भाषा सल्लागार समितीची पुनररचना करणेबाबत.

िहाराष्ट्र शासन
िराठी भाषा मिभाग
शासन मनणरय क्रिाांकः भासस-2018/प्र.क्र.52/भाषा-1
िांत्रालय, िुांबई - 400 032.
मिनाांक : 26 मिसेंबर, २०१8.

िाचा : 1) शासन मनणरय, सािान्य प्रशासन मिभाग, क्र.भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब, मि.22.06.2010,
2) शासन मनणरय, िराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2015/प्र.क्र.30/भाषा-1, मि.05.08.2015,
3) शासन मनणरय, िराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2018/प्र.क्र.52/भाषा-1, मि.28.08.2018,

प्रस्तािना :शासन व्यिहारात राजभाषा िराठीचा सक्षिपणे िापर करणे ि त्याकरीता मिमिध मिषयाांचे पमरभाषा कशश
तयार करणे या उद्देशाने भाषा सल्लागार िांिळाची सन 1961 िध्ये स्थापना करण्यात आली हशती. प्रशासमनक
िापरात भाषा सांिधरन ि मिकास याकरीता भाषा सल्लागार समितीची िेळशिेळी पुनरर चना करण्यात आली आहे .
2.

सांिभाधीन क्र. 2 च्या शासन मनणरयान्िये “भाषा सल्लागार समिती” ची तीन िषाकरीता पुनरर चना करण्यात

आली हशती. सिर समितीची िुित मि.05.08.2018 रशजी सांपष्ट्ु टात आल्याने सांिभाधीन क्र.3 च्या शासन
मनणरयान्िये समितीची नव्याने पुनरर चना हशईपयंत तत्कामलन समितीचे कािकाज शासनाच्या पुढील आिे शपयंत
चालू ठे िण्याबाबत मनणरय घेण्यात आला हशता. त्याअनुषग
ां ाने आता सिर समितीची पुनरर चना करण्याचा प्रस्ताि
शासनाच्या मिचाराधीन हशता.

शासन मनणरय :या शासन मनणरयान्िये भाषा सल्लागार समितीिर खालील अध्यक्ष ि सिस्य याांची या आिे शाच्या
मिनाांकापासून 3 िषांच्या कालािधीसाठी ककिा शासनाचे पुढील आिेश हशईपयंत मनयुक्ती करण्यास िान्यता
िे ण्यात येत आहे .
अ.क्र.

नाि

पिनाि

१

िॉ. मिलीप धोंिगे

अध्यक्ष

२

श्री. जशसेफ तुस्कानश

सिस्य

३

िॉ. राजेंद्र िाने

सिस्य

४

श्रीि. िीना िैशांपायन

सिस्य
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५

प्रा.पुष्ट्पा गािीत

सिस्य

६

श्रीि. स्िाती राजे

सिस्य

७

िॉ. िांगला ठोंबरे

सिस्य

८

िॉ. मनमध पटिधरन

सिस्य

९

िॉ. स्नेहल तािरे

सिस्य

१०

िॉ. गांगाधर नािगिळी

सिस्य

११

प्रा. सांजय साळिे

सिस्य

१२

श्री. शरि िाकर

सिस्य

१३

श्री. िहािे ि गायकिाि

सिस्य

१४

प्रा. मिलीप गशटकखिीकर

सिस्य

१५

श्री. अमिनाश मबनीिाले

सिस्य

१६

िॉ. प्रकाश परब

सिस्य

१७

श्री. अमनल गशरे

सिस्य

१८

िॉ. मगरीश िळिी

सिस्य

१९

श्री. िाधि जशशी

सिस्य

२०

ॲङ िीपक गायकिाि

सिस्य

२१

िॉ. सांतशष क्षीरसागर

सिस्य

२२

श्री. श्यािसुांिर जशशी

सिस्य

२३

िॉ. केशि िेशिुख

सिस्य

२४

श्री. अतुल कहाते

सिस्य

२५

िॉ. एकनाथ पगार

सिस्य

२६

िॉ. गणेश चांिनशीिे

सिस्य

27

श्री. मिश्वास कुरांिकर

सिस्य

28

श्री. मििेक किठे कर

सिस्य

29

िॉ. राजेंद्र नाईकिािे

सिस्य

30

प्रा. िैजनाथ िहाजन

सिस्य

31

श्री. मशिाजी काांबळे

सिस्य

32

िॉ. कुिार शास्त्री

सिस्य

33

श्री. मिष्ट्णू सशळां के

सिस्य

34

अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि,िराठी भाषा मिभाग, िांत्रालय, िुांबई,

सिस्य

35

अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि, पयरटन ि साां.का. मिभाग, िांत्रालय, िुांबई,

सिस्य

36

अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि, शालेय मशक्षण मिभाग, िांत्रालय, िुांबई,

सिस्य
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37

अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि, उच्च ि तांत्र मशक्षण मिभाग, िांत्रालय, िुांबई,

सिस्य

38

सांचालक, राज्य िराठी मिकास सांस्था, िुांबई,

सिस्य

39

समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती िांिळ, िुांबई,

सिस्य

40

समचि, िहाराष्ट्र राज्य मिश्वकशश मनर्मिती िांिळ, िुांबई,

सिस्य

41

सांचालक, भाषा सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई,

सिस्य समचि

2.

भाषा सल्लागार समितीिरील अध्यक्ष ि अशासकीय सिस्याांना शासन मनणरय मित्त मिभाग क्र. प्रिास

१०१०/प्र.क्र.२/सेिा-५ मि.0३.03. २०१० नुसार प्रिास भत्ता ि िै मनक भत्ता अनुज्ञेय असेल. समितीच्या अध्यक्षाांना
मित्त मिभाग शासन मनणरय क्र.शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., मि.१३.03.२०१२ नु सार िानधन ि बैठक भत्ता
अनुज्ञेय राहील. अशासकीय सिस्याांना मित्त मिभाग शासन मनणरय क्र. बैठक २०१२/प्र.क्र.१/सेिा-५,
मि. २४.05.२०१२ नुसार बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील.
3.

भाषा सल्लागार समितीच्या बैठका िमहन्यातून मकिान एकिा व्हाव्यात असे अपेमक्षत असून, बैठकाांच्या

मनमित्ताने हशणारा खचर भाषा सांचालनालयाच्या िांजूर अथरसांकल्पीय अनुिानातून भागमिण्यात यािा.
4.

सिर शासन मनणरय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201812261252434233 असा आहे. हा आिे श मिजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार ि नािाने.
Digitally signed by Aparna
Arvind Gawde
DN: CN = Aparna Arvind
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Government Of Maharashtra,
OU = Marathi Language
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(अपणा अ.गाििे )
सह समचि, िहाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. िा.िुख्यिांत्री याांचे समचि, िांत्रालय, िुांबई.
2. िा.िांत्री, िराठी भाषा याांचे मिशेष कायरकारी अमधकारी, िांत्रालय, िुांबई.
3. सिर िा.िांत्री ि राज्यिांत्री याांचे स्िीय सहायक, िांत्रालय, िुांबई.
4. िा. मिरशधी पक्ष नेते, िहाराष्ट्र मिधानपमरषि /मिधानसभा, मिधानिांिळ, िुांबई.
5. प्रधान समचि, िराठी भाषा मिभाग याांचे स्िीय सहायक, िांत्रालय, िुांबई.
6. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि( पयरटन ि साां.का. मिभाग), िांत्रालय, िुांबई.
7. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(शालेय मशक्षण मिभाग), िांत्रालय, िुांबई.
8. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि(उच्च ि तांत्र मशक्षण मिभाग), िांत्रालय, िुांबई.
9. प्रबांधक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई (पत्राने).
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10. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई (पत्राने).
11. लशकायुक्त ि उप लशकायुक्त याांचे कायालय, निीन प्रशासन भिन, िांत्रालय, िुांबई.
12. समचि, िहाराष्ट्र लशकसेिा आयशग, िुांबई (पत्राने).
13. िहालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2,नागपूर.
14. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2, नागपूर.
15. अमधिान ि लेखा अमधकारी, िुांबई.
16. मनिासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िुांबई.
17. सिर िांत्रालयीन मिभाग, िुांबई.
18. मित्त मिभाग (व्यय-4,सेिा-5,सेिा-6 ि मिमनयि), िांत्रालय, िुांबई.
19. िराठी भाषा मिभागातील सिर कायासने, िांत्रालय, िुांबई.
20. सांचालक, भाषा सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई.
21. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, निी िुांबई/पुणे/औरां गाबाि/नागपूर .
22. सांचालक, राज्य िराठी मिकास सांस्था, िुांबई.
23. समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती िांिळ, िुांबई.
24. समचि, िहाराष्ट्र राज्य मिश्वकशश मनर्मिती िांिळ, िुांबई.
25. सिर सांबमां धत सिस्य.
26. सिर िांत्रालयीन मिभागाांना मिनांती करण्यात येते की, सिर आिे श त्याांनी आपापल्या अमधपत्याखालील

मिभाग प्रिुख तसेच कायालय प्रिुखाांच्या मनिशरनास आणािेत.
27. मनिि नस्ती (भाषा-1)
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