
 माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 
कलम 5(1) व 5(2) अन्वये जि माहिती अहिकारी, 
सिायक जि माहिती अहिकारी व  कलम 19 (1) 
अन्वये अहिलीय प्राहिकारी याांची हियुक्ती 
करणेबाबत. 

 
मिाराष्ट्र शासि 

मराठी भाषा हवभाग 
शासि िहरित्रक क्रमाांकः माअहि-2015/प्र. क्र.89/आस्था-1 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
तारीख: 17.6.2015. 

शासि िहरित्रक 
शासि िहरित्रक क्रमाांक-माअहि-2014/प्र. क्र.78/आस्था-1, हििाांक 23 जूि, 2014 िुसार मराठी 

भाषा हवभागासाठी (खुद्द) सिायक जि माहिती अहिकारी/ जि माहिती अहिकारी व अहिहलय अहिकारी याांची 
हियुक्ती करण्यात आलेली आिे. सिर हििाांक 23/6/2014 चे िहरित्रक अहिक्रहमत करण्यात येत आिेत. 

या शासि िहरित्रकान्वये  मराठी भाषा हवभागासाठी (खुद्द) िहरहशष्ट्ट-अ मध्ये िमूि अहिकारी/कममचारी 
याांची माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 कलम 5(1) व 5(2) अन्वये अिुक्रमे राज्य जि माहिती अहिकारी व 
राज्य सिायक जि माहिती अहिकारी  तसेच कलम 19 (1) अन्वये अहिलीय प्राहिकारी म्िणिू हियुक्ती 
करण्यात येत आिे. सिर आिेश तात्काळ  अांमलात येतील.  

 सिर शासि हिणमय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उिलब्ि 
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201506171258462833 असा आिे. िा आिेश हिजीटल स्वाक्षरीिे 
साक्षाांहकत करुि काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आिेशािुसार व िावािे.  

   (अिणा अ. गाविे) 
 उि सहचव, मिाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1. मा. राज्यिाल याांचे सहचव, राजभवि, मलबारहिल, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. मुख्यमांत्री याांचे सहचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा. उि मुख्यमांत्री याांचे सहचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मा. मुख्य सहचव याांचे स्वीय सिायक, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, िवीि प्रशासि भवि, मुांबई. 
6. सवम राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, बृिन्मुांबई, कोकणभवि-िवीमुांबई, िुणे 

हवभाग, िाहशक हवभाग, औरांगाबाि हवभाग, अमरावती हवभाग. 
7. सहचव, मराठी भाषा हवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8. प्रबांिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई. 
9. प्रबांिक, अहिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई. 
10. उि सहचव/सवम अवर सहचव/सवम कक्ष अहिकारी, मराठी भाषा हवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11. उि सहचव, सामान्य प्रशासि हवभाग (काया.6), मांत्रालय, मुांबई. 
12. अवर सहचव सामान्य प्रशासि हवभाग (काया.6), मांत्रालय, मुांबई. 
13. कक्ष अहिकारी (िोंिणी शाखा) याांिा हविांती करण्यात येते की, या सांबांिीचे बिल िशमिी 

फलकामध्ये करण्यात यावते. 
14.  हिवि िस्ती. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



शासन परिपत्रक क्रमाांकः माअहि-2015/प्र. क्र.89/आस्था-1, हििाांक: 17.6.2015 

 

पषृ्ठ 4 िैकी 3  
 

1)  

 
िहरहशष्ट्ट-अ 

माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 कलम 5(1) व 5(2)  व कलम 19 (1) अन्वये घोहषत करण्यात 
आलेले  राज्य जि माहिती अहिकारी व राज्य सिायक जि माहिती अहिकारी  तसेच  अहिलीय 
प्राहिकारी  याांची यािी. 
2)  

अ.
क्र. 

हवषय राज्य सिायक 
जि माहिती 
अहिकारी 

राज्य जि 
माहिती 
अहिकारी 

अहिहलय 
अहिकारी 

1 आस्थाििा-1 
मराठी भाषा हवभाग (खुद्द) आस्थाििाहवषयक 
बाबी. 

सिायक, 
आस्थाििा-1 

कक्ष अहिकारी, 
आस्थाििा-1 

अवर सहचव  
(गृिव्यवस्थािि) 

2 रोखशाखा 
1.मराठी भाषा हवभागातील अहिकारी/कममचारी 
याांची िेयके आिरण व सांहवतरण 
2. मराठी भाषा हवभाग (खुद्द) खचममेळ्याची कामे 
3.सेवा िुस्तकाच्या सवम िोंिी जति करणे. 

सिायक/रोख 
लेखािाल 
रोखशाखा 

कक्ष अहिकारी, 
रोखशाखा 

 

अवर सहचव 
(आस्था) 

3 अथमसांकल्ि शाखा 
1. हवभाग (खुद्द)  व क्षते्रीय कायालयाांचे 
अथमसांकल्िीय अांिाज (सुिाहरत 
अथमसांकल्िासि) व तद्िुषांहगक इतर सवम बाबी व 
समन्वय. 
2. हवहियोजि लेखे 

सिायक, 
अथमसांकल्ि 

कक्ष अहिकारी, 
अथमसांकल्ि 

अवर सहचव  
(गृिव्यवस्थािि) 

4 िोंिणी शाखा 
1. हवभागात आलेले टिाल/िस्त्या याांची 
आवक-जावक (गोििीय टिालासि) िोंिी ठेवणे 
व त्याांचे  कायासि हििाय वाटि करणे 
2. मराठी भाषा हवभागातील अहभलेख्याांची 
िोंिणी व जति  
3. हविािमांिळ कामकाजाशी सांबांहित 
समन्वयाची कामे. 

सिायक,  
िोंिणी शाखा 

कक्ष अहिकारी, 
िोंिणी शाखा 

अवर सहचव  
(गृिव्यवस्थािि) 

5 आस्थाििा-2 सिायक, 
आस्था-2 

कक्ष अहिकारी, 
आस्थाििा-2 

अवर सहचव 
(आस्था) 
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भाषा सांचालिालय, मिाराष्ट्र राज्य 
मराठी  हवश्वकोश हिर्ममती मांिळ, मिाराष्ट्र राज्य 
साहित्य व सांस्कृती मांिळ, राज्य मराठी हवकास 
सांस्था या क्षते्रीय कायालयाांच्या सवम आस्थाििा 
हवषयक बाबी 

  
सिायक, 
आस्था-2 

 

6 भाषा-1 
हवभागाांतगमत स्थािि केलेल्या 

सहमत्याांचे कामकाज, अहभजात भाषा हवषयक 
कामकाज, मराठी भाषा िोरण हवषयक 
कामकाज 

सिायक, भाषा-
1 

कक्ष अहिकारी, 
भाषा-1 

अवर सहचव 
(आस्था) 

7 भाषा-2 
भाषा सांचालिालय आहण मिाराष्ट्र 

राज्य मराठी हवश्वकोश हिर्ममती मांिळाचे 
आस्थाििा हवषयक कामकाज वगळूि इतर सवम   
कामकाज 

सिायक, 
 भाषा-2 

कक्ष अहिकारी, 
भाषा-2 

अवर सहचव 
(भाषा) 

 सिायक,  
भाषा-2 

8 भाषा-3 
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य व सांस्कृती 

मांिळ आहण राज्य मराठी हवकास सांस्था या 
कायालयाांचे आस्थाििा हवषयक काकमाज 
वगळूि इतर सवम कामकाज 

सिायक,  
भाषा-3 

कक्ष अहिकारी, 
भाषा-3 

अवर सहचव 
(भाषा) 
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