
भाषा संचालनालयातील कननष्ठ गं्रथपाल, गट-क 
या पदांचे सेवाप्रवशे ननयमात सुधारणा करणेबाबत. 

 
महाराष्र शासन 

मराठी भाषा नवभाग, 
शासन ननणणय क्रमांक : भाससंे-2016/प्र.क्र.105/2016/आस्था-2, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
नदनांक :   22 माचण, 2017. 

 
शासन ननणणय : 
 
 भाषा सचंालनालयातील कननष्ठ गं्रथपाल, गट-क या पदांच्या नद.2 माचण, 1998 रोजी संनवधानाच्या 

अनुच्छेद-309 अंतगणत प्रनसध्द केलेल्या सेवाप्रवशे ननयमामध्ये करावयाची सुधारणा सोबतच्या अनधसूचनेत 

(इंग्रजी व मराठी) दशणनवल्याप्रमाणे शासन नवनहत करीत आहे. 

2. उपरोक्त अनधसूचना महाराष्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात स्वतंत्रनरत्या प्रनसध्द करण्यात येत 

आहे. 

3. सदर शासन ननणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं 201703221214449733 असा आहे. हा आदेश निजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
  
        (अपणा अ.गाविे) 
            उप  सनचव, महाराष्र शासन. 
प्रनत, 

मा.राज्यपाल यांच ेसनचव, मंुबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सनचव, मंुबई. 
मा.राज्यपाल यांच ेपनरवार प्रबंधक, मंुबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्र-1 / 2, मंुबई / नागपूर. 
सवण मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
मुख्य सनचव, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
सवण अपर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
सनचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मंुबई, (पत्राने). 
सह सनचव, सामान्य प्रशासन नवभाग (सेवा), मंत्रालय, मंुबई. 
सह सनचव, नवधी व न्याय नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
अनधदान व लेखा अनधकारी, मंुबई, 
ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई, 
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मंुबई (पत्राने). 
भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मंुबई.  
ननवि नस्ती. 

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


अधिसचूना 
               मराठी भाषा धिभाग, 

     मादाम कामा रोड, 
     हुतात्मा राजगुरु चौक, 

                                                                                                                        मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
     धदनांक : 22 माचच, 207..    

 
    

क्रमांक :- भासंस-े2016/प्र.क्र.105/2016/आस्था-2 .-  भारताच्या संधििानाच्या अनुच्छेद 309 

च्या परंतकुाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा िापर करुन आधि त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या 

सिच धिद्यमान धनयम, आदेश ककिा अनुदेश यांच े अधिक्रमि करुन, महाराष्ट्राच े राज्यपाल, याद्वारे, 

महाराष्ट्र शासनाच्या, मराठी भाषा विभागाच्या अविपत्याखालील भाषा संचालनालयामिील कधनष्ट्ठ 

गं्रथपाल, गट-क पदाच ेसेिाप्रिशेाच ेविवनयमन करणारे पढुील धनयम करीत आहेत :- 

(7)  या धनयमासं, मराठी भाषा धिभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालयातील कधनष्ट्ठ 

गं्रथपाल, गट-क (सेिाप्रिशे) धनयम, 2017 अस ेम्हिाि.े  

(2) या धनयमांमध्ये संदभानुसार दुसरा अथच अपेधित नसेल तर,- 

(क) "पदिी" याचा अथच, सांधिधिक धिद्यापीठाची पदिी असा आहे; 

(ख) "धिभाग" याचा अथच, शासनाचा मराठी भाषा धिभाग असा आहे; 

(ग) "पदधिका" याचा अथच, सांधिधिक धिद्यापीठाची पदधिका असा आहे; 

(घ) "संचालनालय" याचा अथच, शासनाच्या मराठी भाषा धिभागाच्या प्रशासकीय 

धनयंत्रणाखालील भाषा संचालनालय असा आहे; 

(च) “उच्च माध्यधमक शालान्त प्रमािपत्र परीिा” याचा अथच, महाराष्ट्र माध्यधमक ि उच्च 

माध्यधमक धशिा मंडळ अधिधनयम, 7965 (7965 चा महा.47) अन्िये प्रस्थाधपत 

केलेल्या धिभागीय मंडळाने धनयंधत्रत केलेली उच्च माध्यधमक शालान्त प्रमािपत्र परीिा 

आधि यामध्ये या परीिसे समकि म्हिनू घोधषत केलेल्या इतर परीिा अंतभूचत आहेत; 

(छ) "शासन" याचा अथच, महाराष्ट्र शासन असा आहे;  

(ज) "धनिड सधमती" याचा अथच, या पदािर धनयकु्तीसाठी संचालनालयामार्च त गठीत 

केलेली सधमती.  

(3) संचालनालयामिील कधनष्ट्ठ गं्रथपाल, गट-क पदािरील वनयुक्ती, पढुील अटी पणूण करणाऱ्या 

उमेदिारांमिून नामवनदेशनाने करण्यात येईल-  

(एक)  ज्याच,े िय अडतीस िषापके्षा अविक नाही: 

भारताचे संविधान 



परंत,ु आिीपासनू शासकीय सेिते कायणरत असलेल्या उमेदिारांच्या बाबतीत 

कमाल ियोमयादा पाच िषांपयंत वशविल करण्यात येईल. शासन सेितेील मागासिगीय 

कमचचाऱयानंा 5 िषे धशधथलतेची सिलत ते शासन कमचचारी ककिा मागासिगच म्हिनू 

त्यापीकी केिळ ाकाच कारिाकधरता उपलध ि राहील; 

(दोन)  ज्यांनी, उच्च माध्यधमक शालांत प्रमािपत्र परीिा उत्तीिच केली आहे; आधि    

(तीन) ज्यांनी, गं्रथालय शास्त्र या धिषयातील पदधिका ककिा पदिी िारि केली आहे.   

 (4) सदर पदािर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीस, शासन िळेोिळेी धिधहत करेल असे प्रधशिि 

यशस्िीधरत्या पिूच करिे आिश्यक राहील. 

(5) सदर पदािर वनयकु्त केलेल्या व्यक्तीस, त्याबाबतीत केलेल्या धनयमानुसार मराठी ि हहदी भाषा 

परीिा अगोदरच उत्तीिच केलेली नसेल ककिा परीिा उत्तीिच होण्यापासून सूट धमळालेली नसेल तर, 

त्याला सदर परीक्षा उत्तीणण होणे आिश्यक राहील. 

(6) सदर पदािर वनयकु्त केलेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या मावहती ि तंत्रज्ञान 

संचालनालयाकडून िळेोिळेी विवहत केलेले "संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र" िारण करणे 

आिश्यक राहील. 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 

 
(अपिा अ.गािडे) 

शासनाच ेउप सधचि 
 



NOTIFICATION   
 

Marathi Language Department, 
Madam Cama Road,  

Hutatma Rajguru Chowk,  
Mantralaya, Mumbai 400 032. 

Dated the 22 March, 2017. 
  

Constitution 

of India. 
          No.DLR-2016/C.R.105/2016/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 Junior Librarian, 

Group C in the Directorate of Languages under the Marathi Language 

Department of the Government of Maharashtra, namely:-  

 
 1. These rules may be called the Junior Librarian, Group C, in the 

Directorate of Languages under the Marathi Language Department 

(Recruitment) Rules, 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

2.        In these rules, unless the context otherwise requires,- 

          (a) “Degree” means a degree of a statutory University; 

          (b) “Department” means the Marathi Language Department of  

              Government; 

          (c) “Diploma” means a diploma of a statutory University; 

          (d) “Directorate” means the Directorate of Languages under the  

               administrative control of Marathi Language Department of  

               the Government; 

          (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) “Selection Committee” means the Committee constituted by 



the Directorate for recruitment to the post.   

  

3. Appointment to the post of Junior Librarian, Group C, in the 

Directorate shall be made by nomination from amongst the candidates 

who, -  

(i) are not more than thirty-eight years of age:  

Provided that, the upper age limit may be relaxed 

upto five years in case of candidates already in the 

Government Service. In case of persons of backward 

category who are already in Government service can get 

relaxation of five years either as Government servant or 

backward category candidate;   

(ii) have passed Higher Secondary School Certificate 

Examination; and 

(iii) possess a diploma or degree in Library science. 

 
 
 

 

4.      A person appointed to the post shall be required to complete the 

training successfully prescribed by the Government, from time to time. 

 

 5. A person appointed to the post shall be required to pass 

examination in Marathi and Hindi languages according to the rules 

made in that behalf, unless he has already passed or has been 

exempted from passing those examinations. 

 

 6. A person appointed to the post 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 A. Gawde) 
                                              Deputy Secretary to Government.  
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