
 

"एतदर्थ मंडळ-मराठी टंकलखेन व लघुलखेन परीक्षा"      
 या मंडळास कायमस्वरूपी मुदतवाढ देण्याबाबत.     
 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनर्थय क्रमाकंः मटंप-2016/प्र.क्र.15/भाषा-2 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 

मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
   वदनाकं: 26 जुल,ै 2016  

 

     वाचा:- मराठी भाषा ववभाग, शासन वनर्थय क्र. मटंप-2014/137/प्र.क्र.52/भाषा-2, वद.9.07.2015 
 

प्रस्तावना:- 
   राज्य सरकारी कमथचा-याचं्या मराठी टंकलेखन व मराठी लघुलेखन परीक्षा घेर्ा-या एतदर्थ 

मंडळाला मराठी भाषा ववभागाच्या संदभाधीन वद.9.7.2015 च्या शासन वनर्थयान्वये वद.31.3.2016 पयथत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. शासन सेवते इंग्रजी वलवपक-टंकलेखक, इंग्रजी टंकलेखक, इंग्रजी 
लघुलेखक याचंी शासनाच्या आवश्यकतेनुसार पदभरती होर्ार असल्यामुळे सदर मंडळ कायथरत असरे् 
आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने मराठी टंकलेखन व मराठी लघुलेखन परीक्षा घेर्ा-या एतदर्थ मंडळाला 
कायमस्वरूपी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. 
 

शासन वनर्थय:-  
 शासन सेवते वनयुक्त झालेल्या इंग्रजी वलवपक-टंकलेखक, इंग्रजी टंकलेखक, इंग्रजी लघुलेखक 

याचं्यासाठी मराठी लघुलेखन/टंकलेखन परीक्षा आयोवजत करर्ा-या एतदर्थ मंडळ - मराठी टंकलेखन 
व लघुलेखन परीक्षा या मंडळास वद.1.4.2016 पासून कायमस्वरूपी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर मंडळावरील अशासकीय सदस्य श्री.व.वा.इनामदार याचंे वनधन झाले असल्याने 
त्याचं्या जागी श्रीमती नीला वदै्य याचंी वनयुक्ती करण्यात येत असून मंडळाची रचना खालीलप्रमारे् 
राहील:- 

 

अ.क्र. नाव पद 
1 भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई अध्यक्ष 
2 श्रीमती नीला वदै्य 

बी-1/21, गरे्श सोसायटी, ठारे् (प.)- 400 601 
अशासकीय सदस्य 

3 श्री.नरेंद्र तातोबा खंदारे, प्रवतवदेक 
महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय 

सदस्य 

4 सहायक भाषा संचालक 
प्रवशक्षर् व आस्र्ापना, भाषा संचालनालय, मंुबई 

सदस्य 

 

सदर मंडळावरील सदस्याचंा कायथकाळ सपंल्यानंतर ककवा शासनाचे पुढील आदेश होईपयथत 
नवीन सदस्याचंी वनयुक्ती करण्याचे अवधकार शासनास राहतील.   
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पषृ्ठ 2 पकैी 2  

सदर मंडळाच्या बैठकीसाठी होर्ारा खचथ भाषा संचालनालयाच्या मंजूर अनुदानातून भागववण्यात 
येईल. तसेच मंडळाच्या शासकीय सदस्यानंा सवथसामान्य वनयमानुसार दैवनक व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
अशासकीय सदस्यानंा प्रवास भत्ता, दैवनक भत्ता ववत्त ववभागाच्या शासन वनर्थय क्र.प्रवास-1010/ 
प्र.क्र.2/सेवा-5, वद.3.3.2010 नुसार अनुज्ञये राहील. 

 

यासाठी होर्ार खचथ भाषा संचालनालयाच्या मागर्ी क्र.झेडएफ-01, 2052, सेके्रटवरएट सवथसाधारर् 
सेवा, 00 090, सेके्रटवरएट (00)(00)(02) भाषा संचालक, 13 कायालयीन खचथ, 2052 5063 या 
लेखावशषाखाली त्या त्या ववत्तीय वषात उपलब्ध होर्ा-या मंजूर अनुदानातून भागववण्यात यावा. 

 

सदर आदेश ववत्त ववभागाच्या अनौसं.क्र.462/16/व्यय-4, वद.16.7.2016 अन्वये प्राप्त मंजुरीनुसार 
वनगथवमत करण्यात येत आहेत. 

 

सदर शासन वनर्थय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201607271649010133 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
 
                                                                                                       ( वलना वव. धुरू )  
                                                                                     कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल यांच ेसवचव 
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचव 
3) प्रबधंक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई (पत्राने) 
4) प्रबधंक उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने) 
5) प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, ववधानभवन, मंुबई 
6) सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने) 
7) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई 
8) अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
9)  वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई  
10)  मा.मंत्री, मराठी भाषा याचंे ववशेष कायथ अवधकारी 
11)  भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, वांदे्र (पवूथ), मंुबई 
12)  सवथ मंत्रालयीन ववभाग 
13)  एतदर्थ मंडळाच ेसवथ सदस्य (भाषा सचंालनालयामाफथ त) 
14)  ववत्त ववभाग/व्यय-4, मंत्रालय, मंुबई 
15) वनवड नस्ती (भाषा-2).  
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