
मराठी भाषा परीक्षा नियम व एतदर्थ 
मंडळाची परीक्षा पध्दत यामध्ये सुधारणा 
करण्याच्या दृष्टीिे नवद्यमाि नियम तपासूि 
शासिास नशफारशी करण्याबाबत तज्ज्ञ 
सनमतीची स्र्ापिा करणे. 
 

महाराष्र शासि 
मराठी भाषा नवभाग 

शासि निणथय क्रमाकंः मभाप-2017/प्र.क्र.98/2017/भाषा-2 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032, 
नदिाकं: 09 जुल,ै 2018. 

वाचा :-  
1) सामान्य प्रशासि नवभाग, शासि निणथय क्रमाकं-मभाप-1087/14/सीआर-2/87/20, 
      नदिाकं 30 नडसेंबर,1987. 
2) सामान्य प्रशासि नवभाग, अनधसूचिा क्रमाकं-मभाप-1097/प्र.क्र.72/97/20-ब,  

                  नदिाकं 7 फेब्रवुारी, 2001 
 

प्रस्ताविा :- 
महाराष्र राजभाषा अनधनियम, 1964 मधील तरतूदींिुसार प्रशासिात मराठीचा सक्षमपणे वापर 

करणे आवश्यक आहे. त्यािुषंगािे सवथ अनधकारी / कमथचारी याचं्याकडे प्रशासनिक व्यवहाराकनरता 
भानषक कौशल्य असणे आवश्यक आहे. याकनरता राज्ज्य शासिांतगथत शासकीय कमथचाऱयािंा (न्यानयक 
नवभागातील कमथचाऱयावं्यनतनरक्त) संदभथ क्रमाकं-1 िुसार मराठी भाषा परीक्षा नियम लागू करण्यात आल े
आहेत. सदर नियम व त्या अंतगथत केलेल्या सुधारणा नियमातील तरतूदींचे पालि करणे अनिवायथ आहे. 
भाषा नियमातील नवद्यमाि तरतूदीिुसार नवनहत परीक्षतेूि सूट देणे, परीक्षचेी समकक्षता तपासणे तसेच 
नवनहत पात्रता धारण ि केलेल्या अनधकारी / कमथचारी यािंी एतदर्थ मंडळाची परीक्षा ्तीरीणथ हेणे ्त्यादी 
कायथवाही करण्यात येते. नवद्यमाि नियमातील तरतूदीिुसार कायथवाही करतािा काही संकल्पिा पुरेशा 
स्पष्ट िसल्यािे, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करतािा संभ्रम निमाण हेते. त्यामुळे नवनवध नवभागाकंडूि 
याबाबतच्या स्पष्टीकरणाबाबत वारंवार नवचारणा करण्यात येते. ही बाब नवचारात घेता नवद्यमाि 
नियमातील संनदग्धता दूर करुि सुधानरत नियम तयार करण्याच्या दृष्टीिे व परीक्षचेी कायथपध्दत निनित 
करण् यासंदभात अयायास करुि शासिास नशफारशी  सादर करण्याकरीता तज्ज्ञ सनमती गठीत करण्याचा 
प्रस्ताव शासिाच्या नवचाराधीि हेता.   
 

शासि निणथय:-  
महाराष्र राजभाषा अनधनियम, 1964 अन्वये शासिािे प्रशासनिक व्यवहारात मराठी भाषा ही 

राजभाषा म्हणिू स्वीकृत केली आहे. सदर अनधनियमाच्या अिुषंगािे काही वर्जजत प्रयेजिे वगळता 
प्रशासनिक कामकाज मराठीतूि करणे अनिवायथ आहे. मराठी भाषेतूि प्रशासनिक व्यवहार सक्षमपणे 
करण्याकनरता संदभाधीि अनधसूचिेद्वारे मराठी भाषा परीक्षा नियम तयार केले आहेत. प्रस्तुत नियमाचंी 
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अंमलबजावणी करतािा काही व्याख्या/ संकल्पिा यामध्ये संनदग्धता असल्यामुळे, त् यामध्ये स्पष्टता येणे 
आवश्यक आहे. तसेच कालािुरुप नवद्यमाि परीक्षा पध्दतीत काही बदल करणे आवश्यक आहे ककवा कसे, 
या बाबी तपासण्याकनरता नवद्यमाि नियमाचंा अयायास करुि सधुानरत नियम करण्याच्या दृष्टीिे व 
परीक्षचेी कायथपध्दत निनित करण् यासंदभात अयायास करुि शासिास नशफारशी सादर करण्याकनरता 
पुढील प्रमाणे सनमती स्र्ापि करण्यात येत आहे :- 

 
सनमतीची रचिा :- 
 

1)  डॉ.प्रकाश परब, मराठी नवभाग प्रमुख मराठी भाषा तज्ज्ञ अध्यक्ष 

2)  श्रीमती माधवी राव, सहाय्यक नशनक्षका मराठी भाषा तज्ज्ञ सदस्य 
3)  श्रीमती ज्ज्येती मालंडकर, सहाय्यक नशनक्षका मराठी भाषा तज्ज्ञ सदस्य 
4)  श्रीमती िंदा राऊत, अवर सनचव,  

मराठी भाषा नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
शासि प्रनतनिधी सदस्य 

5)  श्री.हषथवधथि जाधव, भाषा संचालक,  
भाषा संचालिालय, मंुबई 

संचालिालय प्रनतनिधी सदस्य 
सनचव 

 
सनमतीची कायथकक्षा :- 
 

1. सदर सनमती नवद्यमाि परीक्षा नियमाचंा अयायास करुि त्यामधील त्रटुी दूर करुि येग्य त्या 
्पाययेजिाकंनरता शासिास नशफारस करणे. 

2. राजभाषेचा प्रशासिात सक्षमपणे वापर करण्याकनरता महाराष्र राजभाषा अनधनियमाचं्या कक्षते 
येग्य सूचिा करणे. 

3. ्च्चस्तर व निम्िस्तर या देि परीक्षा घेण्याच्या नवद्यमाि निणथयाच्या अिुषंगािे तुलिात्मक बाबी 
तपासणे. 

 

सनमतीची मुदत :- 
 

 सनमती आपला अहवाल देि मनहन्यात सादर करेल. सनमतीच्या अशासकीय सदस्यािंा दैनिक 
/ प्रवास भतीरा याबाबत नवतीर नवभागाच्या प्रचनलत आदेशािुसार अिुञय राहील. सदर खचथ भाषा 
संचालिालयाकडील मंजूर अिुदािातूि भागनवण्यात यावा.  
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सदर शासि निणथय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
्पलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा साकेंताकं 201807091452427133 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्राचे राज्ज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  

                   ( िंदा राऊत ) 
             अवर सनचव, महाराष्र शासि 
प्रत, 

1) महालेखापाल, महाराष्र-1, (लेखा परीक्षा / लेखा व अिुञयेता), मंुबई 
2) महालेखापाल, महाराष्र-2, (लेखा परीक्षा / लेखा व अिुञयेता), िागपूर 
3) अनधदाि व लेखानधकारी, मंुबई 
4) निवासी लेखानधकारी, मंुबई 
5) प्रधाि सनचव, मराठी भाषा नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6) मंत्री, मराठी भाषा याचंे नवशेष कायथ अनधकारी, मंत्रालय, मंुबई.  
7) भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, वादें्र, मंुबई. 
8) डॉ.प्रकाश परब, मराठी नवभाग प्रमुख, वझे-केळकर महानवद्यालय, मुलुंड, मंुबई. 
9) श्रीमती माधवी राव, सहाय्यक नशनक्षका, रामचंद्र भट हायस्कूल, परेल, मंुबई-400 012, 

     10) श्रीमती ज्ज्येती मालंडकर, सहाय्यक नशनक्षका, 106, मिीष टॉवर, मिीष िगर, चार   
बंगला, अंधेरी  (पनिम), मंुबई-400 058. 

     11) अवर सनचव, मराठी भाषा नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
     12)  निवड िस्ती (भाषा-2). 
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