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       भाषा संचालनालयातील वाहनचालक या अस्थायी 
       पदास दद.31.12.2017 पयंत मुदतवाढ देण्याबाबत.  

 
महाराष्र शासन 

मराठी भाषा दवभाग 
शासन दनर्णय क्रमांकः सकंीर्ण-2017/प्र.क्र.135/आस्था-2, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

ददनांक : 18 दिसेंबर,2017. 
 
 

वाचा-  

1) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र.असकं 1004/प्र.क्र.12(भाग-2)/2004/दवत्तीय सधुारर्ा 1, 
    दद. 04.10.2004 
2) मराठी भाषा दवभाग, शासन दनर्णय, क्र.भापदन 2012/प्र.क्र.72/2011/भाषा-1, दद. 25.09.2012. 
3) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र. पददन 2013/प्र.क्र.98/2013/ दवत्तीय सुधारर्ा 1,  
     दद. 08.10.2013 
4) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र. पददन 2014/प्र.क्र.10/2014/ दवत्तीय सुधारर्ा 1, दद. 10.02.2014 
5) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र. पददन 2015/प्र.क्र.5/15/ दवत्तीय सधुारर्ा 1, दद. 20.02.2015 
6) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र. पददन 2016/प्र.क्र.8/16/ दवस ु1, ददनांक 11.02.2016 
7) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र. पददन 2016/प्र.क्र.8/16/ दवत्तीय सधुारर्ा -1,  
    ददनांक 21.09.2016 
8) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र. पददन 2016/प्र.क्र.8/16/ आ.प.ुक., ददनाकं 10.02.2017 
9) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय, क्र. पददन 2016/प्र.क्र.08/16/ आपकु, ददनाकं 03.10.2017 
10) भाषा सचंालक,भाषा संचालनालय,मंुबई याचंे पत्र क्र.पददन 2017/प्र.क्र. 114/1982/चौदा,   
       दद. 15.12.2017. 
 

शासन दनर्णय 

दवत्त दवभागाकिून वर संदर्भभत केलेल्या शासन दनर्णयानं्वये प्रशासकीय दवभागांना प्रदान करण्यात 

आलेल्या प्रादधकारांना व सदंभण 10 येथील भाषा संचालकांच्या प्रस्तावास अनुसरुन संदभण 1 अन्वये भाषा 

संचालनालयाच्या आस्थापनेवर दनमार् करण्यात आलेल्या वाहन चालक या अस्थायी पदास दद.31.12.2017 

पयंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.  
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3. या बाबीवर होर्ारा खचण "मागर्ी क्रमांक झेिएफ-01, 2052 अतंगणत सेके्रटदरएट- सवणसाधारर् सेवा, 

090, सेके्रटदरएट (00) (02) भाषा संचालक 01 वतेन (दत्तमत्त) (20525063)" या लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात 

यावा व तो संबदंधत वषांच्या मंजूर अनुदानातनू भागदवण्यात यावा. 

सदर शासन दनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असनू त्याचा साकेंताकं 201712181638429933 असा आहे. हा शासन दनर्णय दिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांदकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

     (नंदा मा.राऊत) 
             अवर सदचव, महाराष्र शासन 

प्रत,  
1) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /(लेखा व पदरक्षा), महाराष्र-1,मंुबई / महाराष्र-2, नागपरू. 
2) भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मंुबई-400051. 
3) अदधदान व लेखा अदधकारी, मंुबई. 
4) दनवासी लेखा पदरक्षा अदधकारी, मंुबई. 
5) दवत्त दवभाग (व्यय-4/दवत्तीय सुधारर्ा-1), मंत्रालय, मंुबई. 
6) मराठी भाषा दवभागाची सवण कायासने. 
7) दनविनस्ती. 
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