
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाची पुनररचना करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हिभाग 

शासन हनिरय क्रमांकः सासंमं-1015/प्र.क्र.58/2015/भाषा-3, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागर, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 05 ऑगस्ट, 2015. 

िाचा :-  
1. पयरटन ि सांस्कृहतक कायर हिभाग, शासन हनिरय क्र.सासंमं-2010/प्र.क्र.28/सांका-2,   

हदनांक 17 ऑगस्ट, 2010. 
2. कायालयीन आदेश क्र.सासंमं-1013/प्र.क्र.84/2013/भाषा-3,  

हदनांक 20 ऑगस्ट, 2013. 
प्रस्तािना :- 

पयरटन ि सांस्कृहतक कायर हिभागाच्या हदनांक 17.08.2010 च्या शासन हनिरयान्िये 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाची आदेशाच्या हदनांकापासून 3 िषांच्या 
कालािधीसाठी ककिा शासनाचे पुढील आदेश होईपयंत या पैकी जे अगोदर घडेल तो पयंत हनयुक्ती 
करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाचा कालािधी हदनांक 
16.08.2013 रोजी संपुष्ट्टात आला असल्यामुळे, सदर मंडळाची पुनररचना करण्याचा प्रस्ताि  
शासनाच्या हिचाराधीन होता. 
शासन हनिरय :- 

या शासन हनिरयान्िये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळािर खालील अध्यक्ष ि 
सदस्यांची या आदेशाच्या हदनांकापासून 3 िषांच्या कालािधीसाठी ककिा शासनाचे पुढील आदेश 
होईपयंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पयंत हनयुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

 

अ .क्र.  नांि पद 
१) श्री.बाबा भांड अध्यक्ष 
२) श्री.आनंद हडीकर सदस्य 
३) श्री.भारत सासिे सदस्य 
४) श्री.भीमराि गस्ती सदस्य 
५) डॉ.ईश्िर नंदपुरे सदस्य 
६) डॉ.लीना रस्तोगी सदस्य 
७) श्री.ज्योतीराम कदम सदस्य 
८) श्री.उत्तम बंडू तुपे सदस्य 
९) डॉ.शरद व्यिहारे सदस्य 

१०) श्री.शहशकातं सािंत सदस्य 
११) श्रीमती रेखा बैजल सदस्य 
१२) श्री.रेिू पाचपोर सदस्य 
१३) श्री.इब्राहहम अफगाि सदस्य 
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अ .क्र.  नांि पद 
१४) श्री.अशोक कोतिाल सदस्य 
१५) श्री.आशतुोष अडोिी सदस्य 
१६) डॉ.प्र.ज. जोशी सदस्य 
१७) श्री.हेमंत हदिटे सदस्य 
१८) श्रीमती मनस्िीनी प्रभुिे सदस्य 
१९) श्री.रिींद्र गोळे सदस्य 
२०) श्री.हशहरष गोपाळ देशपांडे सदस्य 
२१) डॉ.उषा माधि देशमुख सदस्य 
२२) श्रीमती प्रभा गिोरकर सदस्य 
२३) श्री.सधुीर पाठक सदस्य 
२४) श्री.िामनराि तेलंग सदस्य 
२५) श्रीमती आशा सािदेकर सदस्य 
२६) श्री.सधुीर जोगळेकर सदस्य 
२७) श्री.प्रकाश एदलाबादकर सदस्य 
२८) श्रीमती सुहप्रया अय्यर सदस्य 

 
2. या मंडळािरील अशासकीय अध्यक्ष ि अशासकीय सदस्यांना हित्त हिभाग शासन हनिरय      
क्र.प्रिास-1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, हदनांक 03 माचर, 2010 मधील तरतूदीनुसार प्रिास भत्ता ि दैहनक 
भत्ता तसेच हित्त हिभाग शासन हनिरय क्र.बैठक-2012/प्र.क्र.1/सेिा-5, हदनांक 24 मे, 2012 मधील 
तरतूदीनुसार बैठक भत्ता अनुजे्ञय राहील.  
3. सदर शासन हनिरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201508051538062433  असा आहे. हा आदेश 
हडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
    ( अपिा अ. गािडे )  
 उप सहचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पहरक्षा / लेखा अनुजे्ञयता), मंुबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा पहरक्षा / लेखा अनुजे्ञयता), नागपूर, 
3. अहधदान ि  लेखा अहधकारी, मंुबई, 
4. हनिासी लेखा पहरक्षा अहधकारी, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. मा.मुख्यमंत्री यांचे सहचि, मुख्यमंत्री सहचिालय, मंत्रालय, मंुबई, 
6. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे हिशेष कायरकारी अहधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
7. प्रधान सहचि (मराठी भाषा) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
9. महासंचालक, माहहती ि जनसंपकर  संचालनालय, मंुबई, 
10. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मंुबई, 
11. संचालक, राज्य मराठी हिकास संस्था, मंुबई 
12. सहचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी हिश्िकोश हनर्ममती मंडळ, मंुबई, 
13. सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
14. हित्त हिभाग (व्यय 4 / सेिा 5 / हिहनयम), मंत्रालय, मंुबई,  
15. सिर अिर सहचि /सिर कक्ष अहधकारी, मराठी भाषा हिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
16. मंडळाचे अध्यक्ष ि सिर सदस्य (सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई  

  यांचेमाफर त), 
17. हनिड नस्ती (भाषा-3). 
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