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सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती- 
श्री.चं.वव.पारकर. 
 

 
महाराष्ट्र शासन 

 मराठी भाषा विभाग  
 शासन आदेश क्रमाांकः भासांप-2018/प्र.क्र.106/आस्था-2, 

मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

वदनाांक: 12 नोव्हेंबर,2018. 
 

  वाचा : मराठी  भाषा ववभार्ग शासन आदेश क्र. भासंप-2015/प्र.क्र.63/आस्र्ा-2, 
                                   वद. 18.06.2016. 

शासन आदेश 
 

 भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांच्या आस्थापनेिरील श्री.चां.वि.पारकर याांना िर 

उल्लेवित वद.18.06.2016 च्या आदेशाद्वारे सरळसेिचे्या कोटयातील पदािर 11 मवहने ककिा सदर 

पदाकवरता महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाकडून उमेदिार उपलब्ध होणे यापकैी जे अगोदर घडेल त्या 

कालािधीकरीता सहायक भाषा सांचालक (अनुिाद ि शब्दािली) या पदािर तदथग स्िरुपात पदोन्नती 

देण्यात आली होती.  सदर कालािधी वद.17.05.2017 अिेर सांपुष्ट्टात आला आहे.  त्यामुळे 

वद.18.05.2017 रोजी ताांवत्रक िांड देऊन वद.19.05.2017 ते वद.18.04.2018 या कालािधीकवरता  

आवण वद.19.04.2018 रोजी ताांवत्रक िांड देऊन वद.20.04.2018 ते वद.09.11.2018 या 

कालािधीकरीता श्री. चां.वि.पारकर याांना सहायक भाषा सांचालक (अनुिाद ि शब्दािली) या सरळसेिचे्या 

कोटयातील पदािर िालील अटी ि शतींच्या अधीन राहून तदथग पदोन्नती देण्यात येत आहे.        

1) त्याांचे विरुध्द कोणत्याही दोषारोपािाली विभागीय चौकशी प्रस्तावित ककिा प्रलांवबत नाही. 



शासन आदेश क्रमाांकः भासंप-२०१८/प्र.क्र.१०६/आस्था-2 
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2) सदरहू पदोन्नती ही नामवनदेशनाच्या कोटयातील पदािर देण्यात येत असल्यामुळे ती तदथग    
(Adhoc) स्िरुपाची आहे.  

3) या कालािधीत त्याांची पदस्थापना विभागीय सहायक भाषा सांचालक, औरांगाबाद या पदािर 
राहील. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201811121306394133 

असा आहे. हा शासन वनणगय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने,   

  
 
 
        (मं.प.कुडतरकर) 
                 कायासन अविकारी 
 
प्रवत, 

1) श्री.चं.वव.पारकर, सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली)  
द्वारा भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे मार्थ त. 

2) भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई,  प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला,  
डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांदे्र (पूवथ), मंुबई - 400 051. 

3) सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग, मंुबई. (पत्राने) 
4) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र 1, मंुबई. 
5) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
6) उप सवचव, सामान्य प्रशासन ववभार्ग / का.12, मंत्रालय, मंुबई. 
7) कोषार्गार अविकारी, कोषार्गार कायालय, औरंर्गाबाद.     
8) वनवड नस्ती. 
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