
 
राज्य मराठी विकास ससं्थेच्या वियामक 
मंडळािर अशासकीय सदस्याचंी वियुक्ती 
करण्याबाबत......   

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि विर्णय क्रमांकः रामवि 1014/ प्र.क्र.44/2014/भाषा - 3 
मंत्रालय, मंुबई-400032 

वदिाकं : 17 ऑक्टोबर, 2015 

िाचा :-  
1)  सामान्य प्रशासि विभाग शासि विर्णय क्र.मविस 2005/प्र.क्र.414/05/5,वद.7 सप्टेंबर, 

2006. 
2)  वित्त विभाग, शासि विर्णय क्र. प्रिास 1010/प्र.क्र.2/सेिा 5,  वदिाकं 3 माचण, 2010. 

प्रस्ताििा :- 
सामान्य प्रशासि विभागाच्या वद. 7 सप्टेंबर, 2006  च्या शासि विर्णयान्िये राज्य मराठी विकास 

संस्थेच्या  अशासकीय सदस्यांची वियकु्ती  या शासि  विर्णयाच्या  वदिांकापासूि  3 िषांच्या कालािधीकरीता  
म्हर्जेच  सि 2009 पयंत करण्याचा विर्णय घेण्यात आला आहे. त्यािंतर अद्याप ििीि अशासकीय 
सदस्यांची िेमर्कू करण्यात आली िाही. तथावप, संस्थेच्या सुधारीत घटिेतील वियम 12 मधील 
तरतूदीिुसार कायणरत असलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या वियकु्तीचा तीि िषांचा कालािधी संपल्यािंतर 
ििीि अशासकीय सदस्यांची वियकु्ती होईपयणत तेच सदस्य वियामक मंडळाच े सदस्य म्हर्िू कामकाज 
पाहतील, अशी तरतूद असल्यािे, सामान्य प्रशासि विभागाच्या उपरोक्त शासि विर्णयान्िये वियकु्त 
करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा 3 िषांचा कालािधी सि 2009 मध्ये संपषु्ट्टात आला असूिही, 
ििीि अशासकीय सदस्यांची िेमर्कू झाली िसल्यामुळे अद्याप, तेच अशासकीय सदस्य संस्थेच्या वियामक 
मंडळाचे अशासकीय सदस्य म्हर्िू कायणरत आहेत. सदर िस्तुस्स्थती विचारात घेऊि राज्य मराठी विकास 
संस्थेच्या वियामक मंडळािर ििीि अशासकीय सदस्यांची वियकु्ती करण्याचा प्रस्ताि शासिाच्या 
विचाराधीि होता. 

शासि विर्णय :-  
या शासि विर्णयान्िये राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वियामक मंडळािर खालील मान्यिर व्यक्तींची 

अशासकीय सदस्य म्हर्िू या शासि विर्णयाच्या वदिांकापासूि 3 िषांच्या कालािधीकरीता वियकु्ती 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.   

 

1. अध्यक्ष, अवखल भारतीय मराठी सावहत्य 
महामंडळ 

अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ 

2. डॉ.शामा घोर्स े मराठी सावहत्यक्षेत्रातील समीक्षक 
3. श्री.लक्ष्मीिारायर् बोल्ली  मराठी सावहत्यक्षेत्रातील लवलत लेखक 
4. डॉ.वििय सहस्त्रबधु्दे मािव्यविद्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
5. श्री.वदपक घैसास तंत्रञाि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
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6. श्री.राजेंद्र साहेबराि दहातोंडे  कृवषविञाि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 

7. प्रा.अरुर् यादी महाराष्ट्राबाहेरील मराठीच्या प्राध्यापकाचंा प्रवतविधी 
8. श्रीमती रेर् ूदांडेकर वशक्षर्शास्त्र क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती  
9. श्री.अमर हबीब प्रसार माध्यम प्रवतविधी 
10. डॉ.उदय विगुणडकर  प्रसार माध्यम प्रवतविधी 
11. डॉ.विद्यागौरी वटळक महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या मराठी विभागाचा 

प्रवतविधी  
12. श्री.अिय जोगळेकर  मराठीच्या विकासाचे काम करर्ाऱ्या महाराष्ट्रातील 

मराठी संस्थांचा एक प्रवतविधी 
13 डॉ.भारत देगलूरकर मराठीच्या विकासाच ेकाम करर्ाऱ्या महाराष्ट्राबाहेरील 

मराठी संस्थांचा एक प्रवतविधी 
14. श्रीमती सोिल जोशी कुलकर्ी भाषा विञाि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
15. डॉ.रंजि गगे  विञाि क्षते्रातील तज्ञ व्यक्ती 
16. श्री.िंदेश उमप  लोकसंस्कृती क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
17. डॉ.अवििाश पांडे महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधील भाषाविञाि विभागांचा 

प्रवतविधी  
18. श्री.श्रीराम दांडेकर  महाराष्ट्रातील उद्योजक, व्यापार व्यिस्थापक याचंा 

एक प्रवतविधी  
19. श्री.कौशल  इिामदार  रंगभमूी,प्रयोगकला ि वचत्रपट यांचा एक प्रवतविधी  
20. श्री.वशिाजीराज ेभोसल े बहृन्महाराष्ट्र पवरषदेिे वियकु्त केलेला एक प्रवतविधी 
21. श्रीमती रेखा वदघे जागवतक मराठी पवरषदेचा प्रवतविधी 

                                                                                                                                                        
           राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वियामक मंडळािरील अशासकीय सदस्यािंा वित्त विभागाच्या शासि 
विर्णय क्रमांक-प्रिास-1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, वदिांक 3 माचण,2010 मधील तरतुदीिुसार प्रिासभत्ता ि दैविक 
भत्ता अिुञेय राहील.  

 

सदर शासि विर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201510171718087233 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीिे 
साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशािुसार ि िािािे.  
                                  
 
 

                अपर्ा  अ. गािडे 
 उपसवचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. मा.राज्यपालांचे सवचि,  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मुख्यमंत्रयांच ेप्रधाि सवचि, मंत्रालय, मुंबई, 
3. मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
4. मा.मंत्री, शालेय वशक्षर् यांचे विशेष कायण अवधकारी, मंत्रालय, मुंबई 
5. मा.मंत्री (मराठी भाषा)  यांचे विशेष कायण अवधकारी,  मंत्रालय, मुंबई, 
6. प्रधाि सवचि, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
7. संचालक, भाषा संचालिालय, मुंबई, 
8. वशक्षर् संचालक, महाराष्ट्र राज्य, परेु्, 
9. वशक्षर् संचालक (उच्च वशक्षर् ि प्रौढ वशक्षर्), महाराष्ट्र राज्य, परेु्, 
10. संचालक, शैक्षवर्क संशोधि ि प्रवशक्षर् पवरषद, परेु्, 
11. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षर् मंडळ, परेु्, 
12. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसु्तक विर्ममती ि अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, परेु्, 
13. संचालक, सांस्कृवतक कायण संचालिालय, मुंबई, 
14. संचालक, आवदिासी संशोधि ि विकास संस्था, परेु्, 
15. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 
16. प्रशासकीय अवधकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
17. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
18. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मुंबई, 
19. सिण अशासकीय सदस्य, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई  
20. महालेखापाल (लेखा ि अिुञयेता) महाराष्ट्र 1, मुंबई 
21. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र -1, मुंबई 
22. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मुंबई 
23. वििासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुंबई, 
24. अिर सवचि (भाषा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
25. वििड िस्ती. 
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