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शासि विर्णय: 
 महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगािे पत्र क्रमाकं 2190(2)/8950/पंधरा, वद.28.03.2018 अन्िये 
केलेल्या वशफारशीिुसार महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग पुरस्कृत उमेदिार म्हर्िू खालील 
उमेदिारािंी महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या आस्थापिेिरील सहायक सविि 
गट-ब (राजपवत्रत) या पदािर ितेिबँड रु.9300-34800 (गे्रड ितेि रु.4400) + इतर अिुज्ञये भत्ते 
या ितेिश्रेर्ीत ते प्रत्यक्ष हजर ााल्याच्या वदिाकंापासूि िामविदेशिािे वि्िळ तात्पुरत्या स्िरुपात 
खालील अटी ि शतींच्या अवधि राहूि वियुक्ती करण्यात येत आहे.  
गुर्ित्ता 
क्रमांक 

उमेदिाराि ेिाि िगणिारी शेरा 

1 श्री शामकांत बारकु देिरे इमाि (उन्नत गटात 
ि मोडर्ारे) 

खुल्या प्रिगातिू 
वियुक्ती 

 श्री.देिरे हे सध्या पुरातत्ि ि िस्तुसंग्रहालय संिालिालय या कायालयात प्रशासकीय 
अवधकारी, गट-ब (राजपवत्रत) या पदािर कायणरत आहेत. 
1. विद्यमाि  वठकार्ी त्यािंी िदै्यकीय तपासर्ी ााली असल्यािे महाराष्ट्र िागरी सेिा (सेिचे्या 

सिण साधारर् शती) वियम, 1981 च्या वियम, 15 (4) िुसार या पदासाठी स्ितंत्र िदै्यकीय 
तपासर्ी करण्यात आलेली िाही.   

2. विद्यमाि वठकार्ी त्यािंी वियुक्ती पूिणिावरत्र्य पडताळर्ी करण्यात आली असूि सदर 
कायालयातील सेिा कालािधीमध्ये त्याचं्या वियुक्त्तीस बावधत होईल अशाप्रकारिे ितणि 
आढळलेले िाही. 

3. श्री. देिरे यािंा त्याचं्या वियुक्तीच्या वदिाकंापासूि दोि िषांिा पवरिीक्षा कालािधी पूर्ण कररे् 
आिश्यक राहील. सदर कालािधी समथणिीय कारर्ाचं्या पवरर्ामी वियुक्ती प्रावधकारी एक 
िषापयंत िाढिू शकतील. या ककिा सदर िाढीि पवरिीक्षा कालािधीत कामािा अपेवक्षत दजा 
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त्यािंी प्राप्त ि केल्यास ककिा त्यािंी ितणर्कू असमाधािकारक आढळूि आल्यास त्यािंी 
सहायक सविि या पदािरील सेिा कोर्तीही पूिण सूििा ि देता समाप्त करण्यास ते पात्र 
असतील.  

4. त्यािंी सेिाज्येष्ट्ठता विवहत वियमातील िळेोिळेी सुधावरत तरतुदीिुसार ि महाराष्ट्र लोकसेिा 
आयोगाच्या गुर्ित्ता क्रमांकािुसार राहील. 

5. श्री. देिरे यािंी त्याचं्या विद्यमाि पदािरुि विवहत पद्धतीिे कायणमुक्त/सेिामुक्त होऊि 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्कोश विर्ममती मंडळातील त्याचं्या वियुक्तीच्या पदािर या 
आदेशाच्या वदिाकंापासूि 30 वदिसात  रुजू ्हाि.े या मुदतीत ते वियुक्तीच्या पदािर रुजू 
ााले िाहीत तर ते सदर वियुक्ती स्स्िकारण्यास इच्छुक िाहीत असे समजूि त्यािंे वियुक्तीिे 
आदेश कोर्तीही पूिणसूििा ि देता रद्द करण्यात येतील यािी त्यािंी िोंद घ्यािी. 

6. विवहत कालािधीत काही अपवरहायण, समथणिीय कारर्ास्ति त्यािंा रुजू होण्यासाठी मुदतिाढ 
हिी असल्यास त्यािंी शासिाकडूि मुदतिाढ घेरे् आिश्यक असूि, तशी मुदतिाढ ि 
घेतल्यास ककिा शासिाकडूि तशी मुदतिाढ ि वमळाल्यास महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या 
गुर्ािुक्रमािुसार त्यािंा सेिाज्येष्ट्ठता वमळर्ार िाही. 

7. श्री. देिरे यािंा वियुक्तीिंतर कोर्त्याही कारर्ास्ति शासकीय सेििेा राजीिामा द्याियािा 
असेल तर त्यािंी वियमािुसार शासिास त्यासंबंधीिी लेखी सूििा एक मवहिा आगाऊ देरे् 
ककिा त्यािंा एक मवहन्यािे मूळ ितेि शासिाकडे जमा कररे् आिश्यक  राहील.  

8. श्री. देिरे यािंी महाराष्ट्र िागरी सेिा (लहाि कुटंुबािे प्रवतज्ञापत्र) वियम, 2005 च्या वियम 4 
िुसार विवहत िमुिा "अ" मधील प्रवतज्ञापत्र सादर केले आहे.   

9. श्री. देिरे यािंा वित्त विभाग, शासि विर्णय क्र.अंवियो-1005/126/सेिा-4, वद.31.10.2005 
अन्िय े सध्या लागू असललेी "पवरभावषत अंशदाि वििृत्तीितेि योजिा" लागू ठरेल, भविष्ट्य 
वििाह विधी योजिा त्यािंा लागू होर्ार िाही. मात्र ते 1 िो्हेंबर, 2005 पूिी शासि सेिते 
वििृत्तीितेिाहण आस्थापिेिर संतत कायणरत असतील तर त्यािंा शासि पवरपत्रक वित्त विभाग 
क्र.अंवियो-1006/87/सेिा-4, वद.12 जािेिारी, 2007 मध्ये िमूद केलेल्या ि त्यािंतर 
िळेोिळेी सुधावरत ाालेल्या अटींच्या पूतणतेच्या अधीि राहूि महाराष्ट्र िागरी सेिा 
(वििृत्तीितेि) वियम, 1982 ि सिणसाधारर् भविष्ट्य वििाह विधी योजिा लागू करण्याबाबतिा 
प्रस्ताि त्याचं्या कायालय प्रमुखामंाफण त शासिास पाठिािा. 

10. श्री. देिरे याचं्या वियुक्तीिे सहाय्यक सविि हे पद मंडळाच्या िाई कायालयात कायणरत आहे. 
11. श्री. देिरे  यािंी  मराठी ि कहदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होरे् ककिा सूट वमळविरे् याबाबत यापूिी 

पूतणता केली िसेल तर राज्य शासिाच्या प्रिवलत धोरर्ािुसार मराठी ि कहदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण होरे् ककिा सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासूि सूट घेरे् आिश्यक राहील. 
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12. श्री. देिरे यािंा  शासिािे विवहत केलेली संगर्क अहणता धारर् केलेली आहे. 
13. श्री. देिरे यािंी शासकीय अवधकारी/कमणिाऱयाकंवरता विवहत केलेल्या ितणर्कू वियमािुसार 

काटेकोरपरे् पालि कररे् त्यािंेिर बंधिकारक राहील. 
14. श्री. देिरे यािंी स्िग्राम घोवषत केले िसल्यास त्याचं्या वियुक्तीच्या वदिांकापासूि सहा 

मवहन्याच्या आत स्िग्राम घोवषत कररे् आिश्यक आहे. तद्िंतर त्यािंी स्िग्राम घोवषत 
केल्यास संपूर्ण सेिचे्या कालािधीत स्िग्रामामध्ये बदल करता येर्ार िाही. 

15. श्री. देिरे  हे सदर पदािर रुजू ााल्यािंतर त्यािंी पदस्थापिा महाराष्ट्र राज्य मराठी 
विश्वकोश  विर्ममती मंडळाच्या िाई कायालयातील सहाय्यक सविि या पदािर करण्यात येत 
आहे. 

16. श्री. देिरे यािंी त्यािंे जाती प्रमार्पत्र अगोदरि जात दािा पडताळूि घेतला िसल्यास त्यािंी 
वियुक्ती स्िीकारल्यापासूि 6 मवहन्याचं्या आत जात पडताळर्ी सवमतीकडूि तपासूि घेऊि 
िधैता प्रमार्पत्रािी प्रत वियुक्ती प्रावधका-याकडे सादर करािी.  

 सदर आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्यािा संकेताकं 201805021311104633 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीिे साक्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे, 
 
 
 
 
                   (मं. प. कुडतरकर) 
               कायासि अवधकारी, महाराष्ट्र शासि. 

प्रवत, 
श्री.  शामकातं बारकु देिरे,  वमवथला िगरी, कपपळे सौदागर, हॉटेल स्िराज गाडणि जिळ, 
कपपरी, ता. मािळ, वज. पुरे्-411 027. 

प्रत, 
1. संिालक, पुरातत्ि ि िस्तुसंग्रहालय संिालिालय, महाराष्ट्र राज्य, सेंट जॉजण वकल्ला, सेंट 

जॉजण रुग्र्ालय आिार, सीएसटी जिळ, फोटण, मंुबई यािंा उवित . त्यािंा वििंती करण्यात 
येते की, श्री देिरे यािंा सहायक सविि या पदािर रुजू होण्यासाठी कायणमुक्त कराि.े  

2. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञयेता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
3. महालेखाकार (स्थाविक विकाय लेखापरीक्षा ि लेखा), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
4. सविि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंुबई (पत्रािे) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सिण अिर सविि, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय,मंुबई 
6. सविि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई   
7. सहाय्यक सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ,िाई, वज. सातारा   
8. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मंुबई, 
9. कोषागार अवधकारी, सातारा 
10. उप कोषागार अवधकारी, िाई 
11. वििासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई, 
12. मराठी भाषा विभागातील सिण कायासिे, मंत्रालय, मंुबई, 
13. वििड िस्ती.  
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