
शासन सेवते ननयुक्ती होताना अपंग उमेदवारानंा 
टंकलखेनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी 
तसेच दोन वरे्ष इतकी मुदतवाढ देण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन नवभाग 

शासन ननर्णय क्रमांकः अपंग 2016/प्र.क्र.116/16-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मुंबई 400 032 
तारीख: 16 नोव्हेंबर, 2016 

वाचा -  
1) शासन ननर्णय, सामान्य प्रशासन नवभाग क्रमाकं संकीर्ण 1114/प्र.क्र.200/16-अ,   

नदनाकं 4.9.2015 
 

प्रस्तावना - 
भ कंपग्रस्त, स्वातंत्र्य सैननकाचंे नामननदेनशत पाल्य, सन 1991 च े जनगर्ना कमणचारी, सन 

1994 नंतरच े ननवडर्कु कमणचारी व पदवीधर/पदनवकाधारक अंशकालीन कमणचारी याचंेसाठी 
टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची ननयुक्तीच्या नदनाकंापास न कालमयादा २ वरे्ष इतकी करण्यात 
आलेली आहे. त्याच धतीवर अपंग उमेदवारानंा शासन सेवते नलनपक-टंकलखेक पदावर सेवा प्रनवष्ट्ठ 
झाल्यानंतर  मराठी/इंग्रजी टंकलेखनाची  परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी काही अवधी देण्याची मागर्ी होत 
होती.  टंकलेखन परीक्षा ही टंकलेखन संस्थेमार्ण त एका वर्षात न दोन वळेा (मे/ज न व नोव्हेंबर/नडसेंबर 
मनहन्यात) आयोनजत केली जाते. त्यानंतर सुमारे दोन मनहन्याच्या कालावधीनंतर सदर परीक्षचेा ननकाल 
घोनर्षत केला जातो. सदर परीक्षसे बसण्याकनरता उमेदवारानंा नकमान 5 ½  (साडे पाच ) मनहन्याच े
टंकलेखनाच े प्रनशक्षर् आवश्यक असते. या सवण बाबी नवचारात घेव न भ कंपग्रस्त, स्वातंत्र्य सैननकाचं े
नामननदेनशत पाल्य, सन 1991 चे जनगर्ना कमणचारी, सन 1994 नंतरच े ननवडर्कु कमणचारी व 
पदवीधर/पदनवकाधारक अंशकालीन कमणचारी याचंेसाठी टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची 
ननयुक्तीच्या नदनाकंापास न कालमयादा २ वरे्ष इतकी करण्यात आलेली आहे. त्याच आधारे अपगं  
कमणचा-यानंाही मराठी/इंग्रजी टंकलेखनाची  परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी काही अवधी देण्याची बाब 
शासनाच्या नवचाराधीन होती.   

 

शासन ननर्णय -  
शासन सेवते अपंग उमेदवारानंा जर नलनपक-टंकलेखक पदावर ननयुक्ती नमळाली, तर त्यानंा 

टंकलेखनाची (इंग्रजी/मराठी)  परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ननयुक्तीच्या नदनाकंापास न २ वर्षाच्या 
कालावधीत  व  २ सधंीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अवधी व संधी देण्याचा ननर्णय शासनाने घेतला 
आहे. 
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सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सकेंताक 201611161222561307 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 नट.वा.करपते 
 उप सनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.नवरोधी पक्षनेता, नवधान पनरर्षद/ नवधानसभा, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय,  
मंुबई-400 032.  

2. सवण सन्माननीय नवधानसभा/नवधानपनरर्षद व संसद सदस्य,  महाराष्ट्र राज्य.       
3. मा. राज्यपालांच ेसनचव,  राजभवन,  मलबार नहल,  मंुबई -400 035. 
4. मा. मुख्यमंत्र्यांच ेसनचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
5. सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
6. मा. मुख्य सनचव याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
7. शासनाचे सवण अप्पर मुख्य सनचव/प्रधान सनचव/सनचव 
8. प्रधान  सनचव, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय (नवधान  पनरर्षद), नवधानभवन, मंुबई. 
9. प्रधान सनचव, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय (नवधान सभा), नवधानभवन, मंुबई. 
10. सनचव, राज्य ननवडर् क आयोग, मंुबई 32 
11. सनचव, राज्य मानहती आयोग, मंुबई ३२ 
12. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई. 
13. सवण नवभागीय आयकु्त/सवण नजल्हानधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
14. मंत्रालयीन नवभागाच्या प्रशासकीय ननयंत्रर्ाखालील सवण नवभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख्, 

महाराष्ट्र राज्य 
15. सवण महानगर पानलकांच ेआयकु्त, महाराष्ट्र राज्य 
16. सवण मुख्यानधकारी, नगरपनरर्षदा/नगरपानलका. 
17. सवण नजल्हा पनरर्षदांच ेमुख्य कायणकारी अनधकारी. 
18. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, म ळ न्याय शाखा, मंुबई, औरंगाबाद, नागप र 
19. प्रबधंक, उच्च न्यायालय,अपील  शाखा, मंुबई, औरंगाबाद, नागप र 
20. प्रबधंक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर्, मंुबई, औरंगाबाद, नागप र. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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21. प्रबधंक, लोक आयकु्त व उप लोक आयुक्त, मंुबई 
22. उप सनचव ( आस्थापना) सवण मंत्रालयीन नवभाग, मंत्रालय, मंुबई ३२ 
23. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, म ळ शाखा व अपील शाखा, मंुबई , औरंगाबाद व नागप र 
24. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर्, मंुबई, औरंगाबाद व नागप र 
25. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-1, मंुबई. 
26. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-2, नागप र. 
27. महासंचालक, मानहती व जनसंपकण  सचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (5 प्रती). 

त्यांना नवनंती की, प्रस्तुत शासन ननर्णय प्रनसध्द करण्यात यावा. 
28. नवधीमंडळ गं्रथालय, नवधानभवन, मंुबई (10 प्रती), 
29. राज्यातील सवण महामंडळे, मंडळे आनर् सावणजननक उपक्रमक यांच े व्यवस्थापकीय संचालक, 

महाराष्ट्र राज्य. 
30. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवती कायालये. 
31. ननवड नस्ती/कायासन 16-अ. 
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