भाषा संचालनालयातील लललिक-टं कलेखक या मंजूर
िदांचे कामकाज िाहण्यासाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे भरलेल्या
उमेदवारांवरील खचच भागलवण्यासाठी मं जुरी.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा लवभाग
शासन लनर्चय, क्रमांक भासंलन-2017/प्र.क्र.63/आस्था-2,
मादाम कामा मागच, हु तात्मा राजगुरू चौक,
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
लदनांक : 24.08.2018
संदभच- 1) शासन लनर्चय, क्र. भासंस-2017/प्र.क्र.16/आस्था-2, लद. 20.02.2017
2) भाषा संचालक यांचे ित्र क्र. लनयुक्ती-2016/1858/762/चौदा, लद. 24.04.2017

शासन लनर्चय :
भाषा संचालनालयातील लललिक-टं कलेखक संवगातील लरक्त असलेली 5 िदे भरण्यासाठी
संदभच 1 अन्वये शासन मान्यता दे ण्यात आली आहे. सदर िदे भरण्याकलरता महाराष्ट्र लोकसेवा
आयोगाकडे मागर्ीित्र िाठलवण्याकलरता सामान्य प्रशासन लवभागाकडे लवनंती करण्यात आली आहे. या
दरम्यान भाषा संचालनालयातील कामकाज सुस्स्थतीत सुरु ठे वण्याकलरता आयोगाकडू न उमेदवार प्राप्त
होईियंतच्या काळात सदर िदाकडू न अिेलित असलेले कामकाज हाताळण्याकलरता तातडीची
उिाययोजना म्हर्ून 2 िदांवर बाह्यस्त्रोताद्वारे उमेदवार लनयुक्त करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत
आहे. भाषा संचालकांनी उमेदवाराच्या उिलब्धतेसाठी बाह्ययंत्रर्ेची लनवड लवलहत िद्धतीने तसेच
मानधनाची रक्कम प्रचललत धोरर्ानुसार लवलहत मयादे त लनलित करावी. सदरची िदे भरण्यास शासन
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर उमेदवार प्रत्यि उिलब्ध होईियंतच्या कालावधीतील उमेदवारांच्या
मानधनावरील खचास या आदे शाद्वारे मान्यता दे ण्यात येत आहे. यािोटी होर्ारा खचच “2052
सलचवालय-सवचसाधारर् सेवा, 090, सलचवालय (00) (02) भाषा संचालक (अलनवायच), 13 कायालयीन
खचच” याखालील मंजूर अनुदानातून भागलवण्यात यावा.
प्रस्तुत लनर्चय लवत्तीय अलधकार लनयमिुस्स्तका 1978, भाग-िलहला, उिलवभाग- 4 मधील
अनुक्रमांक 11 नुसार प्रशासलनक लवभागास असलेल्या अलधकारानुसार व लवत्त लवभागाच्या क्र.
लवलव/लशकाना/138, लद.07.07.2018 च्या अनौिचालरक संदभानुसार लनगचलमत करण्यात येत आहे.

शासन लनर्चय क्रमांकः भासंलन-2017/प्र.क्र.63/आस्था-2

सदर शासन लनर्चय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उिलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201808241245506233 असा आहे . हा आदे श
लडजीटल स्वािरीने सािांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(मं. ि. कुडतरकर)
कायासन अलधकारी
प्रत,
1. महालेखािाल-1 (लेखािलरिा/लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, मुंबई.
2. अिर मुख्य सलचव, लवत्त लवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
3. सह सलचव, मराठी भाषा लवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
4. सवच अवर सलचव, मराठी भाषा लवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
5. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
6. अलधदान व लेखालधकारी (भाषा संचालनालयामार्चत), मुंबई.
7. कि अलधकारी, भाषा-2/अथचसंकल्ि, मराठी भाषा लवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8. लनवडनस्ती.
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