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एतदर्ण मांडळामार्ण त घेण्यात येर्ाऱ्या परीक्षेसाठी 
नेमण्यात येर्ाऱ्या प्रानिक/ परीक्षक व अन्य कमणचारी 
याांच्या मानधनात वाढ कररे्बाबत 

 

        महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा नवभाग 

शासन ननर्णय क्रमाांकः भासांमा-2015/प्र.क्र.13/भाषा-2, 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मांत्रालय, मुांबई-400 032 
नदनाांक: 15 एनप्रल, 2017 

 

  वाचा:-  सामान्य प्रशासन नवभाग शासन ननर्णय क्र.एलएनजी-2006/1006/प्र.क्र.93/06/20-ब,  
                नद.1.1.2009 व समक्रमाांकाच ेनद.21.3.2009 च ेशुद्धीपत्रक 
 

शासन ननर्णय:-  
 

            भाषा सांचालनालयाांतगणत कायणरत असलेल्या एतदर्ण मांडळामार्ण त मराठी भाषा, हहदी भाषा, 
मराठी टांकलेखन व मराठी लघुलखेन परीक्षा आयोनजत केल्या जातात. सदर परीक्षाांसाठी नेमण्यात 
येर्ाऱ्या प्रानिक/परीक्षक/ननयामक/परीक्षाचालक-नन-ज्येष्ट्ठ पयणवके्षक, कननष्ट्ठ पयणवके्षक, मुनित 
तपासर्ीस, नलनपक, चपराशी, पार्ीवाला व अन्य कमणचारी याांना सांदभाधीन शासन ननर्णयाप्रमारे् मानधन 
देण्यात येते. तर्ानप सध्याची वाढललेी महागाई लक्षात घेता सदर परीक्षाांसाठी देण्यात येर्ा-या मानधनात 
सोबत जोडलेल्या नववरर्पत्रानुसार  वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

यासाठी होर्ारा खचण भाषा सांचालनालयाच्या त्या-त्या नवनिय वषात मांजूर होर्ा-या  अनुदानातून 
भागनवण्यात यावा.  

 

सदर आदेश नवि नवभागाच्या अनौसां.क्र.812/16/व्यय-4 तसेच अनौसां-5/17/सेवा-6,  
नद.5.4.2017 अन्वये प्राप्त मांजुरीनुसार ननगणनमत करण्यात येत आहेत. 

 

सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201704171525302933 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
        ( नलना नव.धुरू ) 
 कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याांचे सनचव 
2.  मा. मखु्यमांत्री याांच ेप्रधान सनचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3.  मुख्य सनचव /प्रधान सनचव /सनचव, सवण मांत्रालयीन नवभाग 
4.  सनचव, महाराष्ट्र नवधानमांडळ, नवधानभवन, मुांबई 
5.  सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने) 
6.  महालखेापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मुांबई 
7.  महालखेापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-2, नागपरू 
8.  अनधदान व लेखा अनधकारी, मुांबई 
9.  ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबई  
10.  मा.मांत्री, मराठी भाषा याांचे नवशेष कायण अनधकारी 
11.  अवर सनचव (व्यय-4/सेवा-6), नवि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
12.  भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, वाांिे (पवूण), मुांबई 
13.  सवण नवभागीय सहायक भाषा सांचालक, परेु्/नागपरू/औरांगाबाद/नवी मुांबई 
14.  ननवड नस्ती (भाषा-2) 

 



शासन ननर्णय क्रमाांकः भासांमा-2015/प्र.क्र.13/भाषा-2 
 

शासन ननर्णय नद.15.4.2017 सोबतचे नववरर्पत्र 
 

अ.क्र. पदनाम भाषा सांचालनालयाच ेसध्याचे मानधनाचे दर सुधारीत दर 
1 कें िप्रमुख 

(पनरक्षाचालक  
नन-ज्येष्ट्ठ 
पयणवके्षक) 

प्रत्येक सत्रास रू.60/- हकवा प्रनतनदनी 
रू.120/- 

प्रत्येक सत्रास रू.750/- हकवा 
प्रनतनदनी रू.750/- 

2 कननष्ट्ठ पयणवके्षक 
(पयणवके्षक/ 
समवके्षक) 

प्रत्येक सत्रास रू.50/- हकवा प्रनतनदनी 
रू.100/-  

परीक्षा एका  सत्राची असेल तर 
रू.350/- हकवा प्रनतनदनी रू.550/- 

3 नलनपक प्रत्येक सत्रास रू.40/- हकवा प्रनतनदनी 
रू.80/- 

प्रत्येक सत्रास रू.300/- हकवा 
प्रनतनदनी रू.300/- 

4 मुनित तपासर्ीस प्रत्येक प्रिपनत्रकेस रू.60/- प्रत्येक प्रिपनत्रकेस रू.125/- 
5 प्रपाठयवाचक 

(लघुलेखन 
परीक्षा) 

परीक्षार्थ्यांच्या प्रत्येक गटाकरीता रू.70/-(10 
ते 15 जर्ाांच्या गटाला) दोन पनरच्छेद 
वाचनाकरीता  

परीक्षार्थ्यांच्या प्रत्येक गटाकरीता 
रू.150/- (10 ते 15 जर्ाांच्या गटाला) 
दोन पनरच्छेद वाचनाकरीता  

6 चतुर्णश्ररे्ी 
कमणचारी 

प्रत्येक सत्रास रू.25/- हकवा प्रनतनदनी 
रू.50/- 

प्रत्येक सत्रास रू.250/- हकवा 
प्रनतनदनी रू.250/- 

7 पार्ी देण्यासाठी 
व इतर 

प्रत्येक सत्रास रू.20/- हकवा प्रनतनदनी 
रू.40/-  

प्रत्येक सत्रास रू.200/- हकवा 
प्रनतनदनी रू.200/- 

 8 प्रानिक प्रत्येक प्रिपनत्रकेस रू.250/- प्रमारे् तसेच 
पावत्या अगर प्रमार्पत्रावर आधारीत प्रत्यक्ष 
टपालखचण व आकस्स्मक खचण 

प्रत्येक प्रिपनत्रकेस रू.500/- तसचे 
प्रमार्पत्रावर आधारीत प्रत्यक्ष 
टपालखचण व आकस्स्मक खचण 

  9 परीक्षक 
 (लेखी परीक्षा) 

प्रत्येक उिरपनत्रकेस रू.10/- प्रमारे्, परांत ु
नकमान रू.120/- तसेच पावत्या अगर 
प्रमार्पत्रावर आधारीत प्रत्यक्ष टपालखचण व 
आकस्स्मक खचण 

प्रत्येक उिरपनत्रकेस रू.35/- परांत ु 
नकमान रू.1200/- तसचे पावत्या 
अगर प्रमार्पत्रावर आधारीत प्रत्यक्ष 
टपालखचण व आकस्स्मक खचण 

10 परीक्षक  
(तोंडी परीक्षा) 

प्रत्येक उमेदवारामागे  रू.10/- प्रमारे्, परांत ु
नकमान रू.80 यापकैी अनधक असेल ते तसेच 
पावत्या अगर प्रमार्पत्रावर आधारीत प्रत्यक्ष 
टपालखचण व आकस्स्मक खचण 

प्रत्येक उमेदवारामागे  रू.20/- प्रमारे्, 
परांत ु नकमान रू.200/- यापकैी अनधक 
असेल ते तसेच पावत्या अगर 
प्रमार्पत्रावर आधारीत प्रत्यक्ष 
टपालखचण व आकस्स्मक खचण 

11 ननयामक ननयमन केलेल्या प्रत्येक उिरपनत्रकेस 
रू.10/- प्रमारे्, परांत ुनकमान रू.120/- 
तसेच पावत्या अगर प्रमार्पत्रावर आधारीत 
प्रत्यक्ष टपालखचण व आकस्स्मक खचण 

ननयमन केलेल्या प्रत्येक उिरपनत्रकेस 
रू.35/- परांतु नकमान रू.500/- तसेच 
पावत्या अगर प्रमार्पत्रावर आधारीत 
प्रत्यक्ष टपालखचण व आकस्स्मक खचण 
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