
“एतदर्थ मंडळ-मराठी टंकलखेन व 
लघुलखेन परीक्षा” या मंडळास मुदतवाढ 
देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनर्थय क्रमांकः मभावव-2013/प्र.क्र.51/भाषा-2 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
तारीख: 10 जानेवारी 2014 

वाचा -  
1) शासन वनर्थय क्रमाकंः सामान्य प्रशासन ववभाग क्र.टंलेप्र-1088/847/20-ब, 

वद.5.01.1989. 
2) शासन वनर्थय क्रमाकंः मराठी भाषा ववभाग क्र.एलएनजी-2011/प्र.क्र.76/2011/भाषा-2, 

वद.11.11.2011 

शासन वनर्थय -  
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या वद.5.11.1989 रोजीच्या शासन वनर्थयान्वये स्र्ापन करण्यात 

आलेल्या व  मराठी भाषा ववभागाच्या वद.11.11.2011 रोजीच्या शासन वनर्थयान्वये  वद.31.12.2012 पयंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेल्या राज्य सरकारी कमथचाऱयांच्या मराठी टंकलेखन व मराठी लघुलखेन परीक्षा 
घेर्ाऱया एतदर्थ मंडळाला वद.1.1.2013 ते 31.03.2014 पयंत पवूथलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंडळाची रचना खालीलप्रमारे् राहील. 

अ.क्र. नाव व पत्ता पदनाम 
1.  भाषा संचालक,  

महाराष्ट्र राज्य,मंुबई. 
अध्यक्ष 

2.  श्री.व.वा.इनामदार, 
6,आसराको.ऑप.हौससग 
सोसोयटी,वांदे्र(पवूथ), 
 मंुबई 400 051. 

अशासकीय सदस्य 

3.  श्री.र.प.ुसावतं,मुख्य प्रवतवदेक, 
महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय 

सदस्य 

4.  श्रीमती नी.मा.वदै्य, कायथवाही संपादक,  
 महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय 

सदस्य 

5.   सहायक भाषा संचालक 
(प्रवशक्षर् व आस्र्ापना) 
भाषा संचालनालय, मंुबई 

सदस्य 

 
2. सदर मंडळाच्या बैठकीसाठी होर्ारा खचथ भाषा संचालनालयाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागववण्यात येईल. तसेच, मंडळाच्या शासकीय सदस्यानंा सवथसामान्य वनयमानुसार दैवनक भत्ता व 
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प्रवासभत्ता अनुज्ञये राहील. अशासकीय सदस्यानंा ववत्त ववभागाच्या शासन वनर्थय क्रमाकं प्रवास-
1010/प्र.क्र.2/सेवा-5, वद. 3 माचथ, 2010 नुसार प्रवास  भत्ता, दैवनक भत्ता अनुज्ञये राहील. 
3. उपरोक्त बाबींवर होर्ारा खचथ “मागर्ी क्र. झेडएफ-01, 2052 सेके्रटवरएट सवथसाधारर् सेवा, 
00 090, सेके्रटवरएट (00)(00)(02) भाषा संचालक 13 कायालयीन खचथ 2052 5053” या 
अर्थसंकल्ल्पय लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यावा व तो भाषा संचालनालयाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागववण्यात यावा. 
4. प्रस्तुत शासन वनर्थय ववत्त ववभागाच्या अनौपचावरक संदभथ क्र. 949/13/व्यय-4 वद. 
29.11.2013 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने वनगथवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन वनर्थय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201401131434444233 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 लवलता वश.देठे 
 उपसवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल यांच ेसवचव, 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे सवचव, 
3. मा. उपमुख्यमंत्री यांच ेसवचव, 
4. सवथ मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचव/स्वीय सहायक, 
5. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई, (पत्राने) 
6. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने) 
7. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने),  
8. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, ववधान भवन, मंुबई, 
9. लोक आयुक्त, लोक आयुक्त यांच ेकायालय, मंुबई 
10. महालेखापाल( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-1, मंुबई/महाराष्ट्र-2, नागपरू 
11. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-1, मंुबई/महाराष्ट्र-2, नागपरू 
12. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
13. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई 
14. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
15. सवथ मंत्रालयीन ववभाग, 
16. सवथ कायासने, मराठी भाषा ववभाग, मंुबई  
17. एतदर्थ मंडळाचे सवथ सदस्य (भाषा संचालनालयामाफथ त) 
18. ववत्त ववभाग, व्यय-4, मंत्रालय, मंुबई 
19. वनवडनस्ती (भाषा-2) 

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