
 
भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना 
दद.1.1.2018 ते दद.28.2.2018 पयंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत.  

 
महाराष्ट्र शासन 

 मराठी भाषा दवभाग  
 शासन दनर्णय क्रमांकः अस्थाप-2017/प्र.क्र.111/आस्था-2, 

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

ददनांक: 16 जानेवारी,2018. 

वाचा-  
1) सामान्य प्रशासन दवभाग, शासन दनर्णय क्रमांक-संकीर्ण-1003/651/प्र.क्र.48/2003/20ब, 
    दद. 13.01.2004. 
2) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय क्रमांक पददन 2016/प्र.क्र.8/16/दवसु-1, ददनांक 11.02.2016 
3) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय क्रमांक पददन 2016/प्र.क्र.8/16/दवसु-1, ददनांक 21.09.2016. 
4) मराठी भाषा दवभाग,शासन दनर्णय क्र.अस्थाप-2017/प्र.क्र.33/आस्था-2 दद.28.02.2017. 
5) भाषा सचंालक,भाषा संचालनालय,मंुबई याचंे पत्र क्र.पददन 2016/2066/    /चौदा,   
     दद.12.10.2017 चे  पत्र. 
6) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय क्रमाकं पददन 2016/प्र.क्र.8/आ.प.ुक., ददनाकं 03.10.2017 व  
     शुध्दीपत्रक दद.17.10.2017. 
7)  मराठी भाषा दवभाग,शासन दनर्णय क्र.अस्थाप-2017/प्र.क्र.111/आस्था-2 दद.25.10.2017. 
8)  मराठी भाषा दवभाग,शासन दनर्णय क्र.संकीर्ण-2017/प्र.क्र.135/आस्था-2 दद.18.12.2017. 
9) भाषा सचंालक,भाषा संचालनालय,मंुबई याचंे पत्र क्र.पददन 2016/2562/1985 /चौदा,   
     दद.16.12.2017 चे  पत्र. 

            10) दवत्त दवभाग, शासन दनर्णय क्रमाकं पददन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.प.ुक., ददनांक 8.1.2018. 
 

शासन दनर्णय 
मराठी भाषा दवभागाच्या अदिनस्त भाषा संचालनालय, मंुबई (मुख्यालय) व भाषा संचालनालयाच्या 

अदिनस्त असलेल्या नवी मंुबई, परेु्, नागपरू व औरंगाबाद या चार दवभागीय कायालयातील एकूर् 15 अस्थायी 

पदांना संदभण क्र.7 येथील शासन दनर्णयान्वये ददनाकं 1 ऑक्टोबर 2017 ते दद.31 दिसेंबर,2017 पयंत  व संदभण 

क्र. 8 येथील शासनदनर्णयान्वये मुख्यालयातील वाहनचालकाच्या पदास दद.31.12.2017 पयंत मुदतवाढ 

देण्यात आली आहे.  

2. आता संदभािीन क्र.10 येथील शासन दनर्णयान्वये प्रशासकीय दवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 

प्रादिकारांतगणत, खालील तक्त्यात दशणदवल्याप्रमारे् भाषा संचालनालय, मंुबई (मुख्यालय) व त्यांच्या अदिनस्त 

असलेल्या नवी मंुबई, परेु्, नागपरू व औरंगाबाद दवभागीय कायालयातील एकूर् 16 अस्थायी पदांच्या  
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आवश्यकतेबाबतचा संदभण क्र.9 येथील प्रस्ताव दवचारात घेता सदर 16 पदे पढेु चालू ठेवण्यास दवदहत अटींच्या 

अिीन राहून दद. 1.1.2018 ते दद.28.2.2018 पयंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.  

अ.क्र कायालयाच ेनाव पदनाम अस्थायी 
पदसंख्या 

वतेनश्ररे्ी 

1 भाषा संचालनालय, 
मंुबई (मुख्यालय)      

अनुवादक (मराठी) 6 
 

9300-34800  
गे्रि वतेन रु.4200 

लघु-टंकलेखक (मराठी) 1 5200- 20200  
गे्रि वतेन रु.2400 

 वाहनचालक 1 5200-20200 
गे्रि वतेन 1900/- 

 एकूर्   8  
2

2. 
भाषा सचंालनालय 
दवभागीय कायालये 

   

1) नवी मंुबई दवभागीय सहायक भाषा 
संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) 

1 9300-34800  
गे्रि वतेन रु.4600 

दलदपक-टंकलेखक 1 5200- 20200  
गे्रि वतेन रु.1900 

चपराशी 1 4440-7440  
गे्रि वतेन  रु.1300 

2) परेु् अनुवादक (मराठी) 1 9300-34800  
गे्रि वतेन रु.4200 

3) नागपरू वदरष्ट्ठ दलदपक 1 5200- 20200  
गे्रि वतेन रु.2400 

दलदपक-टंकलेखक 1 5200- 20200  
गे्रि वतेन रु.1900 

4) औरंगाबाद अिीक्षक 1 9300-34800  
गे्रि वतेन रु.4300 

 अनुवादक (मराठी) 1 9300-34800  
गे्रि वतेन रु.4200 

 एकूर्   8  
 एकूर् अस्थायी पदे  
(1+2)  

 16  
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3. उपरोक्त बाबींवर होर्ारा खचण "मागर्ी क्रमांक झेिएफ-01,2052, सेके्रटदरएट- सवणसािारर् सेवा, 

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

टाकण्यात यावा व तो सन 2017-2018  या दवत्तीय वषाच्या मंजूर अनुदानातून भागदवण्यात यावा. 

प्रस्तुत शासन दनर्णय दवत्त दवभागाच्या शासन दनर्णय क्रमांक : पददन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.प.ुक., 

दद.8.1.2018 अन्वये प्रशासकीय दवभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अदिकारानुसार दनगणदमत करण्यात येत 

आहे. 

सदर शासन दनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201801151554280633 असा आहे. हा शासन दनर्णय दिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांदकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 
                 (नंदा मा.राऊत) 

                अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1) भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई-400051. 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /(लेखा व पदरक्षा), महाराष्ट्र-1,मंुबई / महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
3) अदिदान व लेखा अदिकारी, मंुबई. 
4) दनवासी लेखा पदरक्षा अदिकारी, मंुबई 
5) उप कोषागार अदिकारी, कोकर् भवन, नवी मंुबई. 
6) कोषागार अदिकारी, ठारे्, परेु्, नागपरू, औरंगाबाद. 
7) भाषा संचालनालय, दवभागीय कायालय, नवी मंुबई, परेु्, नागपरू, औरंगाबाद.(भाषा           
    संचालनालयामाफण त)  
8) दवत्त दवभाग (व्यय-4) व दवत्तीय सिुारर्ा-1, मंत्रालय, मंुबई. 
9) मराठी भाषा दवभागाची सवण कायासने. 

           10) दनविनस्ती. 
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