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िाचा - मराठी भाषा विभाग, शासि विर्रय क्र. विविमं-2015/प्र.क्र.59/भाषा-2, वद.5.8.2015. 
प्रस्ताििा:-  

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािर विविध क्षते्राशी विगवडत 23 सदस्याचंी 
वियुक्ती संदभाधीि वद.5.8.2015 च्या शासि विर्रयान्िये करण्यात आली होती. त्यापैकी दोि 
सदस्याचंी पदे वरक्त (राजीिामा ि वियुक्ती ि स्स्िकारल्याच्या कारर्ास्ति) रावहल्यािे सदर पदािंर 
ििीि सदस्याचंी वियुक्ती करण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती.  
शासि विर्रय:-   

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािर खालील सदस्याचंी या आदेशाच्या 
वदिाकंापासूि 3 िषाच्या कालािधीसाठी ककिा शासिाचे पुढील आदेश होईपयंत यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपयंत वियुक्ती करण्यास शासि मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ.क्र. िाि पद 
1 डॉ. अरूर्ा ढेरे   सदस्य 
2 श्री. दीपक घैसास सदस्य 

 

             सदर मंडळािरील सदस्यािंा वित्त विभाग शासि विर्रय क्र.प्रिास-1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, वद.3 
माचर 2010 मधील तरतुदीिुसार प्रिास भत्ता ि दैविक भत्ता तसेच वित्त विभाग शासि विर्रय क्र.बैठक-
2012/प्र.क्र.1/सेिा-5, वद.24 मे 2012 मधील तरतुदीिुसार बैठक भत्ता अिुज्ञये राहील.  

सदर शासि विर्रय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201607071711536933 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीिे साक्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.  
 
 
 

 

         ( अपर्ा अ. गािडे  ) 
                                                                                                      उप सवचि, महाराष्ट्र शासि 
प्रत- 

1) मा. मुख्यमंत्री याचंे सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
2) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पवरक्षा/लेखा अिुज्ञयेता), मंुबई/िागपूर 
3) अवधदाि ि  लेखा अवधकारी, मंुबई 

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


शासन ननर्णय क्रमाांकः विविमं- 2015/प्र.क्र.59/भाषा-2 

 

पषृ्ठ 2 पकैी 2  
 

4) वििासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मंुबई 
5) महालेखाकार (स्थाविक विकाय लेखापवरक्षा ि लेखा) , महाराष्ट्र , मंुबई  
6) महासंचालक, मावहती ि जिसंपरक सचंालिालय, मंत्रालय, मंुबई 
7) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई. 
8) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई. 
9) मंडळाचे सदस्य (सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ याचंेमार्र त) 
10)  भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, िादें्र, मंुबई  
11) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, धोबीतलाि, मंुबई 
12)  सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई 
13)  मा.मंत्री, मराठी भाषा याचंे विशेष कायर अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
14)  वित्त विभाग (व्यय-4/सेिा-5/विवियम), मंत्रालय, मंुबई 
15)  सिर अिर सवचि/कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
16)  प्रधाि सवचि (मराठी भाषा) याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
17)  उप सवचि (मराठी भाषा) याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
18)  वििडिस्ती. 
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