
                               प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी-  
                    श्री.धि.व.टाांकसाळे, सहधिबांिक, सहकारी सांस्था. 
  

िहाराष्ट्र  शासि 
   िराठी  भाषा  धवभाग , 

                                   शासि  आदेश क्र.प्रधिधि-2017/प्र.क्र.45/आस्था-2 
                                              िादािा   कािा  िागग, हुिात्िा  राजगुरु  चौक, 

िांत्रालय, िुांबई-400 032. 
धदिाांक: 27 िोव्हेंबर,2017. 

वाचा:- 1) सािान्य प्रशासि धवभाग, शासि धिर्गय क्रिाांक-एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.137/ 
    कायासि-12,धद.17.12.2016 

 2) िराठी भाषा धवभाग, पत्र क्र.प्रधिधि-2017/प्र.क्र. 21/आस्था-2, धद.27.1.2017. 
           3) श्री.धि.व.टाांकसाळे, सहायक प्राध्यापक, यशदा, परेु् याांचे धद.7.3.2017 च ेपत्र. 

शासि  आदेश 
सांदभग 2 अन्वये राज्य िराठी धवकास सांस्थेिील प्रशासकीय अधिकारी या पदाकधरिा इच्छुकिा 

िागधवण्याि आल्या होत्या. त्यास अिुसरुि सांदभग 3 िुसार अजग प्राप्ि झाला आहे. सदर अजाची छाििी 

सांदभग 1 िसेच अन्य िरिुदींिा अिुसरुि करण्याि आली असूि सदर पदावर श्री.धि.व.टाांकसाळे, 

सहधिबांिक, सहकारी सांस्था (सध्या सहायक प्राध्यापक, यशदा, पुरे्) याांची 2 वषांसाठी  प्रधिधियुक्िीिे 

धियुक्िी करण्याि येि आहे. श्री.धि.व.टाांकसाळे हे ज्या धदवशी प्रशासकीय अधिकारी, राज्य िराठी 

धवकास सांस्था या पदावर हजर होिील त्या धदवसापासूि त्याांिा प्रधिधियुक्िी कालाविी सुरु होईल. 

िहाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रहर् अविी, स्वीयेिर सेवा आधर् धिलांबि, बडिर्फी व सेविेूि काढूि टाकरे् 

याांच्या काळािील प्रदािे) धियि 1981 च्या धियि 40 व पधरधशष्ट्ट 2 िुसार िसेच धवत्त धवभाग आधर् 

सािान्य प्रशासि धवभाग याांिी वळेोवळेी धिगगधिि केलेल्या सूचिा धवचाराि घेऊि प्रस्िुि 

प्रधिधियुक्िीच्या अटी व शिी ियार करण्याि आल्या असूि त्या सोबिच्या प्रपत्र-1 िध्ये धदल्या आहेि. 

श्री.धि.व.टाांकसाळे याांिी प्रशासकीय अधिकारी या पदाचा कायगभार श्रीििी िांदा िा.राऊि, 

अवर सधचव, िराठी भाषा धवभाग याांच्याकडूि घ्यावा व िसे सांचालक, राज्य िराठी धवकास सांस्था 



शासि आदेश क्रिाांक : प्रधिधि-2017/प्र.क्र.45/आस्था-2 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

याांच्यािार्फग ि शासिास कळवाव.े श्री.टाांकसाळे, याांिी पदभार स्वीकारल्यािांिर श्रीििी िांदा िा.राऊि 

याांच्याकडील सदर पदाचा अधिधरक्ि कायगभार आपोआपच सांपुष्ट्टाि येईल. 

सदर शासि आदेश िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर 

उपलब्ि करण्याि आला असूि त्याचा सांकेिाांक 201711271256511533 असा आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे.  

 

 

                                        (अपर्ा अ. गावडे) 
 उप सधचव, िहाराष्ट्र शासि 
प्रधि, 

1. श्री.धि.व.टाांकसाळे, सहधिबांिक, सहकारी सांस्था (सध्या सहायक प्राध्यापक, यशदा,  पुरे्) 
2. श्रीििी िांदा िा.राऊि, अवर सधचव, िराठी भाषा धवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 

  
प्रि, 

1. िहालेखापाल, िहाराष्ट्र-1/2, लेखा परीक्षा / लेखा व अिुज्ञयेिा, िुांबई. 
2. अप्पर िुख्य सधचव, सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग धवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
3. िुख्यिांत्री िहोदयाांचे प्रिाि सधचव, िांत्रालय, िुांबई. 
4. िांत्री िहोदयाांचे (िराठी भाषा धवभाग) खाजगी सधचव, िांत्रालय, िुांबई. 
5. िहासांचालक, यशदा, पुरे्. 
6. धिबांिक व सहकार आयुक्ि, सहकारी सांस्था, पुरे्. 
7. प्रिाि सधचव (िराठी भाषा धवभाग) याांचे स्वीय सहायक, िांत्रालय, िुांबई. 
8. सांचालक, राज्य िराठी धवकास सांस्था, िुांबई. 
9. सवग अवर सधचव/कक्ष अधिकारी, िराठी भाषा धवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
10. अधिदाि व लेखा अधिकारी, िुांबई. 
11. धिवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, िुांबई. 
12. धिवड िस्िी. 

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


प्रपत्र-1 

मराठी भाषा विभाग , शासन आदेश क्रमाांक-प्रविवन-2017/प्र.क्र.45/आस्था-2,  

वद.27.11.2017 चे सहपत्र 

 

1) प्रविवनयकु्िीचा कालािधी :- संबंधित अधिकाऱ्याची महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अविी, स्वीयेतर 

सेवा आधण धनलंबन, बडतर्फी व सेवेतनू काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) धनयम, 1981 च्या धनयम 

40 मिील तरतदुीनसुार प्रधतधनयकु्तीचा कालाविी हा रुज ूझाल्यापासनू दोन वरे्ष इतका असेल. 

अ) जर तयांची सेवा लोकसेवेच्या धहताच्या दषृ्ट्टीने शासनास आवश्यक वाटली तर तयांना तयांचा प्रधतधनयकु्तीचा 

कालाविी पणूण होण्यापवूी स्वीयेतर सेवेतनू केव्हाही परत बोलावण्याचा हक्क शासनास असेल. 

ब) तयांच्या सेवेची आवश्यकता राज्य मराठी धवकास संस्था यांना नसेल तर तयांना शासन सेवेत परत 

पाठधवण्याची मभुा संस्थेस राहील. मात्र ततपवूी धकमान तीन मधहने अगोदर शासनास तसे कळधवणे 

आवश्यक राहील आधण 

क) जर तयांना आपल्या मळू धवभागाकडे परत यावयाचे असेल तर तयांना मळू धवभागात परत येण्याची मभुा 

राहील. मात्र ततपवूी धकमान 3 मधहने अगोदर शासनास तसे कळधवणे आवश्यक राहील. 

2) िेिन :- ते प्रधतधनयकु्तीच्या कालाविीत “प्रशासकीय अधिकारी” हे पद िारण करतील. सदर कालाविीत 

तयांनी तयांच्या सहधनबंिक सहकारी संस्था, गट-अ या मळू पदाच्या रु.15600-39100 (गे्रड पे रु.6600) 

या वेतनश्रेणीत मळू धवभागामध्ये जे वेतन घेतले असते ते वेतन अनजेु्ञय राहील.  

3) महागाई भत्ता :- राज्य शासनाकडील आपले वेतनमान कायम ठेवतील ककवा स्वीयेतर सेवेतील पदाशी 

संलग्न असणाऱ्या वेतनमानात वेतन घेतील.  तयाचप्रमाणे तयांना राज्य शासनाकडील ककवा राज्य मराठी 

धवकास संस्था यांच्याकडील धनयमानसुार अनजेु्ञय असलेला महागाई भत्ता धमळण्याचा हक्क असेल. 

4) घरभाडे भत्ता/स्थावनक परूक भत्ता :- तयांना राज्य शासनाच्या धनयमांनसुार वेळोवेळी अनजेु्ञय असेल 

तयाप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थाधनक परूक भत्ता धमळण्याचा हक्क असेल.  पण राज्य मराठी धवकास संस्था 

तयांच्या स्वेच्छा धनणणयानसुार स्वीयेतर सेवेच्या धनयमान्वये हे भते्त मंजरू करु शकेल. 

 5) पदग्रहण अिधी िेिन आवण बदली प्रिास भत्ता :- स्वीयेतर सेवेत बदली झाल्यानंतर आधण  तेथनू 

परत आल्यानंतर अशा दोन्ही वेळच्या पदग्रहण अविीमध्ये तयांचे वेतन व प्रवास भत्ता, राज्य शासनाच्या 

संबंधित धनयमानसुार राज्य मराठी धवकास संस्थेकडून देण्यात येतील. 

6) प्रविवनयकु्िीच्या कालािधीि कितव्याथत केलेल्या प्रिासाकवरिा प्रिास भत्ता :- स्वीयेतर सेवेत रुज ू

झाल्यानंतर कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाकधरता राज्य शासनाच्या संबंधित धनयमांन्वये ककवा राज्य मराठी 

धवकास संस्थेच्या धनयमान्वये प्रवास भत्ता आधण दैधनक भत्ता धमळण्याचा हक्क असेल. 

7) रजा :- प्रधतधनयकु्तीच्या कालाविीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) धनयम, 1981 हे धनयम लाग ूअसतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) धनयम, 1981 च्या धनयम 18 (2) मध्ये धदलेल्या कायणपद्धतीचा काटेकोरपणे 

अवलंब करण्यात यावा.  स्वीयेतर सेवेतनू मकु्त झाल्यानंतर तयांना परस्पर रजेवर जाण्यास राज्य मराठी 



धवकास संस्थेने परवानगी देता कामा नये.  म्हणजेच प्रथम शासकीय सेवेत रुज ूहोऊन मळू धवभागाच्या 

सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नेहमीच्या पद्धतीने तयांनी आपली रजा मंजरू करुन घेतली पाधहजे. स्वीयेतर सेवेच्या 

कालाविीत अथवा अखेरीस घेतलेल्या रजेच्या कालाविीबद्दल द्यावयाच्या रजा वेतनाचा कोणतयाही परूक 

भत्त्याच्या संबंिातील संपणूण खचण राज्य मराठी धवकास संस्थेला सोसावा लागेल. 

8) विकलाांगिा रजेबद्दल रजा िेिन :- स्वीयेतर सेवेत ककवा अशा सेवेमळेु आलेल्या धवकलांगतेबद्दल मंजरू 

करता येईल अशा रजेच्या संबंिात, अशी धवकलांगता स्वीयेतर सेवा संपल्यानंतर उघडकीस आली 

तरीसदु्धा रजा वेतन देण्यास राज्य मराठी धवकास संस्था जबाबदार असेल. अशा रजा वेतनाचा खचण राज्य 

मराठी धवकास संस्थेकडून वसलू करण्यात येईल. 

9) रजा मदुिी प्रिास सिलि :- तयांना राज्य शासनाच्या संबंधित धनयमातील तरतदुीनसुार रजा प्रवास सवलत 

धमळण्याचा हक्क असेल. या संबंिातील खचण राज्य मराठी धवकास संस्थेस सोसावा लागेल. 

10) िैद्यकीय सिलिी :- तयांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वैद्यकीय उपचार) धनयम, 1961 अनसुार अनजेु्ञय 

असणाऱ्या वैद्यकीय सधुविांपेक्षा कमी प्रतीच्या नसतील अशा सधुविा धमळण्याचा हक्क असेल आधण 

तयावरील खचण राज्य मराठी धवकास संस्थेस सोसावा लागेल. 

11) सितसाधारण भविष्य वनिाह वनधीची िगतणी :- स्वीयेतर सेवेतील राज्य शासकीय कमणचाऱ्यांच्या भधवष्ट्य 

धनवाह धनिी खातयात जमा करावयाच्या सवण रकमा संबंधित स्वीयेतर धनयोक्तयाने भधवष्ट्य धनवाह धनिी 

लेखांकनासाठी धवधहत केलेल्या पधरपणूण अनसुचूीसह थेट महालेखापाल 1/2, मुंबई/नागपरू यांच्या 

कायालयात रेखांधकत िनाकर्षाद्वारे अथवा स्थाधनक रेखांधकत िनादेशाद्वारे जमा करावी. 

 वरील कायणपद्धतीचा अवलंब न करता अशा रकमा चलनाद्वारे ब ॅंकेत (कोर्षागाराशी धनगडीत ब ॅंक) 

भरणा केल्यास चलनावर खातेदाराचा संपणूण तपशील नमदू करावा. तयाचप्रमाणे चलनासोबत सवण तपशील 

भरलेली भधवष्ट्य धनवाह धनिी खातयाच्या लेखांकनास धवधहत केलेली अनसुचूी जोडण्याची दक्षता घ्यावी. ह्या 

तपशीलाअभावी रकमा खातेदाराच्या खातयात उधशराने जमा झाल्यास तयाची संपणूण जबाबदारी संबंधित 

कायालयाची तसेच संबंधित कमणचाऱ्याची राहील. 

 प्रधतधनयकु्तीच्या कालाविीत तयांना तयांच्या भधवष्ट्य धनवाह धनिी खातयातनू परतावा/ना-परतावा अधग्रम 

मंजरू करण्यास शासन (सहकार व वस्त्रोद्योग) सक्षम असल्यामळेु याबाबतचे अजण सहकार व वस्त्रोद्योग धवभाग, 

मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे मंजरुीसाठी पाठधवण्यात यावेत. 

12) विभागीय चौकशी :- तयांच्याधवरुद्ध धवभागीय चौकशी सरुु करावयाची असेल तर तयांना, तयांच्या मळू 

धवभागाकडे परत पाठधवण्यात येईल.  शासन तयांना धनवाह भत्ता देईल परंतु तो राज्य मराठी धवकास 

संस्थेकडून वसलू करण्यात येईल. 

13) बोनस/सानगु्रह प्रदान :- तयांना बोनस ककवा सानगु्रह प्रदान अनजेु्ञय नाही. तथाधप, राज्य मराठी धवकास   

संस्थेमध्ये बोनस ककवा सानगु्रह प्रदान जाहीर करण्यात येत असल्यास (तयांच्यावर बोनस देण्याचे कायदेशीर 

बंिन नसले तरीही) संस्थेने जाहीर केलेले सानगु्रह प्रदान स्वीकारण्यास तयांना परवानगी देता येईल. 



14) गट विमा योजना :- तयांच्या वेतनातनू राज्य शासकीय कमणचारी गट धवमा योजनेच्या वगणणीपोटी राज्य 

मराठी धवकास संस्था दरमहा वसलू करील आधण ही रक्कम िनादेशाद्वारे महालेखापाल (लेखा व 

अनजेु्ञयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडे पाठवेल. सदर रक्कम “8011-धवमा व धनवतृ्ती वेतन धनिी इतर 

धवमा व धनवतृ्तीवेतन धनिी राज्य शासकीय कमणचाऱ्यांची गट धवमा योजना (801100595)“ या 

लेखाशीर्षाखाली जमा दशणधवण्यात यावी. सदर वगणणी भरण्यास धवलंब करण्यात आल्यास धवलंब 

कालाविीत दंडनीय दराने व्याज आकारण्यात येईल. 

15) कजत आवण अग्रीम:- प्रधतधनयकु्तीच्या कालाविीत, भधवष्ट्य धनवाह धनिी परतावा/ना-परतावा अग्रीम, 

घरबांिणी अग्रीम, मोटारकार अग्रीम, वैयक्क्तक संगणक अग्रीम मंजरू करण्यास शासन सक्षम असेल.  

याबाबतचे तयांचे अजण तयांच्या मळू धवभागाकडे मंजरुीसाठी पाठधवण्यात यावेत. राज्य मराठी धवकास संस्थेने 

तयांना सदर अधग्रम मंजरू करु नये. 

16) प्रविवनयकु्िीिर असिाना रजेिरुन अथिा प्रवशक्षणािरुन परि आल्यानांिर वनयकु्िी :- तयांच्या 

प्रधतधनयकु्तीच्या कालाविीत रजेवर गेल्यास ककवा प्रधशक्षणासाठी गेल्यास आधण ते िारण करीत असलेल्या 

पदावर अन्य अधिकाऱ्यांची धनयकु्ती करण्यात आली आधण रजेवरुन अथवा प्रधशक्षणावरुन परत 

आल्यानंतर तयांची धनयकु्ती अन्य पदावर करण्यात आली तर रजा वेतन, वेतन, पदग्रहण अविी, सक्तीचा 

खोळंबा कालाविी, इतयादीबाबत सवण खचण रजा समाप्तीच्या अथवा प्रधशक्षण समाप्तीच्या धदनांकापासनू ते 

अन्य पदाचा कायणभार िारण करण्याच्या धदनांकापयंत राज्य मराठी धवकास संस्थेला सोसावा लागेल. 

17) प्रविवनयकु्िी कालािधीि देशाि/परदेशाि प्रिास :- राज्य मराठी धवकास संस्थेकडे प्रधतधनयकु्तीवर 

असताना सदर संस्थेच्या कामासंबंिात देशात कोठेही प्रवास करावयाचा झाल्यास शासनाच्या 

पवूणपरवानगीची आवश्यकता असणार नाही. मात्र, संस्थेच्या कामाच्या संबंिात परदेशी जावयाचे 

असल्यास, शासनाची पवूणपरवानगी आवश्यक असेल. तयाचप्रमाणे राज्य मराठी धवकास संस्थेशी प्रतयक्ष 

संबंि नसलेल्या शासकीय, धनमशासकीय कामाधनधमत्त अथवा खाजगी संस्थांच्या समारंभासाठी देशांतगणत 

प्रवास करावयाचा असल्यास तयासाठी शासनाची पवूणपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. 

18) बढिी :- प्रधतधनयकु्तीवर असताना तयांची मळू धवभागात बढती होण्याची वेळ आली असेल तर 

सवणसािारणपणे तयांची प्रधतधनयकु्ती पढेु चाल ूठेव ूनये. तथाधप सक्षम प्राधिकाऱ्याने तयांची प्रधतधनयकु्ती पढेु 

चाल ूठेवली तर धनकट-धनम्नता धनयमानसुार बढतीच्या पदाचे वेतन मंजरू केले जाईल आधण धनकट धनम्नता 

धनयमाचा लाभ सहा मधहन्यानंतर अनजेु्ञय असणार नाही. 

19) कायमचे समािेशन :- जर मागाहून तयांची राज्य मराठी धवकास संस्थेच्या सेवेमध्ये सामावून घेतले 

जाण्याची इच्छा असेल व अशा प्रस्तावास शासनाची मान्यता धमळाल्यास, तयांना सामावून घेतले जाईल 

तया धदनांकापासनू ते शासकीय सेवेतनू धनवतृ्त झाल्याचे मानले जाईल. 

20) शासनाने िेळोिेळी विहीि केलेल ेवनयम लाग ूकरणे :- तयांना प्रधतधनयकु्तीच्या कालाविीत शासन 

वेळोवेळी जे धनयम करील ककवा जे कायणकारी आदेश धनगणधमत करील ते धनयम कायणकारी आदेश 

यथाक्स्थती लाग ूअसतील. 
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