भाषा

संचालनालयातील

अधीक्षक,

गट-ब

(अराजपत्रित) व वत्ररष्ठ त्रलत्रपक, गट-क या पदांचे
सेवाप्रवेश त्रनयमात सुधारणा करणेबाबत.
महाराष्र शासन
मराठी भाषा त्रवभाग,
शासन त्रनणणय क्रमांक : भासंसे-2014/प्र.क्र.146/2014/आस्था-2,
मंिालय, मुंबई - 400 032.
त्रदनांक : 22 माचण, 2017.
शासन त्रनणणय :
भाषा संचालनालयातील अधीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) व वत्ररष्ठ त्रलत्रपक, गट-क या पदांच्या त्रद.26
माचण, 1980 रोजी संत्रवधानाच्या अनुच्छे द-309 अंतगणत प्रत्रसध्द केलेल्या सेवाप्रवेश त्रनयमामध्ये करावयाची
सुधारणा सोबतच्या अत्रधसूचनेत (इंग्रजी व मराठी) दशणत्रवल्याप्रमाणे शासन त्रवत्रहत करीत आहे.
2.

उपरोक्त अत्रधसूचना महाराष्र शासनाच्या असाधारण राजपिात स्वतंित्ररत्या प्रत्रसध्द करण्यात येत

आहे .
3.

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

करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201703221214561133 असा आहे . हा आदेश त्रिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
Digitally signed by

Aparna
Aparna Arvind Gawde
2017.03.23
Arvind Gawde Date:
10:51:42 +05'30'

(अपणा अ.गाविे )
उप सत्रचव, महाराष्र शासन.
प्रत्रत,
मा.राज्यपाल यांचे सत्रचव, मुंबई.
मा.मुख्यमंिी यांचे प्रधान सत्रचव, मुंबई.
मा.राज्यपाल यांचे पत्ररवार प्रबंधक, मुंबई.
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्र-1 / 2, मुंबई / नागपूर.
सवण मंिी / राज्यमंिी यांचे खाजगी सत्रचव, मंिालय, मुंबई.
मुख्य सत्रचव, महाराष्र राज्य, मंिालय, मुंबई.
सवण अपर मुख्य सत्रचव / प्रधान सत्रचव / सत्रचव, मंिालय, मुंबई.
सत्रचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पिाने).
सह सत्रचव, सामान्य प्रशासन त्रवभाग (सेवा), मंिालय, मुंबई.
सह सत्रचव, त्रवधी व न्याय त्रवभाग, मंिालय, मुंबई.
अत्रधदान व लेखा अत्रधकारी, मुंबई,
त्रनवासी लेखा परीक्षा अत्रधकारी, मुंबई,
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई (पिाने).
भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मुंबई.
त्रनवि नस्ती.

अधिसूचना
मराठी भाषा धिभाग,
मादाम कामा रोड,
हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
धदनांक : 22 माचच, 2017

भारताचे संविधान

क्रमांक :- भासंस-े 2014/प्र.क्र.146/2014/आस्था-2 .- भारताच्या संधििानाच्या अनुच्छे द 309

च्या परं तक
ु ाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा िापर करुन आधि त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या
सिच धिद्यमान धनयम, आदेश ककिा अनुदेश यांचे अधिक्रमि करुन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे,
महाराष्ट्र शासनाच्या, मराठी भाषा विभागाच्या अविपत्याखालील भाषा संचालनालयामिील अिीक्षक,
गट-ब (अराजपधत्रत) ि िधरष्ट्ठ धलधपक, गट-क पदाांच्या सेिाप्रिेशाचे विवनयमन करणारे पुढील धनयम
करीत आहे त, ते असे :(1)

या धनयमांस, मराठी भाषा धिभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालयातील अिीक्षक, गट-

ब (अराजपधत्रत) ि िधरष्ट्ठ धलधपक, गट-क (सेिाप्रिेश) धनयम, 2017 असे म्हिािे.
(2)

या धनयमांमध्ये सांदभानुसार दु सरा अर्च अपेधक्षत नसेल तर,(क)

"धिभाग" याचा अर्च, शासनाचा मराठी भाषा धिभाग असा आहे ;

(ख)

"संचालनालय"

याचा

अर्च,

शासनाच्या

मराठी भाषा

धिभागाच्या

प्रशासकीय

धनयंत्रणाखालील भाषा संचालनालय असा आहे;
(ग)
(3)

"शासन" याचा अर्च, महाराष्ट्र शासन असा आहे.

सांचालनालयामिील अिीक्षक पदािरील वनयुक्ती, सांचालनालयामिील िधरष्ट्ठ धलधपक हे पद

िारि करिाऱ्या ि या पदािर धकमान तीन िषे धनयधमत सेिा पूिच केलेल्या व्यक्तींमिून ज्येष्ट्ठता अधिन
पात्रता या धनकषािर, योग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल.
(4)

सांचालनालयामिील िधरष्ट्ठ धलधपक पदािरील वनयुक्ती, संचालनालयामिील धलधपक-

टं कलेखक हे पद िारि करिाऱ्या ि या पदािर धकमान तीन िषे इतकी धनयधमत सेिा पूिच केलेल्या
व्यक्तींमिून ज्येष्ट्ठता अधिन पात्रता या धनकषािर योग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल.
(5)

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

करे ल असे प्रधशक्षि यशस्िीधरत्या पूिच करिे आिश्यक राहील.
(6)

वनयम 3 ि 4 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीस, त्याबाबतीत केलेल्या

धनयमानुसार मराठी ि हहदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीिच केलेली नसेल ककिा परीक्षा उत्तीिच होण्यापासून
सूट धमळालेली नसेल तर, त्याला सदर परीक्षा उत्तीणण होणे आिश्यक राहील.

(7)

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

ि तांत्रज्ञान सांचालनालयाकडू न िेळोिेळी विवहत केलेले "सांगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र" िारण
करणे आिश्यक राहील.
(8)

वनयम 3 ि 4 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर धनयुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यात

कोठे ही बदली करण्यास पात्र राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Aparna
Arvind
Gawde

Digitally signed
by Aparna Arvind
Gawde
Date: 2017.03.23
10:49:05 +05'30'

(अपिा अ.गािडे )
शासनाचे 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-2014/C.R.146/2014/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 posts of Superintendent,
Group B (Non-Gazetted) and Senior Clerk, 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 Superintendent, Group B (Non-

Gazetted) and Senior Clerk, 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) “Department” means the Marathi Language Department of
Government;
(b) “Directorate” means the Directorate of Languages under the
administrative control of Marathi Language Department of
the Government;
(c) “Government” means the Government of Maharashtra.

3.

Appointment to the post of Superintendent in the Directorate

shall be made by promotion on the basis of seniority subject to fitness
from amongst the persons holding the post of Senior Clerk in the
Directorate having not less than three years regular service on that
post.
4.

Appointment to the post of Senior Clerk in the Directorate shall

be made by promotion on the basis of seniority subject to fitness from

amongst the persons holding the post of Clerk-Typist in the Directorate
having not less than three years regular service on that post.
5.

A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4 shall

be required to successfully complete the training as may be prescribed
by the Government, from time to time.
6.

A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4 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.
7.

A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4

should possess a Certificate in Computer Operation as prescribed by
the

Directorate

of

Information

Technology,

Government

of

Maharashtra, from time to time.
8.

A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4 shall

be liable for transfer anywhere in the State of Maharashtra.

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

Aparna
Arvind
Gawde

Digitally signed by
Aparna Arvind
Gawde
Date: 2017.03.23
10:47:58 +05'30'

(Aparna A. Gawde)
Deputy Secretary to Government.

