सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना),
भाषा संचालनालय, मंबई या पदाचा अशिशिक्ि
काययभाि सोपशवण्याबाबि.
महािाष्ट्र िासन
मिाठी भाषा शवभाग
िासन आदे ि क्रमांक : भाअका-2017/प्र.क्र.57/आस्था-2
8 वा मजला, नवीन प्रिासन भवन,
मंत्रालय, मंबई 400 032.
शदनांक : 19 मे, 2018
संदभय : 1) शवत्त शवभाग, िा.शन., क्र. वेिन 1311/प्र.क्र.17/सेवा-3, शद.27.12.2011
2) या शवभागाचे पत्र क्र. भाअका-2017/प्र.क्र.57/आस्था-2, शद. 24.07.2017
3) भाषा संचालनालयाचा कायालयीन आदे ि क्र. िापअ(शनयक्िी)2018/प्र.क्र.7/
180/चौदा, शद. 25.01.2018.
4) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. िापअ(शनयक्िी)2018/प्र.क्र.27/44/चौदा,
शद.06.03.2018
िासन आदे ि
भाषा संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व
आस्थापना) हे पद शद. 31.07.2014 पासून शिक्ि आहे. या पदाचा अशिशिक्ि काययभाि वेळोवेळी
अन्य अशिका-यांकडे सोपशवण्याि आला आहे. संदभय 2 अन्वये या पदाचा अशिशिक्ि काययभाि
01.08.2017 िे शद. 31.01.2018 या कालाविीसाठी पढे सरु ठे वण्यास िासन मान्यिा दे ण्याि
आली आहे. संदभय 3 अन्वये सदि पदाचा अशिशिक्ि काययभाि शद. 25.01.2018 पासून श्रीमिी
म.अ.सोनावणे, अिीक्षक यांच्याकडे सोपशवण्याि आला आहे.
संदभय 4 मिील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनसरुन शद. 01.03.2018 पासून पढे शद.
31.08.2018 पयंि सदि सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदाचा अशिशिक्ि
काययभाि पढे सरु ठे वण्यास या आदे िाद्वािे िासन मान्यिा दे ण्याि येि आहे.
सदि अशिशिक्ि काययभािास शवत्त शवभागाने अखेिचा पयाय म्हणून मदिवाढ शदली असून
सदि मदिीि ज्येष्ट्ठिासूची / शनवडसूची शवषयक कामे त्वशिि शनकाली काढू न सहायक भाषा
संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदाविील पदोन्निी संदभाि काययवाही लवकिाि लवकि
शनकाली काढण्याच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना किाव्याि.

िासन आदे ि क्रमांकः भाअका-2017/प्र.क्र.57/आस्था-2

ही मंजूिी सामान्य प्रिासन शवभागाच्या अनौपचािीक संदभय क्र. 364/2018,
शद. 11.04.2018 व शवत्त शवभागाच्या क्र. 207/2018, शद. 10.05.2018 अन्वये शमळालेल्या
मान्यिेनसाि दे ण्याि येि आहे.
सदि िासन आदे ि महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावि
उपलब्ि किण्याि आला असून त्याचा सांकेिांक 201805181638214833 असा आहे. हा िासन
आदे ि शडजीटल स्वाक्षिीने साक्षांशकि करुन काढण्याि येि आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे िानसाि व नावाने,

M. P.
Kudtarkar
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(मं. प. कडििकि)
कायासन अशिकािी
प्रशि,
1) अशिदान व लेखा अशिकािी, मंबई
2) शनवासी लेखा पिीक्षा अशिकािी, मंबई
3) सवय अवि सशचव, मिाठी भाषा शवभाग, मंत्रालय, मंबई 400 032.
4) सवय कक्ष अशिकािी, मिाठी भाषा शवभाग, मंत्रालय, मंबई 400 032.
5) संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूव)य , मंबई 400 051.
6) श्रीमिी म.अ.सोनावणे, अिीक्षक, भाषा संचालनालय, मंबई.
7) शनवड नस्िी /आस्था -2.
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