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महाराष्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाच्या कायालयातील अस्थायी 
पदांना हद.1.10.2018 ते हद.28.2.2019 
पयंत मदुतवाढ देण्याबाबत. 

 

   महाराष्र शासन 
 मराठी भाषा हवभाग  
 शासन हनिणय क्रमांकः अस्थाप-2018/प्र.क्र.23/आस्था-2, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

हदनांक : 28 सप्टेंबर,2018. 

वाचा- 1) सामाहजक न्याय, सांस्कृहतक कायण व हवशेष सहाय्य हवभाग, शासन हनिणय क्रमांक-संकीिण- 
    2001/प्र.क्र.298/सा.ंका.1, हदनांक 23.03.2006  
2) हवत्त हवभाग, शासन हनिणय क्रमाकं पदहन 2016/प्र.क्र.8/16/हवसु-1, हदनांक 11.02.2016 
3) हवत्त हवभाग, शासन हनिणय क्रमाकं पदहन 2016/प्र.क्र.8/16/हवत्तीय सधुारिा-1, हदनाकं  
     21.09.2016. 
4) हवत्त हवभाग, शासन हनिणय क्रमाकं पदहन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., हद.05.03.2018. 
5) मराठी भाषा हवभाग, शासन हनिणय, क्रमांक:अस्थाप-2018/प्र.क्र.23/आस्था-2, हद.15.03.2018. 
6) महाराष्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ यांच ेपत्र क्र. सामंमं-2018/3611, हद.17.09.2018. 
7) हवत्त हवभाग, शासन हनिणय क्रमाकं पदहन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., हद. 07.09.2018. 
 

शासन हनिणय 
महाराष्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई येथील खालील 4 अस्थायी पदांना सदंभण क्र. 5 येथील 

हद.15.03.2018 च्या शासन हनिणयान्वय ेहदनांक 1 माचण 2018 ते 30 सप्टेंबर 2018 पयंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे.  
2. आता संदभण क्र.7 येथील हद.07.09.2018 च्या शासन हनिणयातील प्राहधकारानुसार महाराष्र राज्य 
साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई कायालयातील खालील तक्तत्यात दशणहवलले्या 4 अस्थायी पदानंा हवहहत 
अटींच्या अधीन राहून हदनांक 1 ऑक्तटोबर 2018 ते 28 फेब्रवुारी 2019 पयंत मदुतवाढ देण्यात येत आहे.  

 

अ.क्र. पदनाम अस्थायी 
पदसखं्या 

वतेनश्रिेी 

1 सहायक लेखा अहधकारी 1 9300-34800 ( गे्रड वतेन रु.4400) 
2 हनम्नश्रिेी लघुलखेक (मराठी) अध्यक्ाचं े

स्वीय सहायक 
1 9300-34800 (गे्रड वतेन रु.4300) 

3 हलहपक-टंकलखेक 1 5200- 20200 (गे्रड वतेन रु.1900) 
4 वाहन चालक 1 5200- 20200(गे्रड वतेन रु.1900) 
 एकूि अस्थायी पदे 4  
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3.        उपरोक्तत बाबीवर होिारा खचण " मागिी क्रमाकं झेडएफ - 02, 2205, कला व संस्कृती, 00, 102, कला व 
संस्कृती प्रचालन (01) अहनवायण (01) (01) राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळ (अहनवायण) (22053172) 01  वतेन" या 
लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यावा व तो सन 2018-2019 या हवत्तीय वषाच्या मंजूर अनुदानातून भागहवण्यात 
यावा. 

सदर शासन हनिणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201809261231329933 असा आहे. हा शासन हनिणय हडजीटल 
स्वाक्रीने साक्ांहकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
  

    (मं.प.कुडतरकर) 
      कायासन अहधकारी, महाराष्र शासन 

प्रत,    
1) सहचव, महाराष्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 
2) महालखेापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व पहरक्ा), महाराष्र राज्य, मुंबई. 
3) अहधदान व लखेा अहधकारी, मुंबई. 
4) हनवासी लेखा पहरक्ा अहधकारी, मुंबई 
5) कोषागार अहधकारी, मुंबई. 
6) हवत्त हवभाग (व्यय-4) व आकृतीबंध पुनरचणना कक्, मंत्रालय, मुंबई. 
7) मराठी भाषा हवभागाची सवण कायासने. 
8) हनवडनस्ती. 
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