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भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक (हिंदी), गट-ब 
(अराजपत्रित) व अनुवादक (हिंदी), गट-क या पदाचं्या 
सेवाप्रवशे ननयमात सुधारणा करणेबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

मराठी भाषा नवभाग 
शासन ननणणय क्रमाकंः भासंसे-2014/प्र.क्र.91/2014/आस्था-2, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 17 माचण, 2018. 

 
शासन ननणणय:-  

भाषा संचालनालयातील पयणवके्षक (हहदी), गट-ब (अराजपनत्रत) पदाच ेसेवाप्रवशे ननयम तसेच 

अनुवादक (हहदी), गट-क या पदाच े नद.01 सप्टेंबर, 1983 रोजी प्रनसद्ध केलेल्या सेवाप्रवशे ननयमातं 

सुधारणा करुन सुधानरत सेवाप्रवशे ननयम सोबतच्या अनधसूचनेत (इंग्रजी व मराठी) दशणनवल्याप्रमाणे 

शासन नवनहत करीत आहे. 

2. उपरोक्त अनधसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात स्वतंत्रनरत्या प्रनसध्द करण्यात 

येत आहे. 

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं  201803171206227233 असा आहे. हा 

आदेश निजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
 
 
                                                                                               (अपणा अ.गाविे) 
 सह सनचव, महाराष्ट्र शासन. 
                         
प्रनत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सनचव, मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सनचव, मंुबई. 
3. मा.राज्यपाल याचंे पनरवार प्रबंधक, मंुबई. 
4. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
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5. सवण मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
6. सवण अनतनरक्त मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई, (पत्राने). 
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1 / 2, मंुबई / नागपूर. 
9. सह सनचव, सामान्य प्रशासन नवभाग (सेवा), मंत्रालय, मंुबई. 
10.सह सनचव, नवधी व न्याय नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
11.अनधदान व लेखा अनधकारी, मंुबई, 
12.ननवासी लेखा अनधकारी, मंुबई, 
13.व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मंुबई (पत्राने). 
14. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मंुबई-51.  
15.मराठी भाषा नवभागातील सवण कायासने. 
16.ननवि नस्ती. 



अधिसूचना 
                मराठी भाषा विभाग, 

     मादाम कामा रोड, 
     हुतात्मा राजगुरु चौक, 

                                                                                                                     मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
     वदनाकं : 17 माचच,2018.    

 
    

क्रमाकं :- भासंसे-2014/प्र.क्र.91/2014/आस्था-2.  भारताच्या सवंिधानाच्या अनुच्छेद 309 च्या 

परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकाराचंा िापर करुन आवि त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या 

सिच विद्यमान वनयम, आदेश ककिा अनुदेश याचें अवधक्रमि करुन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, 

महाराष्ट्र शासनाच्या, मराठी भाषा विभागाच्या अविपत्याखालील भाषा संचालनालयामधील पयचिके्षक 

(कहदी), गट-ब (अराजपवत्रत) ि अनुिादक (कहदी), गट-क पदाांच्या सेिाप्रिशेाचे विवनयमन करणारे 

पुढील वनयम करीत आहेत, जसे :- 

(1)  या वनयमासं, मराठी भाषा विभागाच्या अवधपत्याखालील भाषा संचालनालयातील पयचिके्षक 

(कहदी), गट-ब (अराजपवत्रत) ि अनुिादक (कहदी), गट-क (सेिाप्रिशे) वनयम, 2017 असे म्हिाि.े  

(2) या वनयमामंध्ये सांदभानुसार दुसरा अर्च अपेवक्षत नसेल तर,- 

(अ)  "आयोग" याचा अर्च, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग असा आहे; 

(ब) "पदवी" याचा अर्च, साांविवधक विद्यापीठाची पदिी असा आहे; 

(क) "धवभाग" याचा अर्च, शासनाचा मराठी भाषा विभाग असा आहे; 

(ड) "संचालनालय" याचा अर्च, शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या प्रशासकीय 

वनयतं्रणाखालील भाषा संचालनालय असा आहे; 

(इ) "शासन" याचा अर्च, महाराष्ट्र शासन असा आहे.  

(3) सांचालनालयामिील पययवके्षक (हिंदी) पदािरील वनयुक्ती, सांचालनालयामिील अनुिादक 

(कहदी) हे पद िारण करणाऱ्या ि या पदािर वकमान पाच िषांपेक्षा कमी नाही इतकी वनयवमत सेिा 

झालेल्या आवि सदर पदािर पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविण्यासाठी विवहत करण्यात आललेी विभागीय 

परीक्षा उत्तीिच केलेल्या, योग्य व्यक्तीची ज्येष्ट्ठता अवधन पात्रता या वनकषािर पदोन्नतीने करण्यात 

येईल. 

(4) सांचालनालयामिील अनुवादक (हिंदी) पदािरील वनयुक्ती, पुढील अटी पूणण करणाऱ्या 

उमेदिाराांमिून आयोगाकडून वनिडीद्वारे नामवनदेशनाने करण्यात येईल-  

(एक)  ज्याचे, िय अडतीस िषापेक्षा अविक नाही: 

परांतु, आधीपासून शासकीय सेिते कायणरत असलेल्या उमेदिाराांच्या बाबतीत 

कमाल ियोमयादा पाच िषांपयंत वशविल करण्यात येईल. अगोदरच शासन सेिते 

भारताचे संविधान 



असललेा मागासिगीय कमचचारी 5 िष ेवशवर्लतेची सिलत त्यास शासकीय कमचचारी 

ककिा मागासिगीय उमेदिार म्हिून यापैकी केिळ एकाच प्रयोजनाकवरता उपलब्ध 

राहील; 

(दोन)  ज्याांनी, हहदी विषयासह पदिी धारि केली आहे;  

(तीन) जे साांविवधक विद्यापीठाच्या तीन िषाच्या पदिी अभ्यासक्रमामध्ये वकमान एक िषच इंग्रजी  

 ककिा व्यािहावरक इंग्रजी विषयासह उत्तीणण झाले आहेत: 

परंतु, ज्यानंी, उपखंड (दोन) ि (तीन) मध्ये नमूद केलेल्या अहचतेसह विवध 

विषयातील पदिी धारि केली आहे त्यानंा प्राधान्य देण्यात येईल.    

 (5) वनयम 3 ककिा 4 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीस, शासन िळेोिळेी 

विवहत करेल असे प्रवशक्षि यशस्िीवरत्या पूिच करिे आिश्यक राहील. 

(6) वनयम 4 मध्ये नमूद केलेल्या पदािंर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीस, सेिा प्रिशेोत्तर परीक्षा उत्तीिच 

होिे आिश्यक राहील. 

(7) वनयम 3 ि 4 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीस, त्याबाबतीत केलेल्या 

वनयमानुसार मराठी ि हहदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीिच केललेी नसेल ककिा परीक्षा उत्तीिच 

होण्यापासून सूट वमळालेली नसेल तर, त्याला सदर परीक्षा उत्तीणण होणे आिश्यक राहील. 

(8) वनयम 3 ि 4 मध्ये नमूद केलेल्या पदाांिर वनयुक्त केलेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या 

मावहती ि तांत्रज्ञान सांचालनालयाकडून िळेोिळेी विवहत केललेे "सांगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र" 

िारण करणे आिश्यक राहील. 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 
 
 
 

(अपर्णा अ.गावडे) 
शासनाचे सिं सधचव 

 



NOTIFICATION   
 

Marathi Language Department, 
Madam Cama Road,  

Hutatma Rajguru Chowk,  
Mantralaya, Mumbai 400 032. 

Dated the  17th March 2018. 
  

Constitution 

of India. 
          No.DLR-2014/C.R.91/2014/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 post of Supervisor (Hindi), 

Group B (Non-Gazetted) and Translator (Hindi), 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 Supervisor (Hindi), Group B (Non-

Gazetted) and Translator (Hindi), 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) “Commission” means the Maharashtra Public Service  

                Commission; 

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

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

              Government; 

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

               administrative control of Marathi Language Department of  

               the Government; 

          (e) “Government” means the Government of Maharashtra. 

 

 3. Appointment to the post of Supervisor (Hindi), in the Directorate 

shall be made by promotion of a suitable person on the basis of 

seniority subject to fitness from amongst the persons holding the post 

of Translator (Hindi) in the Directorate having not less than five years 



regular service in that post and has passed the Departmental 

Examination prescribed by Government for being eligible to be 

promoted for the post of Supervisor (Hindi) in the Directorate. 

 

 4. Appointment to the post of Translator (Hindi) in the Directorate 

shall be made by nomination on the basis of selection through 

commission 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 person of backward 

category who is already in Government service can get 

relaxation of five years either as Government servant or 

as backward category candidate;   

(ii) possess degree alongwith Hindi subject; 

(iii) have passed with English or Communication Skills in 

English as one of the subject atleast in one year of three 

years degree course of a statutory University: 

         Provided that, preference shall be given to 

candidates who possess degree in Law along with the 

qualifications mentioned in sub-clauses (ii) and (iii).  

 
 
 

 

5.      A person appointed to the posts mentioned in rules 3 or 4 shall 

be required to complete the training successfully prescribed by the 

Government, from time to time. 

 

 6. A person appointed to the posts mentioned in rule 4 shall be 

required to pass post-recruitment examination. 

 

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

be required to pass examinations in Marathi and Hindi languages 

according to the rules made in that behalf, unless he has already 

passed or has been exempted from passing the said examinations. 

 



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

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) 
                                              Joint Secretary to Government. 
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