
श्रीमती मी.रा.पाटील, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य  
आचि संस्कृती मंडळ यािंी महाराष्ट्र चवत्त व लखेा सवेा 
(गट-अ) पदावरील सेवा जोडून देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा चवभाग 

शासन चनिणय क्रमांकः सासेवा-2012/प्र.क्र.136/2012/भाषा-1 
मंत्रालय, म ंबई-400 032. 
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वािा -  
1)  मराठी भाषा चवभाग, शासन चनिणय क्र.सासंसे-2011/प्र.क्र.104/       

2011/भाषा-1, चद.18.1.2012. 
2) चवत्त चवभाग क्र.सलेको-2013/प्र.क्र.२6/कोषा प्रशा 2, चद.1०.२.201२. 
3) मराठी भाषा चवभाग, शासन चनिणय क्र.सासंसे-2012/प्र.क्र.23/       

2012/भाषा-1, चद.18.2.2012. 
4) चवत्त चवभाग, शासन पचरपत्रक क्र.अंचनयो-1006/87/सेवा-4, चद.12.1.2007. 
5) चवत्त चवभाग, शासन पचरपत्रक क्र.अंचनयो-1001/प्र.क्र.32/सेवा-4,       

चद.18.8.2009. 
6) चवत्त चवभाग, क्र.सलेको-2013/प्र.क्र.6/कोषा प्रशा 2, चद.19.1.2013. 
7) मराठी भाषा चवभाग, शासन चनिणय क्र.पचरचव-2014 /प्र.क्र.96 /2014भाषा-1, 

चद.14.8.2014. 

शासन चनिणय-   
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळातील सचिव (गट-अ) पदावर श्रीमती 

मी.रा.पाटील यािंी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प रस्कृत उमेदवार म्हिनू चदनाकं 18 जानेवारी, 2012 
च्या आदेशान्वये चनय क्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी सदर पदािा कायणभार चद १०.२.२०१२ रोजी 
स्वीकारलेला आहे. श्रीमती पाटील या सदर पदावर रुजू होण्यापूवी महाराष्ट्र चवत्त व लेखा सेवा (गट-
अ) संवगात उपसंिालक ( लेखा), सावणजचनक बाधंकाम चवभाग या पदावर कायणरत होत्या.  श्रीमती 
पाटील यािंी पूवीिी चवत्त व लेखा सेवा संवगातील चनय क्ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प रस्कृत 
उमेदवार म्हिनू चद २१.८.१९९८ पासून सहायक संिालक (लेखा) या पदावर चवचहत कायणपध्दतीने 
करण्यात आली असून, सदर चनय क्ती चनयचमत स्वरुपािी आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि 
संस्कृती मंडळ या पदावर रुजू होण्यासाठी चवत्त चवभागाने  चदनाकं 10 फेब्र वारी, 2012 (म.पू) रोजी 
कायणम क्त केल्यावर श्रीमती पाटील हया चदनाकं 10 फेब्र वारी, 2012 रोजी सचिव पदावर रुजू झाल्या 
आहेत.  श्रीमती पाटील यांिी पूवीिी सेवा व आतािी सेवा यामध्ये खंड पडलेला नाही. श्रीमती पाटील 
यानंी चवत्त चवभाग शासन पचरपत्रक चदनाकं 12 जानेवारी, 2007 आचि चदनांक 18 ऑगस्ट, 2009 
मधील सवण अटींिी पूतणता केलेली असल्याने त्यानंा म.ना.से (चनवृत्ती वतेन) चनयम १९८२ व सवणसाधारि 
भचवष्ट्य चनवाह चनधी योजना लागू ठरते. सबब त्यानंी चदनाकं 21 ऑगस्ट, 1998 ते चदनाकं 9 फेब्र वारी, 
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पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

2012 या कालावधीतील सेवा सध्याच्या सचिव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ या 
पदाच्या सेवसे जोडून देण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्याचं्या वतेनास संरक्षि देण्यात येत आहे. 

 
सदर शासन चनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सकेंताक 201410101205266333 असा आहे. हा आदेश 
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार व नावाने.  

 धा.र.चिदरकर 
 अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रचत, 
 श्रीमती मी.रा.पाटील, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ, म ंबई. 
 
प्रत, 

1) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ, म ंबई. 
2) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, लेखा परीक्षा / लेखा व अन ज्ञयेता, म ंबई. 
3) उप सचिव, चवत्त चवभाग, कोषा प्रशा-2/सेवा-7, मंत्रालय, म ंबई. 
4) सह संिालक, लेखा व कोषागारे संिालनालय, म ंबई. 
5) अचधदान व लेखा अचधकारी, म ंबई. 
6) चनवासी लेखा परीक्षा अचधकारी, म ंबई. 
7) चनवड नस्ती. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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