राज्य मराठी  िवकास संस्था व महाराष

राज्य  सािहत आिण  संस्कृती  मंडळ 
एक�ीकरण - अशासकीय सदस्यांची

महाराष् शासन

सिमती गठीत करणेबाबत.

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः रामिव-1011/�.�.97/2011/भाषा-3,
हु तात्मा राजगु� चौ, मादाम कामा मागर,
मं�ालय, मुंबई-400 032.

तारीख: 08 ऑगस्ट, 2013

�स्तावन :-

राज्य मराठी िवकास संस्था आिण महाराष्� राज्य सािआिण संस्कृती मंडळ या संस्थच्या

एक�ीकरणाचा �स्ताव व्यवहायर् व संयु�क्तक होईल, याबाबत  अभ्यास क�न शासनास अहवाल
सादर करण्यासाठी िवचारवंत व भाषातज्ञ यांचा समावेश असलेली अशासकीय सदस्यांची एक सि
गठीत करण्याची बाब शासनाच् िवचाराधीन होती.

शासन िनणर् :-

राज्य मराठी िवकास संस्था आिण महाराष राज्य सािहत्य  आिण संस्कृती मं या संस्थाचे

एक�ीकरण करणे   व्यवहायर् ठरे ल िंक वा क याबाबतचा अभ्यास क�न शासनास िशफारशी
करण्याकरीता खालील�माणे सिमती गठीत करण्यात येत आह
1)

डॉ.�ीपाद जोशी  

अध्य

3)

डॉ.िव.स.जोग

सदस्

2)
4)
5)
6)

डॉ यशवंत मनोहर
सौ.रेखा बैजल

�ी.�िवण दवणे

उप सिचव (मराठी भाषा)  

सदस्
सदस्
सदस्

सदस्य सिच

2.        सदर सिमतीने वरील संस्थांच्य ा एक�ीकरणाच �स्ताव व्यवहाय र् व संयु�क्तक होईल
याबाबत अभ्यास क�न 2 मिहन्यात शासनास अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील
3.

सिमतीस  आवश्यकता भासल्यास अन्य भाषा, कायदे तज्ञांना िवशेष िनमंि� त म्हण

4.

या सिमतीच्या अध्यक्षांना िव� िवभागाच्या शासन िनणर्य �-10.10/�.�.96/10/

बैठकीसाठी आमंि�त करता येईल.

सा.उ., िद.13.3.2012 मधील तरतूदीनुसार तसेच  अशासकीय सदस्यांना िव� िवभागाच्य ा शास
िनणर्य  �.�वा-1010/�.�.2/सेवा-5, िद.3 माचर, 2010 व  शासन िनणर्य  �.बैठ-2012/�.�.1/
सेवा-5, िद.24 मे 2012 मधील तरतूदीनुसार बैठक भ�ा, �वास भ�ा व दै िनक भ�ा अनुज्ञेय राही

कृ .मा.प.

शासन िनणर् �मांकः

रासाध
ं ो-1012/�.�.71/2012/भाषा-3,

5.       या ि�त्यथर् होणारा खच 11  - �वासभ�ा या उि�ष्टाखाली आिण सिमतीचा इतर खचर 13
काय�लयीन खचर् या उ�ीष्टाखाल ी "मागणी � . झेडए -1- 2052,से�ेटिरएट, सवर्साधारण सेव,

00-090,से�ेटिरे एट (00)(01) मराठी  भाषा िवभाग संगणक सांकेतांक  2052 5054"  या

लेखािशष�खाली मंजूर अनुदानातून भागिवण्यात यावा
6.

हा शासन िनणर्य िव� िवभागाच्या अनौपचारीक संदभर्673/13/व्य-4, अनौपचारीक संदभर्

�.154/सेवा-5 व अनौपचािरक संदभर् �87/13/सा.उ., िद. 3 ऑगस्ट2013 अन्वये �ाप झालेल्या
मंजुरीनुसार िनगर्िमत करण्यात येत आह
7.

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201308071050467433 असा आहे . हा आदे श
िडजीटल स्वाक्षरीसाक्षांिकत क�न काढण्यात येत .

महाराष्�ाच राज्यपा याचं ्य आदे शानुसार व नावाने.
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     ( लिलता िश.दे ठे )

�त,

उप सिचव, महाराष्� शास
1. महालेखापाल, महाराष्-1, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई,

2. महालेखापाल, महाराष्-2, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), नागपर
ू ,
3. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

4. िनवासी लेखापिरक् अिधकारी, मुंबई,

5. सिचव, मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

6. �ी.�ीपाद जोशी, अध्यक्ष, महाराष्� सांस्कृितक आघाडी, नाग
7. अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,
8. संचालक, राज्य मराठी िवकास संस्था, मुंब

9. �शासकीय अिधकारी, राज्य मराठी िवकास संस्था, मुंब

10. सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,
11. सिमतीचे सव् सदस्
र

12. िव� िवभाग (व्य -4 / अथर्ंकल
स
-3 / अथर्संकल - 14), मं�ालय, मुंबई,

13. अवर सिचव (अथर्ंकल
स
), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,                                 
14. भाषा - 3 (सं�हाथर).
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