
 
 

          महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती  
               मंडळाची पुिररचिा करण्याबाबत.....  
 

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि विर्रय क्रमांक :- विकोश-2011/प्र.क्र.16/2015/भाषा-2 
मंत्रालय, मंुबई-400 032 

    वििांक: 12 फेब्रुिारी, 2015.   
िाचा :-   

1)  सामाविक न्याय, सांस्कृवतक कायर ि विशेष सहाय्य विभाग शासि विर्रय क्र.विविमं                         
2005 /प्र.क्र.1/सां.का.2, वििांक 09.12.2005 ि वि.17.01.2006. 

2) पयरटि ि सांस्कृवतक कायर विभाग, शासि विर्रय  क्र. विविमं-2005/प्र.क्र.1/सां.का-2, 
वि.29.06.2006 ि शासि विर्रय क्र. विविमं-2008/प्र.क्र.(274)/सां.का.2, वि.09.06.2009. 

शासि विर्रय:- 
   महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळाची पुिररचिा संिभर क्र.1 ि 2 येथील शासि 

विर्रयान्िये करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळािरील अध्यक्ष ि 
सिस्यांची वियुक्ती करूि मंडळाची पुिररचिा करण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि असल्यािे पुढील 
आिेश होईपयरत सध्या अस्स्तत्िात असलेले विश्िकोश विर्ममती मंडळाचे अध्यक्ष ि सिस्य यांची 
वियुक्ती रद्द करण्यात येत आहे. ििीि मंडळाच्या रचिेचे आिेश विगरवमत होईपयरत विद्यमाि मंडळाच्या 
अध्यक्षांच्या ितीिे कोर्तेही विर्रय घेण्यात येऊ ियेत.                                                    

 मंडळाचे प्रशासकीय काम सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ 
यांच्यामाफर त सुरू राहील. 

सिर शासि विर्रय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201502161544063533 असा आहे. हा आिेश 
वडिीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशािुसार ि िािािे.  
 
 
 
     ( अपर्ा गािडे ) 
                                                                                         उप सवचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रती, 
1. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, रविद्र िाटयगृह,  प्रभािेिी, मंुबई.  
2. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, रविद्र िाटयगृह, प्रभािेिी, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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                     पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  
 

3. मंडळाचे सिर सिस्य (सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ) यांचेमाफर त 
4. मा. मुख्यमंत्री यांचे सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय मंत्रालय,मंुबई 
5. अवधिाि ि  लेखा अवधकारी, मंुबई 
6. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पवरक्षा / लेखा अिुजे्ञयता), मंुबई, 
7. वििासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मंुबई 
8. महालेखाकार (स्थाविक विकाय लेखापवरक्षा ि लेखा) , महाराष्ट्र , मंुबई  
9. मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे खािगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई  
10. मा. सवचि (मराठी भाषा) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
11. वित्त विभाग(व्यय-4/सेिा-5/विवियम), मंत्रालय, मंुबई 
12. वििडिस्ती. 
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