
भाषा सल्लागार सममती ऄतंगगत स्थापन 
केलले्या ईपसममतीची पुनरगचना करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा मिभाग 

शासन मनणगय क्रमाकंः भासस-2015/प्र.क्र.30/भाषा-1 
मंत्रालय, मंुबइ - 400 032. 

तारीख: 14  जून,2016 
िाचा :-  

1) शासन मनणगय, मराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4, मद. 28/10/2013. 
2) शासन मनणगय, मराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2013/प्र.क्र.30/भाषा-1, मद.5/8/2015. 
3) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ याचंे पत्र क्र.भासस 2015/-/ 

2100/5-6, मद.26/11/2015 
प्रस्तािना :- 

संदभाधीन मद.28/10/2013  च्या शासन मनणगयानुसार राज्याचे राजभाषा मराठीचे पुढील 25 

िषासाठीचे धोरण ठरमिण्यासाठी मसुदा तयार करण्याकरीता प्रा.नागनाथ कोत्तापल्ले याचं्या 

ऄध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार सममती ऄंतगगत ईपसममती स्थापन करण्यात अली होती. त्यानंतर 

मद.5/8/2015 च्या शासन मनणगयानुसार श्री.सदानंद मोरे याचं्या ऄध्यक्षतेखाली या सममतीची पुनरगचना 

करण्यात अल्यामुळे भाषा सल्लागार सममती ऄंतगगत ऄसलेल्या ईप सममतीची पुनरगचना करणेबाबतचा 

प्रस्ताि शासनाच्या मिचाराधीन होता. त्यानुसार सदरहू ईपसममतीची पुनरगचना करण्याबाबत शासनाने 

खालीलप्रमाणे मनणगय घेतला अहे.  

शासन मनणगय:-  
राज्याचे राजभाषा मराठीचे पुढील 25 िषाचे धोरण ठरमिण्यासाठी मसुदा तयार करण्याकमरता 

भाषा सल्लागार सममती ऄंतगगत पूिगलक्षी प्रभािाने मद.5 ऑक्टोबर,2015 पासून  खालीलप्रमाणे ईप 

सममतीची पुनरगचना करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत अहे.  

1. श्री.सदानंद मोरे - ऄध्यक्ष 
2. श्री.ऄमनल गोरे  - समन्ियक ि सदस्य 
3. ॲङ मदपक गायकिाड - सदस्य 
4. डॉ.प्रकाश परब  - सदस्य 
5. डॉ. मदलीप धोंडगे - सदस्य  
6. श्री.माधि जोशी  - सदस्य  
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7. प्रा.संतोष क्षीरसागर - सदस्य 
8. श्रीमती स्िाती राजे  - सदस्य  
9. डॉ. सुजाता महाजन - सदस्य 

 

2. सदर ईपसममतीला मिशेष मनमंमत्रत म्हणनू भाषा तज्ञ ि ऄनुषंमगक मान्यिरानंा मिशेष मनमंमत्रत 

म्हणनू बोलामिण्याचे ऄमधकार राहतील. 

3. सदर सममतीचे ऄध्यक्ष ि सदस्यानंा संदभाधीन मद.5 ऑगस्ट,2015 रोजीच्या शासन मनणगयात 

नमूद केल्यानुसार मानधन, बैठक भत्ता, प्रिास भत्ता, दैमनक भत्ता आ. लागू राहतील. सदर सममतीची 

मुदत सदर मसुदा तयार होइपयंत राहील. 

4. सदर शासन मनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 201606141322151333 ऄसा अहे. हा अदेश 

मडजीटल स्िाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  
    
 
       
          (मं. मह. बनसोडे)  
 कायासन ऄमधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रमत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे समचि, 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान समचि, 
3. सिग मा.मंत्री ि राज्यमंत्री याचंे स्िीय सहायक, 
4. प्रबंधक, मूळ शाखा, ईच्च न्यायालय, मंुबइ (पत्राने), 
5. प्रबंधक, ऄपील शाखा, ईच्च न्यायालय, मंुबइ (पत्राने), 
6. लोकायुक्त ि ईप लोकायुक्त  याचंे कायालय, निीन प्रशासन भिन, मंत्रालय, मंुबइ, 
7. समचि, महाराष्ट्र लोकसेिा अयोग, मंुबइ (पत्राने), 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. प्रधान समचि, मराठी भाषा मिभाग याचंे स्िीय सहायक, 
9. महालेखापाल (लेखा ि ऄनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-1, मंुबइ/महाराष्ट्र-2,नागपूर, 
10. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मंुबइ/महाराष्ट्र-2, नागपूर, 
11. ऄमधदान ि लेखा ऄमधकारी, मंुबइ, 
12. मनिासी लेखा परीक्षा ऄमधकारी, मंुबइ, 
13. सिग मंत्रालयीन मिभाग, 
14. मित्त मिभाग (व्यय-4,सेिा-5,सेिा-6 ि मिमनयम),  
15. संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ, 
16. संचालक, राज्य मराठी मिकास संस्था, मंुबइ, 
17. संचालक, दशगमनका मिभाग, मंुबइ, 
18. समचि, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य अमण संस्कृती मंडळ, मंुबइ, 
19. समचि, महाराष्ट्र राज्य मिश्वकोश मनर्ममती मंडळ, मंुबइ, 
20. सिग संबंमधत सदस्य (भाषा संचालनालयामार्ग त) 
21. सिग कक्ष ऄमधकारी, मराठी भाषा मिभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
22. सिग मंत्रालयीन मिभागानंा मिनंती करण्यात येते की, सदर अदेश त्यानंी अपापल्या 

ऄमधपत्याखालील मिभाग प्रमुख तसेच कायालय प्रमुखाचं्या मनदशगनास अणािते. 
23. मनिड नस्ती. 
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