भाषा सल्लागार सममती ऄंतगगत स्थायी
सममतीची पुनरगचना करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा मिभाग
शासन मनणगय क्रमांकः भासस-2012/ .क्र.3/भाषा-4,
मं ा य,मुंबइ -400 032.
तारीख: 12 माचग, 2013

िाचा 1) शासन मनणगय क्रमांकः सामा य शासन मिभाग क्र. भासस-2010/ .क्र.74/20-ब, मद. 22
ून, 2010.
2) शासन मनणगय क्रमांकः मराठी भाषा मिभाग क्र. भासस-2011/ .क्र.228/20-ब, मद.7
म

, 2011.

3) शासन मनणगय क्रमांकः मराठी भाषा मिभाग क्र. भासस-2011/ .क्र.1/भाषा-2, मद.15

ून,

2011.
4) शासन मनणगय क्रमांकः मराठी भाषा मिभाग क्र. भासस-2011/ .क्र.29(भाग-2)/भाषा-2,
मद.9 म

, 2012.

स्तािना राज्याचे रा भाषा मराठीचे धोरण ठरमिण्यासाठी संदभग क्र. 1 च्या शासन मनणगयानुसार भाषा
सल्लागार सममती स्थापन करण्यात अ ी ऄसून संदभग क्र.2 च्या शासन मनणगयानुसार सदर सममती
ऄंतगगत स्थायी सममती गठीत करण्यात करण्यात अ ी अहे. संदभग क्र. 3 च्या शासन मनणगयानुसार
सममतीचे ऄध्यक्ष ि ऄशासकीय सदस्य यांना िास भत्ता, दै मनक भत्ता, बैठक भत्ता आ. मं ूर करण्यात
अ े अहे. भाषा सल्लागार सममतीचे ऄध्यक्ष सेिामनिृत्त यायाधीश श्री.नरेंद्र चपळगािकर यांनी
सममतीच्या ऄध्यक्षपदाचा रा ीनामा मदल्यामुळे संदभग क्र.4 च्या शासन मनणगयानुसार श्री.चपळगांिकर
यांच्याऐि ी डॉ.नागनाथ कोत्तापल्ले यांची सममतीच्या ऄध्यक्षपदी मनयुक्ती करण्यात अ ी अहे . तसेच
सदर सममती ऄंतगगत ऄस ेल्या स्थायी सममतीचे

क सदस्य डॉ.अ.ह.साळु खे यांनी

कृती

ऄस्िास््यामुळे अपल्या पदाचा रा ीनामा मद ा ऄसल्यामुळे तयांच्याऐि ी डॉ.माधिी िैद्य यांची
मनयुक्ती करण्याबाबतचा स्ताि मिचाराधीन होता. भाषा सल्लागार सममतीचे ऄध्यक्ष हेच भाषा सल्लागार
सममती ऄंतगगत ऄस ेल्या स्थायी सममतीचेही ऄध्यक्ष अहेत. तयामुळे स्थायी सममतीमध्ये िरी
बद

ऄंतभूत
ग करुन स्थायी सममतीची पुनरगचना करण्याबाबत शासनाने खा ी

माणे

माणे मनणगय घेत ा

अहे.

शासन मनणगय राज्याचे रा भाषा मराठीचे धोरण ठरमिण्यासाठी स्थापन करण्यात अ ेल्या भाषा सल्लागार
सममतीच्या कायगकक्षेत येणारे मिषय ठरमिणे, तयाचा

ाधा यक्रम ठरमिणे ि नेहमीचे कामका

शासन मनणगय क्रमांकः भासस-2012/ .क्र.3/भाषा-4,

ठरमिण्यासाठी गठीत करण्यात अ ेल्या स्थायी सममतीची खा ी

माणे पुनरगचना करण्यास

शासनाची मा यता दे ण्यात येत अहे.
ऄ.क्र.

1

नांि

पदनाम

डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले

ऄध्यक्ष

2

ा.दत्ता भगत

सदस्य

3

श्री.सदानंद मोरे

सदस्य

4

श्री.िसंत अबा ी डहाके

सदस्य

5

श्री.सतीश काळसेकर

सदस्य

6

डॉ.रमेश िरखेडे

सदस्य

7

डॉ.मि ास खो े

सदस्य

8

डॉ.रा न गिस

सदस्य

9

डॉ. माधिी िैद्य

सदस्य

2)

सदर सममतीचे ऄध्यक्ष ि सदस्यांना संदभाधीन मद. 15

नमूद केल्यानुसार िास भत्ता, दै मनक भत्ता, बैठक भत्ता आ.

ून, 2011 रो ीच्या शासन मनणगयात

ागू राहती .

सदर शासन मनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
ईप ब्ध करण्यात अ ा ऄसून तयाचा संकेताक 201303121245336933 ऄसा अहे . हा अदे श
मड ीट

स्िाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपा

यांच्या अदे शानुसार ि नािाने.

Dethe
Lalita S
(
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DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=MLD,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Dethe Lalita S
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.मश.दे ठे)

ईप समचि, महाराष्ट्र शासन
त,
1.

मा.राज्यपा

यांचे धान समचि,
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शासन मनणगय क्रमांकः भासस-2012/ .क्र.3/भाषा-4,

2.

मा.मुख्यमं ी यांचे ऄपर मुख्य समचि,

3.

मा.ईपमुख्यमं ी यांचे समचि,

4.

सिग मा.मं ी ि मा.राज्यमं ी यांचे खा गी समचि,

5.

बंधक, (मुळ शाखा), ईच्च याया य, मुंबइ (प ाने),

6.

बंधक, (ऄपी

7.

धान समचि / समचि, पयगटन ि सांस्कृमतक कायग मिभाग, मं ा य, मुंबइ यांचे स्िीय

शाखा), ईच्च याया य, मुंबइ (प ाने),

सहायक,
8.

धान समचि / समचि, शा ेय मशक्षण ि मक्रडा मिभाग, मं ा य, मुंबइ यांचे स्िीय
सहायक,

9.

धान समचि / समचि, ईच्च ि तं

मशक्षण मिभाग, मं ा य, मुंबइ यांचे स्िीय

सहायक,
10.

धान समचि / समचि, सामा य शासन मिभाग, मं ा य, मुंबइ यांचे स्िीय सहायक,

11. समचि, महाराष्ट्र

ोकसेिा अयोग, मुंबइ (प ाने)

12. समचि, मामहती ि

नसंपकग अमण मराठी भाषा मिभाग, मं ा य, मुंबइ यांचे स्िीय

सहायक,
13. महा ेखापा , महाराष्ट्र - 1/2, मुंबइ,
14. महा ेखापा , महाराष्ट्र - 1/2, नागपूर,
15. ऄमधदान ि
16. मनिासी

ेखा ऄमधकारी, मुंबइ,

ेखा परीक्षा ऄमधकारी, मुंबइ

17. ईप समचि, मराठी भाषा मिभाग, मं ा य, मुंबइ,
18. भाषा संचा क, भाषा संचा ना य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ,
19. सहायक

भाषा

संचा क,

भाषा

संचा ना य,

मुंबइ/निी

मुंबइ/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर,
20. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सामहतय अमण संस्कृती मंडळ, मुंबइ,
21. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मिश्वकोश मनर्ममती मंडळ, मुंबइ,
22. संचा क, राज्य मराठी मिकास संस्था, मुंबइ
23. सिग ऄिर समचि / कक्ष ऄमधकारी, मराठी भाषा मिभाग, मं ा य, मुंबइ,
24. सिग मं ा यीन मिभाग, मं ा य, मुंबइ.
25. सिग संबंधीत सदस्य (भाषा संचा ना यामार्गत)
2.
ऄमधपतयाखा ी

सिग मं ा यीन मिभागांना मिनंती करण्यात येते की, सदर अदे श तयांनी अपापल्या
मिभाग मुख तसेच काया य मुखांच्या मनदशगनास अणािेत.

त - मनिडनस्ती / संग्रहासाठी
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