
टंकलखेन, लघुलखेन व संगणक 
टंकलखेन परीक्षासाठीच्या पवूवअटी.  

 

महाराष्ट्र शासन 
शालये शशक्षण व शिडा शवभाग 

शासन पशरपत्रक िमांक  :- संकीणव - 2016/ प्र.ि. 11 / एसडी-2 
मंत्रालय शवस्तार भवन, मंुबई - 400 032. 

शिनांक :- 24 एशप्रल, 2017. 
 

संिभव :-  1) शासनाचे पत्र ि.बीजीई-1092/226361(118/92 )माशश-7 शि.23 जून 1992 
              2) आयुक्त,शासकीय परीक्षा मंडळ,महाराष्ट्र राज्य याचंे पत्र शि.01 जुलै 1992 

 3) शासन शनणवय शालेय शशक्षण व िीडा शवभाग, ि. एसपीई - 1012 /(108/12)/           
     साशश - 1  शिनाकं- 31 ऑक्टोबर, 2013 
4) शासन पशरपत्रक ि.संकीणव-2016/प्र.ि.11/एस.डी.2,शि.5 शडसेंबर,2016 
 

प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषि,पणेु यांच्या मार्व त टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांच ेशनयमन करण्यात येते. 

टंकलेखन व लघुलेखन वाशणज्य प्रमाणपत्र परीक्षेबाबतच्या शनयमामध्ये संिभाधीन ि.1 येथील नमूि पत्रान्वये 
िुरूस्ती करण्यात आल्या आहेत.राज्यातील शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन वाशणज्य ससं्थामध्ये संगणक 
टंकलेखन अभ्यासिम सुरू करण्याबाबत संिभाधीन ि.3 येथील शासन शनणवयान्वये मान्यता िशवशवली आहे. 
संगणक टंकलेखन अभ्यासिम सुरू केल्यामुळे प्रस्ततु परीक्षासाठीच्या प्रचशलत असलेल्या पवूव अटीमध्ये शि.5 
शडसेंबर,2016 च्या पशरपत्रकान्वये सधुारणा करण्यात आली आहे.तथाशप,सिर पशरपत्रक रद्द करुन सधुाशरत 
पवूवअटी शनशित करण्याची बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती. 
 

शासन पशरपत्रक :- 
     महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषि,पणेु यांच्या मार्व त घेण्यात येणाऱ्या शासकीय वाशणज्य प्रमाणपत्र                                     
( टंकलेखन व लघुलेखन ) व संगणक टंकलेखन ( GCC-TBC ) परीक्षासंाठीच्या पवूवअट बाबतचे                                           
शि.5 शडसेंबर,2016 च ेपशरपत्रक रद्द करण्यात येत आहे.याऐवजी सोबतच ेशववरणपत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये 
नमूि केल्याप्रमाणे सधुाशरत पवूवअटीस मान्यता िेण्यात येत आहे. 
 नवीन सत्रासाठी सिर पवूवअटी नुसारच शवद्यार्थ्यांची नोंिणी करणे/ प्रवशे िेण्याबाबतची कायववाही 
करण्यात यावी. 
 

सिर शासन पशरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201704241612365121 असा आहे. हे पशरपत्रक शडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  
       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावांने. 
 
 
  

                       ( गोववि कांबळे ) 
            कक्ष अशधकारी, महाराष्ट्र शासन  

            प्रशत,    
1. मा. मुख्यमंत्री याचंे सशचव, मा. मुख्यमंत्रयांच ेसशचवालय, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

2. मा. मंत्री (शालेय शशक्षण व िीडा) यांच ेशवशेष कायव अशधकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा.प्रधान सशचव,शालेय शशक्षण व िीडा शवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. शशक्षण आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु.  
6. मा. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषि, पणेु. 
7. शशक्षण सचंालक, (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. शशक्षण मंडळ, पणेु. 
9. सवव शवभागीय शशक्षण उपसचंालक. 
10. सवव शशक्षणाशधकारी ,(माध्यशमक), सवव शजल्हा पशरषि,  
11. सवव शशक्षण शनरीक्षक, शशक्षण शवभाग 
12. शनवडनस्ती, एसडी-2. 
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सुधारित रिििणपत्र - अ 

इगं्रजी / मिाठी / हिंदी टंकलखेन 

  

 

सुधारित रिििणपत्र - ब 

इगं्रजी / मिाठी / हिंदी संगणक टंकलखेन (GCC - TBC) 

 

 

  

रिषय गती रिषय कोड सुधारित पूिवअट 

इंग्रजी 

टंकलेखन  30 श.प्र.रम. 10 पूिव अट नािंी 
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. 11 पूिव अट नािंी 
टंकलेखन  50 श.प्र.रम. 12 इंग्रजी  टंकलेखन रकमान 30 श.प्र.रम. 
टंकलेखन 60 श.प्र.रम. 13 इंग्रजी टंकलेखन रकमान 30 श.प्र.रम. 

मिाठी टंकलेखन  30 श.प्र.रम. 21 पूिव अट नािंी 
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. 22 पूिव अट नािंी 

हिंदी टंकलेखन  30 श.प्र.रम. 31 पूिव अट नािंी 
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. 32 पूिव अट नािंी 

रिषय रिषय ि गती रिषय कोड सुधारित पूिवअट 

इंग्रजी 

बेरसक कोसव इन कॉम्प्युटि टायहपग 
इंग्रजी  30 श.प्र.रम. 

15 पूिव अट नािंी. 

बेरसक कोसव इन कॉम्प्युटि टायहपग 
इंग्रजी  40 श.प्र.रम. 

16 पूिव अट नािंी. 

मिाठी 

बेरसक कोसव इन कॉम्प्युटि टायहपग 
मिाठी  30 श.प्र.रम. 

25 पूिव अट नािंी. 

बेरसक कोसव इन कॉम्प्युटि टायहपग  
मिाठी  40 श.प्र.रम. 

26 पूिव अट नािंी. 

हिंदी 

बेरसक कोसव इन कॉम्प्युटि टायहपग 
हिंदी  30 श.प्र.रम. 

35 पूिव अट नािंी. 

बेरसक कोसव इन कॉम्प्युटि टायहपग  
हिंदी 40 श.प्र.रम. 

36 पूिव अट नािंी. 

 स्पेशल स्कील इन कॉम्प्युटि 
टायहपग फॉि इन्स्टस्रक्टि ॲन्स्टड 
स्टुडन्स्टट 

45 

इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.रम. ि मिाठी / हिंदी 
टंकलेखन रकमान 30 श.प्र.रम. हकिा संगणक 
टंकलेखन इंग्रजी 40 श.प्र.रम. ि मिाठी / हिंदी 
संगणक टंकलेखन रकमान 30 श.प्र.रम. 
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सुधारित रिििणपत्र    -  क 

इगं्रजी / मिाठी / हिंदी लघुलखेन 

 
 

१) उमेदिाि एकाच िेळी इंग्रजी / मिाठी / हिंदी टंकलेखन 30 ि 40 श.प्र.रम. टंकलेखन पिीक्षेसाठी बसू शकेल. 
२) उमेदिाि  एकाच िळेी इंग्रजी / मिाठी / हिंदी लघुलेखन 80 ि 100 श.प्र.रम. हकिा 100 ि 120 श.प्र.रम. 

पिीक्षेसाठी बसू शकेल. 
३) उमेदिािाने शासनमान्स्टय  औद्योरगक प्ररशक्षण संस्थेतून इंग्रजी / मिाठी / हिंदी टंकलेखन अथिा लघुलेखन 

पिीक्षा उत्तीणव असल्यास यायास उचसचस्ति रेणेणी पिीक्षेस बसता ये.ल. 
********** 

रिषय रिषय ि गती रिषय कोड सुधारित पूिवअट 

इंग्रजी 

लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 50 
इंग्रजी  टंकलेखन रकमान 30 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी 
संगणक  टंकलेखन  रकमान   30 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 80 श.प्र.रम. 51 
इंग्रजी  टंकलेखन 40 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी संगणक  
टंकलेखन  रकमान  30 श.प्र.रम. ि  इंग्रजी लघुलेखन 60 
श.प्र.रम. 

लघुलेखन 100 श.प्र.रम. 52 
इंग्रजी  टंकलेखन  40 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  इंग्रजी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 120 श.प्र.रम. 53 
इंग्रजी  टंकलेखन  50 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  इंग्रजी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 130 श.प्र.रम. 54 
इंग्रजी  टंकलेखन  50 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  इंग्रजी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 140 श.प्र.रम. 55 
इंग्रजी  टंकलेखन  50 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  इंग्रजी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 150 श.प्र.रम. 56 
इंग्रजी  टंकलेखन  50 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  इंग्रजी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 160 श.प्र.रम. 57 
इंग्रजी  टंकलेखन  50 श.प्र.रम.हकिा  इंग्रजी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  इंग्रजी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

मिाठी 

लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 60 
मिाठी   टंकलेखन  रकमान  30 श.प्र.रम.हकिा   मिाठी 
संगणक  टंकलेखन  रकमान  30 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 80 श.प्र.रम. 61 
मिाठी   टंकलेखन  40 श.प्र.रम.हकिा   मिाठी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  मिाठी  लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 100 श.प्र.रम. 62 
मिाठी   टंकलेखन  40 श.प्र.रम.हकिा   मिाठी संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम. ि  मिाठी  लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 120 श.प्र.रम. 63 
मिाठी   टंकलेखन  40 श.प्र.रम.हकिा   मिाठी संगणक  
टंकलेखन  40  श.प्र.रम. ि  मिाठी  लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

हिंदी 

लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 70 
हिंदी   टंकलेखन  रकमान  30 श.प्र.रम.हकिा    हिंदी  
संगणक  टंकलेखन   रकमान 30 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 80 श.प्र.रम. 71 
हिंदी   टंकलेखन  40 श.प्र.रम.हकिा    हिंदी  संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम.ि  हिंदी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 100 श.प्र.रम. 72 
हिंदी   टंकलेखन  40 श.प्र.रम.हकिा    हिंदी  संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम.ि  हिंदी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 

लघुलेखन 120 श.प्र.रम. 73 
हिंदी   टंकलेखन  40 श.प्र.रम.हकिा    हिंदी  संगणक  
टंकलेखन  40 श.प्र.रम.ि  हिंदी लघुलेखन 60 श.प्र.रम. 
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