भाषा संचालनालयाकडू न राजपत्रित अत्रिकारी
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एतदर्म र्राठी- हिंदी परीक्षा आत्रण प्रत्रिक्षण
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नवीन प्रिासन भवन, 8 वा र्जला,
र्ादार् कार्ा र्ागम, िंु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ंिालय, र्ुंबई- 400 032.
त्रदनांक: 28 र्ाचम, 2018

वाचा:1) िासन अत्रिसूचना,सार्ान्य प्रिासन त्रवभाग, क्रर्ांक - र्भाप-1087/14/सीआर-2/87/20
त्रद. 30.12.1987
2) िासन त्रनणमय, सार्ान्य प्रिासन त्रवभाग, क्रर्ांक - हिंभाप - 1976-28, त्रद. 10.06.1976
3) िासन त्रनणमय, सार्ान्य प्रिासन त्रवभाग, क्रर्ांक - र्भाप-हिंभाप-2008/09/(प्र.क्र.01/08)/
20-ब (1), त्रदे. 01.02.2008 ( र्राठी भाषा)

4) िासन त्रनणमय,सार्ान्य प्रिासन त्रवभाग, क्रर्ांक - र्भाप-हिंभाप-2008/09/(प्र.क्र.01/08)/
20-ब (2), त्रद. 01.02.2008 (हिंदी भाषा)

5)

िासन त्रनणमय, सार्ान्य प्रिासन त्रवभाग, क्रर्ांक - र्भाप-हिंभाप-2008/09/ (प्र.क्र.01/08) /20ब (1), त्रदे. 05.12.2008

6) िासन त्रनणमय, र्राठी भाषा त्रवभाग, क्रर्ांक - र्भाप-1012/प्र.क्र.154/2012/भाषा-2,
त्रद. 27.11.2012
7) िासन त्रनणमय, र्राठी भाषा त्रवभाग,

क्रर्ांक - र्भाप-2013/885/प्र.क्र.99/भाषा-2,

त्रद. 27.08.2013 (र्राठी भाषा)

8) िासन त्रनणमय, र्राठी भाषा त्रवभाग,

क्रर्ांक - र्भाप-2013/885/प्र.क्र.99/भाषा-2,

त्रद. 27.08.2013 (हिंदी भाषा)

9) भाषा संचालनालयाचे पि क्रर्ांक - र्भाप-1917/प्र.क्र.116/76/354/सतरा, त्रद. 21.02.2018

प्रस्तावना :संदभात्रिन अत्रिसूचना क्र.1 व संदभात्रिन िासन त्रनणमय क्र.3,4,5,6,7 व 8 अन्वये राजपत्रित व
अराजपत्रित अत्रिकारी-कर्मचाऱयांसाठी एतदर्म र्ंडळाकडू न घेण्यात येणाऱया र्राठी-हिंदी भाषा
परीक्षांसाठी त्रनयर्ावली व अभ्यासक्रर् त्रनत्रित करण्यात आला आिंे. तर्ात्रप , सदर िासन त्रनणमयान्वये
एतदर्म र्ंडळाच्या परीक्षांसाठी र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्ंडळाने तयार केलेली,
र्राठी भाषेसाठीची इयत्ता 9 वी व इ इयत्ता 10 वी तसेच, हिंदी भाषेसाठीची इयत्ता 10 वी ची पाठ्यपुस्तके
त्रवत्रिंत करण्याचा त्रनणमय घेण्यात आला आिंे . र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्ंडळाकडू न
सदर अभ्यासक्रर्ार्ध्ये पयायाने पाठ्यपुस्तकांर्ध्ये बदल केल्यानंतर एतदर्म र्ंडळाच्या र्राठी आत्रण
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हिंदी परीक्षांसाठी दे खील “बदल करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रर्ानुसार तर्ा पाठ्यपुस्तकानुसार”
परीक्षा घेणे क्रर्प्राप्त ठरते. र्ंडळाकडू न अभ्यासक्रर्ार्ध्ये बदल झाल्यानंतर सदर नवीन
अभ्यासक्रर्ासाठी िासन स्तरावरुन संदभात्रिन क्र. 3, 4, 5, 6, 7, व 8 प्रर्ाणे िासन त्रनणमय त्रनगमत्रर्त
करण्याची प्रचत्रलत कायमपद्धती आिंे. तर्ात्रप, िालेय अभ्यासक्रर्ात वेळोवेळी िंोणारे बदल लक्षात घेता
तसेच एतदर्म र्ंडळाच्या परीक्षा भाषा संचालनालयाच्या स्तरावर घेतल्या जात असल्याने , सुिात्ररत
अभ्यासक्रर् तर्ा पाठ्यपुस्तक बदलानुसार परीक्षा पद्धतीत यर्ायोग्य बदल करणे आवश्यक असल्यार्ुळे
त्रवद्यर्ान कायमपद्धतीर्ध्ये सुिारणा करण्याची बाब िासनाच्या त्रवचारािीन िंोती.

िासन त्रनणमय:राजपत्रित अत्रिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी यांच्यासाठी एतदर्म र्ंडळाच्या र्राठी व हिंदी भाषा
परीक्षांसाठीचे अभ्यासक्रर् व परीक्षेचे स्वरुप ठरत्रवणारे यापूवीचे संदभािीन क्र. 3, 4, 5, 6, 7 व 8 चे
िासन त्रनणमय अत्रिक्रत्रर्त करुन पुढीलप्रर्ाणे त्रनणमय घेण्यास िासन र्ान्यता दे ण्यात येत आिंे.

अ) एतदर्म र्ंडळाच्या र्राठी अभ्यासक्रर् व परीक्षांचे स्वरुप :1) अभ्यासक्रर्:अ.क्र.
अ.

उच्चस्तर परीक्षा

त्रनम्नस्तर परीक्षा

र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क
र्ंडळाने इयत्ता 10 वी साठी त्रवत्रिंत केलेले त्रिक्षण र्ंडळाने इयत्ता 9 वी साठी त्रवत्रिंत
र्राठी पाठ्यपुस्तक (त्रितीय भाषा) : संपूणम र्राठी पाठ्यपुस्तक (त्रितीय भाषा) : संपूणम
पुस्तक

ब.

पुस्तक

राजभाषा पत्ररचय : या पुस्तकातील कायमरुप राजभाषा पत्ररचय - या पुस्तकातील कायमरुप
व्याकरण.

व्याकरण

उच्चस्तर/त्रनम्नस्तर परीक्षांसाठीच्या प्रश्नपत्रिका क्र. 2 साठी िासकीय प्रकािनांर्िील
प्रिासत्रनक लेखन, प्रिासन वाक्प्प्रयोग व पदनार् कोि िंी पुस्तके संदभमग्रंर् म्िंणून त्रवत्रिंत करण्यात येत
आिंेत.
2) र्राठी भाषा परीक्षेचे स्वरुप :अ.क्र.
1.

उच्चस्तर परीक्षा
प्रश्नपत्रिका 1

त्रनम्नस्तर परीक्षा

1) र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क 1) र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च
त्रिक्षण र्ंडळाने इयत्ता 10 वी (त्रितीय भाषा) र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्ंडळाने
चे संपूणम पुस्तक (गुण 70)

इयत्ता 9 वी (त्रितीय भाषा) चे

2) राजभाषा पत्ररचय - व्याकरण (गुण 30)

संपूणम पुस्तक (गुण 70)
2)

राजभाषा

पत्ररचय

व्याकरण (गुण 30)
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अ.क्र.
2.

उच्चस्तर परीक्षा
प्रश्नपत्रिका 2

1)

कायालयीन

त्रनम्नस्तर परीक्षा
कार्काजासंदभातील 1) कायालयीन कार्काजा -

प्रश्नपत्रिकेत नर्ूद त्रवषयावरील सुसंगत संदभातील प्रश्नपत्रिकेत नर्ूद
लेखन (गुण 40)

त्रवषयावरील सुसंगत लेखन

2) प्रिासत्रनक लेखन- पिलेखन, त्रिप्पणी (गुण 40)
लेखन, िासकीय वाक्प्प्रयोग व पदनार्े 2)
अनुवाद (इंग्रजी- र्राठी)

(गुण 60)

प्रार्त्रर्क

स्वरुपाचे

प्रिासत्रनक

लेखन-

पिलेखन, त्रिप्पणी लेखन,
िासकीय
पदनार्े

वाक्प्प्रयोग
अनुवाद

व

(इंग्रजी-

र्राठी) (गुण 60)
तोंडी परीक्षा
त्रनम्नस्तर व उच्चस्तर या दोन्िंी परीक्षांबरोबर 50 गुणांची तोंडी परीक्षा दे खील असेल, लेखी
परीक्षा चालू असतानाच तोंडी परीक्षा घेण्यात यावी आत्रण लेखी परीक्षेसाठी 15 त्रर्त्रनिे अत्रिक वेळ
दे ण्यात यावा. या परीक्षेचे स्वरुप पुढील प्रर्ाणे असावे :1) वाचन व आकलन

:

20 गुण

2) भाषण

:

15 गुण

3) संभाषण

:

15 गुण

उच्चस्तर परीक्षेच्या पत्रिंल्या प्रश्नपत्रिकेला तोंडी परीक्षेचा 15 त्रर्त्रनिांचा वेळ िरुन 2 तास 45
त्रर्त्रनिे वेळ ठे वण्यात यावा. दु सऱया प्रश्नपत्रिकेला 2 तास 30 त्रर्त्रनिे वेळ ठे वण्यात यावा. त्याचप्रर्ाणे
त्रनम्नस्तर परीक्षेच्या पत्रिंल्या प्रश्नपत्रिकेला 2 तास 30 त्रर्त्रनिे व दु सऱया प्रश्नपत्रिकेला तोंडी परीक्षेच्या 15
त्रर्त्रनिांचा वेळ िरुन 2 तास 45 त्रर्त्रनिे वेळ ठे वण्यात यावा.

ब) एतदर्म र्ंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रर् व परीक्षांचे स्वरुप :1) अभ्यासक्रर्:अ.क्र

उच्चस्तर

त्रनम्नस्तर

1.

र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क

र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क

त्रिक्षण र्ंडळाने त्रवत्रिंत केलेले इयत्ता 10 वी

त्रिक्षण र्ंडळाने त्रवत्रिंत केलेले इयत्ता 10 वी

चे कुर्ारभारती (प्रर्र् भाषा) पुस्तक (संपूणम

चे लोकभारती (त्रितीय भाषा) पुस्तक (संपूणम

पुस्तक

पुस्तक)

पष्ृ ठ 6 पैकी 3

िासन त्रनणमय क्रर्ांकः र्भाप-2018/प्र.क्र.36/भाषा-2

2) हिंदी भाषा परीक्षेचे स्वरुप :-

प्रश्नपत्रिका क्र.1

उच्चस्तर

त्रनम्नस्तर

1) र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च

1) र्िंाराष्ट्र र्ाध्यत्रर्क व उच्च

र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्ंडळाने

र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्ंडळाने त्रवत्रिंत

त्रवत्रिंत केलेले इयत्ता 10 वी चे

केलेले इयत्ता 10 वी चे लोकभारती

कुर्ारभारती (प्रर्र् भाषा) पुस्तक (त्रितीय भाषा) पुस्तक (संपण
ू म

प्रश्नपत्रिका क्र.2

(संपूणम पुस्तक) (गुण 70)

पुस्तक) (गुण 70)

2) कायमरुप व्याकरण (गुण 30)

2) कायमरुप व्याकरण (गुण 30)

त्रनबंिलेखन,पिलेखन,

त्रनबंिलेखन,पिलेखन, भाषांतर

भाषांतर (हिंदी-र्राठी),

(हिंदी-र्राठी), उताऱयावरील प्रश्न,

उताऱयावरील प्रश्न, व्याकरण

व्याकरण इत्यादी (गुण 100)

इत्यादी (गुण 100)
तोंडी परीक्षा :त्रनम्नस्तर व उच्चस्तर या दोन्िंी परीक्षांबरोबर 50 गुणांची तोंडी परीक्षा दे खील असेल, लेखी
परीक्षा चालू असतानाच तोंडी परीक्षा घेण्यात यावी आत्रण लेखी परीक्षेसाठी 15 त्रर्त्रनिे अत्रिक वेळ दे ण्यात
यावा. या परीक्षेचे स्वरुप पुढील प्रर्ाणे असावे :1)

सवमसािारण कायालयीन त्रवषयावर प्रश्न

:

10 गुण

2)

त्रवत्रिंत पाठ्यपुस्तकावर प्रश्न

:

10 गुण

3)

त्रदलेल्या त्रवषयावर वक्प्तृत्व (दोन त्रर्त्रनिे )

:

15 गुण

4)

संभाषण

:

15 गुण

उच्चस्तर परीक्षेच्या पत्रिंल्या प्रश्नपत्रिकेला तोंडी परीक्षेचा 15 त्रर्त्रनिांचा वेळ िरुन 2 तास 45
त्रर्त्रनिे वेळ ठे वण्यात यावा. दु सऱया प्रश्नपत्रिकेला 2 तास 30 त्रर्त्रनिे वेळ ठे वण्यात यावा. त्याचप्रर्ाणे
त्रनम्नस्तर परीक्षेच्या पत्रिंल्या प्रश्नपत्रिकेला 2 तास 30 त्रर्त्रनिे व दु सऱया प्रश्नपत्रिकेला तोंडी परीक्षेच्या 15
त्रर्त्रनिांचा वेळ िरुन 2 तास 45 त्रर्त्रनिे वेळ ठे वण्यात यावा.
उपरोक्प्त प्रर्ाणे र्राठी व हिंदी भाषा परीक्षेसाठी अभ्यासक्रर् व परीक्षांचे स्वरुप त्रनत्रित करण्यात
आले असून परीक्षांबाबत खालील प्रर्ाणे बाबी स्पष्ट्ि करण्यात येत आिंेत(1 )एतदर्म र्ंडळािारे घेण्यात येणाऱया र्राठी भाषा परीक्षांसाठी र्िंाराष्ट्र राज्य र्ाध्यत्रर्क व उच्च
र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्ंडळ यांनी त्रवत्रिंत केलेली पत्ररच्छे द क्र. अ)- 1 र्ध्ये नर्ूद केलेली इयत्ता 9 वी व 10
वी ची (त्रितीय भाषा) पाठ्यपुस्तके त्रनत्रित करण्यात येत आिंेत.
(2) यापुढे र्िंाराष्ट्र राज्य र्ाध्यत्रर्क व उच्च र्ाध्यत्रर्क त्रिक्षण र्ंडळाच्या र्राठी व हिंदी भाषेच्या सदर
पाठ्यपुस्तकांर्िील अभ्यासक्रर्ार्ध्ये बदल झाल्यास, सदर बदल झालेला नवीन अभ्यासक्रर् आपोआप
एतदर्म र्ंडळांच्या र्राठी व हिंदी भाषेच्या परीक्षांसाठी लागू िंोईल. त्यासाठी भाषा संचालनालयाच्या
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स्तरावर त्रनणमय घेण्यात यावा. तसेच सदर बाब इच्छु क परीक्षार्ींच्या त्रनदम िनास आणण्याची जबाबदारी
भाषा संचालनालयाची असेल.
(3) एतदर्म र्ंडळािारे घेण्यात येणाऱया हिंदी भाषा परीक्षांसाठी दे खील एतदर्म र्ंडळाने त्रवत्रिंत केलेली
इयत्ता 10 वी (प्रर्र् भाषा)/(त्रितीय भाषा) िंी पाठ्यपुस्तके त्रनत्रित करण्यात येत आिंेत. सदर
अभ्यासक्रर्ात र्ंडळाने बदल केल्यास र्राठी भाषा परीक्षा अभ्यासक्रर्ाप्रर्ाणेच हिंदी भाषेसाठीदे खील
नवीन अभ्यासक्रर् लागू िंोईल.
(4) संदभात्रिन क्र. 3, 4, 5, 6, 7 व 8 च्या िासन त्रनणमयांर्ध्ये गद्य पाठ,पद्य पाठ, स्र्ूलवाचन
इत्यादीसाठी कािंी ठरात्रवक क्रर्ांकाचे िडे त्रवत्रिंत करण्यात आले िंोते. सदर िासन त्रनणमय त्रनगमत्रर्त
झाल्यानंतर र्ाि एतदर्म र्ंडळाच्या र्राठी व हिंदी परीक्षांसाठी त्रवत्रिंत केलेल्या संपूणम पाठ्यपुस्तकाचा
अभ्यास करणे परीक्षार्ींसाठी आवश्यक आिंे. म्िंणजेच, परीक्षा संपूणम पाठ्यपुस्तकावर आिात्ररत असेल.
(5) र्राठी भाषा परीक्षा उत्तीणम िंोण्यासाठी आवश्यक गुण तसेच अनुग्रिंीत गुण याबाबतचे त्रनयर्
संदभात्रिन क्र. 1 येर्ील अत्रिसूचना त्रद.30.12.1987 र्िील पत्ररत्रिष्ट्ि “ ब ” र्िील तरतूदीनुसार लागू
रािंतील.
(6) हिंदी भाषा पत्ररक्षा उत्तीणम िंोण्यासाठी आवश्यक गुण तसेच अनुग्रत्रिंत गुण याबाबतिंी र्राठी भाषा
परीक्षाप्रर्ाणेच कायमपद्धती अनुसरण्यात येईल.
सदर िासन त्रनणमय र्िंाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803281330196533 असा आिंे . िंा आदे ि
त्रडजीिल स्वाक्षरीने साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत आिंे .
र्िंाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Nanda Maruti
Raut
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( नंदा राऊत )
अवर सत्रचव, र्िंाराष्ट्र िासन

प्रत,
1. र्ा. राज्यपाल यांचे सत्रचव.
2.

र्ा. र्ुख्यर्ंिी यांचे अपर र्ुख्य सत्रचव.

3.

सवम र्ा. र्ंिी व राज्यर्ंिी यांचे खाजगी सत्रचव

4.

र्ा. त्रवरोिी पक्ष नेते, त्रविानसभा/ त्रविानपत्ररषद यांचे खाजगी सत्रचव

5.

सवम त्रविानसभा सदस्य /त्रविानपत्ररषद सदस्य, त्रविानर्ंडळ, र्ुंबई

6.

र्ुख्य सत्रचव, र्िंाराष्ट्र राज्य र्ंिालय,र्ुंबई

7.

सवम र्ंिालयीन त्रवभागांचे अपर सत्रचव/प्रिान सत्रचव/सत्रचव
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8.

सवम र्ंिालयीन त्रवभाग ( आस्र्ापना ) यांना त्रवनंती करण्यात येते की, सदर िासन त्रनणमय त्यांनी
त्यांच्या

अत्रिपत्याखालील त्रवभागप्रर्ुख तसेच कायालय प्रर्ुख यांच्या त्रनदिमनास आणावे.

9. त्रनवासी आयुक्प्त र्िंाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस र्ागम, नवी त्रदल्ली.
10. प्रबंिक, र्ुळ िाखा, उच्च न्यायालय, र्ुंबई. (पिाने)
11. प्रबंिक, अपील िाखा, उच्च न्यायालय, र्ुंबई. (पिाने)
12. प्रबंिक, लोक आयुक्प्त व उपलोक आयुक्प्त यांचे कायालय र्ुंबई. (पिाने)
13. प्रबंिक, र्िंाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायात्रिकरण, र्ुंबई. (पिाने)
14. सत्रचव, र्िंाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुंबई. (पिाने)
15. सत्रचव, र्िंाराष्ट्र त्रविानर्ंडळ सत्रचवालय(त्रविानसभा ), र्ुंबई. (पिाने)
16. सत्रचव, र्िंाराष्ट्र त्रविानर्ंडळ सत्रचवालय(त्रविानपत्ररषद ), र्ुंबई. (पिाने)
17. राज्य त्रनवडणूक आयुक्प्त, राज्य त्रनवडणूक आयोग, नवीन प्रिासकीय भवन, र्ुंबई ( पिाने )
18. सत्रचव, राज्य र्ात्रिंती आयोग, नवीन प्रिासकीय भवन, र्ुंबई ( पिाने )
19. र्िंालेखापाल, र्िंाराष्ट्र राज्य, र्ुंबई
20. र्िंालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), र्िंाराष्ट्र-1, र्ुंबई.
21. र्िंालेखापाल, र्िंाराष्ट्र राज्य, र्ुंबई.
22. र्िंालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता), र्िंाराष्ट्र-1, र्ुंबई.
23. र्िंालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता), र्िंाराष्ट्र-2, नागपूर.
24. अत्रिदान व लेखा अत्रिकारी, र्ुंबई.
25. त्रनवासी लेखा परीक्षा अत्रिकारी, र्ुंबई.
26. र्िंासंचालक, र्ात्रिंती व जनसंपकम संचालनालय, र्ंिालय, र्ुंबई
27. संचालक, भाषा संचालनालय, र्ुंबई
28. त्रवभागीय सिंाय्यक भाषा संचालक, नवी र्ुंबई, पुणे, नागपुर, औरं गाबाद.
(भाषा संचालनालयार्ार्मत)
29. त्रनवडनस्ती. (भाषा-2)
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