इंग्रजी टं कलेखक/लललिक-टं कलेखक/ लघुटंकलेखक/
लघुलख
े क संवर्गाची लि.6.5.1991 ची अलिसूचना
सुिारीत करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा लवभार्ग
शासन लनणणय क्रमांकः टं लि
े -2015/प्र.क्र.176/भाषा-2
मािाम कामा मार्गण, हु तात्मा राजर्गुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई-400 032
लिनांक: 24 माचण 2017
वाचा: - सामान्य प्रशासन लवभार्ग अलिसूचना क्र. टं लेप्र-1081/सीआर-344/वीस-ब, लि. 6.5.1991
शासन लनणणय:भारतीय संलविानाच्या अनुच्छे ि 309 च्या िरं तक
ु ाव्िारे प्रिान करण्यात आलेल्या अलिकारांचा वािर
करुन, महाराष्ट्राचे राज्यिाल याद्वारे “महाराष्ट्र नार्गरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टं कलेखक यांना प्राप्त
करावयाच्या मराठी लघुलख
े न व मराठी टं कलेखन िरीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) लनयमावली, 1991”मध्ये
करावयाचे सुिारणा लनयम, 2017 सोबतच्या अलिसूचनेन्वये (मराठी व इंग्रजी) िशणलवल्याप्रमाणे शासन लवलहत
करीत आहे.
उिरोक्त अलिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असािारण राजित्रात स्वतंत्रलरत्या प्रलसद्ध करण्यात येत
आहे त. सिर शासन लनणणय लनर्गणलमत केल्याच्या लिनांकािासून लार्गू राहील.
सिर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उिलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703271510173233 असा आहे. हा आिे श लिजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

Aparna Arvind
Gawde

Digitally signed by Aparna Arvind Gawde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi
Language Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248c583b5e7f565fb8f4397eae
617484fa00c420b9d8820, cn=Aparna Arvind Gawde
Date: 2017.03.27 15:15:06 +05'30'

( अिणा अ.र्गाविे )
उि सलचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यिाल यांचे सलचव
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान सलचव
3) सवण मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्गी सलचव
4) मा. मुख्यसलचव/ अिर मुख्य सलचव /प्रिान सलचव /सलचव, सवण मंत्रालयीन लवभार्ग
5) सवण लवभार्गीय आयुक्त
6) सवण लजल्हालिकारी
7) सवण लजल्हािलरषिांचे मुख्य कायणकारी अलिकारी
8) प्रबंिक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई (ित्राने)
9)

प्रबंिक उच्च न्यायालय, अलिल शाखा, मुंबई (ित्राने)

शासन लनणणय क्रमांकः टं लेि-2015/प्र.क्र.176/भाषा-2

10) सलचव, महाराष्ट्र लविानमंिळ, लविानभवन, मुंबई
11) सलचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग, मुंबई (ित्राने)
12) लोकायुक्त/उि लोकायुक्त, मुंबई (ित्राने)
13) प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायालिकरण, मुंबई
14) महालेखािाल (लेखा िरीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई
15) महालेखािाल (लेखा िरीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, नार्गिूर
16) अलििान व लेखा अलिकारी, मुंबई
17) लनवासी लेखा िरीक्षा अलिकारी, मुंबई
18) मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे लवशेष कायण अलिकारी
19) सवण मंत्रालयीन लवभार्ग
20) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (िूव)ण , मुंबई
21) सलचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी लवश्वकोश लनर्ममती मंिळ, मुंबई
22) सलचव, महाराष्ट्र राज्य सालहत्य आलण संस्कृती मंिळ, मुंबई
23) संचालक, राज्य मराठी लवकास संस्था, मुंबई
24) सवण लवभार्गीय सहायक भाषा संचालक, िुणे/नार्गिूर/औरंर्गाबाि/नवी मुंबई
25) लनवि नस्ती (भाषा-2)
सवण मंत्रालयीन लवभार्गांना लवनंती करण्यात येते की, सिर शासन लनणणय सोबतच्या अलिसूचनेसह
त्यांनी त्यांच्या अलिित्याखालील सवण कायालयांतील अलिकारी/कमणचारी यांच्या लनिशणनास आणावा.
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अधिसूचना
मराठी भाषा धिभाग
मादाम कामा मागग
हु तात्मा राजगुरू चौक
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
धदनांक:- 24 माचग, 2017
भारताचे संधििान
क्रमांक: टं लेप-2015/प्र.क्र.176/भाषा-2--- भारतीय संधििानाच्या अनुच्छे द 309 च्या
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा िापर करुन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे
“महाराष्ट्र नागरी सेिा (इंग्रजी लघुलेखक ि इंग्रजी टं कलेखक यांना प्राप्त कराियाच्या मराठी
लघुलख
े न ि मराठी टं कलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) धनयमािली, 1991” यामध्ये
सुिारणा करण्यासाठी पुढील धनयम करीत आहेत:1.

या धनयमांना, “महाराष्ट्र नागरी सेिा (इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी टं कलेखक यांना प्राप्त

कराियाच्या मराठी लघुलेखन, मराठी टं कलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) (सुिारणा)
धनयम, 2017” असे म्हणािे.
2.

“महाराष्ट्र नागरी सेिा (इंग्रजी लघुलेखक ि इंग्रजी टं कलेखक यांना प्राप्त कराियाच्या

मराठी लघुलेखन, मराठी टं कलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) धनयमािली, 1991” (यापुढे
ज्याचा धनदे श “मुख्य धनयम” असा करण्यात आला आहे.) याच्या धनयम 2 मिील खंड (आय) नंतर,
पुढील खंड समाधिष्ट्ट करण्यात येईल.
(आय-अ)

“शासकीय िाधणज्य प्रमाणपत्र” याचा अर्ग शालेय धशक्षण ि क्रीडा धिभाग, महाराष्ट्र

शासन यांच्या धनयंत्रणाखाली काम करणा-या “महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पधरषद” यांचेकडू न दे ण्यात
येणारे प्रमाणपत्र असा आहे आधण त्यामध्ये शासनाने त्याच्याशी समकक्ष म्हणून धिधनर्ददष्ट्टपणे
मान्यता धदलेल्या अन्य कोणत्याही संस्र्ेकडू न दे ण्यात येणा-या प्रमाणपत्राचा समािेश होईल.
3.

मुख्य धनयमािलीमिील धनयम 3 खाली पुढीलप्रमाणे परंतुके दाखल करण्यात येतील परंतु, ज्या इंग्रजी लघुलेखक ककिा लघु टं कलेखक यांनी मूळ धनयुक्तीच्या िेळी ककिा

यर्ास्स्र्ती, शासकीय सेित
े रूजू झाल्याच्या धदनांकापासून ४ िषाच्या कालाििीत मराठी
लघुलेखनाचे 80 शब्द प्रधत धमधनट गतीचे ि मराठी टं कलेखनाचे 30 शब्द प्रधत धमधनट गतीचे अर्िा
अधिक गतीचे मराठी लघुलेखन ि मराठी टं कलेखनाचे शासकीय िाधणज्य प्रमाणपत्र िारण केले
आहे अशा इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी लघुटंकलेखकांना एतदर्ग मंडळाची 80 शब्द प्रधत धमधनट
गतीची मराठी लघुलेखनाची ि 30 शब्द प्रधत धमधनट गतीची मराठी टं कलेखनाची परीक्षा ्तीरीणग
होण्यापासून सूट दे ण्यात येईल.

परंतु आणखी असे की, ज्या इंग्रजी टं कलेखक ककिा धलधपक-टं कलेखक यांनी मूळ
धनयुक्तीच्या िेळी यर्ास्स्र्ती, शासकीय सेित
े रूजू झाल्याच्या धदनांकापासून ४ िषाच्या
कालाििीत मराठी टं कलेखनाचे 30 शब्द प्रधत धमधनट गतीचे अर्िा अधिक गतीचे “शासकीय
िाधणज्य प्रमाणपत्र” िारण केले असेल, अशा इंग्रजी टं कलेखक ि इंग्रजी धलधपक-टं कलेखक
यांना एतदर्ग मंडळाची 30 शब्द प्रधत धमधनट गतीची मराठी टं कलेखनाची परीक्षा ्तीरीणग
होण्यापासून सूट दे ण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Aparna Arvind
Gawde
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(अपणा गािडे )

शासनाचे ्प सधचि

NOTIFICATION
Marathi Language Department
Madam Cama marg,
Hutatma Rajguru Chouk,
Mantralaya, Mumbai – 400032
Dated: 24 March, 2017
Constitution of India.
No. Talapra-2015/C.R.176/2016/Bhasha-2 - In exercise of the
powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India,
the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules
to amend the Maharashtra Civil Services (Compulsory Marathi Shorthand
and Marathi Typing Examinations for English Stenographers and English
Typists) Rules, 1991, namely :1.

These rules may be called the Maharashtra Civil Services (Compul-

sory Marathi Shorthand and Marathi Typing Examinations for English
Stenographers and English Typists) ( Amendment) Rules, 2017
2.

In rule 2 of the Maharashtra Civil Services (Compulsory Marathi

Shorthand and Marathi Typing Examinations for English Stenographers and
English Typists) Rules, 1991 ( hereinafter referred to as “ the principal
Rules”), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :( i-a ) “Government Commercial Certificate" means the certificate issued by
the “Maharashtra State Examination Council” functioning under the control
of the School Education and Sports Department, Government of Maharashtra and includes a certificate issued by any other institution as may be specifically declared by the Government to be equivalent thereto;”

3.

To rule 3 of the principal Rules, the following provisos shall be added, namely:“Provided that, English Stenographers or Steno Typists who have acquired the

Government Commercial Certificate of Marathi Shorthand of speed of 80 words per
minute and Marathi Typing of speed of 30 words per minute or of higher speed, respectively, at the time of appointment or within a period of four years from the date of their
joining of Government service, as the case may be, shall be exempted from passing
the Marathi shorthand and Marathi typing examinations of the Ad hoc Board with
the speed of 80 words per minute and 30 words per minute, respectively:
Provided further that, English Typists or Clerk - Cum - Typists who have acquired the “Government Commercial Certificate” of Marathi Typing of speed of 30
words per minute or of higher speed at the time of appointment or within a period of
four years from the date of their joining of Government service, shall be exempted from
passing the Marathi Typing Examination of the Ad hoc Board with the speed of 30
words per minute”.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

Aparna Arvind
Gawde
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(Aparna Gawde)
Deputy Secretary to Government

