
                                                                                                                                                                                        

एतदर्थ मंडळामार्थ त घेण्यात येणाऱ्या हिंदी भाषा  
परीक्षा पध्दतीमध्ये सधुारणा करण्याच्या दृष्टीने 
विद्यमान वनयम तपासून शासनास वशर्ारशी 
करण्यासा ी तज्ज्ञ सवमतीची स्र्ापना करणे.  

 

                                                                       मिंाराष्र शासन 
मरा ी भाषा विभाग 

शासन वनणथय क्रमांकः हिंभाप-2017/प्र.क्र.101 /भाषा-2 
मादाम कामा मागथ, िुंतात्मा राजगुरु चौक 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
वदनांक:- 2 जुन, 2018 

िाचा :-  
1) शासन वनणथय क्रमांकः  राजकीय ि सेिा विभाग क्रमाकं 2541-14, वद. 1 सप्टेंबर, 1951. 
2) शासन वनणथय क्रमांकः राजकीय ि सेिा विभाग क्रमांक इएक्सआर-1155, वद. 2 जुल,ै 1955 
3) शासन वनणथय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक:- हिंभाप -1976-28, वद. 10 जून, 1976 

प्रस्तािना :- 
मरा ी भाषा विभागाचे क्षेवत्रय कायालय असलेल्या भाषा संचालनालयामार्थ त एतदर्थ मंडळाकडून 

शासकीय अवधकारी/कमथचाऱ्यांसा ी हिंदी भाषेच्या उच्चस्तर ि वनम्नस्तर पवरक्षा घेतल्या जातात. कें द्रीय 
राजभाषेचा प्रशासनात योग्य िापर करण्यासा ी हिंदी भाषेतील वनपणुता आिश्यक िंोती. याकरीता                     
संदभथ  क्र. 1 ि 2 च्या शासन वनणथयानुसार हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याबाबतचे वनयम करण्यात आले.  वद. 1 मे, 1960 
रोजी मिंाराष्र राज्ज्याची स्र्ापना झाली.  तद्नंतर मिंाराष्र राजभाषा अवधवनयम, 1964 च्या कलम 4 नुसार        
वद. 26.01.1965 पासून मरा ी भाषा िर्जजत प्रयोजनावं्यवतवरक्त सिथ शासकीय प्रयोजनांकरीता मिंाराष्र 
राज्ज्याच्या सबंधंात उपयोगात आणाियाची भाषा असून िर्जजत प्रयोजनाकंरीता राजभाषा म्िंणनू हिंदीचा उपयोग 
करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आिें.  

          िरील बाबी विचारात घेऊन हिंदी भाषा परीक्षेबाबत संदभथ क्र.3 च्या अन्िये  परीक्षा वनयमािली तयार 
करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात प्रशासवनक कायथपध्दतीत बरेच बदल झाले असल्याने  सदर वनयमांमध्ये 
सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने  विद्यमान हिंदी भाषा परीक्षेची आिश्यकता ि  पवरक्षेची कायथपध्दत यासंदभात अ्यास 
करुन शासनास वशर्ारशी  सादर करण्याकरीता तज्ज्ञ सवमती ग ीत करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन 
िंोता.    

शासन वनणथय:-  
एतदर्थ मंडळामार्थ त घेण्यात येणाऱ्या हिंदी विषयाच्या विद्यमान पवरक्षा पध्दतीचा आढािा घेऊन त्यामध्ये  

कालानुरुप कािंी बदल करणे आिश्यक आिें हकिा कस ेया बाबी तपासण्याकरीता पढुीलप्रमाणे सवमती स्र्ापन 
करण्यात येत आिें. 

 

सवमती :- 
1. डॉ. अलका पोतदार,     हिंदी भाषा तज्ज्ञ   अध्यक्ष 
2. श्रीमती रंजना हपगळे,     हिंदी भाषा तज्ज्ञ   सदस्य 
3. श्रीमती स्िाती साितं,     हिंदी भाषा तज्ज्ञ    सदस्य   
4. अिर सवचि , कायासन ( भाषा-2),   शासन प्रवतवनधी   सदस्य 
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5. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय    संचालनालय प्रवतवनधी   सदस्य सवचि 
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सवमतीची कायथकक्षा :-  
1. विद्यमान संदभथ क्र. 1 च्या परीक्षा वनयमांमध्ये ितेनश्रणेीवनिंाय परीक्षा वििंीत करण्यात आली आिें. 

कालानुरुप ितेनश्रणेीत बदल िंोत असल्याने सदर कायथपध्दतीत बदल करुन यामध्ये एकसतू्रता  
आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूवचत करणे. 

2. उच्चस्तर ि वनम्नस्तर या दोन परीक्षा घेण्याच्या विद्यमान वनणथयाच्या अनुषंगाने तुलनात्मक बाबी तपासणे. 
3.  सद्य:स्स्र्तीत प्रशासकीय कामात हिंदी भाषेच्या िापराची आिश्यकता विचारात घेऊन हिंदी 

परीक्षसेंदभात योग्य कायथपद्धत सूवचत करणे. 
 

सवमतीची मुदत :-  
 सवमतीची मुदत दोन मविंने रािंील. सवमती आपला अिंिाल विविंत कालमयादेत सादर करेल सवमतीच्या 
अशासवकय सदस्यानंा दैवनक/प्रिास भत्ता वित्त विभागाच्या प्रचवलत आदेशानुसार अनुञये रािंील. सदर खचथ भाषा 
संचालनालयाकडील मंजूर अनुदानातनू भागविण्यात यािा. 

 

सदर शासन वनणथय मिंाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201806021612161333 असा आिें. िंा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिें.  

मिंाराष्राच ेराज्ज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

     ( अपणा अ. गािडे ) 
 सिं सवचि, मिंाराष्र शासन 
प्रत, 

1. मिंालेखापाल, मिंाराष्र-1, (लेखापवरक्षा/ लेखा ि अनुञेयता), मंुबई 
2. मिंालेखापाल, मिंाराष्र-2, (लेखापवरक्षा/ लेखा ि अनुञेयता), नागपरू 
3. अवधदान ि लेखावधकारी, मंुबई 
4. वनिासी लेखावधकारी, मंुबई 
5. प्रधान सवचि, मरा ी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मंत्री, मरा ी भाषा यांच ेविशेष कायथ अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई.  
7. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, िांदे्र, मंुबई. 
8. डॉ. अलका पोतदार, विशेषावधकारी, हिंदी “बालभारती” पाठ्यपसु्तक मंडळ, पणेु. 
9. श्रीम. रंजना हपगळे, हिंदी भाषा विभागप्रमुख, सरदार दस्तुर, िंोरमझवदयार िंाइस्कुल, पणेु. 
10. श्रीम. स्िाती साितं, हिंदी भाषा विभागप्रमुख, सेंट ॲड्र्युज ज्ज्युवनअर कॉलेज, िादें्र, मंुबई 
11. अिर सवचि, मरा ी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12. वनिड नस्ती (भाषा-2) 
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