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8) शासन मनणरय, िराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2015/प्र.क्र.2/भाषा-1,मि. 20 जुलै, 2015. 

 

प्रस्तािना :- 
 

िहाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पुढील 25 िषातील िराठी भाषेचे धोरण ठरमिणे, भाषा 
अमभिृध्िीसाठी निनि ेउपाय ि कायरक्रि सुचमिणे ि या अनुषांगाने शासनाला िागरिशरन करणे तसचे 
भाषा सांचालनालयाने प्रकामशत केलेल्या अनेक कोशाांिध्ये नमिन प्रचमलत शबिाांची भर घालून कोश 
अद्ययाित करणे, निीन पमरभाषा कोशाांची उिा. आयुििे, सागर मिज्ञान, सांगणक शास्त्र, पयािरणशास्त्र 
इ. मनर्मिती करणे, पमरभाषा कोशाांचे पुनिुरद्रण, पमरभाषेतील अत्यािश्यक पमरष्ट्करणे, शबिव्युत्पती, 
िराठी पमरभामषक सांज्ञाांच्या सिस्या सोडमिणे यासारखी कािे पार पाडण्यासाठी कायिस्िरुपी भाषा 
सल्लागार समितीची  स्थापना  सांिभाधीन मि.२२ जून,201० च्या शासन मनणरयान्िये करण्यात आली 
आहे. या समितीच्या अध्यक्ाांनी राजीनािा मिल्यािुळे अध्यक् या पिािर डॉ.नागनाथ कोत्तापल्ले याांची 
सांिभाधीन मि.9 एमप्रल,2012 च्या शासन मनणरयान्िये मनयुक्ती करण्यात आली. त्याांनतर या 
समितीअांतगरत सांिभाधीन शासन मनणरय मि.12 िाचर,2013 अन्िये स्थायी समिती गमठत करण्यात 
आली असून मि.11 ऑक्टोबर,2013 रोजीच्या शासन मनणरयान्िये भाषा सल्लागार समितीची  पुनररचना 
करण्यात आलेली आहे. तसेच, सांिभाधीन मि.28 ऑक्टोबर, २०१३ च्या शासन मनणरयान्िये राजभाषा 
िराठीचे पुढील 25 िषासाठीचे धोरण ठरमिण्यासाठी िसुिा तयार करण्याकरीता उपसमिती तसेच 
मि.19 िाचर,2015 च्या शासन मनणरयान्िये शासनव्यिहारकोश सुधारणा उपसमिती स्थापन करण्यात 
आलेली आहे. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक् डॉ.नागनाथ कोत्तापल्ले याांचा कायरकाळ मि.31 जुलै, 
2015 रोजी सांपुष्ट्टात येत असल्यािुळे भाषा सल्लागार समितीअांतगरत गमठत केलेल्या उपरोक्त सिर उप 
समित्या रद्द करुन भाषा सल्लागार समितीची पुनररचना करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या मिचाराधीन होता. 
त्यानुसार समितीची पुनररचना करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रिाणे मनणरय घेतला आहे. 
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शासन मनणरय :-  
 

राज्याचे राजभाषा िराठीचे  धोरण ठरमिण्यासाठी कायिस्िरुपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन 
करण्यात आली असून समितीची या पुनररचना करण्याचा शासनाने मनणरय घेतला आहे.  त्यानुसार 
पुनररमचत भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक् ि सिस्य खालीलप्रिाणे असतील.  

 

अ.क्र. नाांि पि 
१ श्री.सिानांि िोरे  अध्यक् 
२ श्री.अमनल गोरे  सिस्य 
३ डॉ.हेिचांद्र प्रधान सिस्य 
४ डॉ.अमिनाश मबमनिाले  सिस्य 
५ प्रा.पुष्ट्पा गािीत   सिस्य 
६ प्रा. शांकर धडके  सिस्य 
७ प्रा.प्रकाश परब  सिस्य 
८ श्री.अरुण करिरकर  सिस्य 
९ श्री.अरुण जोशी   सिस्य 
१० श्री.श्री.ि.िहाजन  सिस्य 
११ डॉ.मगरीश िळिी  सिस्य 
१२ श्री.िाधि जोशी  सिस्य 
१३ श्रीिती अमिनी ियेकर  सिस्य 
१४ श्रीिती स्िाती राजे  सिस्य 
१५ ॲड िीपक गायकिाड  सिस्य 
१६ प्रा.सांतोष क्ीरसागर  सिस्य 
१७ श्री.मिनोि पिार  सिस्य 
१८ डॉ.मिलीप धोंडगे  सिस्य 
१९ डॉ.सुजाता िहाजन सिस्य 
20 डॉ.मिनोि रािराि राठोड सिस्य 
21 अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(िराठी भाषा मिभाग) सिस्य 
22 अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(पयरटन ि साां.का. मिभाग) सिस्य 
23 अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(शालेय मशक्ण मिभाग) सिस्य 
24 अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(उच्च ि तांत्र मशक्ण मिभाग) सिस्य 
25 सांचालक, राज्य िराठी मिकास सांस्था, िुांबई, सिस्य 
26 समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती िांडळ, िुांबई, सिस्य 
27 समचि, िहाराष्ट्र राज्य मििकोश मनर्मिती िांडळ, िुांबई सिस्य 
28 सांचालक, भाषा सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई, सिस्य समचि 
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२. उपरोक्त समितीिरील अशासकीय सिस्याांची मनयुक्ती सिर शासन मनणरय मनगरमित झाल्याच्या 
मिनाांकापासून ३ िषाकरीता राहील.  अध्यक् ि अशासकीय सिस्याांचा कायरकाल सांपल्यानांतर निीन 
अध्यक्ाांची ि सिस्याांची मनयुक्ती करण्याचे अमधकार शासनाला राहतील.  
 

३.  भाषा सल्लागार समितीिरील अध्यक् ि अशासकीय सिस्याांना शासन मनणरय मित्त मिभाग क्र. 
प्रिास १०१०/प्र.क्र.२/सेिा-५ मि.३ िाचर, २०१० नुसार रु. ८,९००/- ि त्याहून अमधक गे्रड ितेन  
असणा-या शासकीय किरचा-याांच्या िराने प्रिास भत्ता ि िैमनक भत्त् ता अनुज्ञये असेल.  िात्र त्याांना 
मििान प्रिास ि रेल्िचे्या िातानुकुमलत प्रथि िगाचा प्रिास अनुज्ञये असणार नाही. समितीच्या 
अध्यक्ाांना मित्त मिभाग शासन मनणरय क्र.शासाउ १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ, मि.१३ िाचर, २०१२ नुसार 
िानधन ि बैठक भत्ता अनुज्ञये राहील.  अशासकीय सिस्याांना शा.मन.क्र.भाससां२०११/प्र.क्र.१/भाषा २, 
मिनाांक १५ जून, २०११ ि मित्त मिभाग शासन मनणरय क्र. बैठक २०१२/प्र.क्र.१/सेिा - ५, मि.२४ िे, 
२०१२ नुसार  बैठक भत्ता अनुज्ञये राहील. 
 

४. भाषा सल्लागार समितीची कायरकक्ा सािान्य प्रशासन मिभाग शासन मनणरय क्र. भाससां २०१०/ 
प्र.क्र. ७४/२०-ब , मि.२२ जून, २०१० प्रिाणे राहील.   
 

५. भाषा सल्लागार समितीच्या बैठका िमहन्यातून मकिान एकिा व्हाव्यात असे अपेमक्त असून, 
बैठकाांच्या मनमित्ताने होणारा खचर भाषा सांचालनालयाच्या िांजूर अथरसांकल्पीय अनुिानातून 
भागमिण्यात यािा.   
 

६.  सिर शासन मनणरय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201508051510035733 असा आहे. हा आिेश 
मडजीटल स्िाक्रीने साक्ाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नािाने. 

                                                                                      ( अपणा अ.गािडे )                
                                                                                          उप समचि, िहाराष्ट्र शासन 
प्रमत,                           

१. िा.िुख्यिांत्री याांचे  समचि, िांत्रालय, िुांबई, 
२. प्रधान समचि  (िराठी भाषा मिभाग), िांत्रालय, िुांबई,  
३. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि( पयरटन ि साां.का. मिभाग), िांत्रालय, िुांबई , 
४. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(शालेय मशक्ण मिभाग),  िांत्रालय, िुांबई,    

http://www.maharashtra.gov.in/
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५. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(उच्च ि तांत्र मशक्ण मिभाग),  िांत्रालय, िुांबई,          
६. िा.िांत्री, िराठी भाषा याांचे मिशेष कायरकारी अमधकारी,  
७. सिर िा.िांत्री ि राज्यिांत्री याांचे स्िीय सहायक, 
८. प्रबांधक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई (पत्राने), 
९. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई (पत्राने), 

१०. लोकायुक्त ि उप लोकायुक्त  याांचे कायालय, निीन प्रशासन भिन, िांत्रालय, िुांबई, 
११. समचि, िहाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, िुांबई (पत्राने), 
१२. िहालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता) िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2,नागपूर, 
१३. िहालेखापाल (लेखा परीक्ा) िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2, नागपूर, 
१४. अमधिान ि लेखा अमधकारी, िुांबई, 
१५. मनिासी लेखा परीक्ा अमधकारी, िुांबई, 
१६. सिर िांत्रालयीन मिभाग, 
१७. मित्त मिभाग (व्यय-4,सेिा-5,सेिा-6 ि मिमनयि),  
१८. िराठी भाषा मिभागातील सिर कायासने, 
१९. सांचालक, भाषा सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई, 
२०. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, निी िुांबई/पुणे/औरांगाबाि/नागपूर, 
२१. सांचालक, राज्य िराठी मिकास सांस्था, िुांबई, 
२२. समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती िांडळ, िुांबई, 
२३. समचि, िहाराष्ट्र राज्य मििकोश मनर्मिती िांडळ, िुांबई, 
२४. सिर सांबांमधत सिस्य (भाषा सांचालनालय , िुांबई याांचेिार्र त), 
२५. मनिड नस्ती/भाषा-1. 

 


		2015-08-05T15:13:34+0530
	Aparna Arvind Gawde




