
अपंग व्यक्ती अधिधियम 1995 मिील तरतूदीिुसार 
कें द्र शासिाच्या सामाधिक न्याय व अधिकाधरता 
मंत्रालय, िवी धदल्ली यांिी अपंगांसाठी सुधिधित 
केललेी पदे मराठी भाषा धवभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय कायालयामिील गट-अ ते गट-ड मिील पदािंा 
लागू करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
शासि धिणणय क्रमांक : अपंग-2017/प्र.क्र.38/आस्था-2, 

मराठी भाषा धवभाग, 
िवीि प्रशासि भवि, 8 वा मिला, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा रािगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 

धदिांक : 8 माचण, 2017. 
 

 वाचा :  1) अपंग व्यक्ती (समाि सिंी, हक्कांच ेसरंक्षण व संपणूण सहभाग) अधिधियम 1995. 
  2) शासि धिणणय, सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमांक - न्यायाप्र-2011/ 
       प्र.क्र.4/सिुार-3, धद.17 माचण, 2011. 
  3) शासि धिणणय, सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमांक - अपंग-2013/ 
        प्र.क्र.35/अ.क.2, धद.3 िुलै, 2013. 
  4) शासि धिणणय, सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमांक - आस्था-2004/ 
       प्र.क्र.101/साकंा-2, धद.19 सप्टेंबर,2005. 
  5) शासि धिणणय, सामान्य प्रशासि धवभाग क्रमाकं - मधवसं-2001/प्र.क्र.125/04/5, 
        धद.15 िुलै,2008. 
  6) शासि धिणणय, सामान्य प्रशासि धवभाग क्रमाकं - अपंधि-1010/1116/प्र.क्र.239/ 
        20-ब, धद.13 िािेवारी,2011. 
 

प्रस्ताविा 
 अपंग व्यक्ती (समाि संिी, हक्कांचे संरक्षण व संपणूण सहभाग) अधिधियम 1995 मिील कलम 33 

िुसार कें द्र व राज्य शासिाच्या अखत्यारीतील आस्थापिेवरील अपंग व्यक्तींसाठी 3% एवढी पदे आरधक्षत 

करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी पदे सुधिधित करण्यासाठी अधिधियमातील कलम 32 िुसार 

तज्ञ सधमती गधठत करण्यात आलेली आहे. त्यािुसार कें द्र व राज्य शासिािे कायणवाही करुि अपंगांसाठी 

पदांची सुधिधिती करुि 3% प्रमाणे पदे भरणे आवश्यक आहे. 
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 सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागाच्या धद.3 िुलै, 2013 च्या शासि धिणणयान्वये मराठी 

भाषा धवभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कायालयातील खालील पदांिा अपंग प्रवगातील व्यक्तींच्या 

धियकु्तीसाठी यापवूीच अपात्र ठरधवण्यात आले आहे. 

अ.क्र. कायालयाच ेिाव पदिाम 

1 भाषा संचालिालय भाषा संचालक, गट-अ 

2 भाषा उप संचालक (अिुवाद व शब्दावली), गट-अ 

3 भाषा उप संचालक (धविी), गट-अ 

4 महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धिर्ममती 

मंडळ 

धवभाग संपादक (कंत्राटी) 

5 सह संपादक (कंत्राटी) 

6 कला संपादक (कंत्राटी) 

7 प्रमुख धचत्रकार (कंत्राटी)  

8 प्रमुख मािधचत्रकार (कंत्राटी) 

9 सहाय्यक मािधचत्रकार (कंत्राटी) 

10 संदभण सहाय्यक (कंत्राटी) 

11 मराठी भाषा धवभागाच्या सवण क्षेत्रीय 

कायालयातील 

वाहिचालक 

 

 सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागाच्या धद.17 माचण, 2011 च्या शासि धिणणयािुसार कें द्र 

शासिाच्या सामाधिक न्याय व अधिकाधरता मंत्रालय, िवी धदल्ली यांिी भारत सरकारची धवशेष अधिसचूिा 

भाग (1) (सेक्शि 1) धद.18 िािेवारी, 2007 व धद.15 माचण, 2007 िुसार केलेली पदधिधिती राज्य 

शासिाच्या अखत्यारीतील आस्थापिांवरील धवधवि पदांकधरता लाग ू करण्यात आली आहे. त्यािुसार 

मराठी भाषा धवभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कायालयाच्या आस्थापिेवरील पदे अपंगांसाठी सुधिधित 

करण्याचे धवचारािीि होते. 
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शासि धिणणय 
 सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागाच्या धद.17 माचण, 2011 च्या शासि धिणणयामिील 

तरतूदीिुसार कें द्र शासिािे अपंगांसाठी सुधिधिती केललेी िी पदे राज्य शासिाच्या आस्थापिेवर समाि 

आहेत आधण कें द्र शासिािे प्रधसध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कतणव्ये व िबाबदाऱ्या, कामांचे स्वरुप 

व सहाव्या वतेि आयोगािुसार वतेिश्रेणी समाि आहेत, अशा गट-अ ते गट-ड संवगातील पदांच ेमराठी 

भाषा धवभागाच्या अधिपत्खालील भाषा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य साधहत्य आधण संस्कृती मंडळ, 

महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धिर्ममती मंडळ व राज्य मराठी धवकास संस्था या कायालयातील पदांिा 

संदभािीि क्र. 4 ते 6 येथील शासि धिणणयान्वये अपंगांसाठी पदे सुधिधित करण्यात आली होती. संदभािीि 

क्र.4 ते 6 येथील शासि धिणणय अधिक्रधमत करण्यात येत आहे. तसचे खालील िमूद केल्याप्रमाणे सदर 

कायालयातील पदे अपंग प्रवगासाठी सुधिधित करण्यात येत आहे. 

अ.क्र. कायालयाच ेिाव धववरणपत्र 

1 भाषा संचालिालय धववरणपत्र-अ 

2 महाराष्ट्र राज्य साधहत्य आधण संस्कृती मंडळ धववरणपत्र-ब 

3 महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धिर्ममती मंडळ धववरणपत्र-क 

4 राज्य मराठी धवकास संस्था धववरणपत्र-ड 

 सदर शासि धिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ि असूि त्याचा सांकेतांक क्रमांक 201703081236312833 असा आहे. हा आदेश धडिीटल 

स्वाक्षरीिे साक्षांधकत करुि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे, 

 
 
 
               (िंदा मा.राऊत) 
                 अवर सधचव, महाराष्ट्र शासि 

प्रधत, 
1. आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. संचालक, समाि कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
3. महालेखापाल (लेखा व अिुञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मंुबई. 
4. अधिदाि व लेखा अधिकारी, मंुबई 
5. धिवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मंुबई. 
6. भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, मंुबई. 
7. सधचव, महाराष्ट्र राज्य साधहत्य आधण संस्कृती मंडळ, मंुबई 
8. सधचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धिर्ममती मंडळ, मंुबई 
9. प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी धवकास संस्था, मंुबई. 
10. धिवड िस्ती. 



शासन ननर्णय क्रमाांक : सांकीर्ण-2017/प्र.क्र.38/आस्था-2, नि.8 मार्ण, 2017 सोबतर् ेनििरर्पत्र 

नििरर्पत्र - अ 

भाषा सांर्ालनालय 

अ.क्र. पि शानररीक क्षमता अपांगाांर्ा प्रिगण 

1 निभागीय सहायक भाषा सांर्ालक / सहायक 

भाषा सांर्ालक (अनुिाि ि शब्िािली), गट-

ब (राजपनत्रत) 

S.RW.SE.MW.C OL.OA.BL.HH 

2 सहायक भाषा सांर्ालक (प्रनशक्षर् ि 

आस्थापना) , गट-ब (राजपनत्रत) 

S.RW.SE.MW.C OL.OA.BL.HH 

3 भाषा अनिकारी (हहिी),  

गट-ब (राजपनत्रत) 

S.SE.RW.C OL.B.LV.HH 

4 उच्र्श्रेर्ी लघुलेखक (मराठी),  

गट-ब (अरापनत्रत) 

S.ST.W.L.MF.SE.RW.H.C OA.OL.BL.OAL.B.LV 

5 अिीक्षक, गट-ब (अरापनत्रत) S.ST.W.SE.RW.H.C OL.OA.BL.OAL.B.LV.HH 

6 पयणिके्षक (मराठी / हहिी),  

गट-ब (अरापनत्रत) 

S.ST.W.SE.RW.H.C OL.BL.OA.OAL.B.LV. HH 

7 अनुिािक (मराठी / हहिी), गट-क S.SE.RW OA.OL.OAL.BL.B.LV.HH 

8 िनरष्ठ नलनपक, गट-क S.ST.W.SE.RW.H.C OL.OA.BL.OAL.B.LV.HH 

9 लघुटांकलेखक, गट-क S.ST.W.L.MF.SE.RW.H.C OA.OL.BL.OAL.B.LV 

10 कननष्ठ ग्रांथपाल, गट-क S.ST.W.SE.RW.H OA.OL.OAL.BL.HH 

11 नलनपक-टांकलेखक, गट-क S.ST.W.MF.SE.RW.H OA.OL.OAL.BL.B.LV.HH 

12 नाईक, गट-ड S.ST.W.BN.MFF.PP. 

L.KC.SE.H.C 

OL.B.LV.HH 

13 नशपाई, गट-ड S.ST.W.BN.MFF.PP. 

L.KC.SE.H.C 

OL.B.LV.HH 

ABBREVIATIONS USED : S=Sitting, ST = Standing, W = Walking, BN = Bending, L = Lifting, KC 
= Kneeling & Croutching, MF = Manipulation by fingers, RW = Reading & Writing, SE = Seeing, 
H = Hearing, C=Communication, OA = One Arm, OL = One Leg, L = Both Leg, OAL = One Arm 
and One Leg, B = Blind, LV = Low Vision, HH = Hearing Impaired, PP = Pulling & Pushing, MW= 
Muscular weakness. 
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नििरर्पत्र - ब 

महाराष्र राज्य सानहत्य आनर् सांस्कृती मांडळ 

अ.क्र. पि शानररीक क्षमता अपांगाांर्ा प्रिगण 

1 सनर्ि, गट-अ S.ST.C.W.RW.SE.MF BL.OAL.OL.OA.B.LV.HH 

2 अिीक्षक, गट-ब (अराजपनत्रत) S.ST.W.SE.RW.H.C OL.OA.BL.OAL.B.LV.HH 

3 प्रपाठक, गट-ब (अराजपनत्रत) S.ST.MF.SE.RW.H.C OL.OA.BL.B.LV.HH 

4 उच्र्श्रेर्ी लघुलेखक,  

गट-ब (अराजपनत्रत) 

S.ST.W.L.MF.SE.RW.H.C OA.OL.BL.OAL.B.LV 

5 ननम्नश्रेर्ी लघुलेखक,  

गट-ब (अराजपनत्रत) 

S.ST.W.L.MF.SE.RW.H.C OA.OL.BL.OAL.B.LV 

6 िनरष्ठ नलनपक, गट-क S.ST.W.SE.RW.H.C OL.OA.BL.OAL.B.LV.HH 

7 ग्रांथालयीन सहायक, गट-क S.ST.W.SE.RW.H OA.OL.OAL.BL.HH 

8 नलनपक-टांकलेखक, गट-क S.ST.W.MF.SE.RW.H OA.OL.OAL.BL.B.LV.HH 

9 नशपाई, गट-ड S.ST.W.BN.MFF.PP.L.KC.SE.H.C OL.B.LV.HH 

 

ABBREVIATIONS USED : S=Sitting, ST = Standing, W = Walking, BN = Bending, L = Lifting, KC 
= Kneeling & Croutching, MF = Manipulation by fingers, RW = Reading & Writing, SE = Seeing, 
H = Hearing, C=Communication, OA = One Arm, OL = One Leg, L = Both Leg, OAL = One Arm 
and One Leg, B = Blind, LV = Low Vision, HH = Hearing Impaired, PP = Pulling & Pushing, MW= 
Muscular weakness. 
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नििरर्पत्र - क 

महाराष्र राज्य मराठी निश्वकोश ननर्ममती मांडळ मांडळ 

अ.क्र. पि शानररीक क्षमता अपांगाांर्ा प्रिगण 

1 सनर्ि, गट-अ  S.ST.C.W.RW.SE.MF BL.OAL.OL.OA.B.LV.HH 

2 सहायक सनर्ि,  

गट-ब (राजपनत्रत) 

S.ST.C.RW OAL.OL.BL.OA.HH.B.LV 

3 अिीक्षक, गट-ब (अराजपनत्रत) S.ST.W.SE.RW.H.C OL.OA.BL.OAL.B.LV.HH 

4 ननम्नश्रेर्ी लघुलेखक,  

गट-ब (अराजपनत्रत) 

S.ST.W.L.MF.SE.RW.H.C OA.OL.BL.OAL.B.LV 

5 निद्याव्यासांगी सहायक,  

गट-ब (अराजपनत्रत) 

S.ST.W.RW.MF.SE.C OL.BL.LV.OA.OAL.HH 

6 स्िीय सहायक,  

गट-ब (अराजपनत्रत) 

S.ST.W.L.MF.SE.RW.H.C OA.OL.BL.OAL.B.LV 

7 िनरष्ठ नलनपक, गट-क S.ST.W.SE.RW.H.C OL.OA.BL.OAL.B.LV.HH 

8 नलनपक-टांकलेखक, गट-क S.ST.W.MF.SE.RW.H OA.OL.OAL.BL.B.LV.HH 

9 सांपािकीय सहायक, गट-क S.ST.W.RW.MF.SE.C OL.BL.LV.OA.OAL.HH 

10 ग्रांथालयीन सहायक, गट-क S.ST.W.SE.RW.H OA.OL.OAL.BL.HH 

11 नशपाई, गट-ड S.ST.W.BN.MFF.PP.L.KC.SE.H.C OL.B.LV.HH 

  

ABBREVIATIONS USED : S=Sitting, ST = Standing, W = Walking, BN = Bending, L = Lifting, KC 
= Kneeling & Croutching, MF = Manipulation by fingers, RW = Reading & Writing, SE = Seeing, 
H = Hearing, C=Communication, OA = One Arm, OL = One Leg, L = Both Leg, OAL = One Arm 
and One Leg, B = Blind, LV = Low Vision, HH = Hearing Impaired, PP = Pulling & Pushing, MW= 
Muscular weakness. 
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नििरर्पत्र - ड 

राज्य मराठी निकास सांस्था 

अ.क्र. पि शानररीक क्षमता अपांगाांर्ा प्रिगण 

1 िनरष्ठ सांशोिन सहायक, गट-अ S.ST.W.RW.SE.C. OA.OL.B.LV.HH 

2 कननष्ठ सांशोिन सहायक, गट-अ  S.ST.W.RW.SE.C. OA.OL.B.LV.HH 

3 प्रशासकीय अनिकारी, गट-अ S.ST.C.W.RW.SE.MF BL.OAL.OL.OA.B.LV.HH 

4 कायासन अनिकारी,  

गट-ब (राजपनत्रत) 

S.ST.W.RW.SE.C OA.OL.B.LV.HH 

5 ननम्नश्रेर्ी लघुलेखक,  

गट-ब (अराजपनत्रत) 

S.ST.W.L.MF.SE.RW.H.C OA.OL.BL.OAL.B.LV 

6 सहायक, गट-क S.ST.W.SE.RW.H.C  OL.OA.BL.OAL.B.LV. HH 

7 नलनपक-टांकलेखक, गट-क S.ST.W.MF.SE.RW.H OA.OL.OAL.BL.B.LV.HH 

8 रोखपाल, गट-क S.W.MF.SE.RW.H.C  OA.BL.OL.MW 

9 नशपाई, गट-ड S.ST.W.BN.MFF.PP. 

L.KC.SE.H.C 

OL.B.LV.HH 

 

ABBREVIATIONS USED : S=Sitting, ST = Standing, W = Walking, BN = Bending, L = Lifting, KC 
= Kneeling & Croutching, MF = Manipulation by fingers, RW = Reading & Writing, SE = Seeing, 
H = Hearing, C=Communication, OA = One Arm, OL = One Leg, L = Both Leg, OAL = One Arm 
and One Leg, B = Blind, LV = Low Vision, HH = Hearing Impaired, PP = Pulling & Pushing, MW= 
Muscular weakness. 
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