महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ कायालयातील
अधीक्षक, प्रपाठक, वहरष्ट्ठ हलहपक व ग्रंथालयीन सहायक या
पदांच्या सेवाप्रवेश हनयमात सुधारिा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा हवभाग
शासन हनिणय क्रमांकः सासंस-े 2012/प्र.क्र.45/2012/आस्था-2,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 11 मे, 2016.

शासन हनिणय:महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळातील अधीक्षक, प्रपाठक, गट-ब(अराजपहत्रत), वहरष्ट्ठ
हलहपक व ग्रंथालयीन सहायक, गट-क(सेवाप्रवेश) या पदांच्या हद.6 जून, 1972 रोजी प्रहसध्द केलेले सेवाप्रवेश
हनयम अहधक्रहमत करुन सोबतच्या अहधसूचनेत (इंग्रजी व मराठी) दशणहवल्याप्रमािे सेवाप्रवेश हनयम शासन हवहहत
करीत आहे.
2. उपरोक्त अहधसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारि राजपत्रात स्वतंत्रहरत्या प्रहसध्द करण्यात येत
आहे .
3. सदर शासन हनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201605061637282033 असा आहे . हा आदे श हडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Aparna
Arvind
Gawde
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(अपिा अ.गावडे )
उप सहचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रहत,

1. मा.राज्यपाल यांचे सहचव, मुंबई.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सहचव, मुंबई.
3. मा.राज्यपाल यांचे पहरवार प्रबंधक, मुंबई.
4. मुख्य सहचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
5. सवण मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई.

शासन ननर्णय क्रमाांकः सासंसे-2012/प्र.क्र.45/2012/आस्था-2

6. सवण अहतहरक्त मुख्य सहचव / प्रधान सहचव / सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
7. सहचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने).
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1 / 2, मुंबई / नागपूर.
9. सह सहचव, सामान्य प्रशासन हवभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई.
10. सह सहचव, हवधी व न्याय हवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
11. अहधदान व लेखा अहधकारी, मुंबई,
12. हनवासी लेखा परीक्षा अहधकारी, मुंबई,
13. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुंबई (पत्राने).
14. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई.
15. मराठी भाषा हवभागातील सवण कायासने.
16. हनवड नस्ती.
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अधिसूचना

मराठी भाषा विभाग,

मादाम कामा मागग,

हु तात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई 400 032.

वदनांक : 11 मे , 2016.

भारताचे संमवधान

क्रमांक :- सासंसे-2012/प्र.क्र.45/2012/आस्था-2 .- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द 309

च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारांचा िापर करुन आवि त्याबाबतीत करण्यात आलेले
सिग विद्यमान वनयम, आदे श ककिा अनु देश यांचे अवधक्रमि करुन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे ,
महाराष्ट्र शासनाच्या, मराठी भाषा विभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रिाखालील महाराष्ट्र राज्य सावहत्य
आवि संस्कृती मंडळामधील अधीक्षक, प्रपाठक, गट-ब (अराजपवत्रत), िवरष्ट्ठ वलवपक, ग्रंथालयीन
सहायक, गट-क पदाांच्या सेिाप्रिेशाचे विवनयमन करणारे पुढील वनयम करीत आहे त, ते असे :1.

या वनयमांस, मराठी भाषा विभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रिाखालील महाराष्ट्र राज्य सावहत्य

आवि संस्कृती मंडळातील अधीक्षक, प्रपाठक, गट-ब (अराजपवत्रत), िवरष्ट्ठ वलवपक ि ग्रंथालयीन
सहायक, गट-क (सेिाप्रिेश) वनयम, 2016 असे म्हिािे.
2

या वनयमांमध्ये सांदभानु सार दु सरा अथग अपेवक्षत नसेल तर,(क)

"मंडळ" याचा अथग, मराठी भाषा विभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखालील महाराष्ट्र
राज्य सावहत्य आवि संस्कृती मंडळ असा आहे ;

(ख)

"पदवी" याचा अथग, साांविवधक विद्यापीठाची पदिी असा आहे ;

(ग)

"धवभाग" याचा अथग, शासनाचा मराठी भाषा विभाग असा आहे ;

(घ)

"पदधवका" याचा अथग, साांविवधक विद्यापीठाची पदविका असा आहे ;

(ङ)

"उच्च माध्यममक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा" याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यवमक ि उच्च

माध्यवमक वशक्षण मांडळ अविवनयम, 1965 (1965 चा महा.41) अन्िये प्रस्र्ावपत के लेल्या
विभागीय मांडळाने वनयांवित केलेली उच्च माध्यवमक शालान्त प्रमाणपि परीक्षा आवण यामध्ये या
परीक्षेस समकक्ष म्हणून घोवषत केलेल्या इतर परीक्षा अांतभूत
थ आहे त.

3.

(च)

"शासन" याचा अथग, महाराष्ट्र शासन असा आहे ;

(छ)

"पदव्युत्तर पदवी" याचा अर्थ, साांविविक विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदिी असा आहे .

मंडळामधील अिीक्षक पदािरील वनयुक्ती, खालील मागाने करण्यात येईल(अ)

मंडळातील िवरष्ट्ठ वलवपक हे पद धारि करिाऱ्या ि या पदािर वकमान तीन िषे

वनयवमत सेिा पूिग केलेल्या आवि उप-वनयम (क) मधील उपखंड (दोन) मध्ये नमूद केलेली
शैक्षविक अहग ता धारि केलेल्या व्यक्तींमधून ज्येष्ट्ठता अवधन पात्रता या वनकषािर योग्य
व्यक्तीच्या पदोन्नतीने;

ककिा
(ब)

शासनाच्या कोित्याही कायालयातील समकक्ष पद धारि करिाऱ्या ि प्रशासकीय

कामाचा वकमान 3 िषे इतक्या कालािधीचा अनु भि असलेल्या ि उप-वनयम (क) मधील
उपखंड (दोन) मध्ये नमूद केलेली शैक्षविक अहग ता धारि करिाऱ्या योग्य व्यक्तीच्या बदलीने
प्रवतवनयुक्तीने;
ककिा
(क)

पुढील अटी पूणथ करणाऱ्या उमे दिाराांमिून नामवनदे शनाने,(एक) जयाांचे, िय अडतीस िषापेक्षा अविक नाही:
परांतु,

अगोदरपासून

शासन

सेित
े

कायथरत

असलेल्या

उमे दिारांच्याबाबतीत कमाल ियोमयादा 5 िषेपयंत वशवर्ल करण्यात येईल;
(दोन) जयाांनी, मराठी या विषयातील पदिी धारि केली आहे :
परांतु,

मराठी

विषयातील

पदव्युत्तर

पदिी

िारण

करणाऱ्या

उमे दिारास प्रािान्य दे ण्यात येईल;
(तीन) ज्यांनी, उपखंड (दोन) मध्ये नमूद केलेली अहग ता प्राप्त केल्यानंतर
शासनामधील ककिा सरकारी क्षेत्रामधील संस्था ककिा पवरसंस्थामधील दु य्यम
पदािरील वकमान २ िषे इतक्या कालािधीचा अनु भि धारि केला आहे .
4.

मंडळामधील प्रपाठक पदािरील वनयुक्ती, खालील मागाने करण्यात येईल (अ)

मंडळातील िवरष्ट्ठ वलवपक हे पद धारि करिाऱ्या ि या पदािर वकमान तीन िषे

वनयवमत सेिा पूिग झालेल्या ि उप-वनयम (क) च्या उपखंड (दोन) मध्ये नमूद केलेली अहगता
धारि करिाऱ्या योग्य व्यक्तीच्या ज्येष्ट्ठता अवधन पात्रता या वनकषािर पदोन्नतीने ;
ककिा
(ब)

उप-वनयम (क) च्या उपखंड (दोन) मधील अहगता ि (तीन) मधील अनु भि धारि

करणाऱ्या इतर शासकीय कायालयातील योग्य व्यक्तीच्या बदलीने प्रवतवनयुक्तीने;
ककिा
(क)

पुढील अटी पूणथ करणाऱ्या उमे दिाराांमिून नामवनदे शनाने,(एक) जयाचे, िय अडतीस िषापेक्षा अविक नाही:
परांतु,

अगोदरपासून

शासन

सेित
े

कायथरत

असलेल्या

उमे दिारांच्याबाबतीत कमाल ियोमयादा 5 िषेपयंत वशवर्ल करण्यात येईल;
(दोन) जयाांनी, ‘मराठी’ ककिा ‘संस्कृत’ विषयातील पदव्युत्तर पदिी धारि केली आहे ;
(तीन) ज्यांनी, िेगिेगळ्या अभ्यासविषयांच्या ि ज्ञानशाखांच्या अंतगगत येिाऱ्या
विषयांिरील मराठी मधील संपादकीय कामाचा ककिा संशोधन कायाचा ककिा
एकवत्रत वकमान २ िषाचा प्रत्यक्ष अनु भि धारि केला आहे .

5.

मंडळामिील वधिष्ठ धिधपक पदािरील वनयुक्ती, खालील मागाने करण्यात येईल, (अ)

मंडळातील वलवपक-टं कलेखक हे पद धारि करिाऱ्या ि या पदािर वकमान तीन िषे

इतकी वनयवमत सेिा पूिग केलेल्या व्यक्तींमधून ज्येष्ट्ठता अवधन पात्रता या वनकषािर योग्य
व्यक्तीच्या पदोन्नतीने;
ककिा
(ब)

शासकीय कायालयातील समकक्ष पद धारि करिाऱ्या योग्य व्यक्तीच्या बदलीने

प्रवतवनयुक्तीने;
ककिा
(क)

पुढील अटी पूणथ करणाऱ्या उमे दिाराांमिून नामवनदे शनाने,(एक) जयाांचे, िय अडतीस िषापेक्षा अविक नाही:
परांतु,

अगोदरपासून

शासन

सेित
े

कायथरत

असलेल्या

उमे दिारांच्याबाबतीत कमाल ियोमयादा 5 िषेपयंत वशवर्ल करण्यात येईल;
(दोन) जयाांनी, ‘मराठी’ विषयातील पदिी उत्तीिग केली आहे :
परंतु असे की, प्रशासकीय कामाचा अनु भि असिाऱ्या उमे दिारांना प्राधान्य दे ण्यात
येईल.
6.

मंडळामिील ग्रंथाियीन सहायक पदािरील वनयुक्ती, खालील मागाने करण्यात येईल(अ)

पुढील अटी पूणथ करणाऱ्या उमे दिाराांमिून नामवनदे शनाने,(एक) जयाांचे, िय अडतीस िषापेक्षा अविक नाही:
परांतु,

अगोदरपासून

शासन

सेित
े

कायथरत

असलेल्या

उमे दिारांच्याबाबतीत कमाल ियोमयादा 5 िषेपयंत वशवर्ल करण्यात येईल;
(दोन) जयाांनी, उच्च माध्यवमक शालान्त प्रमािपत्र परीक्षा उत्तीिग केली आहे :
परांतु असे की, मराठी विषयातील पदिी िारण करणाऱ्या उमे दिारास
प्रािान्य दे ण्यात येईल;
(तीन) ज्यांनी, ग्रंथालय शास्त्र या विषयातील पदविका ककिा पदिी धारि केली आहे .
7.

वनयम 3 ि 4 मध्ये नमूद केलेल्या पदािर प्रािान्याने पदोन्नतीने वनयुक्ती करण्यात येईल.

तर्ावप, पदोन्नतीसाठी योग्य ि पाि व्यक्ती उपलब्ि न झाल्यास नामवनदे शनाने वनयुक्ती करण्यात
येईल.
8.

वनयम 5 मध्ये नमूद केलेल्या पदािर पदोन्नतीने ि नामवनदे शनाने वनयुक्ती अनु क्रमे 50:50 या

प्रमाणात करण्यात येईल.
9.

वनयम 3, 4, 5 ि 6 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीस, शासन िेळोिेळी

विवहत करे ल असे प्रवशक्षि यशस्िीवरत्या पूिग करिे आिश्यक राहील.

10.

वनयम 3, 4, 5 ि 6 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीने, त्याबाबतीत केलेल्या

वनयमानुसार मराठी ि कहदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीिग केलेली नसेल ककिा परीक्षा उत्तीिग
होण्यापासून सूट वमळालेली नसेल तर, त्याला सदर परीक्षा उत्तीणथ होणे आिश्यक राहील.
11.

वनयम 3, 4, 5 ि 6 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या

मावहती ि तांिज्ञान सांचालनालयाकडू न िेळोिेळी विवहत केलेले "सांगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपि"
िारण करणे आिश्यक राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानु सार ि नािाने ,

Aparna
Arvind
Gawde
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(अपर्णा अ. गावडे )
शासनाचे उप सधचव

NOTIFICATION
Marathi Language Department,
Madam Cama Marg,
Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032.
Dated the 11th May, 2016.

Constitution
of India.

No.LCR-2012/C.R.45/2012/Astha-2.- In exercise of the powers
conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and
in supersession of all existing rules, orders or instruments made in this
behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the
following rules regulating recruitment to the post of Superintendent,
Reader, Group-B (Non-Gazetted), Senior Clerk, Library Assistant,
Group-C in the State Board of Literature and Culture under the
administrative control of the Marathi Language Department of the
Government of Maharashtra, namely : 1.

These rules may be called the Superintendent, Reader, Group-B

(Non-Gazetted), Senior Clerk, Library Assistant, Group-C, in the State
Board of Literature and Culture under the administrative control of the
Marathi Language Department (Recruitment) Rules, 2016.

2.

In these rules, unless the context requires, otherwise,(a) “Board” means the State Board of Literature and Culture
under the administrative control of the Marathi Language
Department;
(b) “degree” means a degree of a statutory University;
(c) “Department” means the Marathi Language Department of
the Government;
(d) “diploma” means a diploma of a statutory University;
(e) “Higher Secondary School Certificate Examination” means
the

Higher

Secondary

School

Certificate

Examination

conducted by a Divisional Board established under the
Maharashtra Secondary and

Higher Secondary Education

Boards Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and includes any other
examination declared by the

Government to be equivalent

thereto;
(f) “Government” means the Government of Maharashtra;
(g) “Masters' degree” means a Masters' degree of a statutory
University.
3.

Appointment to the post of Superintendent, in the Board shall be

made either,(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority
subject to fitness from amongst the persons holding the post of
Senior Clerk in the Board having not less than three years
regular service in that post and possessing the qualification
mentioned in sub-clause (ii) of sub-rule (c);
or
(b) by transfer on deputation of a suitable person holding
equivalent post in any office of the Government and having
minimum three years administrative experience and possessing
the qualification mentioned in sub-clause (ii) of sub-rule (c);
or
(c) by nomination from amongst the following candidates who ,(i) are not more than thirty-eight years of age:
Provided that, the upper age limit shall be relaxed
up to five years in case of candidates already in the
Government Service;
(ii) possess a degree in Marathi:
Provided that, preference shall be given to a
candidate possessing Masters’ degree in Marathi;
(iii) possess experience for a period of two years in
Government or Public Sector Organisation or Institution in
a subordinate post gained after acquiring the qualifications
mentioned in sub-clause (ii).

4.

Appointment to the post of Reader in the Board shall be made

either,(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority
subject to fitness from amongst the persons holding the post of
Senior Clerk in the Board having not less than three years
regular

service

in

that

post

and

possessing

qualification

mentioned in sub-clause (ii) of sub-rule (c);
or
(b) by transfer on deputation of a suitable person from
Government Offices who possess qualification and experience
mentioned in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (c);
or
(c) by nomination from amongst the following candidates who, (i) are not more than thirty- eight years of age:
Provided that, the upper age limit shall be relaxed
up to five years in case of candidates already in the
Government Service;
(ii) possess a Masters' degree in Marathi or Sanskrit;
(iii) possess minimum 2 years practical experience of
editorial or research work or both in Marathi, on different
subjects coming under the various branches of study and
knowledge.
5.

Appointment to the post of Senior Clerk, in the Board shall be

made either,(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority
subject to fitness from amongst the persons holding the post of
Clerk-cum-Typist in the Board, having not less than three years
regular service in that post;
or
(b) by transfer on deputation of a suitable person holding an
equivalent post in any office of the Government;
or

(c) by nomination from amongst the following candidates who,(i) are not more than thirty-eight years of age:
Provided that, the upper age limit shall be relaxed
up to five years in case of candidates already in the
Government Service;
(ii) possess degree in Marathi:
Provided that, preference shall be given to a
candidate having administrative experience.
6.

Appointment to the post of Library Assistant, in the Board shall

be made(a) by nomination from amongst the following candidates who,(i) are not more than thirty-eight years of age:
Provided that, the upper age limit shall be relaxed
up to five years in case of candidates already in the
Government Service;
(ii) have passed Higher Secondary School Certificate
Examination:
Provided that, preference shall be given to a
candidate possessing degree in Marathi;
(iii) possess a diploma or degree in Library science.

7.

Appointment to the posts mentioned in rules 3 and 4 shall

preferably be made by promotion. If suitable and eligible persons are
not available for promotion then appointment shall be made by
nomination.
8.

Appointment to the post mentioned in rule 5 shall be made by

promotion and nomination, in the ratio of 50:50, respectively.
9.

A person appointed to the post mentioned in rules 3, 4, 5 and 6

shall be required to complete successfully the training prescribed by
the Government, from time to time.

10.

A person appointed to the post mentioned in rules 3, 4, 5 and 6,

shall be required to pass examination in Marathi and Hindi languages
according to the rules made in that behalf, unless he / she has already
passed or has been exempted from passing the said examination.
11.

A person appointed to the post mentioned in rules 3, 4, 5 and 6

should possess a certificate in Computer Operation prescribed by the
Directorate of Information Technology, Government of Maharashtra,
from time to time.

By order and in the name of the
Governor of Maharashtra,

Aparna
Arvind
Gawde
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(Aparna A. Gawde)
Deputy Secretary to Government.

