
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळातील सहिव या संवर्गािी हि.01.01.2001 
ते हि.01.01.2010 कालावधीिी अंहतम 
ज्येष्ट्ठतासूिी प्रहसद्ध करिे. 

 

महाराष्ट्र शासन 
  मराठी भाषा हवभार्ग, 

शासन पहरपत्रक, क्रमाकं : साज्येसू-2014/प्र.क्र.86/आस्था-2, 
मािाम कामा मार्गग, हुतात्मा राजरु्गरु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
हिनाकं :  12 मािग,2018. 

 वािा : -  
1) सामान्य प्रशासन हवभार्ग, शासन हनिगय, क्रमाकं एसआरव्ही-2011/ 

       प्र.क्र.284/12, हि.21.10.2011. 
  2) मराठी भाषा हवभार्ग, शासन पहरपत्रक, क्रमाकं साज्येसू-2014/ 
      प्र.क्र.86/आस्था-2, हि.18.01.2017 
  3) महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळािे पत्र क्रमाकं- 

     सासंमं-2018/655, हि. 21.02.2018 
 

शासन पहरपत्रक 
 वरील संिभग (1) मधील तरतुिीनुसार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळातील, सहिव  

या संवर्गांतील (र्गट-अ) अहधकाऱयािंी हि.1.1.2001 ते हि.1.1.2010 या कालावधीिी तात्पुरती 

सामाहयक ज्येष्ट्ठतासूिी संिभग (2) अन्वये प्रहसद्ध करण्यात आली आहे. संिभग (3) मधील तपशीलाच्या 

अनुषंर्गाने आता सिर मंडळातील सहिव या संवर्गांतील (र्गट-अ) अहधकाऱयािंी हि.1.1.2001 ते 

हि.1.1.2010 या कालावधींिी अंहतम ज्येष्ट्ठतासूिी प्रहसद्ध करण्यात येत आहे. सन-2001 ते 2007 या 

कालावधीत सिर सहिव हे पि हरक्त होते. त्यानंतर हि.01.10.2009 पासून पढुील काळात सिर पि 

हरक्त होते. त्यानुसार सोबतच्या पहरहशष्ट्ट-अ प्रमािे हि.01.01.2008 व हि.01.01.2009 या 

कालावधीिी अंहतम ज्येष्ट्ठतासूिी प्रहसद्ध करण्यात येत आहे. 

2. सहिव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ यानंा हवनंती करण्यात येते की, सिर 

पहरपत्रक व त्यासोबतिी अंहतम ज्येष्ट्ठतासूिी संबंहधत अहधकाऱयानंा (सेवाहनवृत्त झालेल्या 

अहधकाऱयासंह) पाठहवण्यात यावी. 



शासन परिपत्रक क्रमाांकः साज्येस-ू2014/प्र.क्र.86/आस्था-2 
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3. सिर शासन पहरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताकं 201803121018141433 असा आहे. हा आिेश 

हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 

 

   

(नंिा मा. राऊत) 
   अवर सहिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1. सहिव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई. 
2. संबंहधत अहधकारी (महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळामार्ग त). 
3. हनवड नस्ती. 

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


प्रपत्र - अ 

सचिव, गट-अ या संवगािी चि.1.1.2008 रोजीिी अचंिम ज्येष्ठिा सिूी 

 

अ.क्र. ज्येष्ठिा 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (चनयकु्िीनंिर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्यािा 

चिनांक) 

जन्म िारीख सचिव 

पिावरील 

चनयकु्िी चिनांक 

चनयकु्िीिा मागग 

(सरळसेवनेे / 

पिोन्निीने) 

ज्येष्ठिा चिनांक 

/ ज्येष्ठिेिा 

मानीव चिनांक 

सेवाचनवृत्तीिा 

चिनांक 

शैक्षचिक 

अर्गिा 

अचिप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 1 श्रीमिी गौरी 

िेशमुख 

खुला 24.8.1969 30.3.2007 म.लो.आ. 30.3.2007 31.8.2027 एम.ए. 

(इचिर्ास) 

चि.30.9.2009 

रोजी सचिव 

पिािा 

राजीनामा 

 



प्रपत्र - अ 

सचिव, गट-अ या संवगािी चि.1.1.2009 रोजीिी अचंिम ज्येष्ठिा सिूी 

 

अ.क्र. ज्येष्ठिा 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (चनयकु्िीनंिर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्यािा 

चिनांक) 

जन्म िारीख सचिव 

पिावरील 

चनयकु्िी चिनांक 

चनयकु्िीिा मागग 

(सरळसेवनेे / 

पिोन्निीने) 

ज्येष्ठिा चिनांक 

/ ज्येष्ठिेिा 

मानीव चिनांक 

सेवाचनवृत्तीिा 

चिनांक 

शैक्षचिक 

अर्गिा 

अचिप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 1 श्रीमिी गौरी 

िेशमुख 

खुला 24.8.1969 30.3.2007 म.लो.आ. 30.3.2007 31.8.2027 एम.ए. 

(इचिर्ास) 

चि.30.9.2009 

रोजी सचिव 

पिािा 

राजीनामा 
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