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महाराष्ट्र शासन
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शासन मनणनय क्रमाांकः भासस-2012/प्र.क्र.13/भाषा-4,
मांत्रालय, मुांबई -400 032.
तारीख: 28 फेब्रुिारी, 2013.

िाचा :
1) शासन मनणनय, सामान्य प्रशासन मिभाग क्र. भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब, मद.22 जून,
2010.
2) शासन मनणनय, मराठी भाषा मिभाग क्र.भासस-2011/प्र.क्र.29/(भाग-2)/भाषा-2,मद.9
एमप्रल,2012.

प्रस्तािना :
राज्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठरमिण्यासाठी सामान्य प्रशासन मिभागाच्या सांदभाधीन
मद.22/06/2010 च्या शासन मनणनयानुसार भाषा सांचालनालयाच्या अमधपत्याखाली कायमस्िरुपी
भाषा सल्लागार सममती गठीत करण्यात आली आहे . त्यािेळी सममतीशी सांबांमधत मिभागाचे समचि,
सामान्य प्रशासन मिभाग याांचा "सदस्य" म्हणून या सममतीिर समािेश करण्यात आला होता. तथामप,
आता भाषा सांचालनालय हे कायालय निमनर्ममत मराठी भाषा मिभागाकडे िगन करण्यात आले
असल्याने या सममतीिर समचि, सामान्य प्रशासन मिभाग याांच्या ऐिजी समचि, मराठी भाषा मिभाग
याांचा "सदस्य" म्हणून अांतभाि करण्याची बाब, तसेच मराठी भाषा मिभागाकडे िगन केलेले राज्य
मराठी मिकास सांस्था, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य ि सांस्कृती मांडळ ि महाराष्ट्र राज्य मराठी मिश्वकोश
मनर्ममती मांडळ याांच्या कायालय प्रमुखाची सुध्दा उपरोक्त सममतीिर "सदस्य" म्हणून अांतभाि
करण्याची बाब शासनाच्या मिचाराधीन होती.

शासन मनणनय:
उपरोक्त बाबी मिचारात घेऊन राज्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठरमिण्यासाठी गठीत
केलेल्या भाषा सल्लागार सममतीबाबतच्या सांदभाधीन मदनाांक 22 जून, 2010 च्या शासन मनणनयातील
पमरच्छे द 1 मध्ये अ.क्र.26 येथे "सदस्य" म्हणून नमूद केलेल्या "समचि, सामान्य प्रशासन मिभाग"
याांच्या ऐिजी "समचि, मराठी भाषा मिभाग" याांची "सदस्य" म्हणून मनयुक्ती करण्यास शासन मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे या सममतीमध्ये पुढील 3 सदस्याांचा नव्याने समािेश करण्यासही शासन मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
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2.

सांचालक, राज्य मराठी मिकास सांस्था

सदस्य

समचि, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती मांडळ

सदस्य

समचि, महाराष्ट्र राज्य मिश्वकोश मनर्ममती मांडळ

सदस्य

सदर शासन मनणनय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201302281122597533 असा आहे . हा आदे श
मडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Dethe
Lalita S
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( ल.मश.दे ठे)
उप समचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य समचि,

2.

मा.उपमुख्यमांत्री याांचे समचि,

3.

सिन मा.मांत्री ि मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी समचि,

4.

प्रबांधक, (मुळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने),

5.

प्रबांधक, (अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने),

6.

अपर मुख्य समचि, शालेय मशक्षण ि मक्रडा मिभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्िीय
सहायक,

7.

प्रधान समचि, पयनटन ि साांस्कृमतक कायन मिभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्िीय
सहायक,

8.

प्रधान समचि, उच्च ि तांत्र मशक्षण मिभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्िीय सहायक,

9.

प्रधान समचि, सामान्य प्रशासन मिभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्िीय सहायक,

10. समचि, मामहती ि जनसांपकन आमण मराठी भाषा मिभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्िीय
सहायक,
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1/2, मुांबई,
12. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1/2, नागपूर,
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13. अमधदान ि लेखा अमधकारी, मुांबई,
14. मनिासी लेखा परीक्षा अमधकारी, मुांबई
15. उप समचि, मराठी भाषा मिभाग, मांत्रालय, मुांबई,
16. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
17. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, मुांबई / निी मुांबई / पुणे / औरांगाबाद /
नागपूर,
18. अध्यक्ष/सांचालक, राज्य मराठी मिकास सांस्था, मुांबई
19. अध्यक्ष/समचि, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती मांडळ, मुांबई,
20. अध्यक्ष/समचि, महाराष्ट्र राज्य मिश्वकोश मनर्ममती मांडळ, मुांबई,
21. सिन अिर समचि / कक्ष अमधकारी, मराठी भाषा मिभाग, मांत्रालय, मुांबई,
22. सिन मांत्रालयीन मिभाग,
23. सिन सांबांधीत सदस्य (भाषा सांचालनालयामाफनत)
2.

सिन मांत्रालयीन मिभागाांना मिनांती करण्यात येते की, सदर आदे श त्याांनी आपापल्या

अमधपत्याखालील मिभाग प्रमुख तसेच कायालय प्रमुखाांच्या मनदशननास आणािेत.
प्रत : मनिडनस्ती / सांग्रहासाठी
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