
राज्यातील शासनमान्य टंकलखेन व 
लघुलखेन वाणिज्य संस्ांमध्ये मॅन्युअल 
टंकलखेन  अभ्यासक्रम सुरु ठेवण्यास 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
शालये णशक्षि व णक्रडा णवभाग 

शासन णनिणय क्रमाकं  :-संकीिण - 2017/प्र.क्र.136/एसडी-2 
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णदनाकं :- 16 नोव्हेंबर, 2017 
 

संदभण:- 1) शासन णनिणय, शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग, क्र. एसपीई - 1012/(108 /12 )/साणश-1,     
                 णदनाकं: 31 ऑक्टोबर,2013 

2) शासन शुध्दीपत्र क्रमाकं, शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग, क्र. संकीिण - 2015/(116/  
    15)/एसडी-णदनाकं: 30 सप्टेंबर, 2015 
3) शासन शुध्दीपत्र क्रमाकं, शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग, क्र. संकीिण - 2016/(116       
    /15)/एसडी-2,णदनाकं: 13 जुल,ै 2016 

प्रसतावना:-  
  राज्यातील सवण शासकीय / णनमशासकीय कायालयातील कामकाजात संगिकाचा वापर 
तसेच शासनाच्या सवण णवभागामध्ये ई-गव्हनणन्स/ई-ऑणिस पध्दत अवलंबण्याचे शासनाने 
सवीकारलेले धोरि णवचारात घेऊन राज्यातील शासनमान्य  वाणिज्य संस्ामंध्ये संगिक टंकलेखन 
अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा णनिणय शासनाने संदभाणधन णद.31 ऑक्टोबर, 2013 च्या शासन 
णनिणयान्वये घेतला आहे.  सगिक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुरु करत असताना मॅन्युअल टंकलेखन 
अभ्यासक्रम णद.30 नोव्हेंबर, 2015 पयणत टप्प्याटप्याने बंद करण्याचा णनिणय घेण्यात आला होता. 
त्ाणप, यानंतर णद.30 सप्टेंबर,2015 च्या शुध्ध्दपत्रान्वये मॅन्युअल टंकलेखन अभ्यासक्रमास  णद.31 
मे, 2016 पयणत मुदतवाढ देण्यात आली. यानंतर णद.13 जुलै,2016 च्या शुध्ध्दपत्रान्वये मॅन्युअल 
टंकलेखन अभ्यासक्रमास णद.31 मे, 2017 पयणत मुदतवाढ देण्यात आली होती.  

 मॅन्युअल टंकलेखन बंद करण्याच्या शासनाच्या णवरोधात मा.उच्च न्यायालयात काही 
याणचका दाखल झाल्या होत्या.  यापैकी, णरट याणचका क्र.10273/2017 व जनणहत याणचका क्र 
100/2016  मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने याणचकाकत्याना त्याचंे म्हिने शासनाकडे सादर 
करण्याबाबत णनदेश णदले होते व शासनाने याणचकाकत्यांच्या णनवदेनाबाबत णवचारणवणनमय करुन 
णनिणय घ्यावा, असे णनदेश शासनास णदले आहेत.   यानुसार याणचकाकत्यानी शासनाकडे णनवदेने 
सादर केली आहेत. सदर णनवदेनाबाबत णवचार णवनीमय करुन  शासन मान्य टंकलेखन व लघुलेखन 
वाणिज्य संस्ामंध्ये मॅन्युअल टंकलेखन अभ्यासक्रम सुरु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या णवचारधीन होती. 
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शासन णनिणय :- 
  राज्यातील शासनमान्य लघुलेखन टंकलेखन वाणिज्य संस्ामंध्ये संगिक 
टंकलेखनासोबतच णद.30 नोव्हेबर, 2019 पयंत मॅन्युअल टंकलेखन अभ्यासक्रम सुरु ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सवण शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन वाणिज्य संस्ानंी 
मॅन्युअल टंकलेखनासोबतच संगिक टंकलेखनाचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी आवश्यक बदल 
संस्ामंध्ये करुन घ्याव.े   णद.30 नोव्हेबर, 2019 नंतर संगिक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुरु झाल्याचा 
आढावा घेऊन मॅन्युअल टंकलेखन सुरु ठेवण्याबाबत पुढील णनिणय घेण्यात येईल.  
 सदर शासन णनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201711161346132921 असा आहे. हा आदेश 
णडजीटल सवाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 
 

(  डॉ.सुविा णस. खरात  ) 
 सहसणचव, महाराष्ट्र शासन  

प्रणत:- 
1) मा.मुख्यमंत्री सणचव,मंत्रालय,मंुबई. 
2) मा. प्रधान सणचव (शालेय णशक्षि व णक्रडा णवभाग ),मंत्रालय,मंुबई. 
3) मा. मंत्री (शालेय णशक्षि व क्रीडा) याचंे णवशेष कायण अणधकारी, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा.अपर मुख्य सणचव ( सामान्य प्रशासन णवभाग) याचंे ध्सवय सहाय्यक 
5) प्रधान सणचव, माणहती व तंत्रज्ञान णवभाग,मंत्रालय मुंबई. 
6) मा. णशक्षि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
7) णशक्षि संचालक, (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
8) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. णशक्षि मंडळ, पुिे. 
9) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पणरक्षा पणरषद,पुिे 
10) संचालक,महाराष्ट्र राज्य पाठयपुसतक णनमीती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ,पुिे 
11) संचालक,महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद,पुिे 
12) णवभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णवभागीय णशक्षि मंडळ 

(सवण). 
13) संचालक, सुयश टाईपरायटटग इध्न्सटटयुट, अंणजक्य काल्सेस शेजारी,मुरारजी 

पेठ,सोलापूर. 
14) श्री.महेश कटवानी,ब्लॉक नं.1, खोली क्रह.4, जय भवानी मागण,मुलूंड कॉलनी,मुलूंड 

(वसेट),मंुबई. 
15) सवण सहसणचव/उपसणचव शालेय णशक्षि ,मंत्रालय,मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16) सवण णवभागीय णशक्षि उपसंचालक. 
17) सवण णशक्षिाणधकारी (माध्यणमक)/( प्रा्णमक), णजल्हा पणरषद. 
18) अवर सणचव/कक्ष अणधकारी शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
19) अवर सणचव,(14-अ) सामान्य प्रशासन णवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
20) सवण णशक्षि णनरीक्षक, मंुबई (पूवण ,पणिम, उत्तर) 
21) णनवड नसती (एसडी - 2) 
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