
 

संगणक अर्हता परिक्षेबाबत.  

 

मर्ािाष्ट्र शासन 
  सामान्य प्रशासन रिभाग (मारर्ती तंत्रज्ञान)  

      शासन पिुकपत्र क्र. मातंसं 2012/प्र.क्र.277/39,  
    रु्तात्मा िाजगुरू चौक, मादाम कामा मागह,  

मंत्रालय, मुंबई-  200032  
     रदनांक :  16 जुल,ै 2018. 

 
िाचा :- 1.  शासन रनणहय, सामान्य प्रशासन (मारर्ती तंत्रज्ञान) रिभाग, मातंसं 2012/प्र.क्र.277/39,  

      रदनांक  02 फेब्रुिािी, 2013. 
       2.  शासन पिुकपत्र, सामान्य प्रशासन (मारर्ती तंत्रज्ञान) रिभाग, क्र.  मातंसं 2012/प्र.क्र.277/39, 
      रदनांक  08जानेिािी, 2018.  
 

प्रस्तािना :-       

या रिभागाकडून संगणक अर्हतेबाबत िळेोिळेी शासन रनणहय पािीत किण्यात आले असून सदि 

अर्हतेसाठी ग्रार्य धिण्यात येणा-या अभ्यासक्रमा संदभातील अद्ययाित तितुदी सदंभांरकत  रद.2.2.2013 

च्या शासन रनणहयामध्ये रिरर्त केल्या आरे्त. सदि शासन रनणहयामध्ये  मर्ािाष्ट्र िाज्य परिक्षा परिषद 

(MSCE), पणेु माफह त सरुू किण्यात आलेल्या गर्व्रं्नमेंट सर्टटरफकेट इन कॉम्यटुि टायपपग बरेसक कोसह 

(GCC-TBC) 30, 20  श.प्र.रम. या सर्ा मरर्ने कालािधीच्या अभ्यासक्रमाचंा समािशे नर्व्र्ता. या 

अभ्यासक्रमांमध्ये MSCIT सगंणक अभ्यासक्रमातील समकक्ष रिषय रशकरिण्यात येतात.  

2. सामान्य प्रशासन (मारर्ती तंत्रज्ञान) रिभाग, शासन रनणहय क्रमांक मातंस प्र.क्र.03/65/39, रदनांक 

18 जुल,ै 2003 अन्िये अपि मुख्य सरचि (सा.प्र.रि./सेिा) यांच्या अध्यक्षतेखाली संगणक अर्हता परिक्षा 

उत्तीणह करून प्रमाणपत्र सादि किण्यासाठी मुदतिाढ देणे ि धोिणात्मक रनणहय घेण्यासाठी गरठत 

किण्यात आलेल्या सरमतीच्या रदनांक 01 जून, 2018 िोजीच्या बठैकीत घेण्यात आलेल्या रनणहयास 

अनुसरून मर्ािाष्ट्र िाज्य परिक्षा परिषद (MSCE), पणेु माफह त सुरू किण्यात आलेल्या गर्व्रं्नमेंट 

सर्टटरफकेट इन कॉम्यटुि टायपपग बरेसक कोसह (GCC-TBC) 30, 20  श.प्र.रम. या सर्ा मरर्ने 

कालािधीच्या अभ्यासक्रमाचंा संदभीय क्र. 1 मधील शासन रनणहयात समािशे किण्याची बाब शासनाच्या 

रिचािाधीन र्ोती.   
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   शासन पिुकपत्र -   

     शासन रनणहय क्रमांक क्र.मातंस 2012/प्र.क्र.277/का.39, रदनांक 02.02.2013 ि रदनांक 
08.01.2018 िोजीच्या शासन रनणहयामध्ये सुधािणा किण्यात येऊन खालीलप्रमाणे निीन अभ्यासक्रमाचा 
समािशे किण्यात येत आरे्:- 

परि.1.8 - मर्ािाष्ट्र िाज्य परिक्षा परिषद (MSCE), पणेु माफह त सुरू किण्यात आलले्या गर्व्रं्नमेंट सर्टटरफकेट 
इन कॉम्यटुि टायपपग बरेसक कोसह (GCC-TBC) चे खालील अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्रधािक. 

1. बरेसक कोसह इन कॉम््यटुि टायपपग मिाठी /इंग्रजी/पर्दी 30 श.प्र.रम. (कालािधी- ६ मरर्ने)  
2. बरेसक कोसह इन कॉम््यटुि टायपपग मिाठी /इंग्रजी/पर्दी 20  श.प्र.रम. (कालािधी- ६ मरर्ने) 

रे्  शासन पिुक पत्र  मर्ािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािि उपलब्ध 
किण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 201807161600222011 असा आरे्. सदि शासन पिूकपत्र 
रडजीटल स्िाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आरे्. 

                           मर्ािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि ि नािाने,  

 

               (बाबासारे्ब स. खंदािे ) 
               कक्ष अरधकािी, मर्ािाष्ट्र शासन  

प्रत: 

1. मा. िाज्यपालांचे सरचि, िाजभिन, मलबाि रर्ल, मुंबई 
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपि मखु्य सरचि, 
3. सिह मा. मंत्री/मा.िाज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचि,  
4. मा. रििोधी पक्षनेता, रिधान परिषद/ रिधानसभा, रिधानभिन, मुंबई, 
5. मा. मुख्य सरचि,  
6. सिह मंत्रालयीन रिभागांचे अपि मुख्य सरचि/प्रधान सरचि/रिशेष सरचि/सरचि, 
7. सिह मंत्रालयीन रिभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
8. प्रधान सरचि, मर्ािाष्ट्र रिधानमंडळ सरचिालय, रिधानभिन, मुंबई  
9. *प्रबधंक, मुळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
10. *प्रबधंक, अरपल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
11. *प्रबधंक, लोक आयकु्त आरण उप लोकायकु्त यांचे कायालय, मर्ािाष्ट्र िाज्य, मुंबई, 
12. *सरचि, मर्ािाष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई, 
13. सरचि, िाज्य रनिडणकू आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, मुंबई 
14. *मर्ालेखापाल, मर्ािाष्ट्र-1, (लेखा ि  अनुज्ञयेता), मर्ािाष्ट्र, मुंबई, 
15. *मर्ालेखापाल, मर्ािाष्ट्र-1, (लेखापरिक्षा), मर्ािाष्ट्र, मुंबई, 

 www.mpscmaterial.com  follow us @mpscmaterial on FB, INSTA and t.me/mpscmaterial



शासन पिुकपत्र क्रमांकः मातंसं 2012/प्र.क्र.277/39, 

 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3  

16. *मर्ालेखापाल, मर्ािाष्ट्र-2, (लेखा ि  अनुज्ञयेता), मर्ािाष्ट्र, नागपिू 
17. *मर्ालेखापाल, मर्ािाष्ट्र-2, (लेखापरिक्षा), मर्ािाष्ट्र, नागपिू, 
18. *प्रबधंक, िाज्य मानिी र्क्क आयोग, मुंबई, 
19. सरचि, िाज्य मुख्य मारर्ती आयकु्त यांचे कायालय, निीन प्रशासकीय भिन, मंत्रालय, मुंबई, 
20. सरचि, िाज्य मुख्य सेिा र्मी आयकु्त यांच ेकायालय, मुंबई, 
21. मर्ासंचालक, मारर्ती ि जनसंपकह  संचलनालय, मुंबई 
22. अरधदान ि लेखारधकािी, मुंबई,  
23. रनिासी लेखारधकािी, मुंबई, 
24. पोरलस मर्ासचंालक, मर्ािाष्ट्र िाज्य, मुंबई,  
25. सिह रिभागीय आयकु्त, मर्ािाष्ट्र िाज्य, 
26. सिह मर्ानगिपारलका आयकु्त, मर्ािाष्ट्र िाज्य,  
27. सिह रजल्र्ारधकािी, मर्ािाष्ट्र िाज्य, 
28. सिह रजल्र्ापरिषदांचे मुख्य कायहकािी अरधकािी, मर्ािाष्ट्र िाज्य, 
29. *आयकु्त, मर्ािाष्ट्र िाज्य परिक्षा परिषद, पणेु 
30.       सिह मंत्रालयीन रिभागाच्या अरधपत्याखालील रिभाग प्रमखु / कायालय प्रमुख  
31. सिह रजल्र्ा कोषागाि अरधकािी, मर्ािाष्ट्र िाज्य, 
32. गं्रथपाल, मर्ािाष्ट्र रिधानमंडळ सरचिालय, गं्रथालय, सर्ािा मजला, रिधान भिन, मुंबई, 
33. सामान्य प्रशासन रिभागातील सिह कायासने, 
34. रनिड  नस्ती (का.39) 
*पत्राने 
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