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हलहपक” असे सुधाहरत पदनाम करण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

मराठी भाषा हवभाग 
 शासन हनिणय क्रमांकः पदस-ु2014/प्र.क्र.140/आस्था-2 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

तारीख: 2 जानेवारी, 2016. 
 

प्रस्तावना:- 
शासन हनिणय, सामान्य प्रशासन हवभाग-बीएलसी-1080-1107/वीस, हद.28.11.1980 अन्वये 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाचे हवभाजन होऊन महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती 
मंडळाची स्वतंत्रहरत्या स्थापना करण्यात आलेली आहे. मंडळाचे हवभाजन होतानंा या मंडळातील वहरष्ट्ठ 
हलहपकाच े एकमेव पद हवश्वकोश हनर्ममती मंडळाकडे वगण झाले. सहायकाची पदे साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाकडे वगण झालेली आहेत. दोन्ही मंडळामधील या पदांकरीता हद.6.6.1972 च ेसवेाप्रवशे हनयम अजून लागू 
आहेत. त्यानुसार वहरष्ट्ठ हलहपक पदावरुन सहायक पदावर पदोन्नती देण्याची तरतदू आहे. मात्र या दोन्ही 
पदांच्या वतेनश्रेिी तसेच कतणव्य जबाबदाऱ्या समान आहेत. सदरहु बाब तसेच महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळाकडे फक्त सहायक हे पद वगण झाल्याने व त्या कायालयात वहरष्ट्ठ हलहपक पद नसल्याने 
पदोन्नतीमधील कंुठीतता, त्याचबरोबर या पदांचे सेवाप्रवशे हनयम सधुाहरत करण्याची सुरु असलेली कायणवाही 
इत्यादी हवचारात घेवून “सहायक” या पदाचे पदनाम “वहरष्ट्ठ हलहपक” असे करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
हवचाराधीन होता. 

 

शासन हनिणय:- 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ या 

कायालयातील “सहायक” व “वहरष्ट्ठ हलहपक” या पदाचंी वतेनश्रिेी(वतेनबडँ रू.5200-20200/- व गे्रड प े
रू.2400/-) व कतणव्ये व जबाबदाऱ्या समान असल्यामळेु व सदर पदनाम बदलामुळे शासनावर कोिताही 
अहतहरक्त खचण वाढिार नसल्याने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळातील “सहायक” या पदाच े
पदनाम बदलून “वहरष्ट्ठ हलहपक” असे सुधाहरत पदनाम करण्यात येत आहे. 

वरीलप्रमािे पदनाम बदलल्यामुळे सेवाप्रवशे हनयमात सुधारिा करण्याची कायणवाही स्वतंत्रपिे 
करण्यात येत आहे.  

सदर शासन हनिणय सामान्य प्रशासन हवभागाच्या अनौपचाहरक संदभण क्र.2053/का.12, हदनांक 
21.01.2015, हवत्त हवभागाच्या अनौपचाहरक संदभण क्र.59/2015/सेवा-9, हदनांक 1.04.2015 व हवत्त 
हवभागाच्या अनौपचाहरक सदंभण क्र.100/हवस-ु1, हदनांक 19.5.2015 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार 
तसेच,उच्चस्तरीय सहचव सहमतीच्या हदनाकं 9.11.2015 रोजी झालेल्या 96 व्या बठैकीत हमळालेल्या 
मान्यतेनुसार हनगणहमत करण्यात येत आहेत. 

 



शासन हनिणय क्रमांकः पदसु-2014/प्र.क्र.140/आस्था-2 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

 
 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201512301538198333 असा आहे. हा आदेश हडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांहकत करून काढण्यात येत आहे. 

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
 
 
       (धा.र.चचदरकर) 
          अवर सहचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. महालखेापाल-1, (लेखा व अनुजे्ञयता), महाराष्ट्र, मुुंबई. 
2. महालखेापाल-1, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुुंबई. 
3. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सुंस्कृती मुंडळ, मुुंबई. 
4. महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मुंडळ, मुुंबई. 
5. अहिदान व लेखा अहिकारी, मुुंबई. (महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सुंस्कृती मुंडळामार्फ त) 
6. हनवासी लेखा परीक्षा अहिकारी, मुुंबई. 
7. हवत्त हवभाग, सेवा-9/ व्यय- 4/ हवत्तीय सुिारिा-1, मुंत्रालय, मुुंबई. 
8. मराठी भाषा हवभागातील सवफ कायासने. 
9. हनवड नस्ती. 
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