
विधी अनुिाद ि पवरभाषा सल्लागार सवमतीचे 
कामकाज तात्पुरते स्थवगत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः विधीस -2015/प्र.क्र.46/भाषा-1 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 

तारीख: 12 जानेिारी,2016 

िाचा :-  
1) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन  विभाग, क्र.एलएनजी 1091/503/प्र.क्र.54/21/20, वदनाांक -

12/11/1992. 
2) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन  विभाग, क्र.एलएनजी  1091/503/प्र.क्र.54/91/ पाच, वदनाांक 

-02/09/1995.  
3) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन  विभाग, क्र.एलएनजी  1091/503/प्र.क्र.54/91/ 20ब, वदनाांक 

-17/09/1997. 
4) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन  विभाग, क्र.एलएनजी  1098/1506/प्र.क्र.116/98/ 20 ब, 

वदनाांक -15/06/2001 
5) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन  विभाग, क्र.एलएनजी 1001/1307/प्र.क्र.89/2001/ 20ब, 

वदनाांक -07/08/2004. 
6) शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन  विभाग, क्र.एलएनजी 2004/1013/प्र.क्र.01/2005/ 20ब, 

वदनाांक -11/02/2005 
7) मा.से.वन.न्या. चांद्रशेखर धमावधकारी याांनी मा. मुख्यमांत्री  महोदयाांना अगे्रवषत केलेले वदनाांक -

12/09/2015 रोजीचे पत्र.  
प्रस्तािना :- 

     सामान्य प्रशासन विभागाच्या सांदभावधन वदनाांक 12 नोव्हेंबर, 1992 च्या शासन वनणणयानुसार न्या. 
चांद्रशेखर धमावधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली विधी अनुिाद ि पवरभाषा सल्लागार सवमतीची स्थापना झाली ि 
वद.7 ऑगस्ट 2004 च्या शासन वनणणयान्िये सवमतीस कायमस्िरुपी मुदत िाढ देण्यात आली होती. 
सांदभावधन क्रमाांक 7 च्या पत्रानुसार मा.सेिावनिृत्त न्यायमुती चांद्रशेखर धमावधकारी याांनी विधी अनुिाद ि 
पवरभाषा सल्लागार सवमतीच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याबाबत विनांती केली होती. या 
विनांतीस अनुसरुन त्याांना वद.14 वडसेंबर,2014 रोजी या सवमतीच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे विधी अनुिाद ि पवरभाषा सल्लागार सवमतीचे कामकाज स्थवगत ठेिण्याबाबतचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यास अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे वनणणय घेतला आहे.  
शासन वनणणय :- 
      विधी अनुिाद ि पवरभाषा सल्लागार सवमतीचे अध्यक्ष मा.सिेावनिृत्त न्यायमुती चांद्रशेखर 
धमावधकारी याांनी केलेल्या विनांतीस अनुसरून त्याांना विधी अनुिाद ि पवरभाषा सल्लागार सवमतीच्या 
अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून वदनाांक 14 वडसेंबर 2015,  रोजी  मुक्त करण्यात आले असल्याने  सदर 
सवमतीचे कामकाज तात्पुरते स्थवगत करण्यात येत आहे.  
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 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 201601071305350133 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
                                                                                                      
                                                                                                             
                                                                                                    (धा. र. चचदरकर)  
          अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सवचि,  
2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सवचि, 
3. मा.से.वन.न्या. चांद्रशेखर धमावधकारी (भाषा सांचालनालयामार्ण त) 
4. मा.मांत्री, मराठी भाषा याांच ेविशेष कायण अवधकारी, 
5. सिण मा.मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे स्िीय सहायक, 
6. प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
7. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
8. लोकायकु्त ि उप लोकायकु्त  याांचे कायालय, निीन प्रशासन भिन, मांत्रालय, मुांबई, 
9. प्रधान सवचि, मराठी भाषा विभाग याांच ेस्िीय सहायक, 
10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2,नागपरू, 
11. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2, नागपरू, 
12. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई, 
13. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
14. सिण मांत्रालयीन विभाग, 
15. वित्त विभाग (व्यय-4,सेिा-5,सेिा-6 ि विवनयम), 
16. अवधक्षक, शासकीय पवरिहन सेिा कायालय, मुांबई, 
17. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय,मुांबई,  
18. मराठी भाषा विभागातील सिण कायासने, 
19. सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
20. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, निी मुांबई/पणेु/औरांगाबाद/नागपरू, 
21. सांचालक, राज्य मराठी विकास सांस्था, मुांबई, 
22. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
23. सवचि, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
24. विधी अनुिाद ि पवरभाषा सल्लागार सवमतीच े सिण  सदस्य (भाषा सांचालनालयामार्ण त), 
25. वनिड नस्ती/भाषा-1. 
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