
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती 
मंडळािरील अध्यक्ष ि सदस्य यांच्या 
िािांमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत. 
  

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि शधु्दीपत्रक क्रमांक : विविमं-2015/प्र.क्र.59/भाषा-2 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चौक 

मंत्रालय, मंुबई- 400032 
वदिांक :- 9 सप्टेंबर, 2015 

िाचा :-   
1) सामावजक न्याय, सांस्कृवतक कायग विशेष सहाय्य विभाग, शासि विर्गय क्र. विविमं-2005/ 

प्र.क्र.1 सां.का. २, वद.09.12.2015. 
2) पयगटि ि सांस्कृवतक कायग विभाग, शासि विर्गय क्र. विविमं-2015/प्र.क्र. 1/सां.का.2, 

वद.17.06.2006 ि वद.29.06.2006. 
3) पयगटि ि सांस्कृवतक कायग विभाग, शासि विर्गय क्र. विविमं-2008/प्र.क्र.(274)/सां.का.2 

वद.09.06.2009. 
4) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्गय क्र. विकोश-2011, प्र.क्र.16/2015,वद.12.02.2015. 
5) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्गय क्र. विकोश-2011, प्र.क्र.16/2015,वद.24.04.2015. 
6) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्गय क्र.विविमं-2015/प्र.क्र.59/भाषा-2, वद.5.8.2015. 

शासि शुध्दीपत्रक :-  
          महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळािरील अध्यक्ष ि सदस्य यांच्या वियुक्तीबाबत 
संदभाविि वद.5 ऑगस्ट, 2015 रोजी विगगवमत केलेल्या शासि विर्गयाच्या पवहल्या पवरच्छेदातील 
अ.क्र.1, 6, 17 ि 18 येथील िािांमध्ये खालीलप्रमारे् दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 
 

अ.क्र. िांि  पद 
1.  श्री.  वदलीप करंबेळकर अध्यक्ष 
2.  डॉ.  श्रीिंद बापट सदस्य 
3.  डॉ.  गर्पत कावशिाथ मािे सदस्य 
4.  डॉ.  राजशेखर सोलापूरे सदस्य 

 



शासि शधु्दीपत्रक क्रमांक :- विविमं-2015/प्र.क्र.59/भाषा-2 

                       पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

        
  सदर शासि शधु्दीपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ि करण्यात आल ेअसूि त्याचा संकेताक 201509101535159233 असा आहे. हे शधु्दीपत्रक 
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

                महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार ि िािािे.  
 
 
      

 ( वलिा वि. िुरू  ) 
 कायासि अविकारी, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
2) मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कायग अविकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
3) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई. 
4) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई. 
5) मंडळाचे सिग सदस्य (सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ) यांचेमार्ग त. 
6) अविदाि ि  लेखा अविकारी, मंुबई 
7) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पवरक्षा / लेखा अिुजे्ञयता), मंुबई, 
8) वििासी लेखा पवरक्षा अविकारी, मंुबई 
9) महालेखाकार (स्थाविक विकाय लेखापवरक्षा ि लेखा) , महाराष्ट्र , मंुबई  
10) वित्त विभाग (व्यय-4/सेिा-5/विवियम), मंत्रालय, मंुबई 
11) सिग कक्ष अविकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
12) वििडिस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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