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िाचा :-  

1) सािान्य प्रशासन धिभाग, शासन धनर्णय क्रिाांकः अधिविी-2007/353/प्र.क्र.49/34 धद.19.9.2007 

2) सािान्य प्रशासन धिभाग,शासन धनर्णय क्रिाांकः अधिविी-2007/प्र.क्र.49/34 धद.07.01.2008 

शासन धनर्णय :-  
सांदर्भभय शासन धनर्णय क्र.1 ि 2 अन्िये राज्य अधिविीकृती सधितीची रचना धिधित करण्यात आलेली 

आिे. त्यानुसार राज्य अधिविीकृती सधितीिध्ये 25 सदवय आिेत. त्यािध्ये ििाराष्ट्र शासनाने नािधनदेधशत 
केलेल्या सदवयाांची सांख्या 9 आिे.  या सधितीिध्ये िधिला सदवयाांचा सिािशे नसल्यािुळे  िधिला सदवयाांचा  
सिािशे करण्याची बाब शासनाच्या धिचारािीन िोती. त्यानुसार राज्य अधिविीकृती सधितीच्या नािधनदेधशत 
सांख्येत िाढ करुन 9 िरुन 11 इतकी करण्यास ि या िाढीि  2 पदाांिर िधिला सदवयाांची धनयकु्ती करण्यास या 
शासन धनर्णयान्िये िान्यता देण्यात येत आिे.  िधिला सदवयाांच्या सिािशेािुळे राज्य अधिविीकृती सधितीची 
सदवय  सांख्या  27 इतकी असेल. 

सदर शासन धनर्णय ििाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतवथळािर उपलब्ि 
करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताक 201509021101347307 असा आिे. िा आदेश धडजीटल विाक्षरीने 
साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आिे.  

ििाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 

               रा.ना.िसुळे 
 अिर सधचि, ििाराष्ट्र शासन 
  

प्रत,   

1) िा.िुख्यिांत्री याांच ेप्रिान सधचि, 
2) िा.राज्यिांत्री (िाधिती ि जनसांपकण ) याांचे खाजगी सधचि  
3) ििासांचालक, िाधिती ि जनसांपकण  ििासांचालनालय, िांत्रालय, िुांबई 
4) उप सधचि, सािान्य प्रशासन धिभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
5) सांचालक, (िाधिती) (िृत्त ि जनसांपकण ) िाधिती ि जनसांपकण  ििासांचालनालय, िांत्रालय, िुांबई 
6)  सांचालक, (िाधिती) ( प्रशासन), िाधिती ि जनसांपकण  ििासांचालनालय, िांत्रालय, िुांबई 
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7) उपसांचालक (िृत्त), िाधिती ि जनसांपकण  ििासांचालनालय, िांत्रालय, िुांबई 
8) सिण धिभागीय  उपसांचालक, िाधिती ि जनसांपकण  ििासांचालनालय, िांत्रालय, िुांबई, कोकर्, परेु्, 

कोल्िापरू,नाधशक, औरांगाबाद, लातरू, अिरािती, नागपरू 
9) सिण धजल्िा िाधिती अधिकारी, िाधिती ि जनसांपकण  ििासांचालनालय 
10)  सांचालक, ििाराष्ट्र पधरचय कें द्र, अे-8 वटेट एम्पोधरयि इिारत, बाबा खडकससग िागण, निी धदल्ली- 

110 001 
11) िधरष्ट्ठ सिाय्यक सांचालक, ििाराष्ट्र पधरचय कें द्र, श्री.काकुले याांची इिारत, दादा िदै्य रोड, पर्जी, 

गोिा. 
12) सिण सांबांधित सांवथा ि सधिती सदवय 
13)  धनिड नवती 
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