भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा
संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतितिक्ि काययभाि
सोपतवण्याबाबि.
महािाष्ट्र शासन
मिाठी भाषा तवभाग
शासन आदे श क्रमांक : भाअका-2018/प्र.क्र.103/आस्था-2
8 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
तदनांक : 19 ऑक्टोबि,2018.

संदभय : 1) तवत्त तवभाग, शासन तनर्यय, क्र. वेिन 1311/प्र.क्र.17/सेवा-3, तद.27.12.2011
2) भाषा संचालनालयाचा कायालयीन आदे श क्र. िापअ(तनयुक्िी)2017/प्र.क्र.106/
1760/चौदा, तद. 08.11.2017.
3) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. िापअ(तनयुक्िी)2017/प्र.क्र.106/2434/चौदा,
तद.26.09.2018.
शासन आदे श
भाषा संचालनालयाच्या अतिपत्याखालील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद तद.
01.11.2017 पासून तिक्ि आहे . संदभय 2 अन्वये या पदाचा अतितिक्ि काययभाि तद. 08.11.2017 पासून
श्री. अ.वा.तगिे, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यांच्याकडे सोपतवण्याि आला आहे .
संदभय 3 अन्वये भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन तद. 01.11.2018 पासून पुढे 1 वषयपयंि
ककवा पद पदोन्निीने भिले जाईपयंि यापैकी जे अगोदि होईल िोपयंि भाषा उप संचालक (अनुवाद व
शब्दावली) या पदाचा सदि अतितिक्ि काययभाि पुढे सुरु ठे वण्यास या आदे शाद्वािे शासन मान्यिा दे ण्याि
येि आहे .
प्रस्िुि आदेश संदभय 1 क्र.येथील तवत्त तवभागाच्या शासन तनर्ययान्वये प्रशासकीय तवभागास प्रदान
किण्याि आलेल्या अतिकािास अनुसरुन तनगयतमि किण्याि येि आहे .

शासन आदे श क्रमांकः भाअका-2018/प्र.क्र.103/आस्था-2

सदि शासन आदेश महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावि उपलब्ि
किण्याि आला असून त्याचा सांकेिांक 201810191507226833 असा आहे . हा शासन आदे श तडजीटल
स्वाक्षिीने साक्षांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने,
Digitally signed by
M. P.
M. P. Kudtarkar
2018.10.19
Kudtarkar Date:
17:28:14 +05'30'

(मं. प. कुडििकि)
कायासन अतिकािी
प्रति,
1) अतिदान व लेखा अतिकािी, मुंबई
2)

तनवासी लेखा पिीक्षा अतिकािी, मुंबई

3) सवय अवि सतचव, मिाठी भाषा तवभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
4) सवय कक्ष अतिकािी, मिाठी भाषा तवभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
5) संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूव)य , मुंबई 400 051.
6) श्री. अ.वा.तगिे, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई.
7) तनवड नस्िी /आस्था -2.
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