
       महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती  मंडळातील 
       सहिव या संवर्गािी हि. 01.01.2011 ते हि.  
       01.01.2018 या कालावधीिी तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी 
       प्रहसद्ध करिे. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभार्ग, 

शासन पहरपत्रक, क्रमाकं : साज्येसू-2018/प्र.क्र.80/आस्था-2, 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 

मािाम कामा मार्गग, हुतात्मा राजरु्गरु िौक, 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

हिनाकं : 21.12.2018 
 वािा :   
  1) मराठी भाषा हवभार्ग, शासन पहरपत्रक, क्रमाकं साज्येसू-2014/ 
      प्र.क्र.86/आस्था-2, हि.12.03.2018. 
  2) महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळािे पत्र क्रमाकं- 
        सासंमं-2018/आस्थापना/4631, हि.05.12.2018 

शासन हनिगय 

 वरील संिभग (1) अन्वये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळातील, सहिव  या संवर्गांतील 
(र्गट-अ) अहधकाऱयािंी हि.1.1.2001 ते हि.1.1.2010 या कालावधीिी अंहतम ज्येष्ट्ठतासूिी प्रहसद्ध 
करण्यात आली आहे. संिभग (2) मधील तपशीलाच्या अनुषंर्गाने आता सिर मंडळातील सहिव या 
संवर्गांतील (र्गट-अ) अहधकाऱयािंी हि.1.1.2011 ते हि.1.1.2018 या कालावधींिी तात्पुरती  
ज्येष्ट्ठतासूिी प्रहसद्ध करण्यात येत आहे. सिर पिावरील तत्कीहलन अहधकाऱयाचं्या राजीनाम्यामुळे 
हि.01.10.2009 पासून सिर सहिव हे पि हरक्त होते. त्यानंतर हि. 10.02.2012 रोजी सिर पिावर 
अहधकाऱयािी हनयुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार सोबतच्या पहरहशष्ट्ट-अ प्रमािे हि.01.01.2011 
ते हि.01.01.2018 या कालावधीिी वषगवार तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी प्रहसद्ध करण्यात येत आहे. 
2. सहिव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ यानंा हवनंती करण्यात येते की, सिर 
पहरपत्रक व त्यासोबतिी अहंतम ज्येष्ट्ठतासूिी संबंहधत अहधकाऱयाचं्या (सेवाहनवृत्त झालले्या 
अहधकाऱयासंह) हनिशगनास आिण्यात यावी व त्याबाबत काही आक्षपे व सुधारिा प्रस्ताहवत करावयाच्या 
असल्यास संबंहधताकंडून त्या पंधरा हिवसात मार्गवून घेऊन जर आक्षपे वा सूिना प्राप्त झाल्या तर 
संबंहधत अहधकाऱयाच्या सेवाहभलखेामधून सिर बाबी तपासून अहभप्रायासंह वस्तुस्स्थती संबंहधत 
हनविेनाचं्या मूळ प्रतीसह शासनास सािर कराव्यात.  हवहहत मुितीत आक्षपे वा सूिना प्राप्त न झाल्यास 
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त्यासंबंधात काहीही म्हिावयािे नाही अस े समजून ज्येष्ट्ठतासूिी अहंतम करण्याबाबत कायगवाही 
करण्यात येईल, यािी जािीव मंडळाच्या सहिवानंी संबंहधताना वळेीि करुन द्यावी.  
3. सिर शासन हनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201812211524477333 असा आहे. हा आिेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  
             
          
 
 
         (मं.प.कुडतरकर) 
       कायासन अहधकारी 

 
प्रहत, 

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