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वाचा -  
1) शासन अलिसूचना क्रमांक :- सामान्य प्रशासन लवभाग, टंलपे्र-1081/सीआर-344/20-ब, 

लद.6.5.1991, 
2) शासन  िलरित्रक  क्रमांक :- सामान्य प्रशासन लवभाग, संलकणथ-1008/1053/प्र.क्र.133/08/20-

ब, लद.4.2.2009, 
3) शासन िलरित्रक क्रमांक :- सामान्य प्रशासन लवभाग, संकीणथ-1008/1053/प्र.क्र.133/08/20-

ब,लद.20.6.2009. 
प्रस्तावना - 

सामान्य प्रशासन लवभागाच्या लद.6.5.1991 च्या अलिसूचनेन्वये इंग्रजी लघुलखेन/टंकलेखनाचे 
काम  करणाऱ्या कमथचाऱ्यानंा एतदर्थ मंडळाची 80 शब्द प्रलत लमलनट गतीची मराठी लघुलेखन तसेच 30 
शब्द प्रलत लमलनट गतीची मराठी टंकलेखनाची िरीक्षा उत्तीणथ करणे अलनवायथ केल ेआहे. सदर िरीक्षा मराठी 
टंकलेखन यंत्रावर घेताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन संदभथ क्र.2 येर्ील लद.4.2.2009 च्या 
िलरित्रकान्वये मराठी टंकलेखन िरीक्षा िूणथिणे संगणकावर घेण्याचा लनणथय घेण्यात आला आहे. 
सा.प्र.लव.च्या संदभथ क्र.3 येर्ील लद.20.6.2009 च्या शासन लनणथयान्वये या िरीक्षा सन 2012 नंतर बंद 
करण्याचा लनणथय घेण्यात आला होता. तर्ालि सदर िरीक्षा यािुढेही चालू ठेवण्याची गरज लक्षात घेता या 
िरीक्षा सन 2012 नंतरही िुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनाच्या लवचारािीन होता. 



शासन लनणथय क्रमांकः संलकणथ-2012/प्र.क्र.159/भाषा-2 

 

िृष्ट्ठ 3 िैकी 2  

शासन लनणथय -  
महाराष्ट्र राजभाषा अलिलनयम 1964 मिील तरतूदीनुसार वर्जजत प्रयोजने वगळता सवथ कामकाज 

मराठीतून करण्यात येत आहे. शासकीय कायालयांप्रमाणेच शासनाच्या अंगीकृत व्यवसायांनी देखील वर्जजत 
प्रयोजने वगळता मराठीतून कामकाज करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासन 
व्यवहारात 100 टक्के मराठीचा वािर करण्याचे शासनाचे िोरण असल्याने सा.प्र.लव.च्या क्र.3 येर्ील 
लद.20.6.2009 च्या शासन लनणथयान्वये एतदर्थ मंडळाच्या मराठी टंकलखेन परीक्षा सन 2012 नंतर बंद 
करण्याचा घेण्यात आललेा ननर्थय रद्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सामान्य प्रशासन लवभाग अलिसूचना क्र.टंलपे्र-1081/सीआर-344/20ब, लद.6.5.1991 अन्वये 
शासकीय सेवेतील लललिक टंकलेखक, इंग्रजी टंकलखेक/लघुलेखक यांना अलनवाय करण्यात आलेली 
एतदर्थ मंडळाची मराठी टंकलेखन िरीक्षा यािूवी नोव्हेंबर 2012 मध्ये घेण्यात आली असल्यामुळे 
लद.1.12.2012 िासून सदर शासन लनणथयानुसार िुढील टंकलेखन िरीक्षा आयोलजत करेियंतचा कालाविी 
हा वेतनवाढ रोखण्यासाठी गणण्यात येऊ नये. 

सा.प्र.लव.च्या संदभथ क्र.1 येर्ील लद.6.5.1991 च्या अलिसूचनेमिील इतर सवथ तरतूदी यािुढेही 
कायम राहतील. 

सदर शासन लनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उिलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201405151437378233 असा आहे. हा आदेश 
लडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 लललता लश.देठे 
 उिसलचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. राज्यिाल यांचे सलचव 
2. मा. मुख्यमंत्री याचें सलचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. उिमुख्यमंत्री यांचे सलचव, मंत्रालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा. राज्यमंत्री, मराठी भाषा लवभाग यांचे स्वीय सहायक 
5. सवथ मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
6. सवथ सदस्य, महाराष्ट्र लविानमंडळ(लविानिलरषद/लविानसभा),मंुबई 
7. सवथ अ.मु.स./प्रिान सलचव/सलचव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
8. प्रबंिक, मुळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई (ित्राने) 
9. प्रबंिक, अिील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई (ित्राने) 
10. सलचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (ित्राने) 
11. सवथ लवभागीय आयुक्त 
12. सवथ लजल्हालिकारी  
13. सवथ लजल्हा िलरषदांचे मुख्य कायथकारी अलिकारी 
14. महालेखािाल, महाराष्ट्र- 1 व 2, मंुबई व नागिूर 
15. अलिदान व लेखा अलिकारी, मंुबई 
16. लनवासी लेखािरीक्षा अलिकारी, मंुबई 
17. सवथ मंत्रालयीन लवभाग, 
18. संचालक, तंत्रलशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, महानगरिाललका मागथ,  
िोस्ट बॉक्स- 1967, मंुबई 400 001 (आिल्या अलिनस्र् असलेल्या सवथ लजल्यातील  
संस्र्ांना संगणक कक्ष उिलब्ि करून देण्याबाबत सूचना देण्याकलरता प्रत)  
19. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
20. सलचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी लवश्वकोश लनर्जमती मंडळ, रववद्र नाट्य मंदीर, मंुबई, 
21. सलचव, महाराष्ट्र राज्य सालहत्य आलण संस्कृती मंडळ, रववद्र नाट्य मंदीर, मंुबई 
22. संचालक, राज्य मराठी लवकास संस्र्ा, िोबी तलाव, मंुबई, 
23. अवर सलचव, सा.प्र.लव.कायासन  12/14/14-अ, मंत्रालय, मंुबई, 
24. लनवड नस्ती 

( सवथ मंत्रालयीन लवभागांना लवनंती करण्यात येते की, सदर आदेश त्यांनी आिािल्या 
अलिित्याखालील लवभाग प्रमुख तसेच कायालय प्रमुख याचं्या लनदशथनास आणावेत.) 


	शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक, इंग्रजी   टंकलेखक तसेच इंग्रजी लघुलेखकांना एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी टंकलेखन परीक्षा सन 2012 नंतर पुढे सुरू ठेवण्याबाबत.
	शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-2012/प्र.क्र.159/भाषा-2
	वाचा -
	प्रस्तावना -
	शासन निर्णय -


		2014-05-15T14:42:21+0530
	Dethe Lalita S




