केंद्र शासनाच्या ननकषाांनुसार मराठी भाषेला
अनभजात भाषेचा दजा दे ण्याबाबत गठीत करण्यात
आलेल्या सनमतीस मुदतवाढ दे ण्याबाबत.
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प्रस्तावना मराठी भाषेला अनभजात भाषेचा दजा प्राप्त करुन घेण्यासाठी सांदभण क्र.1 च्या शासन
ननर्णयानुसार प्रा.रां गनाथ पठारे याांच्या अध्यक्षतेखाली तयाांच्यासह 16 सदस्यीय सनमती गठीत केली
आहे. तयानांतर या प्रस्तावावर अांनतम ननर्णय होईपयंत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करर्ेसाठी
सनमतीच्या अध्यक्षाांसह सनमतीमधीलच 6 अशासकीय सदस्याांची पुनरणचना करण्यात आली असून
सदर सनमतीस सांदभण क्र.7 च्या शासन ननर्णयानुसार नद.19/1/2014 पासून पुढील सहा मनहने
मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे.
2.

अनभजात मराठी भाषा सनमतीने शासनास सादर केलेला मराठी भाषेतील अहवाल

नद.12/7/2013 रोजी व इांग्रजी भाषेतील अहवाल पनरनशष्ट््ाांसह नद.16/11/2013 रोजी केंद्र
शासनाच्या सांस्कृनत मांत्रालयाकडे पाठनवला आहे. तयावर अांनतम ननर्णय होईपयंत केंद्र शासनाकडे
पाठपुरावा करण्यासाठी सदरहू सनमतीस मुदतवाढ दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या नवचाराधीन होता.
शासन ननर्णयप्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्स्थती नवचारात घेऊन मराठी भाषेला अनभजात भाषेचा दजा
नमळण्यासाठी वरीलप्रमार्े पुनरणचना केलेल्या सनमतीस नद.19/7/2014 पासून पुढील सहा मनहने
ककवा केंद्र शासनाकडू न मराठी भाषेला अनभजात भाषेचा दजा दे ण्याच्या प्रस्तावावर अांनतम ननर्णय
होईपयंत (यापैकी जे आधी होईल तोपयंत) मुदतवाढ दे ण्यात येत आहे.
2.

सनमतीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्याांचा बैठक भत्ता व दै ननक भत्ता तसेच लेखाशीषण

इ.बाबतच्या तरतूदी नद.18/2/2014 च्या शासन ननर्णयानुसार राहतील.

शासन ननर्णय क्रमाांकः अनभजा-2012/प्र.क्र.22(भाग-1)/भाषा-4

3.

सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्थळावर

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

तयाचा

सांकेताक

201407251648328633 असा आहे . हा आदे श नडजी्ल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत
करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( लललता लि. दे ठे )
उप सलिव, महाराष्ट्र िासन

1. मा.मुख्यमांत्री याांचे सनचव
2. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सनचव
3. मा.राज्यमांत्री, मराठी भाषा याांचे खाजगी सनचव
4. सवण मा.मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव
5. प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने),
6. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने),
7. लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांचे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालय, मुांबई,
8. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने)
9. सनचव, मराठी भाषा नवभाग याांचे स्वीय सहायक
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2,नागपूर
11. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2, नागपूर
12. अनधदान व लेखा अनधकारी, मुांबई
13. ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबई
14. नवत्त नवभाग (व्यय-4,सेवा-5,सेवा-6 व नवननयम),
15. सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
16. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, नवी मुांबई/पुर्े/औरांगाबाद/नागपूर
17. सांचालक, राज्य मराठी नवकास सांस्था, मुांबई
18.सांचालक, दशणननका नवभाग, मुांबई
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19. सनचव, महाराष्ट्र राज्य सानहतय आनर् सांस्कृती मांडळ, मुांबई
20. सनचव, महाराष्ट्र राज्य नवश्वकोश ननर्ममती मांडळ, मुांबई
21.अनभजात मराठी भाषा सनमतीचे अध्यक्ष व सवण सांबनां धत सदस्य
22. मराठी भाषा नवभागातील सवण कायासने
2.

सवण मांत्रालयीन नवभाग याांना नवनांती करण्यात येते की, सदर आदे श तयाांनी आपापल्या

अनधपतयाखालील नवभाग प्रमुख तसेच कायालय प्रमुखाांच्या ननदशणनास आर्ावेत.
प्रत - ननवड नस्ती / भाषा-4.
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