
भाषा सल्लागार समितीची पनुररचना  करणेबाबत. 
 

िहाराष्ट्र शासन 
िराठी भाषा मिभाग 

शासन मनणरय क्रिाांकः भासस-2020/प्र.क्र.6/भाषा-1 
िांत्रालय, िुांबई - 400 032. 
मिनाांक : 30 मिसेंबर, २०21 

िा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.३0/भाषा-1, मि.05.08.2015.  
3) शासन मनणरय, िराठी भाषा मिभाग, क्र.भासस-2018/प्र.क्र.52/भाषा-1, मि.26.12.2018. 

 

प्रस्तािना :- 
िहाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पढुील 25 िषातील िराठी भाषेचे धोरण ठरमिणे, भाषा अमभिृध्िीसाठी 

निनि े उपाय ि कायरक्रि सुचमिणे ि या अनुषांगाने शासनाला िागरिशरन करणे तसेच भाषा सांचालनालयाने 
प्रकामशत केलेल्या अनेक कोशाांिध्ये नमिन प्रचमलत शबिाांची भर घालून कोश अद्ययाित करणे, निीन पमरभाषा 
कोशाांची उिा. आयुििे, सागर मिज्ञान, सांगणक शास्त्र, पयािरणशास्त्र इ. मनर्मिती करणे, पमरभाषा कोशाांच े
पनुिुरद्रण, पमरभाषेतील अत्यािश्यक पमरष्ट्करणे, शबिव्युत्पती, िराठी पमरभामषक सांज्ञाांच्या सिस्या सोिमिणे 
यासारखी कािे पार पािण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना  सांिभाधीन मि.२२.06.201० च्या शासन 
मनणरयान्िये करण्यात आली. सिर समितीची िळेोिळेी पनुररचना करण्यात आली आहे. मिद्यिान समितीची 
पनुररचना सांिभाधीन मि.26.12.२०१8 च्या शासन मनणरयान्िये करण्यात आली आहे. सिर समितीची पनुररचना 
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या मिचाराधीन होता. त्यानुसार समितीची पनुररचना करण्याबाबत शासनाने 
खालीलप्रिाणे मनणरय घेतला आहे. 

शासन मनणरय :-  

राज्याचे राजभाषा िराठीचे  धोरण ठरमिण्यासाठी कायिस्िरुपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात 
आली असून या समितीची पनुररचना करण्याचा शासनाने मनणरय घेतला आहे. त्यानुसार पनुररमचत भाषा सल्लागार 
समितीिर खालील अध्यक्ष ि सिस्याांची या आिेशाच्या मिनाांकापासून 3 िषांच्या कालािधीसाठी ककिा शासनाच े
पढुील आिेश होईपयंत मनयकु्ती करण्यास शासन िान्यता िेण्यात येत आहे - 

अ.क्र. नाि पि 

१ श्री.लक्ष्िीकाांत िेशिुख   अध्यक्ष 

२ िॉ.श्रीपाि भालचांद्र जोशी  सिस्य 

३ िॉ.पांिीत मिद्यासागर   सिस्य 

४ श्री.अनांत पाां.िेशपाांिे सिस्य 

५ िॉ.सुहास पळशीकर  सिस्य 

६ िॉ.केशि सखाराि िेशिुख  सिस्य 

७ िॉ.हमरश्चांद्र बोरकर  सिस्य 

८ िॉ.मगरीश िळिी  सिस्य 
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९ िॉ.मचन्िय धारूरकर सिस्य 

१० िॉ.रिेश िरखेिे  सिस्य 

११ िॉ.िांिना िहाजन सिस्या 

१२ िॉ.प्रकाश परब  सिस्य 

१३ श्री.मकशोर किि  सिस्य 

१४ प्रा.मिकलि जोशी  सिस्य 

१५ प्रा.िजैनाथ िहाजन  सिस्य 

१६ िॉ.अनुपिा उजगरे   सिस्या 

१७ श्री.पथृ्िीराज तौर सिस्य 

१८ श्री.पी.मिठ्ठल  सिस्य 

१९ श्री.सरेुश िाांमिले सिस्य 

20 श्री.अमनल गोरे  सिस्य 

21 श्रीिती अनुराधा िोहनी सिस्या 

22 श्रीिती जयश्री िेसाई  सिस्या 

23 श्री.प्रणि सखिेि  सिस्य 

24 श्री.प्रकाश होळकर  सिस्य 

25 िॉ.मििके घोटाळे  सिस्य 

26 श्री.सयाजी कशिे  सिस्य 

27 िॉ.गणेश चांिनमशि े सिस्य 

28 श्री.जयांत येलुलकर सिस्य 

29 श्री.शिशुद्दीन ताांबोळी सिस्य 

30 िॉ.राजीि यशिांते  सिस्य 

31. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि (िराठी भाषा मिभाग) सिस्य 

32. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि ( पयरटन ि साांस्कृमतक कायर मिभाग) सिस्य 

33. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि (शालेय मशक्षण मिभाग) सिस्य 

34. अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि (उच्च ि तांत्र मशक्षण मिभाग) सिस्य 
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35. सांचालक, राज्य िराठी मिकास सांस्था, िुांबई, सिस्य 

36. समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती िांिळ, िुांबई, सिस्य 

37. समचि, िहाराष्ट्र राज्य िराठी मिश्वकोश मनर्मिती िांिळ, िुांबई सिस्य 

38. सांचालक, भाषा सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई, सिस्य समचि 
 

२. उपरोक्त समितीिरील अशासकीय सिस्याांची मनयुक्ती सिर शासन मनणरय मनगरमित झाल्याच्या 
मिनाांकापासून ३ िषाकरीता राहील.  अध्यक्ष ि अशासकीय सिस्याांचा कायरकाल सांपल्यानांतर निीन अध्यक्षाांची ि 
सिस्याांची मनयुक्ती करण्याच ेअमधकार शासनाला राहतील.  
३.  भाषा सल्लागार समितीिरील अध्यक्ष ि अशासकीय सिस्याांना मित्त मिभाग, शासन मनणरय क्र. प्रिास 
१०१०/प्र.क्र.२/सेिा-५, मि.0३.03.२०१० नुसार प्रिास भत्ता ि िैमनक भत्ता अनुज्ञेय असेल. िात्र त्याांना मििान 
प्रिास ि रेल्िचे्या िातानुकुमलत प्रथि िगाचा प्रिास अनुज्ञेय असणार नाही. समितीच्या अध्यक्षाांना मित्त मिभाग, 
शासन मनणरय क्र.शासाउ १०१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., मि.१३.03.२०१२ नुसार िानधन ि बठैक भत्ता अनुज्ञेय 
राहील. अशासकीय सिस्याांना मित्त मिभाग शासन मनणरय क्र.बठैक २०१२/प्र.क्र.१/सेिा- ५, मि.२४.05. २०१२ 
नुसार  बठैक भत्ता अनुज्ञये राहील. 
४. भाषा सल्लागार समितीची कायरकक्षा सािान्य प्रशासन मिभाग शासन मनणरय क्र. भाससां २०१०/ 
प्र.क्र.७४/२०-ब, मि.२२.06.२०१० प्रिाणे राहील.   
५. भाषा सल्लागार समितीची िमहन्यातून मकिान एक बठैक होणे अपेमक्षत असून, बठैकाांच्या मनमित्ताने होणारा 
खचर भाषा सांचालनालयाच्या िांजूर अथरसांकल्पीय अनुिानातून भागमिण्यात यािा.   
६.  सिर शासन मनणरय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलबध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202112301227259433 असा आहे. हा आिेश मिजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 िहाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नािाने.  
 
 
                                                                                                                            ( प.नां.बहुरे )  
 कक्ष अमधकारी, िहाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

1) िा.राज्यपाल, याांच ेप्रधान समचि, राजभिन, िलबार महल, िुांबई-400035. 
2) िा.िुख्यिांत्री याांच ेअपर िुख्य समचि, िांत्रालय, िुांबई, 
3) िा.उपिुख्यिांत्री याांचे खाजगी समचि, िांत्रालय, िुांबई, 
4) िा.िांत्री ि राज्यिांत्री, िराठी भाषा याांच ेमिशेष कायरकारी अमधकारी, िांत्रालय, िुांबई, 
5) सिर िा.िांत्री ि राज्यिांत्री, याांचे खाजगी समचि, िांत्रालय, िुांबई, 
6) िा.सभापती / उपसभापती, मिधानपमरषि, िहाराष्ट्र मिधानिांिळ समचिालय, िुांबई, 
7) िा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, मिधानसभा, िहाराष्ट्र मिधानिांिळ समचिालय, िुांबई, 
8) िा.मिरोधी पक्ष नेता, मिधानपमरषि/मिधानसभा, िहाराष्ट्र मिधानिांिळ समचिालय, िुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) िा.अध्यक्ष ि सिस्य, िराठी भाषा समिती, मिधानिांिळ समचिालय, िुांबई, 
10) िा.िुख्य समचि, याांचे सह समचि, िहाराष्ट्र राज्य, िांत्रालय,िुांबई, 
11) प्रधान समचि  (िराठी भाषा मिभाग), िांत्रालय, िुांबई,                      
12) अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि /समचि ( पयरटन ि साां.का. मिभाग) , िांत्रालय, िुांबई,                
13) अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि (शालेय मशक्षण मिभाग), िांत्रालय, िुांबई,         
14) अपर िुख्य समचि/ प्रधान समचि/समचि (उच्च ि तांत्र मशक्षण मिभाग), िांत्रालय, िुांबई,             
15) प्रबांधक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई, 
16) प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई, 
17) लोकायकु्त ि उप लोकायुक्त  याांच ेकायालय, निीन प्रशासन भिन, िांत्रालय, िुांबई, 
18) समचि, िहाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, िुांबई, 
19) सह समचि, िराठी भाषा मिभाग याांचे स्िीय सहायक, िांत्रालय, िुांबई 
20) िहालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2,नागपरू, 
21) िहालेखापाल (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2, नागपरू, 
22) अमधिान ि लेखा अमधकारी, िुांबई, 
23) मनिासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िुांबई, 
24) सिर िांत्रालयीन मिभाग, िांत्रालय, िुांबई, 
25) मित्त मिभाग (व्यय-4,सेिा-5,सेिा-6 ि मिमनयि), िांत्रालय, िुांबई, 
26) िराठी भाषा मिभाग, सिर अिर समचि / कक्ष अमधकारी, िांत्रालय, िुांबई 
27) भाषा सल्लागार समिती अध्यक्ष ि सिर सिस्य (भाषा सांचालनालयािार्र त), 
28) भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई, 
29) सांचालक, राज्य िराठी मिकास सांस्था, िुांबई, 
30) समचि, िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सांस्कृती िांिळ, िुांबई, 
31) समचि, िहाराष्ट्र राज्य िराठी मिश्वकोश मनर्मिती िांिळ, िुांबई, 
32) सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, निी िुांबई/पणेु/औरांगाबाि/नागपरू, 
33) मनििनस्ती. 
 सिर िांत्रालयीन मिभागाांना मिनांती करण्यात येते की, सिर आिेश मिभागाांनी त्याांच्या अमधपत्याखालील 

मिभाग प्रिुख तसेच कायालय प्रिुख याांच्या मनिशरनास आणनू द्यािते. 
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