राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वियामक
मंडळािर अशासकीय सदस्यांची वियुक्ती
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
मराठी भाषा विभाग
शासि शुध्दीपत्रक क्रमांक : रामवि-१०१४/प्र.क्र.४४/२०१४/भाषा-3,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 19 माचग, 2016.
िाचा : शासि विर्गय समक्रमांक वदिांक १७ ऑक्टोबर, २०१५.
शासि शुध्दीपत्रक :राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वियामक मंडळािर अशासकीय सदस्यांची वियुक्ती करण्याबाबतच्या
संदभाधीि वदिांक 1७ ऑक्टोबर, २०१५ च्या शासि विर्गयामधील वििरर्पत्रातील अ.क्र.७ येथील प्रा.अरुर् यादी
यांचे िांि प्रा.अमृत यादी असे िाचण्यात यािे.
सदर शासि विर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात
आला असूि त्याचा संकेताक 201603191540053533 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे.
Aparna Arvind
Gawde
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(अपर्ा अ. गािडे )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
१.

मा.राज्यपालांचे सवचि,

२.

मा.मुख्यमंत्रयांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई,

३.

मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,

४.

मा.मंत्री, शालेय वशक्षर् यांचे विशेष कायग अवधकारी, मंत्रालय, मुंबई

५.

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे विशेष कायग अवधकारी, मंत्रालय, मुंबई,

६.

प्रधाि सवचि, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,

७.

संचालक, भाषा संचालिालय, मुंबई,

८.

वशक्षर् संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े,

९.

वशक्षर् संचालक (उच्च वशक्षर् ि प्रौढ वशक्षर्), महाराष्ट्र राज्य, पुर्े,

१०. संचालक, शैक्षवर्क संशोधि ि प्रवशक्षर् पवरषद, पुर्े,
११. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षर् मंडळ, पुर्े,
१२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक विर्ममती ि अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुर्े,
१३. संचालक, सांस्कृवतक कायग संचालिालय, मुंबई,
१४. संचालक, आवदिासी संशोधि ि विकास संस्था, पुर्े,
१५. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई,
१६. प्रशासकीय अवधकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई,
१७. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळ, मुंबई,
१८. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मुंबई,
१९. सिग अशासकीय सदस्य, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई,
२०. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा ि अिुज्ञेयता / लेखा पवरक्षा), मुंबई,
२१. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मुंबई,
२२. वििासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुंबई,
२३. अिर सवचि (भाषा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
२४. वििड िस्ती.

