
एतदर्थ मंडळामार्थ त घेण्यात 
येणाऱ्या मराठी भाषा, हिंदी भाषा, 
मराठी टंकलखेन व लघुलखेन 
परीक्ाचंे शुल्क वाढववण्याबाबत.  

               मिंाराष्ट्र शासन 
             मराठी भाषा ववभाग 
     शासन वनणथय क्रमाकं:- मभाप-2016/प्र.क्र.138/भाषा-2, 
              नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 
           मादाम कामा मागथ, िुंतात्मा राजगुरु चौक, 
         मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
        वदनाकं : 30 एवप्रल, 2016. 
 वाचा:-  

         सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणथय क्र.एलएनजी-2006/1006/प्र.क्र.93/06/20-ब,  
          वद.1.1.2009 

                     
 प्रस्तावना :- 

 भाषा संचालनालयामार्थ त आयोवजत केल्या जाणा-या एतदर्थ मंडळाच्या मराठी भाषा परीक्ा, 
हिंदी भाषा परीक्ा, मराठी टंकलेखन परीक्ा व मराठी लघुलेखन परीक्ाचंे शुल्क सामान्य प्रशासन 
ववभागाच्या संदभाधीन वद.1.1.2009 च्या शासन वनणथयान्वये वनवित करण्यात आले आिें. सदर परीक्ा 
आयोजनातील वाढता खचथ  लक्ात घेता  एतदर्थ मंडळाच्या परीक्ाचंे शुल्क वाढण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन िंोता. 

 

शासन वनणथय:-  
भाषा संचालनालय, मंुबई याचंेमार्थ त एतदर्थ मंडळाच्या मराठी भाषा परीक्ा, हिंदी भाषा परीक्ा, 

मराठी टंकलेखन परीक्ा व मराठी लघुलेखन परीक्ासंाठी द्याव े लागणारे  शुल्क खालीलप्रमाणे 
वाढववण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आिें.  पुढील तक्तत्यात नमूद केलेले शुल्क शासनाची 
मराठी/हिंदी भाषा पवरक्ा वनयमावली लागू असलेल्या तसेच शासनाच्या सेवते कायथरत असलेल्या  सवथ 
राजपवत्रत/अराजपवत्रत अवधकारी/कमथचारी याचंेसिं राज्य शासनाच्या वनयंत्रणाखालील  सवथ मंडळे 
/मिंामंडळे /प्रावधकारणे /स्वायत्य-संस्र्ा  याचंेअंतगथत  कायथरत असलले्या सवथ अवधकारी/कमथचारी या 
सवांसाठी लागू करण्यात येत आिें.  

 

अ.क्र. परीक्चेे नाव सध्याचे शुल्क सुधारीत शुल्क 
1 राजपवत्रत अवधकारी व अराजपवत्रत कमथचारी 

याचं्यासाठी मराठी भाषा वनम्नस्तर परीक्ा 
120/- 300/- 

2 राजपवत्रत अवधकारी व अराजपवत्रत कमथचारी 
याचं्यासाठी मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्ा 

120/- 400/- 

3 राजपवत्रत अवधका-यासंाठी हिंदी  भाषा 
उच्चश्रेणी परीक्ा 

60/- 400/- 

4 अराजपवत्रत कमथचा-यांसाठी हिंदी  भाषा 
वनम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्ा 

30/- 300/- 

5 मराठी लघुलेखन परीक्ा 50/- 300/- 
6 मराठी टंकलेखन परीक्ा 100/- 300/- 
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सदर आदेश ववत्त ववभागाच्या अनौसं.क्र.166/16/व्यय-4, वद.12.4.2016 अन्वये प्राप्त 
मंजुरीनुसार वनगथवमत करण्यात येत आिेंत. 

 

सदर शासन वनणथय मिंाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं 201605021711346933 असा आिें. िंा आदेश 
वडवजटल स्वाक्रीने साक्ावंकत करून काढण्यात येत आिें. 

मिंाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 
 

                ( वलना वव. धुरू ) 
          कायासन अवधकारी, मिंाराष्ट्र शासन 

       प्रत, 
1) मा. राज्यपाल याचंे सवचव 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचव 
3) सवथ मंत्री व राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव 
4) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई (पत्राने) 
5)  प्रबंधक उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने) 
6) सवथ ववभागीय आयुक्तत 
7) सवथ वजल्िंावधकारी 
8) सवथ वजल्िंा पवरषदाचंे मुख्य कायथकारी अवधकारी 
9) प्रधान सवचव, मिंाराष्ट्र ववधानमंडळ, ववधानभवन, मंुबई 
10) सवचव, मिंाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने) 
11)  मिंालेखापाल (लेखा परीक्ा/लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई 
12) मिंालेखापाल (लेखा परीक्ा/लेखा व अनुज्ञयेता), नागपूर 
13)  अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
14)  वनवासी लेखा परीक्ा अवधकारी, मंुबई  
15) मा.मंत्री, मराठी भाषा याचंे ववशेष कायथ अवधकारी 
16)  भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वादें्र (पूवथ), मंुबई 
17) सिंायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, नवी मंुबई/ पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/ 
18)  सवथ मंत्रालयीन ववभाग 
19)  वनवड नस्ती (भाषा-2) 

       सवथ मंत्रालयीन ववभागानंा ववनंती करण्यात येते की, सदर आदेश त्यानंी आपल्या 
अवधपत्याखालील ववभाग प्रमुख्  तसेच कायालय प्रमुख याचं्या वनदशथनास आणाव.े 

http://www.maharashtra.gov.in/
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