
भाषा सल्लागार समिती अतंगगत उपसमिती स्थापन 
करणेबाबत. 

िहाराष्ट्र शासन 
िराठी भाषा मिभाग 

शासन मनणगय क्रिांकः भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4 
िंत्रालय, ि ंबई - 400 032. 

तारीख:  28 ऑक्टोबर, 2013. 

िाचा :-  
1) शासन मनणगय, सािान्य प्रशासन  मिभाग, क्र.भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब,मि. 22 जून, 2010 
2) शासन मनणगय, िराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2012/प्र.क्र.72/भाषा-4,मि. 12 एमप्रल, 2013 
3) शासन मनणगय, िराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4, मि. 11 ऑक्टोबर, 2013 

प्रस्तािना :- 
िहाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे प ढील 25 िषातील िराठी भाषेचे धोरण ठरमिणे, भाषा अमभिृध्िीसाठी 

निनि ेउपाय ि कायगक्रि स चमिणे ि या अन षंगाने शासनाला िागगिशगन करणे तसेच भाषा संचालनालयाने 
प्रकामशत केलेल्या अनेक कोशािंध्ये नमिन प्रचमलत शबिाचंी भर घालून कोश अद्ययाित करणे, निीन पमरभाषा 
कोशाचंी उिा. आय ििे, सागर मिज्ञान, संगणक शास्त्र, पयािरणशास्त्र इ. मनर्मिती करणे, पमरभाषा कोशाचंे 
प नि गद्रण, पमरभाषेतील अत्यािश्यक पमरष्ट्करणे, शबिव्य त्पती, िराठी पमरभामषक संज्ञाचं्या सिस्या सोडमिणे 
यासारखी कािे पार पाडण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीची प नरगचना संिभामधन मि.11 ऑक्टोबर,2013 च्या 
शासन मनणगयान्िये करण्यात आली आहे. 

िहाराष्ट्र राज्याचे प ढील 25 िषाकमरता िराठी भाषेचे धोरण ठरमिण्यासाठी मिभागिार सहमिचार 
बैठका आयोमजत करण्यासाठी उपरोक्त मि.12 एमप्रल,2013 च्या शासन मनणगयान सार िान्यता िेण्यात आली 
आहे. त्यास अन सरुन मिभागिार सहमिचार बैठका आयोमजत करण्यात आल्या आहेत. त्याअन षंगाने भाषा 
सल्लागार समितीच्या मि.1 फेब्र िारी,2013 च्या बैठकीिध्ये िराठी भाषेसंबंधीचे धोरण ठरमिण्याबाबत िस िा 
समिती स्थापन करण्याचा ठराि पामरत करण्यात आला.  त्यास अन सरुन भाषा सल्लागार समिती अंतगगत   उप 
समिती स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या मिचाराधीन होता. त्यान सार समितीची स्थापना 
करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रिाणे मनणगय घेतला आहे.  
शासन मनणगय :-  

राज्याचे राजभाषा िराठीचे प ढील 25 िषाचे धोरण ठरमिण्यासाठी िस िा तयार करण्याकमरता 
खालीलप्रिाणे उप समिती स्थापन करण्यास शासनाची िान्यता िेण्यात येत आहे.  

 
1.  प्रा.नागनाथ कोत् तापल्ले अध्यक्ष 
2.  डॉ.िाधिी िदै्य  सिस्य 
3.  प्रा.हरी नरके सिस्य 
4.  डॉ.मिलास खोले सिस्य 
5.  श्री.िसंत आबाजी डहाके सिस्य 
6.  प्रा.ित्ता भगत सिस्य 
7.  प्रा.मिश्वनाथ शशिे सिस्य 
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2. सिर समितीचे अध्यक्ष ि सिस्यानंा संिभाधीन मि.11 ऑक्टोबर,2013 रोजीच्या शासन मनणगयात निूि 
केल्यान सार िानधन, बैठक भत्ता, प्रिास भत्ता, िैमनक भत्ता इ. लागू राहतील. सिर समितीची ि ित सिर 
िस िा तयार होईपयंत राहील.  
3.  सिर शासन मनणगय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलबध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201310281116125933 असा आहे. हा आिेश मडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार ि नािाने. 

 ( ल. मश. िेठे )  
 उप समचि, िहाराष्ट्र शासन 

प्रमत, 
1. िा.ि ख्यिंत्री यांच ेअपर ि ख्य  समचि, 
2. िा.उपि ख्यिंत्री यांच ेसमचि, 
3. िा.राज्यिंत्री, िराठी भाषा यांचे खाजगी समचि, 
4. सिग िा.िंत्री ि राज्यिंत्री यांचे स्िीय सहायक, 
5. प्रबधंक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, ि ंबई (पत्राने), 
6. प्रबधंक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, ि ंबई (पत्राने), 
7. लोकाय क्त ि उप लोकाय क्त  यांच ेकायालय, निीन प्रशासन भिन, िंत्रालय, ि ंबई, 
8. समचि, िहाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, ि ंबई (पत्राने), 
9. समचि, िराठी भाषा मिभाग यांचे स्िीय सहायक, 
10. िहालेखापाल (लेखा ि अन ज्ञेयता) िहाराष्ट्र-1, ि ंबई/िहाराष्ट्र-2,नागपरू, 
11. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र-1, ि ंबई/िहाराष्ट्र-2, नागपरू, 
12. अमधिान ि लेखा अमधकारी, ि ंबई, 
13. मनिासी लेखा परीक्षा अमधकारी, ि ंबई, 
14. सिग िंत्रालयीन मिभाग, 
15. मित्त मिभाग (व्यय-4,सेिा-5,सेिा-6 ि मिमनयि),  
16. िराठी भाषा मिभागातील सिग कायासने, 
17. संचालक, भाषा संचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, ि ंबई, 
18. सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, निी ि ंबई/प णे/औरंगाबाि/नागपरू, 
19. संचालक, राज्य िराठी मिकास संस्था, ि ंबई, 
20. संचालक, िशगमनका मिभाग, ि ंबई, 
21. समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण संस्कृती िंडळ, ि ंबई, 
22. समचि, िहाराष्ट्र राज्य मिश्वकोश मनर्मिती िंडळ, ि ंबई, 
23. सिग संबमंधत सिस्य 
24. सिग िंत्रालयीन मिभागांना मिनंती करण्यात येते की, सिर आिेश त्यांनी आपापल्या अमधपत्याखालील 

मिभाग प्रि ख तसेच कायालय प्रि खांच्या मनिशगनास आणािते. 
25. मनिड नस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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