" एतदर्थ मंडळ - मराठी टं कलेखन
व लघुलख
े न परीक्षा " या मंडळास
मुदतवाढ दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

मराठी भाषा ववभाग

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मटं प-2014/137/प्र.क्र.52/भाषा-2
मादाम कामा मागथ , हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400032

वदनांक :- 24 ऑगस्ट, 2015

वाचा :-

1) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन वनर्थय क्र. टं लेप-1088/847/20-ब, वद. 5.1.1989

2) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनर्थय क्र. मभावव-2013/प्र.क्र.51/भाषा-2, वद.10.1.2014

3) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनर्थय क्र. मभावव-2014/137/प्र.क्र.52/भाषा-2,
वद.12.12.2014

4) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनर्थय क्र. मटं प-2014/137/प्र.क्र.52/भाषा-2,
वद.09.07.2015.

शासन शुध्दीपत्रक :-

मराठी टं कलेखन व मराठी लघुलेखन परीक्षा घे र्ाऱ्या एतदर्थ मंडळाला वद. 1.4.2015 ते

31.3.2016 पयंत पूवथलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ दे ण्यास संदभाविन वद.9.7.2015 च्या शासन वनर्थयान्वये

मंजुरी दे ण्यात आली आहे . सदर एतदर्थ मंडळाच्या रचनेमिील अनुक्रमांक 2 येर्ील अशासकीय
सदस्य "श्री. व. वा. इमानदार" हे नाव "श्री. व. वा. इनामदार" असे वाचावे..

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201508251643115633 असा आहे . हे शुध्दीपत्रक
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Leena Vivek
Dhuru

Digitally signed by Leena Vivek
Dhuru
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Desk Officer,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Leena Vivek
Dhuru
Date: 2015.08.25 16:46:10 +05'30'

( वलना वव.िुरू )

प्रत,

कायासन अविकारी, महाराष्ट्र शासन
1. मा.राज्यपाल यांचे सवचव,

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःमटं प-2014/137/प्र.क्र.52/भाषा-2

2. मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे खाजगी सवचव,

3. सवथ मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव/स्वीय सहायक,
4. प्रबंिक, उच्च न्यायलय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने)

5. प्रबंिक, उच्च न्यायलय, अपील शाखा, मुंबई (पत्राने)
6. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने)

7. प्रिानसवचव, महाराष्ट्र वविानमंडळ सवचवालय, मुंबई
8. लोकायुक्त, लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई
9. अविदान व लेखा अविकारी, मुंबई

10. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पवरक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई,

11. महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा पवरक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर,
12. वनवासी लेखा पवरक्षा अविकारी, मुंबई

13. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
14. सवथ मंत्रालयीन ववभाग

15. एतदर्थ मंडळाचे सवथ सदस्य (भाषा संचालनालयामार्थत)
16. वनवड नस्ती
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