला 

मािाम कामा मार्गग, हुतात्मा राजर्गुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-400 032 

लिनांक: 7 जून, 2017 

वाचा:-   
1) सामान्य प्रशासन लवर्भार्ग अलधसूचना क्र. टंलेप्र-1081/सीआर-344/वीस-ब,  

लि. 6.5.1991 
2) या लवर्भार्गाची समक्रमांकाची लि.24.3.2017 ची अलधसचूना  

 

शासन िलरित्रक:- 
 

शासकीय सेवतेील इंग्रजी टंकलेखक/लललिक-टंकलेखक/लघुटंकलेखक/लघुलेखक संवर्गाच्या 
सामान्य प्रशासन लवर्भार्गाच्या लि.6.5.1991 च्या अलधसूचनेमध्ये लि.24.3.2017 रोजीच्या अलधसूचनेन्वये 
सुधारीत करण्यात आली आहे. सिर सुधारीत अलधसूचनेमधील तरतुिींच्या अनुषंर्गाने खालीलप्रमाणे 
स्िष्टीकरण करण्यात येत आहे- 

 

लि.24.3.2017 च्या सुधारीत अलधसूचनेतील तरतुिी अलधसूचनेच्या लिनांकािासून लार्गू आहेत. 
त्यामुळे लनयकु्तीच्या चार वषाची िलरर्गणना लवचारात घेताना ज्या कमगचा-यांकडे सुधारीत अलधसूचनेच्या 
लिनांकास लवलहत संधी उिलब्ध आहेत, त्यांनाच सुधारीत आिेशातील तरतुिी लार्गू राहतील. ज्या     कमगचा-
यांच्या लवलहत संधीचा कालावधी सिर अलधसचूनेच्या लिनांकािवूी िणूग झाला आहे त्यांना यािवूीच्या 
तरतुिीनुसार एतिर्ग मंडळाची िरीक्षा िेणे अलनवायग आहे.  

 

सिर िलरित्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उिलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201706081626544933 असा आहे. हा आिेश लडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्राचे राज्यिाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

        ( अिणा अ.र्गावडे ) 
 उि सलचव, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यिाल यांचे सलचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सलचव 
3)   सवग मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्गी सलचव 
4)   मा. मुख्यसलचव/ अिर मुख्य सलचव /प्रधान सलचव /सलचव, सवग मंत्रालयीन लवर्भार्ग 
5)   सवग लवर्भार्गीय आयकु्त 
6)   सवग लजल्हालधकारी 
7) सवग लजल्हािलरषिांचे मुख्य कायगकारी अलधकारी 
8) प्रबधंक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई (ित्राने) 
9)  प्रबधंक उच्च न्यायालय, अलिल शाखा, मुंबई (ित्राने) 
10) सलचव, महाराष्र लवधानमंडळ, लवधानर्भवन, मुंबई 

11)  सलचव, महाराष्र लोकसेवा आयोर्ग, मुंबई (ित्राने) 
12)  लोकायकु्त/उि लोकायकु्त, मुंबई (ित्राने) 
13)   महालेखािाल (लेखा िरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र-1, मुंबई 
14)   महालेखािाल (लेखा िरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र-2, नार्गिरू 
15)   अलधिान व लेखा अलधकारी, मुंबई 
16)   लनवासी लखेा िरीक्षा अलधकारी, मुंबई  
17)   मा.मंत्री, मराठी र्भाषा यांच ेलवशेष कायग अलधकारी 
18)   सवग मंत्रालयीन लवर्भार्ग  
19)   र्भाषा संचालक, र्भाषा सचंालनालय, वांदे्र (िवूग), मुंबई 
20)   सलचव, महाराष्र राज्य मराठी लवश्वकोश लनर्ममती मंडळ, मुंबई 
21)   सलचव, महाराष्र राज्य सालहत्य आलण संस्कृती मंडळ, मुंबई 
22)  संचालक, राज्य मराठी लवकास संस्र्ा, मुंबई 
23)  सवग लवर्भार्गीय सहायक र्भाषा संचालक, िणेु/नार्गिरू/औरंर्गाबाि/नवी मुंबई 
24)  लनवड नस्ती (र्भाषा-2) 

 

       सवग मंत्रालयीन लवर्भार्गांना लवनंती करण्यात येते की, सिर िलरित्रक त्यांनी त्यांच्या 
 अलधित्याखालील सवग कायालयांतील अलधकारी/कमगचारी यांच्या लनिशगनास आणाव.े 
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