
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 कलम 5(1) 
व 5(2) अन्वये जन माहहती अहधकारी, सहायक 
जन माहहती अहधकारी व  कलम 19 (1) अन्वये 
अहिलीय प्राहधकारी याांची हनयुक्ती करणेबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

मराठी भाषा हवभाग 
शासन िहरित्रक क्रमाांकः माअहन-2015/प्र. क्र.89/आस्था-1 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
तारीख:  13 जुल,ै 2015. 

शासन िहरित्रक 
शासन िहरित्रक क्रमाांक-माअहन-2015/प्र. क्र.89/आस्था-1, हदनाांक 17 जून, 2015 नुसार मराठी 

भाषा हवभागासाठी (खुद्द) सहायक जन माहहती अहधकारी/ जन माहहती अहधकारी व अहिहलय अहधकारी याांची 
हनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर हदनाांक 17 जून 2015 चे िहरित्रक अहधक्रहमत करण्यात येत आहे. 

या शासन िहरित्रकान्वये  मराठी भाषा हवभागासाठी (खुद्द) िहरहशष्ट्ट-अ मध्ये नमूद 
अहधकारी/कममचारी याांची माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 कलम 5(1) व 5(2) अन्वये अनुक्रमे राज्य जन 
माहहती अहधकारी व राज्य सहायक जन माहहती अहधकारी  तसेच कलम 19 (1) अन्वये अहिलीय प्राहधकारी 
म्हणनू हनयुक्ती करण्यात येत आहे. सदर आदेश तात्काळ  अांमलात येतील.  

 सदर शासन हनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उिलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक  201507071446469033   असा आहे. हा आदेश हडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

   (अिणा अ. गावडे) 
 उि सहचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यिाल याांचे सहचव, राजभवन, मलबारहहल, मुांबई. 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे सहचव, मांत्रालय, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा. उि मुख्यमांत्री याांचे सहचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मा. मुख्य सहचव याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा. राज्य मुख्य माहहती आयुक्त, राज्य माहहती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुांबई. 
6. सवम राज्य माहहती आयुक्त, राज्य माहहती आयोग, बृहन्मुांबई, कोकणभवन-नवीमुांबई, िुणे 

हवभाग, नाहशक हवभाग, औरांगाबाद हवभाग, अमरावती हवभाग. 
7. सहचव, मराठी भाषा हवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8. प्रबांधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई. 
9. प्रबांधक, अहिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई. 
10. उि सहचव/सवम अवर सहचव/सवम कक्ष अहधकारी, मराठी भाषा हवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11. उि सहचव, सामान्य प्रशासन हवभाग (काया.6), मांत्रालय, मुांबई. 
12. अवर सहचव सामान्य प्रशासन हवभाग (काया.6), मांत्रालय, मुांबई. 
13. कक्ष अहधकारी (नोंदणी शाखा) याांना हवनांती करण्यात येते की, या सांबांधीचे बदल दशमनी 

फलकामध्ये करण्यात यावते. 
14.  हनवड नस्ती. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

1)  
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िहरहशष्ट्ट-अ 
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 कलम 5(1) व 5(2)  व कलम 19 (1) अन्वये घोहषत करण्यात 
आलेले  राज्य जन माहहती अहधकारी व राज्य सहायक जन माहहती अहधकारी  तसेच  अहिलीय 
प्राहधकारी  याांची यादी. 

           कायालयीन ित्ता :  मराठी भाषा हवभाग,  
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला,  
मादाम कामा मागम, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मांत्रालयासमोर, मुांबई - 400 032. 

          फॅक्स क्रमाांक :  022-22836877. 
2)  

अ.
क्र. 

हवषय राज्य सहायक जन 
माहहती अहधकारी 

राज्य जन माहहती 
अहधकारी 

अहिहलय 
अहधकारी 

1 आस्थािना-1 
मराठी भाषा हवभाग (खुद्द) 
आस्थािनाहवषयक बाबी. 

सहायक, 
आस्थािना-1 
दू.क्र.22794170 

कक्ष अहधकारी, 
आस्थािना-1 
दू.क्र.22794170 

अवर सहचव  
(गृहव्यवस्थािन) 
दू.क्र.22794164 
 

2 रोखशाखा 
1.मराठी भाषा हवभागातील 
अहधकारी/कममचारी याांची देयके व अन्य 
देयके आहरण व सांहवतरण 
2. मराठी भाषा हवभाग (खुद्द) खचममेळ्याची 
कामे 
3.सेवा िसु्तकाच्या सवम नोंदी जतन करणे. 

सहायक/रोख 
लेखािाल 
रोखशाखा 
दू.क्र.22794168 

कक्ष अहधकारी, 
रोखशाखा 
 
दू.क्र.22794168 

 

अवर सहचव 
(आस्था) 
 
दू.क्र.22794166 

3 अथमसांकल्ि शाखा 
1. हवभाग (खुद्द)  व क्षते्रीय कायालयाांचे 
अथमसांकल्िीय अांदाज (सुधाहरत 
अथमसांकल्िासह) व तद्नुषांहगक इतर सवम 
बाबी व समन्वय. 
2. हवहनयोजन लेखे 

सहायक, 
अथमसांकल्ि 
दू.क्र.22794168 

कक्ष अहधकारी, 
अथमसांकल्ि 
दू.क्र.22794168 

अवर सहचव  
(गृहव्यवस्थािन) 
दू.क्र.22794164 

4 नोंदणी शाखा 
1. हवभागात आलेले टिाल/नस्त्या याांची 
आवक-जावक (गोिनीय टिालासह) नोंदी 
ठेवणे व त्याांचे  कायासन हनहाय वाटि 
करणे 

सहायक,  
नोंदणी शाखा 
दू.क्र.22794169 

कक्ष अहधकारी, 
नोंदणी शाखा 
दू.क्र.22794169 

अवर सहचव  
(गृहव्यवस्थािन) 
दू.क्र.22794164 
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2. मराठी भाषा हवभागातील अहभलेख्याांची 
नोंदणी व जतन  
3. हवधानमांडळ कामकाजाशी सांबांहधत 
समन्वयाची कामे व हवभागाांतगमत एकिेक्षा 
अहधक कायासनाांशी सांबांहधत कामकाजाच े
समन्वय. 

5 आस्थािना-2 
भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मराठी  
हवश्वकोश हनर्ममती मांडळ, महाराष्ट्र राज्य 
साहहत्य व सांस्कृती मांडळ, राज्य मराठी 
हवकास सांस्था या क्षते्रीय कायालयाांच्या 
सवम आस्थािना हवषयक बाबी 

सहायक, आस्था-2 
 

कक्ष अहधकारी, 
आस्थािना-2 
दू.क्र.22794169 

 

अवर सहचव 
(आस्था) 
दू.क्र.22794166 सहायक, आस्था-2 

दू.क्र.22794169 

6 भाषा-1 
हवभागाांतगमत स्थािन केलले्या सहमत्याांच े
कामकाज, अहभजात भाषा हवषयक 
कामकाज, मराठी भाषा धोरण हवषयक 
कामकाज 

सहायक, भाषा-1 
दू.क्र.22794168 

कक्ष अहधकारी, 
भाषा-1 
दू.क्र.22794168 

अवर सहचव 
(आस्था) 
दू.क्र.22794166 

7 भाषा-2 
भाषा सांचालनालय आहण महाराष्ट्र राज्य 
मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मांडळाच े
आस्थािना हवषयक कामकाज वगळून 
इतर सवम   कामकाज 

सहायक,  भाषा-2 कक्ष अहधकारी, 
भाषा-2 
दू.क्र.22794170 

अवर सहचव 
(भाषा) 
दू.क्र.22794165 

 

सहायक,  भाषा-2 
दू.क्र.22794170 

8 भाषा-3 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य व सांस्कृती मांडळ 
आहण राज्य मराठी हवकास सांस्था या 
कायालयाांचे आस्थािना हवषयक काकमाज 
वगळून इतर सवम कामकाज 

सहायक, भाषा-3 
दू.क्र.22794169 

कक्ष अहधकारी, 
भाषा-3 
दू.क्र.22794169 

अवर सहचव 
(भाषा) 
दू.क्र.22794165 
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