विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय
कायालय,निी मंबई या पदाचा अविविक्ि
काययभाि सोपविण्याबाबि....

महािाष्ट्र शासन
मिाठी भाषा विभाग
शासन आदे श क्रमांक:-भाअका-2018/प्र.क्र.33/आस्था-2,
8 िा मजला, निीन प्रशासन भिन,
मादाम कामा मागय,हिात्मा िाजगरू चौक,
मंत्रालय,मंबई-400 032
वदनांक : 22 मे,2018
संदभय:1. वित्त विभाग,शासन वनर्यय क्र.िेिन1311/प्र.क्र.17/सेिा-3,
वद.27.11.2011.
2. भाषा संचालनालयाचा कायालयीन आदे श.क्र.स्थापना2016/919/950/चौदा, वद.27.05.2016.
3. भाषा संचालनालयाचा कायालयीन आदे श क्र.िापअ(वनयक्िी)
2017/प्र.क्र.47/1759/चौदा, वद.08.11.2017.
शासन आदे श
संदभय क्र.(2) नसाि विभागीय सहायक भाषा संचालक,निी मंबई हें पद वद.28.05.2016
पासून विक्ि आहे. या पदाचा अविविक्ि काययभाि िेळोिेळी अन्य अविका-यांकडे सोपविला आहे.
संदभय क्र. (1) मिील िििूदीनसाि विक्ि पदाचा अविविक्ि काययभाि दे ण्याचे ि विशेष िेिन मंजूि
किण्याचे अविकाि प्रथम 1 िषाकवििा विभाग प्रमखांना त्यापढे 1 िषय मंत्रालयीन प्रशासकीय
विभागास असून त्यापढे सरु ठे िाियाचा असल्यास सामान्य प्रशासन विभाग आवर् वित्त विभाग यांची
पिानमिी घेर्े आिश्यक आहे. त्यानसाि आिा, सदि पद अद्याप विक्ि असल्याने सदि पदाचा
अविविक्ि काययभाि वद.28.05.2018 पासून पढे 6 मवहन्यांसाठी ककिा सदि पद भिले जाईल
यापैकी जे अगोदि होईल िोपययन्ि सरु ठे िण्यास मान्यिा दे ण्याि येि आहे.
प्रस्िि आदे श सामान्य प्रशासन विभाग अनौ. सं.क्र. 366/18 वद.26.03.2018 ि वित्त
विभाग अनौ. सं. क्र. 193/18/सेिा-3 वद. 16.04.18 यांस अनसरुन वनगयवमि किण्याि येि
आहेि.
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सदि शासन आदे श महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळािि
उपलब्ि किण्याि आला असून त्याचा सांकेिांक 201805221117255533 असा आहे. हा शासन
वनर्यय वडजीटल स्िाक्षिीने साक्षांवकि करून काढण्याि येि आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानसाि ि नािाने,

M. P.
Kudtarkar
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(मं.प.कडििकि)
कायासन अविकािी
प्रवि,
1) महालेखापाल- 1, (लेखा ि अनज्ञेयिा), महािाष्ट्र, मंबई.
2) महालेखापाल- 1, (लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र, मंबई.
3) महालेखाकाि (स्थावनक वनिासी लेखापिीक्षा ि लेखा), महािाष्ट्र िाज्य, मंबई.
4) अविदान ि लेखा अविकािी, मंबई.
5) वनिासी लेखा पिीक्षा अविकािी, मंबई.
6) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय,िांद्र्े (र पिय),मंबई 400 051.
7) विभागीय सहायक भाषा संचालक, निी मंबई.
8) श्री.चं.वि. पािकि,विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय कायालय, औिं गाबाद.
9) सहायक भाषा संचालक(प्रवशक्षर् ि आस्थापना),भाषा संचालनालय.
10) वनिड नस्िी.
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