
मराठी भाषा विभागाच्या अविपत्याखालील क्षते्रीय 
कायालयाांमध्ये सरळसेिा, पदोन्नती ि प्रवतवियुक्तीिे वियुक्ती 
करण्यासांदभात वियुक्ती प्राविकारी घोवषत करण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासि 

मराठी भाषा विभाग, 
 शासि आदेश क्रमाांकः सांकीर्ण-2016/प्र.क्र.201/आस्था-2, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
वदिाांक : 30 विसेंबर, 2016, 

 
  

िाचा- सामान्य प्रशासि विभाग, शासि विर्णय क्रमाांक - एसआरव्ही-2016/प्र.क्र.290/12, 
वद.19.11.2016 

 
आदेश 

 गट-अ आवर् गट-ब (राजपवत्रत) तसेच गट-ब (अराजपवत्रत), गट-क आवर् गट-ि मिील 

कमणचाऱयाांच्या सरळसेििेे, पदोन्नतीिे ि प्रवतवियुक्तीिे िेमर्कूा / पदस्थापिा करतािा सांबांवित प्रकरर्ी 

कोर्त्या स्तरािर अांवतम विर्णय घेण्यात यािा याकवरता सामान्य प्रशासि विभाग, शासि विर्णय 

क्र.एसआरव्ही-2016/प्र.क्र.290/काया.12, वद.19.11.2016 अन्िये वियुक्ती प्राविकारी विवित 

करण्यात आले आहेत. सदर शासि विर्णयान्िये गट-ब (अराजपवत्रत), गट-क आवर् गट-ि मिील 

पदाांसाठी सांबांवित विभागाचे सवचि / विभाग प्रमुख / कायालय प्रमुख याांिा वियुक्ती प्राविकारी म्हर्िू 

घोवषत केलेले आहे. मात्र पदविहाय वियुक्ती प्राविकारी कोर् असतील याबाबतचे स्ितांत्र आदेश सांबांवित 

प्रशासकीय विभागािे विगणवमत करण्याबाबतच्या सूचिा देण्यात आलेल्या आहेत. 

 सामान्य प्रशासि विभागाच्या सांदभािीि शासि विर्णयातील आदेशास अिुसरुि मराठी भाषा 

विभागाच्या अविपत्याखालील क्षते्रीय कायालयातील गट-ब (अराजपवत्रत), गट-क आवर् गट-ि मिील 

पदाांसाठी पदविहाय वियुक्ती प्राविकारी सोबतच्या पवरवशष्ट्टाप्रमारे् घोवषत करण्यात येत आहेत. 
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 सदर आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 

करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201612301520541533 असा आहे. हा आदेश विजीटल 

स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 

 

 
         (हषणििणि तु.जािि) 
           अिर सवचि, महाराष्ट्र शासि. 
प्रवत, 

1. अविदाि ि लेखा अविकारी, मुांबई. 
2. वििासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई. 
3. उप सवचि, सामान्य प्रशासि विभाग (काया.12), मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
4. उप सवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
5. भाषा सांचालक, भाषा सांचालिालय, मुांबई. 
6. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् सांस्कृती मांिळ, मुांबई. 
7. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मांिळ, मुांबई. 
8. मा.प्रिाि सवचि (मराठी भाषा) याांचे स्िीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई - 32. 
9. वििि िस्ती. 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पवरवशष्ट्ट 

अ.क्र. कायालयाचे िाि पद गट वियुक्ती प्राविकारी 

1. भाषा सांचालिालय उच्चश्रेर्ी लघुलेखक गट-ब (अराजपवत्रत) भाषा सांचालक 

2. अिीक्षक गट-ब (अराजपवत्रत) 

3. पयणिके्षक (मराठी / हहदी) गट-ब (अराजपवत्रत) 

4. अिुिादक (मराठी / हहदी) गट-क 

5. लघुटांकलेखक गट-क 

6. िवरष्ट्ठ वलवपक गट-क 

7. कविष्ट्ठ ग्रांथपाल गट-क 

8. वलवपक-टांकलेखक गट-क 

9. िाहिचालक गट-क 

10. िाईक गट-ि 

11. वशपाई गट-ि 

 

12. महाराष्ट्र राज्य 

सावहत्य आवर् 

सांस्कृती मांिळ 

अिीक्षक गट-ब (अराजपवत्रत) सवचि, महाराष्ट्र 

राज्य सावहत्य आवर् 

सांस्कृती मांिळ 

13. प्रपाठक गट-ब (अराजपवत्रत) 

14. उच्चश्रेर्ी लघुलेखक गट-ब (अराजपवत्रत) 

15. अध्यक्षाांचे स्िीय (विम्िश्रेर्ी 

लघुलेखक) 

गट-ब (अराजपवत्रत) 

16. िवरष्ट्ठ वलवपक गट-क 

17. ग्रांथालयीि सहायक  गट-क 

18. वलवपक-टांकलेखक गट-क 
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19. िाहिचालक गट-क 

20. वशपाई गट-ि 

अ.क्र. कायालयाचे िाि पद गट वियुक्ती प्राविकारी 

21. महाराष्ट्र राज्य 

मराठी विश्वकोश 

विर्ममती मांिळ 

विद्याव्यासांगी सहायक गट-ब (अराजपवत्रत) सवचि, महाराष्ट्र 

राज्य मराठी 

विश्वकोश विर्ममती 

मांिळ 

22. अिीक्षक गट-ब (अराजपवत्रत) 

23. विम्िश्रेर्ी लघुलेखक गट-ब (अराजपवत्रत) 

24. स्िीय सहायक गट-ब (अराजपवत्रत) 

25. सांपादकीय सहायक गट-क 

26. िवरष्ट्ठ वलवपक गट-क 

27. ग्रांथालयीि सहायक गट-क 

28. वलवपक-टांकलेखक गट-क 

29. िाहिचालक गट-क 

30. वशपाई गट-ि 

31. विभाग सांपादक गट-क (मािििािर) 

32. सह सांपादक 

33. कला सांपादक 

34. प्रमुख वचत्रकार 

35. प्रमुख मािवचत्रकार 

36. सहायक मािवचत्रकार 

37. सांदभण सहायक 
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