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                                                                             विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय   
         कायालय,निी म ंबई या पदाचा अविविक्ि  

               काययभाि  सोपविण्याबाबि.... 
 

महािाष्ट्र शासन 
मिाठी भाषा विभाग 

शासन आदेश  क्रमाकं:-भाअका-2018/प्र.क्र.33/आस्था-2, 
                                                    निीन प्रशासन भिन, 8 िा मजला,  

      मादाम कामा मागय,ह िात्मा िाजग रू चौक,  
                                                             मंत्रालय, म ंबई-400 032 
                                                             वदनाकं : 22.1.2019 

 
                    सदंभय : 1) वित्त विभाग,शासन वनर्यय क्र.ििेन1311/प्र.क्र.17/सेिा-3, वद..27.11.2011. 
          2) शासन आदेश, समक्रमाकं वद. 22.05.2018. 
                               3) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र.िापअ(वनय क्िी) 2018/प्र.क्र.31/2477/चौदा,  
                                   वद. 04.10.2018. 
                               4) भाषा संचालनालयाचा कायालयीन आदेश  क्र.िापअ(वनय क्िी) 2018/प्र.क्र.31 
                                    /2702/चौदा,  वद.14.11.2018. 
 
 

शासन  आदेश 
 विभागीय सहायक भाषा संचालक, निी म ंबई  या  वद. 27.5.2016 पासून विक्ि असलेल्या  

पदाचा अविविक्ि काययभाि िळेोिळेी अन्य अविका-याकंडे सोपविला असून संदभय (2) न साि िो वद. 

28.05.2018 च्या प ढे सहा मवहन्याकंवििा प ढे स रु ठेिण्यास शासन मान्यिा देण्याि आली आहे.  

सदिच े पद भिण्याकवििा आिश्यक प्रवक्रया अद्याप पूर्य झाली नसल्याने संदभय (3) विचािाि घेऊन सदि 

पदाचा अविविक्ि काययभाि वद. 26.11.2018 पासून प ढे 6 मवहन्यासंाठी ककिा सदि पद भिले जाईल 

यापैकी जे अगोदि होईल िोपयंि स रु ठेिण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. 

 संदभय (4) विचािाि घेऊन भाषा संचालकानंी सदि पदाचा अविविक्ि काययभाि प्रचवलि िोिर् / 

मागयदशयक ित्त्ि ेविचािाि घेऊन स योग्य अविका-यांकडे स पदूय किािा. 



शासन आदेश क्रमांक : भाअका-2018/प्र.क्र.33/आस्था-2 
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 प्रस्ि ि आदेश सामान्य प्रशासन विभाग अनौ. सं.क्र. 1430/18/का.12, वद. 11.12.2018 ि वित्त 

विभाग अनौ.सं.क्र. 561/18/सेिा-3, वद. 10.01.2019 याअंन्िये वदलेल्या सहमिीस अन सरुन वनगयवमि 

किण्याि येि आहेि. 

सदि शासन आदेश महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळािि उपलब्ि 

किण्याि आला असून त्याचा साकेंिाकं 201901221327213433 असा आहे. हा शासन आदेश 

वडजीटल स्िाक्षिीने साक्षावंकि करून काढण्याि येि आहे. 

 महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेशान साि ि नािाने,          

 

 

                                                                               (मं.प.क डििकि) 
                                                                                                      कायासन अविकािी 
 
प्रवि, 

1) महालेखापाल- 1, (लेखा ि अन ज्ञयेिा), महािाष्ट्र, म ंबई. 
2) महालेखापाल- 1, (लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र, म ंबई. 
3) महालेखाकाि (स्थावनक वनिासी लेखापिीक्षा ि लेखा), महािाष्ट्र िाज्य, म ंबई. 
4) अविदान ि लेखा अविकािी, म ंबई. 
5) वनिासी लेखा पिीक्षा अविकािी, म ंबई. 
6) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय,िादें्र (पूिय), म ंबई 400 051. 
7) विभागीय सहायक भाषा संचालक, निी म ंबई. 
8) सहायक भाषा संचालक (प्रवशक्षर् ि आस्थापना), भाषा संचालनालय. 
9) श्रीमिी वि.श.माळगािंकि, अिीक्षक, विभागीय कायालय, निी म ंबई  
10)  वनिड नस्िी / आस्था-2, मिाठी भाषा विभाग. 
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