
अनुवादकाांच्या सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा व पययवके्षक पदावरील 
पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणारी ववभागीय परीक्षा यासाठी नेमलले े
प्राविक, परीक्षक, पययवके्षक, समवके्षक व चतुर्यश्रणेी कमयचारी याांना 
देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग, 

 शासन वनणयय क्रमाांकः भासांमा-2015/प्र.क्र.120/आस्र्ा-2 
मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
वदनाांक : 22 नोव्हेंबर, 2016. 

 
वाचा- शासन वनणयय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्रमाांक - एलएनजी-1093/प्र.क्र.17/ 

94/20-ब, वद.24.7.1997. 
 
प्रस्तावना:- 
 भाषा सांचालनालयातील अनुवादकाांच्या सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा व पययवके्षक पदावरील पदोन्नतीसाठी 

घेण्यात येणाऱ्या ववभागीय परीक्षाांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या प्राविक, परीक्षक, पययवके्षक, समवके्षक व चतुर्यश्रणेी 

कमयचारी याांना सांदभाधीन वद.24.7.1997 च्या शासन वनणययान्वये देण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या दरात सुधारणा 

करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  

शासन वनणयय:- 

 उपरोल्लेवित परीक्षाांसाठी नेमण्यात येणारे प्राविक, परीक्षक, पययवके्षक, समवके्षक व चतुर्यश्रेणी कमयचारी 

याांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या दराबाबत यापवूी काढण्यात आलेले सवय आदेश अवधक्रवमत करण्यात येत आहे.  

यापढेु अनुवादकाांच्या सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा व पययवके्षक पदावरील पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षाांसाठी 

पढुीलप्रमाणे सुधावरत मानधन वाढववण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.   

अ.क्र. पदनाम परीक्षा मानधन 

1 प्राविक अ) अनुवादकाांसाठी सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा  प्रती प्रिपवत्रका सांच रु.450/- 

ब) अनुवादकाांची पययवके्षक पदावरील 

पदोन्नतीसाठी ववभागीय परीक्षा 

प्रती प्रिपवत्रका सांच रु.450/- 

2 परीक्षक अ) अनुवादकाांसाठी सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा  प्रती उत्तरपवत्रका रु.15/-  

ब) अनुवादकाांची पययवके्षक पदावरील 

पदोन्नतीसाठी ववभागीय परीक्षा 

प्रती उत्तरपवत्रका रु.15/-  

3 पययवके्षक अ) अनुवादकाांसाठी सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा रु.200/- प्रती सत्र  



शासन ननर्णय क्रमाांकः भासांमा-2015/प्र.क्र.120/आस्र्ा-2 

 

ब) अनुवादकाांची पययवके्षक पदावरील 

पदोन्नतीसाठी ववभागीय परीक्षा 

रु.200/- प्रती सत्र  

4 समवके्षक अ) अनुवादकाांसाठी सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा रु.150/- प्रती सत्र  

ब) अनुवादकाांची पययवके्षक पदावरील 

पदोन्नतीसाठी ववभागीय परीक्षा 

रु.150/- प्रती सत्र 

 

5 चतुर्यश्रणेी 

कमयचारी 

अ) अनुवादकाांसाठी सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा रु.60/- प्रती सत्र 

ब) अनुवादकाांची पययवके्षक पदावरील 

पदोन्नतीसाठी ववभागीय परीक्षा 

रु.60/- प्रती सत्र 

 
2. मानधनावर होणारा िचय “मागणी क्र.झेडएफ 01, 2052-सेके्रटवरएट सवयसाधारण सेवा, 090- 

सेके्रटवरएट (00) (02) भाषा सांचालनालय 28-व्यावसावयक सेवा, (2052 5063) या लेिाशीषािालील  मांजूर 

अनुदानातनू मागववण्यात यावा. 

3. हा शासन वनणयय, ववत्त ववभागाच्या सहमतीने त्या ववभागाचा अनौपचावरक सांदभय क्र.679/व्यय-4, 

वद.11.11.2016  अन्वये वनगयवमत करण्यात येत आहे. 

4. सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201611221751030133 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 
 
         (लवतका वव.पाटील) 
          कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रवत, 

1.  भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
2. महालेिापाल (लेिा व अनुज्ञेयता / लेिा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
3. अवधदान व लेिा अवधकारी, मुांबई. 
4. वनवासी लेिा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
5. ववत्त ववभाग / व्यय-4, मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
6. वनवड नस्ती. 

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