
 महाराष्ट्र शासन 
  मराठी भाषा विभाग 

शासन आदेश क्रमाांक : सांकीर्ण-2017/प्र.क्र. 52 /आस्था-1 
निीन प्रशासन भिन, आठिा मजला, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 
 मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 

वदनाांक :- 16/6/2017. 

िाचा -  
1) शासन अविसचूना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआव्ही 2004/प्र.क्र.15/04/12, वदनाांक 

25.05.2006 
2) शासन अविसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. पीओडी - 1007/प्र.क्र.9/18 (र. ि का.), वदनाांक 

14.11.2013 
3) शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सांवकर्ण - 2012/प्र.क्र.54(र. ि का.), वदनाांक 

11.08.2014 
4) शासन कायालयीन आदेश  क्रमाांक : सांकीर्ण-2014/प्र.क्र. 155 /आस्था-1, वदनाांक 30.06.2015. 

 
                                 कायालयीन आदेश 
 
सांदभण क्र. 1 अन्िय ेमहाराष्ट्र शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदलयाांच ेविवनयमन आवर् शासकीय कतणव्ये 

पार पाडताना  होर्ाऱया विलांबास प्रवतबांि अविवनयम, 2005,  वदनाांक 25.05.2006 च्या अविसूचनेद्वारे 

सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रवसध्द करण्यात आला आहे. तसेच सदर अविवनयमाांतगणत महाराष्ट्र 

शासकीय कतणव्ये पार पाडताना होर्ाऱया विलांबास प्रवतबांि वनयम, 2013 वदनाांक 14.11.2013 रोजी 

प्रवसध्द करण्यात आला  आहे.  सदर अविवनयमाच्या कलम 9 ि (1) ि (2) अन्िये प्रत्येक विभाग प्रमुख 

/कायालय प्रमुख याांनी त्याांना दुय्यम अविकाऱयाांस अांवतम वनर्णय घेण्यासाठी शक्ती प्रदान कराियाच्या 

आहेत. तसेच सांदभण क्र. 2 िरील आदेशान्िये विभागाशी / कायालयाशी सांबांवित सिण बाबींिर अांवतम 

वनर्णय घेण्याच्या दृष्ट्टीने प्रकररे् सादर करण्या-या अविकाऱयाांचे तीन स्तर वनवित करण्याचे वनदेश 

देण्यात आले आहेत. त्या अनुषांगाने या विभागातील सिण कायासनाांशी सांबांवित विषयाच्या बाबतीत सांदभण 

क्र. 4 येथील कायालयीन आदेशान्िये वनवित केलेले सादरीकरर्ाचे तीनस्तर  वनवित करण्यात आले 
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पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

होते. सदर वदनाांक 30/06/2015 चा आदेश  अविक्रवमत करून या आदेशान्िये सुिारीत सादरीकरर्ाच े

सोबतच्या तक्त्यात दशणविलयाप्रमारे् वनर्णय घेण्यासाठी तीन स्तर वनवित करण्यात येत आहेत. तथावप,  

िवरष्ट्ठ  अविकाऱयाांचे वनदेश असलयास ककिा काही विवशष्ट्ट अपिादात्मक प्रकरर्ी आिश्यकता 

भासलयास प्रकरर्परत्ि ेत्यामध्ये योग्य तो बदल करण्यात येईल तसेच िोरर्ात्मक बाबींच्या प्रकरर्ात 

वदनाांक 11.08.2014 च्या पवरपत्रकात नमूद केलयानुसार सादरीकरर्ाच े तीनपेक्षा अविक स्तर 

असतील. 

 
सदर आदेश महाराष्ट्र शासनारच्या  www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक  201706161326024733 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

     (हषणििणन तु. जािि) 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1. अ.मु.सवचि (प्र.सु ि र.का), सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
2. प्रिान सवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
3. उप सवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4. सिण अिर सवचि/सिण कक्ष अविकारी, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
5. वनिड नस्ती. 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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(मराठी भाषा विभाग, कार्यालयीर्यीआ ेश क रमामा क-स कीर्ण-2017/प्र.रमा.52/ेस्था-1, वशआा क 16/06/2017 च  जोडपत्र) 

 

महाराष्ट्र कासकीर्य कमणचाऱर्या च्र्या बशलर्या च  विवआर्यम ेवर् कासकीर्य कर्णव्र्य  पार पाडर्ा आा होर्ाऱर्या विलयी बास प्रवर्ब ध अवधवआर्यम, 2005 मधीलयी कलयीम 9 (1) ि 
(2) अ र्गणर् कार्यासआा की स ब वधर् बाबींिर अ वर्म वआर्णर्य घ ण्र्याच्र्या शषृ्ट्टीआ   प्रकरर्  साशर करर्ाऱर्या च  र्ीआ स्र्र वआधावरर् करर् . 

 

अ.
रमा. 

कार्यासआ विषर्य स्र्र वआर्णर्य 
घ ण्र्यास 
सक्षम 
प्रावधकारी 

ेश क/प्रमार्पत्र 
वआगणवमर् 
करण्र्यास सक्षम 
अवधकारी 

   प्रथम विर्ीर्य र्रृ्ीर्य   

1  2 3 4 5 6 7 

1 ेस्थापआा-1 गट ‘अ’ व गट ‘ब’, गट ‘ब’ (अराजपत्रित) , गट ‘क’ व गट ‘ड’ 
संवगातील कर्मचा-यांना  पदस्थापना व बदल्या.  

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव /अवर 
सत्रचव 

2  गट ‘क’ व गट ‘ड’ अनकंुपा तत्वावरील त्रनयकु्ती संबंधातील प्रकरणे/ 
अनकंुपा यादी ठेवणे. 

कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

3  गट ‘क’  (वाहनचालक) व गट ‘ड’  र्धील पदांवर सरळसेवेने भरती. अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

4  चतथुमश्रेणी कर्मचा-यांच्या  पदोन्नती संबंधातील बाबी.  अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

5  सेवांतगमत आश्वात्रसत प्रगती योजनेनसुार वत्ररष्ठ पदाची वेतनश्रेणी 
र्ंजरू करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

6  त्रवभागीय परीक्षा, एतदथम र्राठी र्ंडळाची र्राठी/हहदी भाषा परीक्षा, 
संगणक अहमता परीक्षा प्रर्ाणपि सादर करण्यातनू सटू देणे/वेतनवाढ 
रोखणे/र्कु्त करणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

7  नार्त्रनदेत्रित गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ संवगातील पदावर त्रनयकु्तीसाठी 
त्रिफारस झालेल्या उर्ेदवारांची पवूम चात्ररि पडताळणी, जात प्रर्ाणपि 
पडताळणी, खलु्या प्रवगातील र्त्रहला उर्ेदवार उन्नत व प्रगत गटात 

कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 
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र्ोडत नसल्याबाबत प्रर्ाणपि, अपंग उर्ेदवारांचे अपंगत्वाबाबतचे 
प्रर्ाणपि.  

8  अवैध जात प्रर्ाणपि / जाती प्रर्ाणपिासंदभात कायमवाही. कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

9  त्रवभागातील अत्रधकारी/कर्मचारी यांची अन्य िासकीय कायालयात व 
र्ंिी आस्थापनेवरील प्रत्रतत्रनयकु्ती  व प्रत्यावतमन. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

10  त्रवभागातील अत्रधकारी/कर्मचा-यांची त्रवभागीय चौकिी / त्रनलंबन 
प्रकरणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

11  अत्रधकारी/कर्मचारी यांच्या स्वेच्छा सेवात्रनवतृ्तीस र्ंजरूी  देणे / 
राजीनार्ा र्ंजरूीबाबत त्रनणमयाबाबतची कायमवाही. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

12  अत्रधकारी/कर्मचारी यांची सेवात्रनवतृ्ती व तद्नषंुत्रगक बाबी. कक्ष अत्रधकारी/अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

13  अत्रधकारी/कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय खचाच्या प्रत्रतपतूीची प्रकरणे / 
वैद्यत्रकय सवलतीची प्रकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

14  अ) गट ‘अ’ व गट ‘ब’ संवगातील अत्रधकारी यांची 30 वषाच्या 
अहमताकारी सेवेनंतर हकवा वयाच्या 50/55 व्या वषानंतर िासन 
सेवेत राहण्याची पािता आजर्ावणे. र्दुतपवूम सेवात्रनवतृ्तीच्या 
नोटीसी त्रवरूध्द सादर केलेल्या अत्रभवेदनावर कायमवाही करणे 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी / 
राज्यर्ंिी 

उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

ब)  गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवगातील अत्रधकारी यांची 30 वषाच्या 
अहमताकारी सेवेनंतर हकवा वयाच्या 50/55 व्या वषानंतर िासन 
सेवेत राहण्याची पािता आजर्ावणे. र्दुतपवूम सेवात्रनवतृ्तीच्या 
नोटीसी त्रवरूध्द सादर केलेल्या अत्रभवेदनावर कायमवाही करणे 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

15  गोपत्रनय अहवालातील प्रत्रतकूल  िे-यावरील अत्रभवेदनावर त्रनणमय 
घेणे 

     

अ) गट ‘अ’  व गट ‘ब’ राजपत्रित अत्रधकारी अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

ब) गट ‘ब’ (अराजपत्रित) आत्रण गट ‘क’ व गट ‘ड’ र्धील कर्मचारी  कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 
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16  गोपनीय अहवालाची प्रत संबंधीत अत्रधकारी/कर्मचारी यांना देणे व 
गोपनीय अहवाल जतन करणे 

सहाय्यक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

- अवर सत्रचव कक्ष 
अत्रधकारी/अवर 
सत्रचव 

17  अत्रधकारी /कर्मचारी यांचे परदेि प्रत्रिक्षण अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

18  अत्रिर् र्ंजरू करणे (घरबांधणी/भत्रवष्य त्रनवाह  त्रनधी/र्ोटार/र्ोटार 
सायकल/संगणक) इ. 

कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

19  त्रवभागात नवीन पदे त्रनर्ाण करणे / अस्थायी पदे पढेु चाल ू ठेवणे, 
स्थायीकरणाचे प्रस्ताव सादर करणे. 

 
अवर सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

20  ठेव संलग्न त्रवर्ा योजना. कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

21  त्रवभागातील अत्रधकारी/कर्मचारी यांना ओळखपि देणे तसेच 
िासकीय कार्ात्रनत्रर्त्त खाजगी व्यक्तींना तात्परुते र्ंिालय प्रवेिपि 
देणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

22  र्राठी भाषा त्रवभागातील अत्रधकारी / कायासने यांनी िासकीय 
कार्काजासंबंधात केलेल्या खचाची - िासकीय पत्ररवहन 
सेवा/र्ंिालय उपहारगहृ/इंधन/त्रकरकोळ खचाची प्रत्रतपतूी/टकॅ्सी 
प्रवास खचम/भत्रवष्यत्रनवाह त्रनधी खातेपिकासाठी पवूमर्तु्रित कागदाची 
खरेदी इ.संदभातील देयके अदा करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

23  त्रवभागातील अत्रधकाऱयांना वतृ्तपिे, त्रनयतकात्रलके व प्रकािने 
परुत्रवण्याबाबत. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

24  त्रवभागाचे संकेतस्थळ. सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

25  ई-गव्हनमन्स. कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

26  र्राठी भाषा त्रवभागाची  त्रवषयसचूी तयार करणे. अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव /अवर 
सत्रचव 

27  राजपत्रित अत्रधकारी यांचे देिांतगमत प्रत्रिक्षण कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 
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28  कर्मचारी यांचे देिांतगमत प्रत्रिक्षण सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

29  त्रवभागातील अत्रधकारी/कर्मचारी यांना पारपि व व्व्हसा या करीता     
ना-हरकत प्रर्ाणपि देणे 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

30  नागपरू अत्रधवेिनासाठी अत्रधकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा उपलब्ध 
करून देणे 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

31  आगावू वेतनवाढी र्ंजरू करणे/आस्थापना र्ंडळाकडे त्रिफारस 
करण्यासाठी उप सत्रचव, अवर सत्रचव, वत्ररष्ठ स्वीय सहायक, कक्ष 
अत्रधकारी व त्रनवडश्रेणी लघलेुखक यांची र्ात्रहती सा. प्र. त्रवभागास 
कळत्रवणे 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

32  गट ‘ब’ (अराजपत्रित) आत्रण गट ‘क’ व गट ‘ड’ र्धील कर्मचा-यांना 
आगाऊ  वेतनवाढ र्ंजरू करणे / आस्थापना र्ंडळाकडे त्रिफारस 
करणे 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

33  सेवाप्रवेिोत्तर परीक्षा / त्रवभागीय परीक्षेसाठी अत्रधकारी  /कर्मचारी 
यांची त्रिफारस करणे  

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

34  सा. प्र. त्रव. कायासन-14,14-अ, 14-ब च्या आदेिानसुार तदथम 
पदोन्नतीस र्दुतवाढ देणे 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

35  सवम संवगातील वेतन त्रनव्श्चतीबाबतची प्रकरणे कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

36  सेवेतील खंड क्षर्ात्रपत करणे/सेवा जोडून देणे कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

37  स्थात्रनक लाभ प्रर्ाणपि (स्थायीत्व प्रर्ाणपि) देण्याच्या अटी व 
िथींची पतूमता करणा-यांना र्ंजरूी देणे.  

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

38  अत्रधकारी/कर्मचारी यांच्याकडे अत्रतत्ररक्त कायमभार सोपत्रवणे  त्रविेष 
वेतनास र्ंजरूी देणे 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

39  संबंत्रधत प्रात्रधका-यांच्या पवूम र्ंजरूीच्या त्रिफारिी प्रर्ाणे रजा 
र्ंजरूीबाबत 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 
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40  स्विार्  / रजा प्रवास सवलत र्ंजरूी, स्विार् घोत्रषत करणे कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

41  त्रविेष असाधारण रजा/असाधारण रजा र्ंजरू करणे कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

42  सेवात्रनवतृ्तीच्या त्रदविी त्रिल्लक असलेल्या रजेच्या रोखीकरणास  
परवानगी देणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

43  र्ंिालय त्रनयंिण कक्ष, स्पधा परीक्षा, त्रनवडणकूा इत्यादीसाठी 
अत्रधकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा उपलब्ध करून देणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

44  सह सत्रचव, उप सत्रचव, वत्ररष्ठ स्वीय सहायक, कक्ष अत्रधकारी व 
त्रनवडश्रेणी लघलेुखक, सहायक, उच्च/त्रनम्र् श्रेणी लघुलेखक, 
त्रलत्रपक/लघटंुकलेखक यांची ज्येष्ठतासचूी तयार करण्यासाठी तसेच 
त्रनवडसचूी तयार करण्यासाठी र्ात्रहती सा. प्र. त्रवभागास पाठत्रवणे  

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

45  वाहन चालक, त्रिपाई/नाईक/हवालदार यांची ज्येष्ठतासचूी व 
त्रनवडसचूी तयार करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

46  जन्र्तारीखेच्या नोंदीत बदल करण्याबाबत 

 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

47  र्ानवी त्रदनांकाबाबतची प्रकरणे कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

48  राज्य गट त्रवर्ा योजनेचा सभासद करून घेणे कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

49  िासकीय कर्मचा-यास सेवात्रनवतृ्तीनंतर िासन सेवेत पनुर्ननयकु्ती 
देणे/करार पद्धतीने  नेर्णकूा देणे 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

50  त्रवत्रहत कार्ासाठी करारपद्धतीने त्रनयकु्ती करणेबाबत. अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

51  सेवात्रनवतृ्तीनंतर नोकरी/धंदा करण्यास परवानगी देणे अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

52  अत्रधकारी/कर्मचारी यांना िासकीय त्रनवासी जागा त्रर्ळणेबाबतची 
प्रकरणे 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 
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53  कायासनािी संबंधीत त्रवषयाबाबतचे त्रवधीर्ंडळ कार्काज अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव / 
र्ा. राज्यर्ंिी / 
र्ा. र्ंिी 

उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

54  कायासनािी संबंधीत त्रवषयाबाबतचे न्यायालयीन  कार्काज अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

55  र्ात्रहतीचा अत्रधकार अत्रधत्रनयर् 2005 अन्वये र्ात्रहतीच्या 
अत्रधकाराखालील प्रकरणे 

सहायक तथा 
सहायक जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी / कक्ष 
अत्रधकारी तथा जन 
र्ात्रहती अत्रधकारी 

- - कक्ष 
अत्रधकारी तथा 
जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी 

कक्ष अत्रधकारी 
तथा जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी 

56  र्ात्रहतीचा अत्रधकार अत्रधत्रनयर् 2005 अन्वये र्ात्रहतीच्या 
अत्रधकाराखालील अत्रपल प्रकरणे 

अवर सत्रचव तथा 
अत्रपलीय अत्रधकारी 

- - अवर सत्रचव 
तथा अत्रपलीय 
अत्रधकारी 

अवर सत्रचव तथा 
अत्रपलीय 
अत्रधकारी 

57  सार्ान्य प्रिासन त्रवभागास आस्थापना त्रवषयक 
र्ात्रसक/िैर्ात्रसक/सहार्ाही/वार्नषक अहवाल सादर करणे. 

कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

58  नागरीकांची सनद कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

59  आहरण व त्रनयंिण अत्रधकारी यांची त्रनयकु्ती करणे कक्ष अत्रधकारी   अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

60  र्त्ता व दात्रयत्व त्रववरणपि कक्ष अत्रधकारी   अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

61  र्ात्रहती अत्रधकार अत्रधत्रनयर् 2005 अंतगमत राज्य र्ात्रहती आयकु्त 
यांना र्ात्रसक/वार्नषक अहवाल सादर करणे. 

कक्ष अत्रधकारी   अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

62  KRA त्रवषयक र्ात्रहती सादर करणे. कक्ष अत्रधकारी   अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

1 ेस्थापआा-2 र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयांतील  
गट-अ व गट-ब र्धील अत्रधका-यांची नार्त्रनदेिनाने त्रनयकु्ती, 
र्ागणीपि  पाठत्रवणे आत्रण त्रिफारिीनसुार त्रनयकु्त्या देणे.   

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 
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2  र्हाराष्र लोकसेवा आयोगाकडून गट-अ व गट-ब र्धील पदांसाठी 
आयोगाने त्रिफारस केलेल्या उर्ेदवारांची वैद्यकीय तपासणी, पवूम 
चात्ररत्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

3  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयांतील 
क्षेिीय कायालयातील गट-क र्धील कर्मचा-यांच्या 
त्रनयकु्तीसंदभातील बाब. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

4  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयांतील    
गट-अ व गट-ब र्धील अत्रधकाऱयांची पदोन्नतीने नेर्णकूीसाठी 
त्रनवडसचूी तयार करणे.  

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी  उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

5  गट-अ व ब र्धील  पदोन्नत्यांना र्हाराष्र लोकसेवा आयोगाची 
र्ान्यता घेणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

6  क्षेिीय कायालयातील गट-अ व गट-ब तसेच गट-क र्धील अनवुादक 
यांच्या सरळसेवेची व पदोन्नतीची आरक्षण तपासणी / हबद ूनार्ावली 
सार्ान्य प्रिासन त्रवभागार्ाफम त तपासनू घेणे तसेच ऑनलाईन 
हबदनूार्ावली तयार करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

7.  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयातील गट-
अ व गट-ब र्धील अत्रधका-यांची सेवांतगमत आश्वात्रसत 
योजनेसंदभातील प्रकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

8.  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयातील  
अत्रधकारी / कर्मचाऱयांची र्ानीव त्रदनांकाबाबतची प्रकरणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

9.  क्षेिीय कायालयातील गट-अ ते गट-क र्धील पदांचे सेवाप्रवेि त्रनयर् 
अत्रधसतू्रचत करण्याची कायमवाही करणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा.र्ंिी 
र्ा.र्खु्यर्ंिी 
र्ा.राज्यपाल 

उप सत्रचव 

10.  न्यायालयीन प्रकरणे अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

11.  क्षेिीय कायालयातील कायालय प्रर्खुांच्या रजा र्ंजरूीबाबतची तसेच 
रजा प्रवास सवलत / र्हाराष्र दिमन रजा प्रवास सवलत 
र्ंजरूीबाबतची कायमवाही. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव उप सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

12.  क्षेिीय कायालयातील गट-अ व गट-ब र्धील कर्मचाऱयांची 
त्रनयतकात्रलक बदली / त्रवनंती बदल्यांबाबतची कायमवाही. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी उप सत्रचव 
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13.  क्षेिीय कायालयातील गट-क र्धील कर्मचाऱयांच्या त्रविेष बाब त्रवनंती 
बदलीबाबतची कायमवाही.  

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

14.  क्षेिीय कायालयातील गट-अ व गट-ब च्या अत्रधकाऱयांची 
ज्येष्ठतासचूी प्रत्रसद्ध करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

15.  क्षेिीय कायालयातील अत्रधकारी / कर्मचाऱयांची सेवाप्रवेिोत्तर परीक्षा 
/ त्रवभागीय परीक्षेसंदभात कायमवाही करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

16.  क्षेिीय कायालयातील कायालय प्रर्खुांची गोपनीय अहवालासंदभात 
कायमवाही करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

17.  क्षेिीय कायालयातील अत्रधकारी / कर्मचाऱयांची त्रवभागीय 
चौकिीबाबतची प्रकरणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

18.  क्षेिीय कायालयातील अत्रधकारी / कर्मचाऱयांची वैद्यकीय खचाच्या 
प्रत्रतपतूी संदभातील प्रकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

19.  क्षेिीय कायालयातील कायालय प्रर्खुांची भत्रवष्य त्रनवाह त्रनधी / गट 
त्रवर्ा योजना / ठेव संलग्न योजनेसंबंधातील प्रकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

20.  क्षेिीय कायालयातील कायालय प्रर्खुांना पारपिासाठी  व व्हीसासाठी 
ना-हरकत प्रर्ाणपि देणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

21  क्षेिीय कायालयातील अस्थायी पदांना र्दुत देण्याबाबत.   कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

22.  क्षेिीय कायालयातील कायालय प्रर्खुांचे सेवात्रनवतृ्ती/स्वेच्छात्रनवतृ्ती 
वेतनबाबतची प्रकरणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

23.  क्षेिीय कायालयातील अत्रधकारी / कर्मचाऱयांच्या वेतन 
त्रनव्श्चतीबाबतची प्रकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

24.  र्ात्रहतीचा अत्रधकार अत्रधत्रनयर् 2005 अन्वये र्ात्रहतीच्या 
अत्रधकाराखालील प्रकरणे 

सहा. जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी तथा सहा. 
कक्ष अत्रधकारी 

जन 
र्ात्रहती 
अत्रधकारी 
तथा कक्ष 
अत्रधकारी 

- जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी तथा 
कक्ष 
अत्रधकारी 

जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी तथा 
कक्ष अत्रधकारी 

25.  र्ात्रहतीचा अत्रधकार अत्रधत्रनयर् 2005 अन्वये र्ात्रहतीच्या 
अत्रधकाराखालील अत्रपल प्रकरणे 

अवर सत्रचव अवर 
सत्रचव 

 अवर सत्रचव अवर सत्रचव 



 pg. 9                                                        D:/GAWAS/सादरीकरण टप्पे/सादरीकरण टप्पे वििरणपत्र 

26.  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयातील 
सेवात्रवषयक र्ात्रहतीचा र्ात्रसक, िेर्ात्रसक, सहार्ाही व वार्नषक 
अहवाल 

सहाय्यक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव  कक्ष अत्रधकारी 

27.  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयातील 
अपंगांची र्ात्रहती 

सहाय्यक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप  सत्रचव  कक्ष 
अत्रधकारी/अवर 
सत्रचव 

28.  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयातील 
त्रवत्रवध र्ात्रहती र्ागत्रवणे 

सहाय्यक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

- - कक्ष अत्रधकारी 

29.  क्षेिीय कायालयातील पदांची त्रनर्नर्ती/पद रुपांतत्ररत करणे/ पदनार् 
बदलणे बाबतची प्रकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव र्ा.र्ंिी उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

30.  के्षिीय कायालयातील गट-अ व गट-ब र्धील अत्रधकाऱयांचे 
अत्रतत्ररक्त कायमभार सोपत्रवणे/त्रविेष वेतनास र्ंजरूी देणे.  

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

31  एक वषापढुील अत्रतत्ररक्त कायाभारास त्रवभाग प्रर्खुांची र्ान्यता देणे.  सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

32.  दोन वषापढुील अत्रतत्ररक्त कायाभारास त्रवत्त त्रवभाग व सार्ान्य 
प्रिासन त्रवभागाची र्ान्यता घेणे. 

 सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

33.  र्दुतपवूम सेवात्रनवतृ्तीच्या नोटीसी त्रवरूध्द सादर केलेल्या अत्रभवेदनावर 
कायमवाही करणे 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

34.  र्त्ता व दात्रयत्व त्रववरणपि.  सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव  उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

35.  लोक आयकु्त/उप लोक आयकु्त प्रकरणे/र्ानवी हक्क आयोग अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

36.  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयातील   
गट-अ व गट-ब  र्धील पदांवर प्रत्रतत्रनयवु्क्तने त्रनयवु्क्तबाबतची 
प्रकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

37.  गट-अ व गट-ब  र्धील राजपत्रित अत्रधका-यांचे देिांतगमत  व 
देिाबाहेरील प्रत्रिक्षण. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

38.  पदे प्रिासकीय सोयीसाठी श्रेणी उन्नत करणे/श्रेणी अवनत करणे अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 
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39.  क्षेिीय कायालयातील  गट-अ व गट-ब र्धील  अत्रधका-यांचे वयाच्या 
50/55 व्या वषानंतर हकवा  अहमताकारी सेवेत  30 वषे पणूम 
झाल्यानंतर िासन सेवत राहाण्यासाठी पािापािता आजर्ावण्यासाठी 
पनुव्लोकन करण्याबाबत.   

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

40.  अवैध जात प्रर्ाणपि/जातीप्रर्ाणपिासंदभात कायमवाही. कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

41.  स्थात्रयत्व प्रर्ाणपि देणेबाबत. कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

42.  गोपनीय अहवालातील प्रत्रतकुल िे-यावरील  अत्रभवेदनावर त्रनणमय 
घेणे – गट –अ व गट- ब(राजपत्रित अत्रधकारी) 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

43.  गोपत्रनय अहवालाची प्रत संबंत्रधत अत्रधकारी यांना देणे व गोपत्रनय 
अहवाल संस्करण करणे. 

 सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

44  स्विार् / रजा प्रवास सवलत र्ंजरू, स्विार् घोत्रषत करणे.  सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव उप सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

45  क्षेिीय कायालयातील कायालय प्रर्खुाच्या सेवात्रनवतृ्तीच्या त्रदविी 
त्रिल्लक असलेल्या रजेच्या रोखीकरणास परवानगी देणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव 

46  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेिीय कायालयातील पदे 
अपंग प्रवगातील उर्ेदवारांसाठी सतु्रनव्श्चत करण्याबाबत. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव 

47  सरळसेवेने त्रनयकु्ती गट-अ व गट-ब र्धील अत्रधका-यांचा पत्ररत्रवक्षा 
कालावधी त्रनयत्रर्त करणे. 

 सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव 

48  क्षेिीय कायालयांचा पदांचा आढावा घेणे / आकृतीबंध त्रनव्श्चत करणे अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव उप सत्रचव 

49  सवम क्षेिीय कायालयातील र्ंजरू पदांसाठी त्रवत्रवध कारणास्तव र्ानधन 
र्ंजरू करणे (उदा. त्रवभागीय परीक्षांसाठी/अथमसंकल्पीय कार्ासाठी 
र्ानधन र्ंजरू करणे) 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव 

50  क्षेिीय कायालयातील कर्मचा-यांच्या त्रवत्रवध स्वरूपांच्या तक्रारी 
र्ागण्यांबाबत. 

 सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव प्रकरणपरत्वे 
सक्षर् 
अत्रधकारी 

अवर सत्रचव 

51  वतृ्तपिातील तक्रारींबाबत. कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव 

52  कायालय प्रर्खु/आहरण व संत्रवतरण अत्रधकारी आत्रण त्रनयंिण 
अत्रधकारी घोत्रषत करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव 
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53  त्रवधानसभा/त्रवधानपत्ररषद त्रवषयक बाबी अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी उप सत्रचव 

54  लोकप्रत्रतत्रनधींकडून आलेले संदभम कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव र्ा. र्ंिी र्ं. र्ंिी/सत्रचव 

55  र्ंिींर्डळ त्रटप्पणी/धोरणात्र्क बाबी अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी उप सत्रचव/सत्रचव 

56  पदस्थापनेचे प्रस्ताव नागरी सेवा र्ंडळापढेु ठेवणे. अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

57  उपरोक्त त्रवषयांत्रिवाय उवमत्ररत सवमसाधारण बाबी. कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव कक्ष 
अत्रधकारी/अवर 
सत्रचव 

1 रोखकाखा र्राठी भाषा त्रवभागातील अत्रधकारी / कर्मचारी यांची वेतन देयके 
आहरण व संत्रवतरण 

 

देयक लेखापाल  कक्ष 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/ 
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी/अवर 
सत्रचव/ उ. स. 

2  देयकांच्या अनषंुगाने आवश्यक त्या त्रहिोबांच्या नोंदवह्या ठेवणे. 

 

रोख लेखापाल कक्ष 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/ 
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

3  सेवापसु्तके अद्ययावत ठेवणे. 

 

देयक लेखापाल  कक्ष 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/ 
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

4  र्राठी भाषा त्रवभाग (खदु्द) खचाचा ताळर्ेळ घालणे. 

 

रोख लेखापाल कक्ष 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/ 
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

5  गट ‘ड’ कर्मचाऱयांच्या भत्रवष्यत्रनवाह त्रनधीचे लेखे ठेवणे. 

 

रोखपाल कक्ष 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/ 

आहरण व 
संत्रवतरण 
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त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

6  लेखा परीक्षणा बाबतची सवम प्रकारची कार्े. 

 

कक्ष अत्रधकारी आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

7  कायमरत व सेवात्रनवतृ्त राज्य िासकीय अत्रधकारी / कर्मचारी व 
अत्रखल भारतीय सेवेतील अत्रधकारी यांचेकत्ररता वैद्यकीय प्रत्रतपतूीची 
त्रवर्ाछि योजना लाग ूकरणे. 

कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

8  र्ा. उपलोकायकु्त यांच्या त्रडत्रजटल सेवापसु्तक संकल्पना 
राबत्रवण्यासंदभातील त्रनदेिानसुार सार्ान्य प्रिासन त्रवभाग तसेच 
त्रवत्त त्रवभाग यांच्या पिात नर्दू केल्यानसुार या त्रवभागातील 
अत्रधकारी / कर्मचारी यांचे त्रडत्रजटल सेवापसु्तक तयार करणे. 

देयक लेखापाल कक्ष 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

9  अत्रधकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनातनू त्रवत्रहत वेळेत आयकर कपात 
करुन भरणा करणे. 

 

रोख लेखापाल कक्ष 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/
त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी 

आहरण व 
संत्रवतरण 
अत्रधकारी/त्रनयंिक 
अत्रधकारी 

10  जात्रहरात व प्रत्रसद्धी याबाबतचे सर्न्वय करणे. कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

1. अथणस कलप 
काखा 

त्रवभाग (खदु्द) व त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील क्षेत्रिय कायालयांचे 
अथमसंकल्पीय अंदाज, सधुात्ररत अंदाज, वार्नषक योजना  तद्नषंुत्रगक 
कायमवाही व इतर सवम बाबी तसेच या संबंधीचे सर्न्वयन करणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव लाग ूनाही 

2.  अथमसंकल्पीय अंदाज, सधुात्ररत अंदाज, वार्नषक योजना यावरील 
अंतीर् कायमवाही. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव  

3.  कायमक्रर् अंदाजपिक तयार करणे. अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव  -“- 

4.  लोकलेखा सत्रर्ती संबंधीचे कार्काज-सर्न्वय सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव  

5.  लोकलेखा सत्रर्ती संबंधीचे कार्काज-अंतीर् कायमवाही  कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव  
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6.  र्हालेखापालांकडून राज्य त्रवधानर्ंडळास सादर करण्यात येणाऱया 
6  अहवालांवरील कायमवाही - सर्न्वयन. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव  

7.  र्हालेखापालांकडून राज्य त्रवधानर्ंडळास सादर करण्यात येणाऱया 
6  अहवालांवरील कायमवाही  अंतीर् कायमवाही.  

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव  

8.  प्रलंत्रबत त्रनरीक्षण अहवाल / पत्ररच्छेद – सर्न्वय. सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव  

9.  प्रलंत्रबत त्रनरीक्षण अहवाल / पत्ररच्छेद – त्रनराकरण  कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव  

10.  सेवाथम त्रवषयक सर्न्वयाचे कार्काज. सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी  

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव  

11.  अथमसंकल्पीय त्रवतरण प्रणालीचे कार् (BDS) तसेच त्रनयोजन 
त्रवभागाच्या योजना र्ात्रहती प्रणालीचे कार् (MPSIMS). 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी  

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव  

12.  राज्यपाल / त्रवत्त र्ंिी यांचे अत्रभभाषण 

 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी 
/र्ा.राज्यर्ंिी 

 

13.  अथमसंकल्प त्रनयर्पवु्स्तका खंड-1 व 2 र्धील सधुारणा करण्याच्या 
अनषंुगाने  त्रवभागातील त्रनयंिक अत्रधकारी यांची यादी तयार करणे  
व अद्ययावत ठेवणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव  

14.  कपात सचूनांचे सर्न्वय. 

 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव  

15.  कपात सचूनांचे त्रनराकरण कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी 
/र्ा.राज्यर्ंिी 

 

16.  िासकीय अत्रधकारी / कर्मचारी यांना अिीर्े वाटपासाठी त्रनधी 
उपलब्ध करुन देणे.  

 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव  

17.  खचमर्ेळ्याचे सर्न्वय करणे. 

 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी  

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव  

18.  त्रवभागातील व त्रवभागाच्या अत्रधपत्याखालील कायालय / त्रवभाग 
प्रर्खुांचे त्रवत्तीय व प्रिासकीय अत्रधकार प्रदानाचे प्रस्ताव तपासनू 
र्ान्यता देणे. 

कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव  
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19.  “िासकीय वाहनांसंदभातील बाबी” यार्ध्ये पढुील बाबींचा सर्ावेि 
होईल. 

अ) वाहन खरेदी व जुन्या वाहनांचे त्रनलेखन.  
आ) वाहनांसाठी इंधन, तेल व वंगण इत्यादीची संत्रक्षप्त देयके. 
इ) वाहन चालकांना अत्रतकात्रलक भत्ता र्ंजरू करणे.  

कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव  सत्रचव  

20.  “िासकीय वाहनांसंदभातील बाबी” यार्ध्ये पढुील बाबींचा सर्ावेि 
होईल. 

अ) वाहनांसाठी इंधन, तेल व वंगण इत्यादीची परुवठा 
आ) वाहनांची त्रनयत्रर्त देखभाल-दरुूस्ती व त्यासंबंधीची देयके. 
इ) लॉगबकुचे त्रनयंिण करणे. 
ई) वाहन चालकांचे गणवेष. 
उ) वाहनांचे इत्रतहास पसु्तक अद्ययावत ठेवणे  
ऊ) वाहनांचे बदललेल्या सटु्या भागांच्या नोंदी व त्रनलेखनाची 

कायमवाही 

कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव  उप सत्रचव  

21.  त्रवधानर्ंडळ कार्काज-प्रश्न, आश्वासने इ. कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव  सत्रचव  

22.  लेखािीषाची त्रनर्नर्ती. कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव 

सत्रचव  सत्रचव  

23.  र्ंिीर्ंडळ प्रस्ताव अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी/ 
र्ा. र्खु्यर्ंिी 

 

24.  सवमसाधारण र्ात्रसक अहवाल कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव  उप सत्रचव  

25.  त्रनधी पनुर्नवतकरण व रू. 10 लाखापयंतचे पनुर्नवत्रनयोजन कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव  उप सत्रचव  

26.  त्रनधी प्रत्यपमण व रू. 10 लाखावरील पनुर्नवत्रनयोजन कक्ष अत्रधकारी  उप सत्रचव सत्रचव  सत्रचव  

1 आोंशर्ी काखा र्राठी भाषा त्रवभागात आलेले टपाल/नस्त्या (गोपनीयसह) 
स्वीकारणे. त्याचा कायासन त्रनहाय  बटवडा करणे तसेच 
टपाल/नस्त्या पाठत्रवणे. 

नोंदणी/गोपनीय 
त्रलत्रपक  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव 
सत्रचव 

कक्ष अत्रधकारी 

2  फॅ्रहकग र्िीनची देखभाल व सवु्यवव्स्थत चालत्रवण्यासाठी सेवा 
त्रनत्रवदा करार करणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 
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3  फॅ्रहकग र्िीन करीता लागणारे डाक र्िुांक िलु्क भरण्याबाबतची 
कायमवाही करणे तसेच त्याचा त्रहिोब ठेवणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव कक्ष 
अत्रधकारी/अवर 
सत्रचव 

4  र्राठी भाषा त्रवभागातील अत्रभलेख जतन करणे.       

ब) अ व ब वगम असल्यास सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव उप सत्रचव कक्ष अत्रधकारी  

ब) क वगम असल्यास सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव कक्ष अत्रधकारी  

क) ड वगम असल्यास सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष अत्रधकारी  

5  क्षेिीय कायालयांनी प्रकात्रित केलेली पसु्तके उपलब्ध करून घेणे. 

 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

6  र्ंिालयीन त्रवभाग व अन्य िासकीय कायालये यांच्याकडील संदभम 
पसु्तके/र्ात्रसके उपलब्ध करून घेणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

7  र्राठी भाषा त्रवभागाचे िंथालय –िासकीय र्िुणालयांकडून 
परुत्रवण्यात येणारी पसु्तके, क्षेिीय कायालयांकडून प्रकात्रित 
करण्यात येणारी पसु्तके, िासनाच्या अन्य त्रवभागाकडून परुत्रवण्यात 
येणारी पसु्तके व इतर संदभम पसु्तके/र्ात्रसके तसेच त्रवभागाकडून 
खरेदी करण्यात येणारी पुस्तके, संदभम िंथ, त्रवभागांतगमत गठीत 
केलेल्या सत्रर्त्यांचे अहवाल यांचे जतन/व्यवस्थापन  करणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी  

8  संदभम िंथ, पसु्तके, र्ात्रसके यांची  खरेदी करणे. 

 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

9  त्रवभागातील परीक्षाथी अत्रधकारी व कर्मचारी यांना पसु्तके/त्रटपण्या इ.  
परुत्रवणे.  

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी  

10  सारसंिह पसु्तक तयार करणे. 

 

अवर सत्रचव उप सत्रचव  सत्रचव  सत्रचव अवर सत्रचव/उप 
सत्रचव  

11  िासकीय र्िुणालयाकडून लेखन सार्िी व साधनसार्िी, वस्तूंची 
र्ागणी करणे तसेच खाजगी परुवठादारांकडून लेखन सार्िी व 
साधनसार्िी, वस्तूंची खरेदी करणे, त्याची जड वस्त ूसंिह नोंदवहीत 
नोंद ठेवणे, अत्रधकारी व कायासनांना वाटप करणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी  
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12  त्रवभागातील यंिसार्िीची देखभाल व दरुूस्ती करणे, 
सेवाकरार/दरकरार करणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी  

13  झेरॉक्स व चक्रर्तु्रित प्रती काढण्याची व्यवस्था करणे. 

 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी  

14  नवीन फर्ननचर (लाकडी व लोखंडी) बनवनू घेणे व जनु्या फर्ननचरची 
दरुुस्ती करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचल अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

15  नवीन दरूध्वनी  जोडण्या घेणे व दरूध्वनी देयके तसेच अत्रधकारी यांना 
परुत्रवण्यात येणाऱया  भ्रर्णध्वनी  संबंधीच्या सवम बाबी. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव कक्ष अत्रधकारी  

16  त्रवभागांतगमत िासकीय र्ालर्ते्तचे व संयंिणाचे व्यवस्थापन व 
देखभाल. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकार 

17  जडवस्त ूसंिहातील त्रनरूपयोगी वस्तुंचे त्रनलेखन करणे. कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव कक्ष अत्रधकारी 

18  त्रवभागातील चतथुमश्रेणी कर्मचारी यांना गणवेि उपलब्ध करुन देणे. 

 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव उप सत्रचव कक्ष अत्रधकारी  

19  त्रवभागातील चतथुमश्रेणी  कर्मचाऱ यांना कायालयीन वेळेनंतर 
थांबल्याबद्दल अत्रतकात्रलक भत्ता र्ंजरू करणे. 

कक्ष अत्रधकारी  अवर 
सत्रचव  

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

20  कायमरत त्रिपाई यांना कार्ाचे वाटप आत्रण कायालय बंदपाळीची 
व्यवस्था करणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी  

21  त्रिपाई यांच्या रजेबाबत त्रिफारस करणे. 

 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी  

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी  

22  त्रिपाई यांचे गोपनीय अहवाल त्रलत्रहणे व संस्करणासाठी आस्थापना-
1 िाखेकडे पाठत्रवणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

 अवर सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

23  त्रवधानर्ंडळ कार्काजािी संबंत्रधत र्राठी भाषा त्रवभागातील 
सर्न्वयाची कार्े. 

 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव उप सत्रचव/अवर 
सत्रचव 

24  नागपरू अत्रधवेिनासंबंधातील व्यवस्था तसेच अत्रधवेिन 
कालावधीतील रेल्वे व त्रवर्ानासाठी प्राथम्यपि देणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 
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25  त्रवभागाचा थकीत प्रकरणांचा अहवाल तयार करणे व सार्ान्य 
प्रिासन त्रवभागास पाठत्रवणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

26  त्रवभागांतगमत एकापेक्षा अनेक कायासनांिी संबंत्रधत कार्काजाचे 
सर्न्वय. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव अवर सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

1 भाषा-1 र्राठी भाषा त्रवभागांतगमत गठीत करण्यात आलेल्या / येणाऱया सवम 
सत्रर्त्यांचे कार्काज. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव/ 
उपसत्रचव 

2  र्राठी भाषा त्रवभागाच्या त्रनयंिणाखालील संस्था / र्ंडळ / 
कायालयातील गठीत करण्यात आलेल्या / येणाऱया सत्रर्त्यांचे 
िासन स्तरावरील कार्काज. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

3  अत्रभजात भाषा त्रवषयक कार्काज. कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी/ 
उप सत्रचव 

4  र्राठी भाषा धोरण त्रवषयक  कार्काज. अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी अवर 
सत्रचव/उपसत्रचव 

5  र्राठी भाषा त्रवभागांतगमत नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या / येणाऱया 
सवम सत्रर्त्यांचे िासन स्तरावरील कार्काज. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव / 
उपसत्रचव 

6  भाषा संचालनालयांतगमत अव्स्तत्वात असलेल्या भाषा सल्लागार 
सत्रर्ती तसेच त्रवधी अनवुाद व पत्ररभाषा सल्लागार सत्रर्ती या दोन 
सत्रर्त्यांबाबतचे िासन स्तरावरील कार्काज. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी/ 
उप सत्रचव 

7  अत्रभजात भाषा सत्रर्तीच्या बैठकांचे आयोजन करणे व बैठकीवरील 
खचाची प्रत्रतपतूी करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी/ 
उप सत्रचव 

8  भाषा सल्लागार सत्रर्तीने तयार केलेल्या “र्हाराष्र राज्याचे पढुील 25 
वषासाठीचे र्राठी भाषा त्रवषयक धोरण – 2014 (र्सदुा) ” अंत्रतर् 
करणेकत्ररता िासनस्तरावरील कार्काज 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी/ 
उप सत्रचव 

9  अत्रभजात भाषा सत्रर्ती, भाषा सल्लागार सत्रर्ती व त्रवधी अनवुाद व 
पत्ररभाषा सल्लागार सत्रर्ती यांचेबाबत र्ात्रहतीचा अत्रधकार अत्रधत्रनयर् 
अंतगमत व इतर र्ान्यवरांकडून प्राप्त होणाऱया पिव्यवहारावर 
कायमवाही करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी/ 
उप सत्रचव 
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10  क्षेिीय कायालयांच्या गहृव्यवस्थापन त्रवषयक बाबी अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी/ 
सत्रचव 

अवर सत्रचव/   
उप सत्रचव 

11  भाषा सल्लागार सत्रर्तीच्या बैठकीत जे ठराव पात्ररत केले जातात 
त्याबाबत संबंत्रधत त्रवभागाकडे पाठपरुावा करणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव अवर सत्रचव / 
उपसत्रचव 

12  योजना त्रवषयक सर्न्वय उदा. र्ुख्यर्ंिी/र्खु्य सत्रचव/कायालयांना 
त्रवभागाच्या योजनांची र्ात्रहती देणे, संकत्रलत र्ात्रहतीचे वेळोवेळी 
अद्ययावतीकरण करणे (Vision Document  तयार करणे) इत्यादी. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव सत्रचव कक्ष अत्रधकारी/ 
उप सत्रचव 

13  सवम धोरणात्र्क बाबी, न्यायालयीन प्रकरणे, अत्रधसचूना, र्ंिीर्ंडळ 
त्रटप्पणी, सत्रर्ती सदस्यांची त्रनवड. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी/ 
र्खु्यर्ंिी 

अवर सत्रचव  

1 भाषा-2 िासन व्यवहारात र्राठी भाषेचा वापर करणे संदभात अत्रधसचूना, 
िासन त्रनणमय, पत्ररपिक इ. त्रनगमत्रर्त करणेबाबत. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
र्ा. र्ंिी 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

2  िासन व्यवहारात र्राठी भाषेचा वापर करणेसंदभात 
र्ा.त्रवधानसभा/त्रवधानपत्ररषद सदस्य तसेच इतर र्ान्यवरांकडून प्राप्त 
होणा-या पिांवर कायमवाही करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
र्ा. र्ंिी 

र्ा. र्ंिी 

3  कें ि िासनाच्या त्रिभाषा सिूानसुार राज्यातील कें ि िासनाच्या 
अत्रधपत्याखालील कायालयार्ध्ये र्राठी भाषेचा वापर करण्याबाबत. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव 
 

र्ा. र्ंिी  उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

4  “िासन व्यवहारात र्राठीचा वापर” या धोरणात्र्क बाबीसंदभात 
र्ंिालयीन त्रवभागाकडून प्राप्त एतदथम र्ंडळाची र्राठी व हहदी भाषा 
परीक्षा उतीणम होणे, सटू देणे इत्यादीबाबतचे अनौपचारीक संदभावर 
कायमवाही करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव 
सत्रचव 
 
 

सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

5  िासन सेवेतील इंिजी लघुलेखक/टंकलेखक/त्रलत्रपक-टंकलेखक 
यांना एतदथम र्ंडळाची र्राठी लघलेुखन/टंकलेखन परीक्षा उत्तीणम 
होणे/सटू देणे यासंदभातील प्रकरणे 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव 
सत्रचव 
 
 

सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

6  त्रद.1 ते 15 र्े या कालावधीत र्राठी भाषा संवधमन पंधरवडा साजरा 
करणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
र्ा. र्ंिी 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

7  िासन व्यवहारात र्राठी भाषेचा वापर करण्याच्या अनषंुगाने स्थापन 
केलेल्या एतदथम र्ंडळास र्ुदतवाढ देणे, र्ंडळाची पनुरमचना करणे, 
सदस्यांना र्ानधन देणे इत्यादी प्रस्तावांच्या अनषंुगाने कायमवाही करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
र्ा. र्ंिी 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 
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8  पत्ररभाषा कोिाचा वापर तसेच त्यांच्या र्िुण व पनुर्ुमिणास  र्ान्यता 
देणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

9  र्राठी/इंिजी र्जकूराचा अनवुाद तसेच उदूम र्जकूराचा अनवुाद 
करण्यासाठी भाषा संचालनालय कायालयात तज्ांची नात्रर्का स्थापन 
करण्यास र्ान्यता देणे. नवीन सदस्यांची त्रनयकु्ती करणे.  

कक्ष अत्रधकारी अवर  
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

10  भाषा संचालनालयाचे अथमसंकल्पीय कार्काजा संदभातील कायमवाही 
करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

11  र्राठी त्रवश्वकोि त्रनर्नर्ती र्ंडळाची पनुरमचना.  कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव सत्रचव र्ा. र्ंिी 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

12  त्रवश्वकोि खंडाचे संपादन करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्याच्या प्रस्तावास प्रिासकीय व त्रवत्तीय र्ंजरूी  देणेबाबत. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

13  अभ्यागत संपादकांच्या र्ानधनात वाढ करणे तसेच अभ्यागत 
संपादकांच्या भेटीची सवलत पढेु चाल ूठेवण्याबाबत. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

14  त्रवश्वकोि खंडांचे  खाजगीत्ररत्या  र्िुण व पनुमर्ुिण करण्यास र्ान्यता 
देणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

15  त्रवश्वकोिाच्या संपादनाचे कार् करणारे लेखक, भाषांतरकार व 
सर्ीक्षकांच्या र्ानधनात वाढ करण्याबाबत. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव 
 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

16  र्राठी त्रवश्वकोिाच्या वेबपोटमलच्या रचनेत बदल करून अत्रधक 
पायाभतू सतु्रवधा उपलब्ध करणे व त्रतची कायमक्षर्ता सधुारण्याच्या 
खचास िासकीय  र्ंजरूी त्रर्ळणेबाबत. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

17  त्रवश्वकोि त्रनर्नर्ती र्ंडळाचे अथमसंकल्पीय कार्काजा संदभातील 
कायमवाही करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

18  भाषा संचालनालय व त्रवश्वकोि त्रनर्नर्ती र्ंडळाच्या योजनांना 
प्रिासकीय/त्रवत्तीय र्ान्यता देणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

19  भाषा संचालनालय व त्रवश्वकोि त्रनर्नर्ती र्ंडळाच्या कायालयातील 
कायालयीन कार्काज त्रवषयक बाबी. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

20  र्हाराष्र राजभाषा अत्रधत्रनयर्, 1964 च्या अंर्लबजावणीसाठी सदर 
अत्रधत्रनयर्ातील कलर् 6 अन्वये त्रनयर् तयार करणे. 

अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव 
 

र्ा. र्ंिी  उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 
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21  एतदथम र्ंडळ परीक्षेसंदभातील अत्रधसचूना सधुारीत करणे अवर सत्रचव उप सत्रचव सत्रचव 
 

र्ा. र्ंिी  उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

22  र्राठी त्रवश्वकोिाच्या अद्ययावतीकरणासाठी ज्ानर्ंडळे साथापन 
करण्यास र्ान्यता देणेबाबत. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

23  र्ात्रहती अत्रधकार अत्रधत्रनयर्-2005 अन्वये र्ात्रहतीच्या 
अत्रधकारातील प्रकरणे 

सहायक तथा 
सहायक जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 
तथा जन 
र्ात्रहती 
अत्रधकारी 

- कक्ष 
अत्रधकारी तथा 
जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी 

कक्ष अत्रधकारी 
तथा जन र्ात्रहती 
अत्रधकारी 

24  र्ात्रहती अत्रधकार अत्रधत्रनयर्-2005 अन्वये र्ात्रहतीच्या 
अत्रधकाराखालील अत्रपल प्रकरणे 

अवर सत्रचव तथा 
अत्रपलीय अत्रधकारी 

- - अवर सत्रचव 
तथा अत्रपलीय 
अत्रधकारी 

अवर सत्रचव तथा 
अत्रपलीय 
अत्रधकारी 

25  र्ात्रहती अत्रधकार र्ात्रसक अहवाल सादर करणे सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

   

26  र्ात्रसक केआरए अहवाल सादर करणे सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

  

27  त्रवधानर्ंडळ कार्काज सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव सत्रचव 
र्ा. र्ंिी 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव/कक्ष 
अत्रधकारी 

28  क्षेिीय कायालयांकडून र्ात्रहती/अत्रभप्राय र्ागत्रवणे, स्र्रणपि देणे सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

   

1 भाषा-3 र्हाराष्र राज्य सात्रहत्य आत्रण संस्कृती र्ंडळाची पनुरमचना करणे 
(अध्यक्ष, सदस्य –त्रनयकु्ती/राजीनार्ा) 

अवर सत्रचव उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी / 
र्ा.र्खु्यर्ंिी 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

2  राज्य र्राटी त्रवकास संस्थेच्या त्रनयार्क र्ंडळाची पनुरमचना करणे. 
(अध्यक्ष, सदस्य –त्रनयकु्ती/राजीनार्ा) 

अवर सत्रचव उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी / 
र्ा.र्खु्यर्ंिी 

उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

3  अथमसंकल्प त्रवषयक प्रस्ताव (अनदुान त्रवतरीत करणे/संत्रक्षप्त देयके 
इ.) 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव  प्रधान सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

4  पसु्तके प्रकात्रित करण्याचे प्रस्ताव र्हाराष्र राज्य सात्रहत्य आत्रण 
संस्कृती र्ंडळाकडे पाठत्रवणे 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव 
 

कक्ष अत्रधकारी 
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5  सात्रहत्य संस्थांना, संिोधन संस्थांना अनदुान उपलब्ध करून  
देण्याबाबतचे प्रस्ताव राज्य र्राटी त्रवकास संस्थेकडे / र्हाराष्र राज्य 
सात्रहत्य आत्रण संस्कृती र्ंडळाकडे पाठत्रवणे 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव 
 

कक्ष अत्रधकारी 

6  त्रवश्व र्राठी सात्रहत्य  संर्ेलनास अनदुान र्ंजरू करणे कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी उपसत्रचव 

7  अत्रखल भारतीय र्राठी सात्रहत्य संर्ेलनास अनदुान र्ंजरू करणे. कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी उपसत्रचव 

8  अन्य सात्रहत्य संर्ेलनास अनदुान र्ंजरू करणेबाबतचे प्रस्ताव र्हाराष्र 
राज्य सात्रहत्य आत्रण संस्कृती र्ंडळाकडे पाठत्रवणे. 

सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

-- 
 

कक्ष अत्रधकारी 

9  सात्रहत्य संर्ेलनांर्ध्ये पारीत ठरावांच्या अनषंुगाने कायमवाही करणे. सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव 
 

कक्ष अत्रधकारी 

10  र्हाराष्र राज्य सात्रहत्य आत्रण संस्कृती र्ंडळार्ाफम त राबत्रवण्यात 
येणा-या त्रवत्रवध योजना / उपक्रर्ांना प्रिासकीय/त्रवत्तीय र्ान्यता देणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

प्रधान सत्रचव / 
र्ा. र्ंिी 

उपसत्रचव 

11  राज्य र्राठी त्रवकास संस्थेर्ाफम त राबत्रवण्यात येणा-या त्रवत्रवध योजना 
/ उपक्रर्ांना प्रिासकीय/त्रवत्तीय र्ान्यता देणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

प्रधान सत्रचव / 
र्ा. र्ंिी 

उपसत्रचव 

12  र्ंिीर्डळाच्या र्ान्यतेस्तव सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव अवर सत्रचव उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ंिीर्ंडळ उपसत्रचव 

13  त्रवधानर्ंडळ संबंत्रधत कार्काज सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

उप सत्रचव  प्रधान सत्रचव / 
र्ा. र्ंिी 

कक्ष अत्रधकारी 

14  ज्येष्ठ कवी कुसरु्ािजांचा जन्र्त्रदन त्रद. 27 फेब्रुवारी “र्राठी भाषा 
गौरव त्रदन” म्हणनू साजरा करणे. 

कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव  प्रधान सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

15  वाचन पे्ररणा त्रदन साजरा करणे कक्ष अत्रधकारी अवर 
सत्रचव 

उप सत्रचव  प्रधान सत्रचव उपसत्रचव/अवर 
सत्रचव 

16   हव.दा. करंदीकर  जीवन गौरव परुस्कार प्रदान करणे. कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी  
 

कक्ष अत्रधकारी 

17  श्री.प.ुभागवत परुस्कार प्रदान करणे. कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी   
 

कक्ष अत्रधकारी 
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18  उत्कृष्ट र्राठी वाङर्य त्रनर्नर्तीस स्व.यिवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय 
परुस्कार प्रदान करणे. 

कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी   
 

कक्ष अत्रधकारी 

19  र्राठी भाषा अभ्यासक परुस्कार प्रदान करणे कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी   
 

कक्ष अत्रधकारी 

20  र्राठी भाषा संवधमक परुस्कार प्रदान करणे कक्ष अत्रधकारी उप सत्रचव प्रधान 
सत्रचव 

र्ा. र्ंिी   
 

कक्ष अत्रधकारी 

21  बैठकांचे आयोजन करणे सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

  

22  वतमर्ानपिात जात्रहरात प्रत्रसध्द करणे सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

  

23  स्र्रणपि पाठत्रवणे सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

   

24  जात्रहरातीची देयके प्रदान करण्याचे प्रस्ताव सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

   

25  संत्रकणम बाबी.  सहायक कक्ष 
अत्रधकारी 

कक्ष 
अत्रधकारी 

अवर 
सत्रचव 

अवर सत्रचव कक्ष अत्रधकारी  

 

 
 
 
 
 
 

 

 




