
भाषा सल्लागार समिती, िहाराष्ट्र राज्य 
िराठी मिश्वकोश मिर्मिती िंडळ ि िहाराष्ट्र 
राज्य सामहत्य आमि संस्कृती िंडळ  या 
संदभात मिद्यिाि समिती / िंडळ यांच े
कािकाज पुढे चाल ूठेिण्याबाबत. 

िहाराष्ट्र शासि 
िराठी भाषा मिभाग 

शासि मििणय क्रिांकः भासस-2018/प्र.क्र.52/भाषा 1 
हुतात्िा राजगुरु चौक, िादाि कािा िागण, 

िंत्रालय, िुंबई 400 032. 
तारीख: 28 ऑगस्ट, 2018. 

िाचा :  
1) शासि मििणय, िराठी भाषा मिभाग : भासस-2015/प्र.क्र.30/भाषा 1, मद.05.08.2015. 
2) शासि मििणय, िराठी भाषा मिभाग : मिमििं-2015/प्र.क्र.59/भाषा 2, मद.05.08.2015. 
3) शासि मििणय, िराठी भाषा मिभाग : सासंिं-1015/प्र.क्र.58/भाषा 3, मद.05.08.2015. 
 

शासि मििणय:  
िराठी भाषा ि सामहत्य यांच्या मिकासासाठी राज्य शासिािे भाषा संचालिालयाअंतगणत भाषा 

सल्लागार समितीची पुिरणचिा संदभाधीि क्र. 1 येथील मद.05.08.2015 च्या शासि मििणयान्िये केली 

आहे.  त्याचप्रिािे िहाराष्ट्र राज्य िराठी मिश्वकोश मिर्मिती िंडळ ि िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमि 

संस्कृती िंडळ या िंडळाचंी पुिरणचिा संदभाधीि अिुक्रिाकं २ ि ३ च्या मद.05.08.2015 च्या शासि 

मििणयान्िये करण्यात आली आहे.  उक्त समिती /िंडळ यािरील अशासकीय सदस्याचंी मियुक्ती सदर 

शासि मििणय मिगणमित झाल्याच्या मदिाकंापासूि 3 िषांकरीता होती. सदर िुदत मद.05.08.2018 

रोजी संपुष्ट्टात आली आहे.  या संदभात असे ििूद करण्यात येते की, प्रस्तुत समिती / िंडळ याचंी 

िव्यािे पुिरणचिा होईपयंत मिद्यिाि समिती / िंडळ याचंे कािकाज शासिाच्या पुढील आदेशापयंत 

चालू  राहील. 
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2. सदर शासि मििणय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सकेंताकं 201808281152552533 असा आहे. हा आदेश 

मडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षामंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.   

    (अपिा अ.गािडे) 
                                                                             सह समचि, िहाराष्ट्र शासि                    
प्रत, 

1. िहालेखापाल, िहाराष्ट्र-1, (लेखा परीक्षा ि लेखा अिुज्ञयेता), िंुबई, 
2. िहालेखापाल, िहाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा ि लेखा अिुज्ञयेता), िागपूर, 
3. अमधदाि ि लेखा अमधकारी, िंुबई, 
4. मििासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िंुबई, 
5. िा.िुख्यिंत्री याचंे समचि, िंत्रालय, िंुबई, 
6. िा.िंत्री, िराठी भाषा याचंे मिशेष कायण अमधकारी, 
7. मिरोधी पक्षिेते िहाराष्ट्र मिधािपमरषद/िहाराष्ट्र मिधािसभा याचंे स्िीय सहायक, 
8. सिण िा.िंत्री ि राज्यिंत्री याचंे स्िीय सहायक, 
9. प्रबंधक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िंुबई (पत्रािे), 
10. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िंुबई (पत्रािे), 
11. लोकायुक्त ि उप लोकायुक्त याचंे कायालय, ििीि प्रशासि भिि, िंत्रालय, िंुबई, 
12. समचि, िहाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, िंुबई (पत्रािे), 
13. प्रधाि समचि (िराठी भाषा मिभाग), िंत्रालय, िंुबई, 
14. अपर िुख्य समचि/प्रधाि समचि/समचि (पयणटि ि सासं्कृमतक कायण मिभाग), 

िंत्रालय, िंुबई, 
15. अपर िुख्य समचि/प्रधाि समचि/समचि (शालेय मशक्षि मिभाग), िंत्रालय, िंुबई, 
16. अपर िुख्य समचि/प्रधाि समचि/समचि (उच्च ि तंत्रमशक्षि मिभाग), िंत्रालय, िंुबई, 
17. मित्त मिभाग (व्यय-4, सेिा- 5, सेिा-6 ि मिमियि), 
18. िराठी भाषा मिभागातील सिण कायासिे, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19. संचालक, भाषा संचालिालय, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई, ि सिण संबंमधत सदस् य भाषा  
       संचालिालय, िंुबई याचंेिार्ण त), 
20. समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमि संस्कृती मिश्वकोश मिर्मिती िंडळ, िंुबई, ि सिण  
       संबंमधत सदस्य ि.रा.सा.आ.सं.िं. याचंे िार्ण त 
21. समचि, िहाराष्ट्र राज्य िराठी मिश्वकोश मिर्मिती िंडळ, िंुबई, ि सिण सबंंमधत सदस्य  

ि.रा.ि.मि.मि.िं. याचंेिार्ण त, 
22. संचालक, िहाराष्ट्र राज्य िराठी मिकास संस्था, िंुबई, 
23. सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, ििी िंुबई/पुिे/औरंगाबाद/िागपूर, 
24. मििड िस्ती/भाषा-1. 
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