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र्हाराष्ट्र शासि 
र्राठी भाषा त्रिभाग 

शासि पत्ररपिक क्रर्ाांक:-र्भाप-2016/प्र.क्र.13/भाषा-2, 
ििीि प्रशासि भिि, 8 िा र्जला, 

र्ादार् कार्ा र्ागम, हुतात्र्ा राजगुरु चौक, 
र्ांिाल्, र्ुांबई-400 032. 
त्रदिाांक :  24 रे्, 2016. 

 
 

 सांदभम:- 1) सार्ान्् प्रशासि त्रिभाग, शासि त्रििम् क्र. र्भाप-1087/14/सीआर-2/87/20, 
       त्रद. 30 त्रिसेंबर, 1987 

                 2) सार्ान्् प्रशासि त्रिभाग, शासि अत्रिसूचिा क्र.र्भाप-1097/1652/प्र.क्र.72/97/20-ब, 
       त्रद. 07 फेब्रुिारी, 2001 
 
 

     शासि पत्ररपिक:- 
 

     सार्ान्् प्रशासि त्रिभागाच््ा सांदभात्रिि त्रद.30.12.1987 च््ा अत्रिसूचिेन्ि्े र्हाराष्ट्र शासकी् 
कर्मचा-्ासाठी (न््ात्र्क त्रिभागातील कर्मचा-्ाव््त्रतत्ररक्त) र्राठी भाषा परीक्षा त्रि्र्ािली त्रित्रित करण््ात 
आली आहे. सदर त्रि्र्ािलीच््ा त्रि्र् 4 (1) (तीि) र्ध््े र्ातृभाषा र्राठी असले त््ाांिा ि सदर त्रि्र्ातील 
त्रि्र् 4 (2) िुसार र्ातृभाषा र्राठी आहे असा दािा साांगिा-्ा कर्मचा-्ास पढुील शती पिूम कराव््ा लागतील 
अशी तरतूद आहे. 

     (एक) त््ाला र्राठी भाषा देििागरी त्रलपीत सहजपिे त्रलत्रहता आली पाहीजे. 
           (दोि)  त््ािे, आपि र्राठी भाषेत प्रभािीपिे पिव््िहार करु शकतो अशा आश्ाचे 

        त््ाच््ा त्रिभाग प्रर्खुाांचे/का्ाल् प्रर्ुखाांच ेप्रर्ािपि सादर केल ेपात्रहजे. 
           (3) जो शासकी् कर्मचारी आपली र्ातृभाषा र्राठी असल््ाचा दािा करीत िसेल परांतु त््ािे र्राठी 
र्ाध््र्ातूि त्रशक्षि घेतले असल््ाचे तो साांगत असले आत्रि तो र्राठी त्रिष् घेऊि र्ाध््त्रर्क शालाांत 
प्रर्ािपि परीक्षा ककिा उच्चस्तर परीक्षा उत्तीिम झाललेा िसेल तर, ् ा त्रि्र्ाांपासूि सूट त्रर्ळण््ासाठी त््ाला 
पढुील शती पिूम कराव््ा लागतील:- 

 (अ) त््ाला देििागरी त्रलपीत सहजपिे त्रलत्रहता आल ेपात्रहजे, 
 (ब) त््ािे त्रकर्ाि 7 व््ा इ्त्तेप म्तचे त्रशक्षि र्राठी र्ाध््र्ातूि घेतल े असल््ाचे दशमत्रििारे सांबांिीत  

सांस्थेचे प्रर्ािपि सादर केले पात्रहज,े आत्रि 
(क) तो र्राठी भाषते पिव््िहार करू शकतो अशा आश्ाचे त्रिभागप्रर्ुखाचे/का्ाल् प्रर्ुखाच ेत््ािे 

प्रर्ािपि सादर केले पात्रहजे.  
 

2. सदर त्रि्र्ािलीर्ध््े “र्हाराष्ट्र शासकी् कर्मचारी (उच्च न््ा्ाल्ीि कर्मचा-्ाांव््त्रतत्ररक्त) र्राठी 
परीक्षा (सुिारिा त्रि्र्, 2000)” त्रद.7 फेब्रुिारी, 2001 च््ा अत्रिसचूिेन्ि्े सुिारिा करण््ात आली असूि 
र्राठी भाषा परीक्षा त्रि्र् 1987 च््ा त्रि्र् 4 (I) र्ध््े खालील तरतूद करण््ात आली आहे. 
   (अ) पोट-त्रि्र् (1) िांतर, पुढील पोट-त्रि्र् सर्ात्रिष्ट्ट करण््ात ्ईेल :- 
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    “(1अ) जो शासकी् कर्मचारी शासकी् सेिते दाखल झाल््ािांतर एक उच्चस्तरी् ककिा त्रिम्िस्तरी् त्रिष् म्हििू 
र्राठीसह र्ाध््त्रर्क शाळा प्रर्ािपि परीक्षा उत्तीिम झाला असेल आत्रि ज््ास 50 टक्क््ाहूि कर्ी गुि त्रर्ळाले िसतील 
अशा कर्मचाऱ्ास उच्चस्तरी् ककिा ्थास्स्थती त्रिम्िस्तरी् परीक्षचे््ा परीक्षा (पपेर) एक उत्तीिम होण््ापासिू सटू 

देण््ात ्ईेल.” 
     (ब) पोट-त्रि्र् (2) ि (3) ऐिजी पढुील  र्जकूर दाखल करण््ात ्ेईल:-   

 “(2) शासकी् कर्मचारी - 
(एक) ज््ािे र्राठी ही आपली र्ातृभाषा आहे असा दािा साांत्रगतला असेल, ककिा  
(दोि) ज््ािे, र्राठी ही आपली र्ातृभाषा आहे असा दािा साांत्रगतललेा िाही परांतु ज््ाचे त्रशक्षि र्राठी 
र्ाध््र्ातूि झालेल ेआहे आत्रि जो र्राठीसह र्ाध््त्रर्क शाळा प्रर्ािपि परीक्षा ककिा उच्चस्तरी् परीक्षा 
उत्तीिम झाललेा िाही असा कर्मचारी- 

्ा त्रि्र्ातूि सूट त्रर्ळण््ासाठी पढुील शतीची पतूमता करील :- 
(अ) तो देििागरी त्रलपीर्ध््े सहजपिे त्रलत्रहण््ास सर्थम असला पात्रहजे, 

       (ब) त््ािे त्रिदाि 7 व््ा इ्त्तेप्ंत र्राठी र्ाध््र्ातूि त्रशक्षि घेतलेल ेआहे, अशा आश्ासांबांिीच ेसांस्थेचे   
प्रर्ािपि सादर करिे आिश््क आहे 
आत्रि  
(क) तो र्राठीतूि पिव््िहार करु शकतो अशा आश्ाचे त्रिभाग प्रर्ुखाांचे/का्ाल् प्रर्ुखाांचे प्रर्ािपि    
त््ािे सादर करिे आिश््क आहे.” 

 

3. शासि सेितेील अत्रिकारी/कर्मचारी ्ाांिा र्राठी भाषा परीक्षेतूि सूट देतािा उपरोक्त दोन्ही 
अत्रित्रि्र्ाांपैकी कोिते त्रि्र् कोित््ा कालाििीत त्रि्कु्त झालेल््ा कर्मचा-्ाांिा लागू राहतील ्ाबाबत 
सांत्रदग्िता असल््ािे अिेक त्रिभागाांकिूि ्ा त्रिभागाच ेर्ागमदशमि र्ागत्रिण््ात ्ेते.  सदर सांत्रदग्िता दूर 
करण््ासाठी पढुीलप्रर्ािे स्पष्ट्टीकरि करण््ात ्ेत आहे. 
1)  त्रद.6/2/2001 ि त््ापिूी शासि सेिते त्रि्कु्त झालले््ा अत्रिकारी/कर्मचारी ्ाांिा उपरोक्त पत्ररच्छेद-
1 ्ेथे िर्ूद केलेल््ा त्रद.30.12.1987 च््ा अत्रिसचूिेतील तरतूदी लाग ूराहतील. 
2)  त्रद.7.2.2001 ि त््ािांतर शासि सेिते त्रि्कु्त झालेल््ा अत्रिकारी/कर्मचारी ्ाांिा उपरोक्त पत्ररच्छेद-
2 र्ध््े िर्ूद केलेल््ा त्रद.7.2.2001 च््ा सुिारीत अत्रिसचूिेतील तरतूदी लागू राहतील. सिम  
त्रिभागप्रर्ुख/ का्ाल् प्रर्खु ्ाांिी र्राठी भाषा परीक्षतूेि सूट देण््ासांदभात उपरोक्त स्पष्ट्टीकरिािुसार 
त््ा त््ा कालाििीतील त्रि्कु्तीिुसार सांबांिीत अत्रिकारी/कर्मचारी ्ाांची प्रकरिे तपासािीत ि ्ाबाबतच े
आदेश त्रिगमत्रर्त करूि तशी स्पष्ट्ट िोंद सांबांिीताांच््ा सिेापसु्तकात घ््ािी.  
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सदर शासि पत्ररपिक र्हाराष्ट्र शासिाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्थळािर उपलब्ि 
करण््ात आला असूि त््ाचा सांकेताक 201605241535060733 असा आहे. हा आदेश त्रिजीटल स्िाक्षरीिे 
साक्षाांत्रकत करुि काढण््ात ्ेत आहे.  

 

          र्हाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशािुसार ि िािािे, 
 
 
 
 

 
 

                          ( त्रलिा त्रि. िुरू ) 
                               का्ासि अत्रिकारी, र्हाराष्ट्र शासि 

प्रत्रत, 
1) र्ा. राज््पाल ्ाांचे सत्रचि 
2) र्ा. र्ुख््र्ांिी ्ाांचे प्रिाि सत्रचि 
3) सिम र्ा. र्ांिी/राज््र्ांिी ्ाांचे खाजगी सत्रचि 
4) र्ा. र्ुख््सत्रचि/ अपर र्ुख्् सत्रचि / प्रिाि सत्रचि / सत्रचि, सिम र्ांिाल्ीि त्रिभाग 
5) सिम त्रिभागी् आ्कु्त 
6) सिम त्रजल्हात्रिकारी 
7) सिम त्रजल्हापत्ररषदाांचे र्ुख्् का म्कारी अत्रिकारी 
8) र्ा.र्ांिी, र्राठी भाषा ्ाांच ेत्रिशेष का म् अत्रिकारी 
9)  प्रबांिक उच्च न््ा्ाल्, र्ुळ शाखा, र्ुांबई (पिािे) 
10)  प्रबांिक उच्च न््ा्ाल्, अत्रपल शाखा, र्ुांबई (पिािे) 
11)  सत्रचि, र्हाराष्ट्र त्रििािर्ांिळ, त्रििािभिि, र्ुांबई 
12)  सत्रचि, र्हाराष्ट्र लोकसेिा आ्ोग, र्ुांबई (पिािे) 
13) लोका्कु्त/उप लोका्कु्त, र्ुांबई (पिािे) 
14)  र्हालखेापाल (लेखा परीक्षा/लेखा ि अिुज्ञे् ता), र्हाराष्ट्र-1, र्ुांबई 
15) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा ि अिुज्ञे् ता), र्हाराष्ट्र-2, िागपरू 
16)  अत्रिदाि ि लेखा अत्रिकारी, र्ुांबई 
17)  त्रििासी लेखा परीक्षा अत्रिकारी, र्ुांबई  
18)  सिम र्ांिाल्ीि त्रिभाग  
19)  भाषा सांचालक, भाषा सांचालिाल्, िाांदे्र (पिूम), र्ुांबई 
20)  सत्रचि, र्हाराष्ट्र राज्् र्राठी त्रिश्वकोश त्रिर्मर्ती र्ांिळ, र्ुांबई 
21)  सत्रचि, र्हाराष्ट्र राज्् सात्रहत्् आत्रि सांस्कृती र्ांिळ, र्ुांबई 
22)  सांचालक, राज्् र्राठी त्रिकास सांस्था, र्ुांबई 
23)  सिम त्रिभागी् सहा्क भाषा सांचालक, पिेु/िागपरू/औरांगाबाद/ििी र्ुांबई 
24)  त्रििि िस्ती (भाषा-2) 

 

सिम र्ांिाल्ीि त्रिभागाांिा त्रििांती करण््ात ्ेते की, सदर पत्ररपिक त््ाांिी त््ाांच््ा  
अत्रिपत््ाखालील अत्रिकारी/कर्मचारी ्ाांच््ा त्रिदशमिास आिाि.े 
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