
 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळाच्या 
कायालयातील “सहायक” हे पदिाम “िवरष्ट्ठ वलवपक” या 
पदिामामध्ये रुपांतवरत करण्याबाबत. 
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प्रस्तािना:- 
शासन वनर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग-बीएलसी-1080-1107/िीस, वद.28.11.1980 अन्िये 

महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् सांस्कृती मांडळाचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती 
मांडळाची स्ितांत्रवरत्या स्थापना करण्यात आलेली आहे. मांडळाच े विभाजन होताना या मांडळातील िवरष्ट्ठ 
वलवपकाच ेएकमेि पद विश्वकोश वनर्ममती मांडळाकडे िगण झाले. त्यानांतर विश्वकोश वनर्ममती मांडळाने सहायक हे 
एक पद वनमार् केले. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळासाठी सहायक ि िवरष्ट्ठ वलवपक ही 
दोन्ही पदे मांजूर आहेत. मात्र या दोन्ही पदाांच्या ितेनश्ररे्ी तसचे कतणव्य जबाबदाऱ्या समान आहेत. या दोन्ही 
मांडळामधील या पदाांकरीता वद.6.6.1972 च े सेिाप्रिशे वनयम अजून लागू आहेत. सदरहु सेिाप्रिशे वनयम 
सुधावरत करण्याची कायणिाही स्ितांत्रवरत्या सुरु आहे. त्यामुळे विश्वकोश वनर्ममती मांडळातील “सहायक” ि 
“िवरष्ट्ठ वलवपक” ही समान ितेनश्रेर्ीतील ि या पदाांच्या कतणव्य ि जबाबदाऱ्या समान असल्याने “सहायक” या 
पदाचे पदनाम बदलून “िवरष्ट्ठ वलवपक” असे करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

 

शासन वनर्णय:-  
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळ या कायालयातील ‘सहायक’ ि ‘िवरष्ट्ठ वलवपक’ या 

पदाांची ितेनश्ररे्ी(ितेनबडँ रू.5200-20200/- ि गे्रड प े रू.2400/-) ि कतणव्ये ि जबाबदाऱ्या समान 
असल्यामुळे ि सदर पदनाम बदलामुळे शासनािर कोर्ताही अवतवरक्त खचण िाढर्ार नसल्याने महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळातील “सहायक” हे पद समकक्ष पे बडँ मधील “िवरष्ट्ठ वलवपक” या पदात 
रूपाांतवरत करण्यात येत आहे. 

िरीलप्रमारे् पद रूपाांतवरत केल्यामुळे सेिाप्रिशे वनयमात त्याप्रमारे् सधुारर्ा करण्याची कायणिाही 
स्ितांत्रपरे् करण्यात येत आहे.  

सदर शासन वनर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र.2053/का.12, वदनाांक 
21.01.2015, वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र.59/2015/सेिा-9, वदनाांक 1.04.2015 ि वित्त 
विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र.100/विस-ु1, वदनाांक 19.5.2015 अन्िये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार 
तसेच,उच्चस्तरीय सवचि सवमतीच्या वदनाांक 9.11.2015 रोजी झालेल्या 96 व्या बठैकीत वमळालेल्या 
मान्यतेनुसार वनगणवमत करण्यात येत आहेत. 

 
 



शासन वनर्णय क्रमाांकः पदसु-2014/प्र.क्र.140/आस्था-2 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

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

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201601021517178633 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 
 
 
       (धा.र.चचदरकर) 
          अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. महालखेापाल-1, (लेखा व अनुजे्ञयता), महाराष्ट्र, मुुंबई. 
2. महालखेापाल-1, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुुंबई. 
3. महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मुंडळ, मुुंबई. 
4. मराठी ववश्वकोश कायालय, वाई, विल्हा सातारा. 
5. अविदान व लेखा अविकारी, मुुंबई. (महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मुंडळामार्फ त) 
6. वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुुंबई. 
7. ववत्त ववभाग, सेवा-9/ व्यय- 4/ ववत्तीय सुिारणा-1, मुंत्रालय, मुुंबई. 
8. मराठी भाषा ववभागातील सवफ कायासने. 
9. वनवड नस्ती. 

 


		2016-01-04T16:53:09+0530
	Dhaku Raghunath Chindarkar




