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र्ादार् कार्ा र्ागम, िु तात्र्ा राजगुरु चौक
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032
धदिाांक: 7 र्ाचम 2017
वाचा:- शासि धिर्मय सार्ान्य प्रशासि धवभाग क्र.हिभाप-1088/127/प्र.12/88/वीस,
धद.29.2.1988
प्रस्ताविा:सार्ान्य प्रशासि धवभागार्ार्मत हिदी भाषा परीक्ा एतदर्म र्ांडळाची दीर्म र्ुदतीसाठी पुिरमचिा
धद.29.2.1988 च्या शासि धिर्मयान्वये करण्यात आली िोती. सदर कार् आता र्राठी भाषा
धवभागार्ार्मत िाताळण्यात येत असल्यािे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी याांचेसाठी धवधित केलेल्या
हिदी भाषा परीक्ाांसाठीच्या एतदर्म र्ांडळाची पुिरमचिा करण्याचा प्रस्ताव शासिाच्या धवचारािीि िोता.
शासि धिर्मय:शासकीय अधिकारी व कर्मचारी याांचेसाठी धवधित केलेल्या हिदी भाषा परीक्ा र्ेर्े व त्या
परीक्ाांचे धिकाल लावर्े यासाठी धियुक्त करण्यात आलेल्या एतदर्म र्ांडळाची पुिरमचिा पुढीलप्रर्ार्े
करण्यात येत आिे :हिदी भाषा परीक्ा - एतदर्म र्ांडळ
1) प्रिाि सधचव/सधचव, र्राठी भाषा धवभाग

-

अध्यक्

2) उप सधचव, र्राठी भाषा धवभाग

-

सदस्य

3) धवभागीय सधचव, र्िाराष्ट्र राज्य र्ाध्यधर्क व उच्च र्ाध्यधर्क

-

सदस्य

4) प्रा.श्रीर्ती वांदिा प्रल्िाद पावसकर, धवलेपाले, र्ुांबई

-

अशासकीय सदस्य

5) भाषा सांचालक, र्िाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई

-

धशक्र् र्ांडळ, वाशी, िवी र्ुांबई
सदस्य सधचव

हिदी भाषा परीक्ाांसाठी धवधित केलेल्या अभ्यासक्रर्ात आवश्यकतेिुसार बदल करण्यासांदभात
व परीक्ा सांदभातील अन्य प्रश्ाांबाबत िे र्ांडळ शासिाला सल्ला दे ईल. सदर र्ांडळावरील अशासकीय
सदस्याांची र्ुदत तीि वषासाठी अर्वा यासांदभात शासिाचे पुढील आदे श िोईपयंत करण्यात येत आिे .

शासि धिर्मय क्रर्ाांकः हिभाप-2015/प्र.क्र.140/भाषा-2

सदर र्ांडळावर कायमरत असर्ाऱ्या शासकीय /अशासकीय सदस्याांिा धवत्त धवभागाच्या प्रचधलत
आदे शािुसार प्रवास भत्ता, दै धिक भत्ता तसेच बैठक भत्ता अिुज्ञय
े रािील. याबाबतचा खचम भाषा
सांचालिालयाच्या र्ांजूर अिुदािातूि भागधवण्यात यावा.
सदर शासि धिर्मय र्िाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201703081551114733 असा आिे . िा आदे श
धडजीटल स्वाक्रीिे साक्ाांधकत करुि काढण्यात येत आिे .
र्िाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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( धलिा धव. िुरू )
कायासि अधिकारी, र्िाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. र्ा. राज्यपाल याांचे सधचव
2. र्ा. र्ुख्यर्ांत्री याांचे प्रिाि सधचव
3. सवम अपर र्ुख्य सधचव/प्रिाि सधचव/सधचव, सवम र्ांत्रालयीि धवभाग
4. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, र्ूळ शाखा, र्ुांबई, (पत्रािे)
5. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अधपल शाखा, र्ुांबई (पत्रािे)
6. सधचव, र्िाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुांबई (पत्रािे)
7. सधचव, र्िाराष्ट्र धविािर्ांडळ, धविाि भवि, र्ुांबई
8. लोक आयुक्त, लोक आयुक्त याांचे कायालय, र्ुांबई
9. अधिदाि व लेखा अधिकारी, र्ुांबई.
10. र्िालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)/(लेखा परीक्ा), र्िाराष्ट्र-1, र्ुांबई
11. र्िालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)/(लेखा परीक्ा), र्िाराष्ट्र-2, िागपूर
12. धिवासी लेखा परीक्ा अधिकारी, र्ुांबई.
13. सधचव, र्िाराष्ट्र राज्य र्ाध्यधर्क व उच्च र्ाध्यधर्क धशक्र् र्ांडळ, र्ुांबई
14. भाषा सांचालक, भाषा सांचालिालय, र्िाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
15. र्ा. र्ांत्री, र्राठी भाषा याांचे धवशेष कायम अधिकारी
16. सवम र्ांत्रालयीि धवभाग
17. एतदर्म र्ांडळाचे सवम सदस्य (भाषा सांचालक याांच्यार्ार्मत)
18. धिवडिस्ती (भाषा-2)
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