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संदभय : -   
1) तवत्त तवभाग, शा.तन., क्र. विेन 1311/प्र.क्र.17/सेवा-3, तद.27.12.2011 
2) भाषा संचालनालयाचा कायालयीन आदेश क्र. िापअ (तनयुक्िी)2018/प्र.क्र.24/ 
     422/चौदा, तद. 05.03.2018. 
3) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. िापअ (तनयुक्िी)2018/प्र.क्र.34/464/चौदा,     
     तद.08.03.2018 

शासन  आदेश 
भाषा संचालनालयामधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद तद. 

27.05.2016 पासून तिक्ि आहे.  या पदाचा अतितिक्ि काययभाि वळेोवळेी अन्य अतधका-याकंडे 

सोपतवण्याि आला आहे.  संदभय क्र. 2  अन्वये सदि पदाचा अतितिक्ि काययभाि तद. 01.03.2018 पासून 

श्री. श.तक.यादव, पययवके्षक याचं्याकडे पुढील आदेशापयंि  सोपतवण्याि आला आहे. 

संदभय 3 मधील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन सदि पदाच्या अतितिक्ि काययभािास 

दोन वषांचा कालावधी तद.26.05.2018 िोजी संपि असल्याने संदभय (1) प्रमाणे  तद. 27.05.2018 पासून 

पुढे तद. 26.11.2018 ककवा सदि पद भिले जाईल यापैकी जे अगोदि घडेल िोपयंि सदि सहायक 

भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदाचा अतितिक्ि काययभाि पुढे  सुरु ठेवण्यास या आदेशाद्वािे 

शासन मान्यिा देण्याि येि आहे. 



शासन तनणयय क्रमांकः भाअका-2018/प्र.क्र.32/आस्था-2 

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 
 

सदि अतितिक्ि काययभािाच्या मुदिीि तवत्त तवभागाच्या तनदेशानुसाि सहायक भाषा संचालक 

(अनुवाद व शब्दावली) या संवगाच्या ज्येष्ट्ठिासूची / तनवडसूची तवषयक कामे त्वतिि तनकाली काढून  

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदाविील  पदोन्निी संदभाि काययवाही लवकिाि 

लवकि तनकाली काढण्याच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना किाव्याि. 

 ही मंजूिी सामान्य प्रशासन तवभागाच्या अनौपचािीक संदभय क्र. 365/2018, तद. 11.04.2018 

व तवत्त तवभागाच्या क्र. 208/18/सेवा-3, तद. 11.05.2018 अन्वये तमळालेल्या मान्यिेनुसाि देण्याि येि 

आहे. 

 सदि शासन आदेश महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावि 

उपलब्ध किण्याि आला असून त्याचा साकेंिाकं 201805211503164733 असा आहे.  हा शासन 

आदेश तडजीटल स्वाक्षिीने साक्षातंकि करुन काढण्याि येि आहे. 

  महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेशानुसाि व नावाने,  

 

 

                          (मं. प. कुडििकि) 
                 कायासन अतधकािी 
 

प्रति, 
1) अतधदान व लेखा अतधकािी, मंुबई 
2) तनवासी लेखा पिीक्षा अतधकािी, मंुबई 
3) सवय अवि सतचव, मिाठी भाषा तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
4) सवय कक्ष अतधकािी, मिाठी भाषा तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
5) संचालक, भाषा संचालनालय, वादें्र (पूवय), मंुबई 400 051. 
6) श्री. श.तक.यादव, पययवके्षक,  भाषा संचालनालय, मंुबई. 
7) तनवड नस्िी /आस्था -2. 
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