महाराष्ट्र राज्य वििाद धोरणानुसार विभागस्तरीय अवधकार
प्रदत्त सवमती गठीत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग,
शासन वनणणय क्र.सवमती-2016/प्र.क्र.141/आस्था-1,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई – 400 032.
वदनांक : 11 जुलै, 2016.

िाचा –
1) शासन वनणणय, विधी ि न्याय विभाग क्र.सीटीएस-2016/प्र.क्र.94/का.19,
वद.27 ऑगस्ट, 2014.
2) शासन वनणणय, विधी ि न्याय विभाग क्र.सवमती-2016/प्र.क्र.06/का.19,
वद.08 फेब्रुिारी, 2016.

शासन वनणणय–
महाराष्ट्र राज्यातील विविध न्यायालये न्यायावधकरणांमधील ज्या प्रकरणांमध्ये राज्य शासन ि त्याची
अवभकरणे प्रधान पक्षकार आहे त अशा पक्षकाराचे कायणक्षम ि जबाबदार पक्षकारामध्ये रुपांतर करण्यासाठी तसेच
सदर प्रकरणांच्या जलद वनपटाऱ्याकवरता संदभाधीन क्र.1 च्या शासन वनणणयान्िये “महाराष्ट्र राज्य वििाद धोरण”
लागू करण्यात आला आहे . तसेच संदभाधीन क्र.2 च्या शासन वनणणयान्िये राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय ि
वजल्हास्तरीय अवधकार प्रदत्त सवमती गठीत करण्याबाबत सूचना वनगणवमत करण्यात आले आहे . त्यास अनुसरुन
मराठी भाषा विभागामध्ये लालीलप्रमाणे विभागस्तरीय अवधकार प्रदत्त सवमती गठीत करण्यात येत आहे.
अ.क्र.

अवधकारी

पद

1.

प्रधान सवचि, मराठी भाषा विभाग

अध्यक्ष

2.

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई

सदस्य

3.

सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ

सदस्य

4.

सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई

सदस्य

5.

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई

सदस्य

6.

उप सवचि, मराठी भाषा विभाग

सदस्य सवचि

शासन ननर्णय क्रमाांकः सवमती-2016/प्र.क्र.141/आस्था-1,

2.

विभाग स्तरीय अवधकार प्रदत्त सवमती यांची कायणकक्षा संदभाधीन क्र.1 येथील शासन वनणणयाच्या

पवरवशष्ट्ट “अ” मधील पवरच्छे द क्र.3.2.2 नुसार राहतील. तसेच सवमतीकडू न दर तीन मवहन्यांनी सिण न्यायालयीन
प्रकरणांचा आढािा घेण्यात येईल.
3.

सिण क्षेत्रीय कायालय प्रमुलांनी न्यायालयीन प्रकरणांकवरता त्यांच्या कायालयांतगणत समन्िय

अवधकारी (Nodal Officer) ची वनयुक्ती करण्यात यािी.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201607111249416833 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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(अपणा अ.गािडे )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,
1. प्रधान सवचि यांचे स्िीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 400 032.
2. उप सवचि यांचे स्िीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 400 032.
3. विधी ि न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 400 032.
4. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई.
5. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई.
6. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई.
7. प्रशासकीय अवधकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई.
8. वनिड नस्ती.
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