
 उप सचिवाांिे पदाांिे सह सचिव या पदात      
श्रणेीवाढ व रुपाांतचित किण्याबाबत. 
  

महािाष्ट्र शासन 
मिाठी भाषा चवभाग 

शासन चनणणय क्रमाांक : सांकीणण-2018/प्र.क्र.6/आस्था-1, 
नवीन प्रशासन भवन,8वा मजला,मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजगुरु िौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
          दिन ांक:  19 ज नेव री, 2018 

 
वािा : सामान्य प्रशासन चवभाग, शासन आदेश क्रमाांक : ससप-1117/प्र.क्र.124/का.14, 
      चद.1.1.2018. 

शासन चनणणय 
 
सामान्य प्रशासन चवभागाच्या उपिोक्त सांदभाधीन चद.1.1.2018 च्या आदेशान्वये श्रीमती 

अ.अ.गावडे, उप सचिव याांिी चदनाांक 1 जानेवािी, 2018 (म.पू.) पासून पदोन्नतीने याि चवभागात सह 

सचिव पदावि पदस्थापना किण्यात आली आहे. पिांतु चवभागामध्ये सह सचिव हे मांजूि पद नसल्याने, 

चवत्त चवभागाच्या मान्यतेने उप सचिव पद सह सचिव पदात तात्पुित्या श्रेणीवाढीने रुपाांतचित किण्यात 

येत आहे व त्याांना चद.1 जानेवािी, 2018 (म.पू.) पासून सह सचिव पदावि रुजू करुन घेण्यात येत आहे.   

2. श्रीमती अ.अ.गावडे, उप सचिव याांिी चदनाांक 1 जानेवािी, 2018 (म.पू.) पासून सह 

सचिव पदावि पदोन्नतीने पदस्थापना झाल्यामुळे, वतेन बँड रु.15600-39100 + गे्रड वतेन रु.7600/- 

या वतेनसांििनेमधील उप सचिवाांिे एक पद वतेन बडँ रु.37400-67000 + गे्रड वतेन रु.8700/- या 

वतेनसांििनेत तात्पुित्या श्रेणीवाढीने रुपाांतचित किण्यात येत आहे.   

3. उपिोक्त रुपाांतचित केलेले सह सचिव हे पद श्रीमती अ.अ.गावडे, सह सचिव ह्या पदावि 

कायणित असेपयंति अस्स्तत्वात िाहील, त्यानांति सदि पद आपोआप मूळ पदामध्ये रुपाांतचित व श्रेणी 

अवनत होईल. म्हणजेि उप सचिव पदात रुपाांतचित व श्रेणी अवनत होईल. 



शासन चनणणय क्रमाांक : सांकीणण-2018/प्र.क्र.6/आस्था-1, 
 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

4. सदि शासन चनणणय, चवत्त चवभाग, अनौपिाचिक सांदभण क्र.9/2018/सेवा-9, 

चद.10.1.2018 अन्वये चमळालेल्या सहमतीने चनगणचमत किण्यात येत आहे. 

             5. सदि शासन चनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावि उपलब्ध किण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 201801191338164033 असा आहे. हा 
आदेश चडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  

   महािाष्ट्रािे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने.  
  
 

 
(हर्षवर्षन तु.जार्व) 

           अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
 

प्रति, 
1. अतिदान व लखेा अतिकारी, म ुंबई. 
2. तनवासी लेखा परीक्षा अतिकारी, म ुंबई. 
3. महालखेापाल, महाराष्ट्र-1 (लखेा व अन जे्ञयिा / लखेा परीक्षा), म ुंबई. 
4. सामान्य प्रशासन तवभाग (का.14), मुंत्रालय, म ुंबई. 
5. तवत्त तवभाग (सेवा-9), मुंत्रालय, म ुंबई. 
6. श्रीमिी अ.अ.गावडे, सह सतिव, मराठी भाषा तवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
7. कक्ष अतिकारी (रोख शाखा), मराठी भाषा तवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई (2 प्रिी) 
8. सवव कक्ष अतिकारी, मराठी भाषा तवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
9. प्रिान सतिव (मराठी भाषा तवभाग) याुंिे स्वीय सहायक, मराठी भाषा तवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
10.वैयक्तिक नस्िी / तनवड नस्िी. 
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