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वािा 
1) मराठी भाषा चवभाग, शासि चिणणय क्र.चवश्वस-1011/प्र.क्र.२२/       

2011/भाषा-1, चद.18.1.2012. 
2) शालये चशक्षण चवभाग क्र. एसएटी1010/प्र.क्र.84/ प्रशा 2, चद.9.२.201२. 
3) माध्यचमक व उच्ि माध्यचमक चशक्षण संिालिालय, महाराष्ट्ट राज्य, पूणे यािंे क्र.मपब10-

2012/8ब-1, चद 13.2.2013 िे आदेश. 
4) चशक्षण चिरीक्षक,बृहनमंुबई उत्तर चवभाग यािंे पत्र क्रजा.क्र.चशचि/उचव/आस्था/357, चद 

14.2.2012. 
5) चवत्त चवभाग, शासि पचरपत्रक क्र.अचंियो-1006/87/सेवा-4, चद.12.1.2007. 
6) चवत्त चवभाग, शासि पचरपत्रक क्र.अचंियो-1001/प्र.क्र.32/सेवा-4, चद.18.8.2009. 
7) मराठी भाषा चवभाग, शासि चिणणय क्र.पचरचव-2014/प्र.क्र.95/       

2014/भाषा-1, चद.27.8.2014. 
 

शासि चिणणय  
महाराष्ट्र राज्य मराठी चवश्वकोश चिर्ममती मंडळातील सचिव (गट-अ) पदावर श्रीमती सु.ग.पवार 

यािंी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणिू चदिाकं 18 जािेवारी, 2012 च्या 
आदेशानवये चियुक्ती करण्यात आली आहे. तयािंी सदर पदािा कायणभार चद.१५ फेब्रवुारी २०१२ रोजी 
स्वीकारलेला आहे. श्रीमती पवार या सदर पदावर रुजू होण्यापूवी महाराष्ट्र चशक्षण सेवा (गट-ब) 
संवगात चशक्षण उपचिचरक्षक, बृहनमंुबई उत्तर चवभाग या पदावर कायणरत होतया. श्रीमती पवार यािंी 
पूवीिी महाराष्ट्र चशक्षण सेवा (गट-ब) संवगातील चियुक्ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
उमेदवार म्हणिू चद.1 सप्टेबर 1995 पासूि चवचहत कायणपध्दतीिे करण्यात आली असूि, सदर चियुक्ती 
चियचमत स्वरुपािी आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी चवश्वकोश चिर्ममती मंडळातील या पदावर रुजू 
होण्यासाठी शालेय चशक्षण चवभाग व माध्यचमक व उच्ि माध्यचमक  चशक्षण संिालिालय याचं्या 
आदेशािुसार चशक्षण चिरीक्षक, बृहनमंुबई उत्तर चवभाग यािंी संदभाीीि क्र.४ च्या चदिाकं १४ फेब्रवुारी, 
2012 च्या आदेशानवये कायणमूक्त केल्यावर श्रीम. पवार या चद १५.२.२०१२ (म.पू) रोजी सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य मराठी चवश्वकोश चिर्ममती मंडळ या पदावर रुजू झाल्या आहेत.  श्रीमती पवार यािंी 
पूवीिी सेवा व आतािी सेवा यामध्ये खंड पडललेा िाही. श्रीमती पवार यािंी चवत्त चवभाग शासि 
पचरपत्रक चदिाकं 12 जािेवारी, 2007 आचण चदिाकं 18 ऑगस्ट, 2009 मीील सवण अटींिी पूतणता 
केलेली असल्यािे तयािंा म.िा.से (चिवृत्ती वतेि) चियम १९८२ व सवणसाीारणर भचवष्ट्य चिवाह चिीी 
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योजिा लागू ठरते. सबब, तयािंी चद.1 सप्टेबर 1995 ते चदिाकं १४ फेब्रवुारी, 2012 या कालावीीतील 
सेवा सध्याच्या सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी चवश्वकोश चिर्ममती मंडळ या पदाच्या सेवसे जोडूि देण्यास 
मानयता देण्यात येत असूि तयाचं्या वतेिास संरक्षण देण्यात येत आहे. 

 

सदर शासि चिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ी करण्यात आला असूि तयािा सकेंताक 201411151131150433 असा आहे. हा आदेश 
चडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाचंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  
 
 
 
 
                                                                                             ीा.र.चिदरकर 
 अवर सचिव, महाराष्ट्र शासि 
प्रचत, 
            श्रीमती सु.ग.पवार, सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी चवश्वकोश चिर्ममती मंडळ, मंुबई. 
प्रत, 

1. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी चवश्वकोश चिर्ममती मंडळ, मंुबई. 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, लेखा परीक्षा / लेखा व अिुज्ञयेता, मंुबई. 
3. सह/उप सचिव, चवत्त चवभाग, सेवा-४, मंत्रालय, मंुबई. 
4. सह/उप सचिव, शालेय चशक्षण चवभाग, प्रशा-२, मंत्रालय, मंुबई. 
5. चशक्षण संिालक, माध्यचमक व उच्ि माध्यचमक चशक्षण संिालिालय,महाराष्ट्र 

राज्य,पुणे 
6. चशक्षण चिरीक्षक, बृहनमंुबई उत्तर चवभाग, िेंबुर, मंुबई 
7. अचीदाि व लेखा अचीकारी, मंुबई. 
8. चिवासी लेखा परीक्षा अचीकारी, मंुबई. 
9. चिवड िस्ती. 

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