
भाषा सल्लागार सममतीची पुनररचना 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा मिभाग 

शासन मनणरय क्रमाांकः भासस-2015/प्र.क्र.2/भाषा-1 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 

तारीख: 20 जुलै,2015 

िाचा :-  
1) शासन मनणरय, सामान्य प्रशासन  मिभाग, क्र.भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब, 

मद. 22 जून, 2010. 
२) शासन मनणरय, मराठी भाषा मिभाग, क्र, क्र.भासस-201२/प्र.क्र.२९(भाग२)/भाषा-२,  

मद.९ एमप्रल, 201२. 
३) शासन मनणरय, मराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-201२/प्र.क्र.१३/भाषा-४, मद.२८ फेब्रिुारी, 201३. 
४) शासन मनणरय, मराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-201३/प्र.क्र.३१/भाषा-४, मद.१२ माचर, 201३. 
५) शासन मनणरय, मराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4, 

 मद. 11 ऑक्टोबर, 2013. 
प्रस्तािना :- 

महाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पुढील 25 िषातील मराठी भाषेचे धोरण ठरमिणे, भाषा 
अमभिृध्दीसाठी निनि ेउपाय ि कायरक्रम सुचमिणे ि या अनुषांगाने शासनाला मागरदशरन करणे तसचे 
भाषा सांचालनालयाने प्रकामशत केलेल्या अनेक कोशाांमध्ये नमिन प्रचमलत शबदाांची भर घालून कोश 
अद्ययाित करणे, निीन पमरभाषा कोशाांची उदा. आयुिदे, सागर मिज्ञान, सांगणक शास्त्र, 
पयािरणशास्त्र इ. मनर्ममती करणे, पमरभाषा कोशाांचे पुनमुरद्रण, पमरभाषेतील अत्यािश्यक पमरष्ट्करणे, 
शबदव्युत्पती, मराठी पमरभामषक सांज्ञाांच्या समस्या सोडमिणे यासारखी कामे पार पाडण्यासाठी 
मद.२२ जून,201० च्या शासन मनणरयान्िये कायमस्िरुपी भाषा सल्लागार सममती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. या सममतीची पुनररचना सांदभाधीन मद.११ ऑक्टोबर, २०१३ च्या शासन मनणरयान्िये 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार या सममतीचे अध्यक्ष प्रा.नागनाथ कोत्तापल्ले याांचा कायरकाल       
मद.8 एमप्रल,2015 रोजी सांपलेला असल्यामुळे या सममतीची पुनररचना करणे आिश्यक आहे. 
तथामप या सममतीने तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ िषाच्या भाषा मिषयक धोरणाच्या 
मसुद्यािर मिमिध स्तरािरुन प्राप्त झालेले अमभप्राय/सूचना मिचारात घेऊन मसुदा अांमतम करण्याची 
कायरिाही करण्यात येत असल्यामुळे या सममतीच्या पुढील कामकाजाकरीता मुदतिाढ देण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या मिचाराधीन होता. 
शासन मनणरय :-  

शासन मनणरय मद.11 ऑक्टोबर,2013 अन्िये पुनररचना करण्यात आलेल्या  भाषा सल्लागार 
सममतीिरील अध्यक्ष प्रा.नागनाथ कोत्तापल्ले याांचा अध्यक्ष पदािरील कायरकाळ   मद.8 एमप्रल,2015 
रोजी सांपुष्ट्टात आला आहे. तथामप, प्रस्तािनेत नमूद केलेली िस्तुस्स्थती मिचारात घेऊन त्याांना  
मद. ३1 जुल,ै २०१५ पयरत मुदतिाढ देण्यात येत आहे.  
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2. सदर सममतीचे अध्यक्ष ि सदस्याांना सांदभाधीन मद.11 ऑक्टोबर,2013 रोजीच्या शासन 
मनणरयात नमूद केल्यानुसार मानधन, बैठक भत्ता, प्रिास भत्ता, दैमनक भत्ता इ. लागू राहतील.  
3.  सदर शासन मनणरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताांक क्रमाांक 201507201324574533                                
असा आहे. हा आदेश मडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 

 ( अपणा अ. गािडे )  
           उप समचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रमत, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य  समचि, 
2. मा.मांत्री, मराठी भाषा याांच ेमिशेष कायर अमधकारी, 
3. सिर मा.मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे स्िीय सहायक, 
4. प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
5. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
6. लोकायकु्त ि उप लोकायुक्त  याांच ेकायालय, निीन प्रशासन भिन, मांत्रालय, मुांबई, 
7. समचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पत्राने), 
8. प्रधान समचि, मराठी भाषा मिभाग याांचे स्िीय सहायक, 
9. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2,नागपरू, 
10. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2, नागपरू, 
11. अमधदान ि लेखा अमधकारी, मुांबई, 
12. मनिासी लेखा परीक्षा अमधकारी, मुांबई, 
13. सिर मांत्रालयीन मिभाग, 
14. मित्त मिभाग (व्यय-4,सेिा-5,सेिा-6 ि मिमनयम),  
15. मराठी भाषा मिभागातील सिर कायासने, 
16. सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
17. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, निी मुांबई/पणेु/औरांगाबाद/नागपरू, 
18. सांचालक, राज्य मराठी मिकास सांस्था, मुांबई, 
19. सांचालक, दशरमनका मिभाग, मुांबई, 
20. समचि, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
21. समचि, महाराष्ट्र राज्य मिश्वकोश मनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
22. भाषा सल्लागार सममतीच ेअध्यक्ष ि सिर  सदस्य (भाषा सांचालनालयामाफर त), 
23. मनिड नस्ती/भाषा-1. 
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