
एतदर्थ मंडळाच्या  मराठी भाषा उच्चस्तर 
परीक्षचे्या अभ्यासक्रमात बदल करणेबाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनणथय क्रमांकः मभाप-2013/885/प्र.क्र.99/भाषा-2 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 27 ऑगस्ट, 2013. 

िाचा -  

1)  शासन वनणथय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मभाप-हहभाप-2008/9/(प्र.क्र.1/08)/ 20-ब 
(1), वद. 01.02.2008 

2) शासन वनणथय क्रमाकंः मभाप-1012/प्र.क्र.154/2012/भाषा-2,वद. 27.11.2012 

प्रस्तािना - 

एतदर्थ मंडळाच्या राजपवत्रत अविकाऱयासंाठी ि अराजपवत्रत कमथचाऱयासंाठी मराठी भाषा 
उच्चस्तर परीक्षसेाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाने इयत्ता दहािीसाठी 
विवहत केलेले मराठी पाठ्यपुस्तक “ मराठी िाचनपाठ”(व्ददतीय भाषा) पुस्तक लागू करण्यात आले 
होते. महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे यानंी इयत्ता दहािीच्या 
अभ्यासक्रमात  बदल केलेला असल्यामुळे संदभथ क्रमाकं 1  येर्ील शासन वनणथयात बदल करण्याची 
बाब शासनाच्या विचारािीन होती. 

राजपवत्रत अविकारी ि अराजपवत्रत कमथचारी यांचेसाठी मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षसेाठी 
महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाच्या इयत्ता 10 िी च्या माहे माचथ/एवप्रल, 
2013 मध्ये वनवित केलेल्या “मराठी िाचन पाठ (व्ददतीय भाषा)” हया पाठयपुस्तकातील गद्य विभाग, 
पद्य विभाग ि स्रू्ल िाचन पाठ यामिील अभ्यासक्रमानुसार प्रश्नपवत्रका- 1 साठी खालीलप्रमाणे 
अभ्यासक्रम वनवित करण्यात येत आहे. उच्चस्तर परीक्षचे्या प्रश्नपवत्रका-2 च्या अभ्यासक्रमात 
कोणताही बदल झालेला नाही. 

राजपवत्रत अविकारी ि अराजपवत्रत कमथचारी याचंेसाठी मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षचेा अभ्यासक्रम 

गद्य विभाग 
पाठ्य क्रमाकं पाठाचे नाि 

2 शाश्वत वशक्षणसंपत्ती 
3 अपूिथ भटे 
6 पवरितथनाचे उत्सि 
8 उरूसाचे वदिस 
9 माणसुकीचा झरा 

10 वनसगथ ििे 
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गद्य विभाग 
पाठ्य क्रमाकं पाठाचे नाि 

11 बाबूजी 
12 काय राि पुस्तकराि! 

 
पद्य विभाग 

पाठ्य क्रमाकं पाठाचे नाि 
1(इ) वकती हे सुख 
02 वजरे् राबती हात 
05 गाि 
07 एकत्िाचे गीत महान 

 
स्रू्ल िाचन 

पाठ्य क्रमाकं पाठाचे नाि 
02 प्रवतसरकार 
03 गािाची संस्कृती हे  

गािाचे दयव्ततमत्ि 
 
सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201309121538493133 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

लवलता वश. देठे 
 उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सवचि 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. उपमुख्यमंत्री याचंे सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा.राज्यमंत्री, मराठी भाषा विभाग याचंे स्िीय सहायक 
5. सिथ मंत्री ि राज्यमंत्री याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. सिथ अ.मु.स./प्रिान सवचि/सवचि याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
7. प्रबंिक, मुळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई (पत्राने) 
8. प्रबंिक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई (पत्राने) 
9. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंुबई (पत्राने) 
10. सिथ विभागीय आयुतत 
11. सिथ वजल्हाविकारी,  
12. सिथ वजल्हा पवरषदाचंे मुख्य कायथकारी अविकारी 
13. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1, मंुबई 
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
15. अविदान ि लेखा अविकारी, मंुबई 
16. वनिासी लेखापरीक्षा अविकारी, मंुबई 
17. सिथ मंत्रालयीन विभाग, 
18. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
19. सिथ मंत्रालयीन विभागानंा विनंती करण्यात येते की, सदर आदेश त्यानंी आपापल्या 

अविपत्याखालील विभाग प्रमुख तसेच कायालय प्रमुख याचं्या वनदशथनास आणािते. 
 

प्रत - वनिड नस्तीसाठी .  
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