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महाराष्ट्रशासन 
मराठी भाषा हिभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकंः सासमं-1014/प्र.क्र.98/2014/ भाषा-3, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
तारीख: 15 हडसेंबर, 2015 

िाचा: 
1) सामान्य प्रशासन हिभाग,शासन हनिगय क्रमाकं : बीएलसी-1060-के, हद.19 नोव्हेंबर, 

1960                 
2) मराठी भाषा हिभाग, शासन हनिगय समक्रमाकं हद. 1 ऑक्टोबर, 2014 

 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

 
  या हिभागाच्या संदभाधीन हद.1 ऑक्टोबर,201च च्या शासन हनिगयातील प्रस्तािना 

खालीलप्रमािे आहे :- 
 
“सामान्य प्रशासन हिभागाच्या संदभाधीन शासन हनिगयान्िये, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य 

आहि संस्कृती मंडळाच्या हिहिध योजनांच े कामकाज पहाण्यासाठी सहमत्या स्थापन करण्याच े
अहधकार त्याचप्रमािे आिश्यकतेनुसार अन्य सदस्य आमंहत्रत करण्याच ेअहधकार मंडळास प्रदान 
करण्यात आल े आहेत. सदर शासन हनिगय अहधक्रहमत करून नहिन शासन हनिगय हनगगहमत 
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या हिचाराधीन होता.” 

 
उपरोक्त प्रस्तािना पढुील प्रमािे िाचण्यात यािी :- 
 

“सामान्य प्रशासन हिभागाच्या संदभाहधन हद.19 नोव्हेंबर,1960 च्या शासन हनिगयातील 
पहरच्छेद-2 मध्य-े “The State Board should be empowered to co-opt members if it so 
desires. So also the State Board should be empowered to form its Sub-Committees such 
as “Publication Sub-Committee”, etc. if necessary.”अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 



शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सासमं-1014/प्र.क्र.98/2014/ भाषा-3, 

  

पृष्ठ2पैकी2  
 

तरतूद अहधक्रहमत करुन महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास, मंडळाकडून हिहिध 
योजनासंाठी गठीत करण्यात येिाऱ्या सहमत्या/उपसहमत्यािंर मंडळाच्या सदस्या ं व्यहतहरक्त निीन 
सदस्याचंा समािशेअसलेल्या निीन सहमत्या/उपसहमत्या गठीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताि 
शासनाच्या हिचाराधीन होता.”  

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया 
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक 201512151635113833असा 
आहे. हा आदेश हडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

  ( अपिा अ. गािडे ) 
 उप सहचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रहत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), नागपूर, 
3. अहधदान ि लेखा अहधकारी, मंुबई, 
4. हनिासी लेखा परीक्षा अहधकारी, मंुबई, 
5. महालेखाकार, (स्थाहनक हनकाय लेखा परीक्षा ि लेखा), महाराष्ट्र , मंुबई 
6. प्रधान सहचि, मराठी भाषा हिभाग याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
7. अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी हिश्वकोश हनर्ममती मंडळ, मंुबई, 
9. संचालक, भाषा संचालनालय, मंुबई, 
10. संचालक, राज्य मराठी हिकास संस्था, मंुबई, 
11. हित्त हिभाग / व्यय-4, मंत्रालय, मंुबई, 
12. सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
13. सहचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी हिश्वकोश हनर्ममती मंडळ, मंुबई, 
14. भाषा-3 (हनिड नस्ती). 
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