
माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 कलम 5 (1) व 5   
(2) अन्वये जि माहिती अहिकारी, सिायक जि माहिती 
अहिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अहिलीय प्राहिकारी 
याांची हियुक्ती करणेबाबत. 
 

मिाराष्ट्र शासि 
                                                        मराठी भाषा हवभाग 
                          शासि िहरित्रक क्रमाांक : माअहि-2017/प्र.क्र.159/आस्था-1, 

मंत्रालय, म ंबई - 400 032. 
                                                       हििाांक : 7/9/2017 

शासि िहरित्रक   
 
शासि िहरित्रक, मराठी भाषा हवभाग क्रमाांक - माअहि-2015/प्र.क्र.89/आस्था-1, 

हि.16.9.2015 अहिक्रहमत करुि या शासि िहरित्रकान्वये मराठी भाषा हवभाग (खुद्द) साठी िहरहशष्ट्ट-
अ मध्ये िमूि अहिकारी / कममचारी याांची माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 कलम 5 (1) व 5 (2) 
अन्वये अिुक्रमे राज्य जि माहिती माहिती अहिकारी व राज्य सिायक जि माहिती अहिकारी तसेच कलम 
19 (1) अन्वय ेअहिलीय प्राहिकारी म्िणिू हियुक्ती करण्यात येत आिे. सिर आिेश तात्काळ अांमलात 
येतील. 

सिर शासि िहरित्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उिलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201709061340535233 असा आिे. िा आिेश हिजीटल 
स्वाक्षरीिे साक्षाांहकत करुि काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आिेशािुसार व िावािे.  
 
 
 
 

(अपर्णा अ.गावडे)           
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे सचचव, राजभवन, मलबार चिल, म ांबई. 
2. मा.म ख्यमांत्री याांचे सचचव, मांत्रालय, म ांबई. 
3. मा.उप म ख्यमांत्री याांचे सचचव, मांत्रालय, म ांबई. 
4. मा.चवरोधी पक्षनेते, मिाराष्ट्र चवधानसभा / चवधानपचरषद, म ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. मा.म ख्य सचचव याांचे स्वीय सिायक, मांत्रालय, म ांबई. 
6. मा.राज्य म ख्य माचिती आय क्त, राज्य माचिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, म ांबई. 
7. सवव राज्य माचिती आय क्त, राज्य माचिती आयोग, बृिनम ांबई, कोकण भवन, नवी म ांबई, प णे चवभाग, 

नाचशक चवभाग, अमरावती चवभाग. 
8. प्रधान सचचव, मराठी भाषा चवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
9. प्रबांधक, मूळ नयाय शाखा, उच्च नयायालय, म ांबई. 

      10. प्रबांधक, अचपल शाखा, उच्च नयायालय, म ांबई. 
      11. उप सचचव / सवव अवर सचचव / सवव कक्ष अचधकारी, मराठी भाषा चवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
      12. उप सचचव / अवर सचचव, सामानय प्रशासन चवभाग (काया.6), मांत्रालय, म ांबई. 

13. कक्ष अचधकारी (नोंदणी शाखा) याांना चवनांती करण्यात येते की, या सांबांधीचे बदल दशवनी फलकामध्ये    
करण्यात यावते. 

      14. चनवड नस्ती. 
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परिरिष्ट-अ 
माचितीचा अचधकार अचधचनयम 2005 कलम 5(1) व 5(2)  व कलम 19 (1) अनवये घोचषत करण्यात 

आललेे  िाज्य जन मारिती अरिकािी व िाज्य सिायक जन मारिती अरिकािी  तसेच  अरपलीय प्रारिकािी  
याांची यादी. 

      कायालयीन पत्ता :  मराठी भाषा चवभाग,  
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला,  
मादाम कामा मागव, ि तात्मा राजग रु चौक 
मांत्रालयासमोर, म ांबई - 400 032. 

     फॅक्स क्रमाांक       : 022-22836877. 
अ

अ.क्र. 
रिषय िाज्य सिायक 

जन मारिती अरिकािी 
िाज्य जन मारिती 

अरिकािी 
अरपरलय 
अरिकािी 

1 आस्थापना-1 
मराठी भाषा चवभाग (ख द्द) 
आस्थापनाचवषयक बाबी. 

श्रीमती आ.चां.शेट्टी 
सिायक कक्ष अचधकारी, 
आस्थापना-1 
दू.क्र.22794170 
asha.shetty@nic.in 

श्रीमती ऐ.चन.गोवेकर 
कक्ष अचधकारी,  
आस्थापना-1 
दू.क्र.22794170 
aishvarya.govekar@nic.in 

श्री.ि.त .जाधव 
अवर सचचव  
(आस्थापना) 
दू.क्र.22794164 
h.jadav@nic.in  

2 िोखिाखा 
1.मराठी भाषा चवभागातील 
अचधकारी/कमवचारी याांची देयके 
व अनय देयके आिरण व 
सांचवतरण 
2. मराठी भाषा चवभाग (ख द्द) 
खचवमेळ्याची कामे 
3.सेवा प स्तकाच्या सवव नोंदी 
जतन करणे. 

(पद चरक्त) 
सिायक कक्ष अचधाकरी / 
रोख लेखापाल 
रोखशाखा 
दू.क्र.22794267 

श्री.का.दा.सांखे, 
कक्ष अचधकारी, 
रोखशाखा 
दू.क्र.22794267 
kashinath.sankhe@nic.in 

 

श्री.ि.त .जाधव 
अवर सचचव  
(आस्थापना) 
दू.क्र.22794164 
h.jadav@nic.in 

3 अथथसांकल्प िाखा 
1.      चवभाग (ख द्द)  व के्षत्रीय 
कायालयाांचे अथवसांकल्पीय 
अांदाज(स धाचरत 
अथवसांकल्पासि) व तद्न षांचगक 
इतर सवव बाबी व समनवय. 
2. चवचनयोजन लेखे 

श्रीमती क.ज.जाधव 
सिायक कक्ष अचधकारी, 
अथवसांकल्प शाखा 
दू.क्र.22794168 
kalpana.jadhav@nic.in  

श्रीमती व.अ.जोशी 
कक्ष अचधकारी, अथवसांकल्प 
शाखा 
दू.क्र.22794168 
varsha.joshi61@nic.in 

श्रीमती 
नां.मा.राऊत 
अवर सचचव  
(अथवसांकल्प 
शाखा) 
दू.क्र.22794166 
nanda.raut@nic.i
n  

4 नोंदणी िाखा 
1. चवभागात आलेले 
टपाल/नस्त्या याांची आवक-
जावक (गोपनीय टपालासि) 
नोंदी ठेवणे व त्याांचे  कायासन 
चनिाय वाटप करणे 

श्री.रा.ज.खरात, 
सिायक कक्ष अचधकारी,  
नोंदणी शाखा 
दू.क्र.22794169 
rajendra.kharat@nic.in  

श्री.ग.बा.प ांडे-देशम ख 
कक्ष अचधकारी,  
नोंदणी शाखा 
दू.क्र.22794169 
ganesh.deshmukh@nic.in  

श्रीमती 
शो.स .चनपसे 
अवर सचचव  
(गृिव्यवस्थापन) 
दू.क्र.22794165 
shobha.nipse@ni
c.in  
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2. मराठी भाषा चवभागातील 
अचभलेख्याांची नोंदणी व जतन  
3. चवधानमांडळ कामकाजाशी 
सांबांचधत समनवयाची कामे व 
चवभागाांतगवत एकपेक्षा अचधक 
कायासनाांशी सांबांचधत 
कामकाजाचे समनवय. 
5 आस्थापना-2 
भाषा सांचालनालय, मिाराष्ट्र 
राज्य मराठी  चवश्वकोश चनर्ममती 
मांडळ, मिाराष्ट्र राज्य साचित्य व 
सांस्कृती मांडळ, राज्य मराठी 
चवकास सांस्था या के्षत्रीय 
कायालयाांच्या सवव आस्थापना 
चवषयक बाबी 

(पद चरक्त) 
सिायक कक्ष अचधकारी, 
आस्था-2 

श्री.मां.प.क डतरकर 
कक्ष अचधकारी,  
आस्थापना-2 
दू.क्र.22794169 
mangesh.kudtarkar@nic.in  

 

श्रीमती 
नां.मा.राऊत 
अवर सचचव  
(अथवसांकल्प) 
दू.क्र.22794166 
nanda.raut@nic.i
n 

श्रीमती अ.चव.सोमण 
सिायक कक्ष अचधकारी, 
आस्था-2 
दू.क्र.22794169 
anagha.soman@nic.in  

6 भाषा-1 
चवभागाांतगवत स्थापन 

केलेल्या सचमत्याांचे कामकाज, 
अचभजात भाषा चवषयक 
कामकाज, मराठी भाषा धोरण 
चवषयक कामकाज 

श्री.प्र.द.भभताडे 
सिायक कक्ष अचधकारी, 
भाषा-1 
दू.क्र.22794168 
pradip.bhintade@nic.in  

श्री.स .त .साळवी 
कक्ष अचधकारी, भाषा-1 
दू.क्र.22794168 
surendra.salvi@nic.in  

श्रीमती 
शो.स .चनपसे 
अवर सचचव  
(गृिव्यवस्थापन) 
दू.क्र.22794165 
shobha.nipse@ni
c.in 

7 भाषा-2 
भाषा सांचालनालय 

आचण मिाराष्ट्र राज्य मराठी 
चवश्वकोश चनर्ममती मांडळाचे 
आस्थापना चवषयक कामकाज 
वगळून इतर सवव   कामकाज 

(पद चरक्त) 
सिायक कक्ष अचधकारी,  
भाषा-2 

श्रीमती रा.उ.बापट 
कक्ष अचधकारी, भाषा-2 
दू.क्र.22794170 
rajashri.bapat@nic.in  

श्रीमती 
नां.मा.राऊत 
अवर सचचव  
(अथवसांकल्प) 
दू.क्र.22794166 
nanda.raut@nic.i
n  

श्री.सां.श्री.क ां भार, 
सिायक कक्ष अचधकारी,  
भाषा-2 
दू.क्र.22794170 
sandip.kumbhar@gov.in  

8 भाषा-3 
मिाराष्ट्र राज्य साचित्य 

व सांस्कृती मांडळ आचण राज्य 
मराठी चवकास सांस्था या 
कायालयाांचे आस्थापना चवषयक 
काकमाज वगळून इतर सवव 
कामकाज 

श्री.के.शाां.जोशी, 
सिायक कक्ष अचधकारी, 
भाषा-3 
दू.क्र.22794169 
ketan.joshi@nic.in  

श्री.उ.ग.गवस 
कक्ष अचधकारी, भाषा-3 
दू.क्र.22794169 
uday.gawas@nic.in  

श्री.ि.त .जाधव 
अवर सचचव  
(आस्थापना) 
दू.क्र.22794164 
h.jadav@nic.in 
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