
        महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती  
              मंडळाची पुिररचिा करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि विर्रय क्रमांकः विविमं-2018/प्र.क्र.111/भाषा-2 
मादाम कामा मागर, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
                                                   वदिांक :- 05 माचर, 2019 

िाचा :-  
1) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्रय क्र. विविमं-2015/प्र.क्र.59/भाषा-2, वद.5.8.2015. 
2) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्रय क्र. विविमं-2015/प्र.क्र.59/भाषा-2, वद.5.7.2016. 
3) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्रय क्र. भासस-2018/प्र.क्र.52/भाषा-1, वद. 28.8.2018 

 

प्रस्ताििा-  
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािर विविध क्षते्राशी विगवडत 23 सदस्याचंी 

वियुक्ती संदभाधीि वद.5.8.2015 च्या शासि विर्रयान्िये  3 िषाच्या कालािधीसाठी ककिा शासिाचे 
पुढील आदेश होईपयंत यापैकी ज ेअगोदर घडेल तोपयंत वियुक्ती करण्यात आली होती. त्यापैकी दोि 
सदस्याचंी पदे राजीिामा ि वियुक्ती ि स्स्िकारल्याच्या कारर्ास्ति वरक्त राहील्यािे सदर पदािंर    
वद. 5 जुलै, 2016 च्या शासि विर्रयान्िये दोि सदस्याचंी वियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाचा कालािधी कदिाक 04.08.2018 रोजी सपंुष्ट्टात आला असल्यामुळे 
वद. 28.08.2018 च्या शासि विर्रयान्िये विद्यमाि मंडळास िव्यािे पुिररचिा होईपयंत मुदतिाढ 
देण्यात आली होती. सदर मंडळाची पुिररचिा करण्याचा प्रस्ताि शासिाच्या विचाराधीि होता. 
 

शासि विर्रय:- 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािर खालील अध्यक्ष ि सदस्यांची या आदेशाच्या 

वदिाकंापासूि 3 िषाच्या कालािधीसाठी ककिा शासिाचे पुढील आदेश होईपयंत वियुक्ती करण्यास 
शासि मान्यता देण्यात येत आहे. 

 

अ.क्र. िाि विभाग पदिाम 
1.  श्री. वदलीप करंबेळकर मंुबई अध्यक्ष 
2.  डॉ. अरुर् भोसले कोल्हापूर सदस्य 
3.  डॉ. िागोराि कंुभार लातूर सदस्य 
4.  डॉ. राजि गिस कोल्हापूर सदस्य 
5.   डॉ. रुजूता हादये मंुबई सदस्य 
6.  श्री. संतोष शेलार ता. सटार्ा, वज. िावशक सदस्य 
7.  मेजर जिरल शवशकातं वपत्रे पुरे् सदस्य 
8.  डॉ. अरुर्चंद्र पाठक पुरे् सदस्य 
9.  डॉ. भीमराि उल्मेक पुरे् सदस्य 



शासि विर्रय क्रमांकः विविमं-2018/प्र.क्र.111/भाषा-2 

 

                     पृष्ट्ठ 3 पैकी 2  

10.  डॉ. िामदेि मेश्राम िागपूर सदस्य 
11.  डॉ. वशरीष िखाते  भडंारा सदस्य 
12.  डॉ. संजय ताबंट पुरे् सदस्य 
13.  डॉ. बाळ फोंडके मंुबई सदस्य 
14.  डॉ. िीरज हातेकर मंुबई सदस्य 
15.  प्रा. लक्ष्मर्राि टोपले विक्रमगड, वज. पालघर सदस्य 
16.   श्री. श्रीकातं उमरीकर औरंगाबाद सदस्य 
17.  डॉ. सजेराि ठोंबरे औरंगाबाद सदस्य 
18.   श्रीमती विवलमा कधे  ठारे् सदस्य 
19.  प्रा. डॉ. सविता लडगे मंुबई सदस्य 
20.  श्रीमती चारुशीला जुईकर मंुबई सदस्य 
21.  श्री. वदिकर काबंळे िाई, वज. सातारा सदस्य 
22.  श्री. वसद्धराम पाटील सोलापूर सदस्य 
23.  डॉ. अरुर्ा ढेरे  पुरे् सदस्य 
24.  डॉ. श्रीिंद बापट पुरे् सदस्य 
25.  डॉ. दीपक जेिरे् पुरे् सदस्य 
26.  श्री. माधि चौंडे  िाई, वज. सातारा सदस्य 
27.  श्री. राहूल देशमुख  मंुबई सदस्य 

28.  डॉ. हेमचंद्र प्रधाि  मंुबई सदस्य 
29.   डॉ. गर्पत मािे अमरािती सदस्य 
30.  प्रा. अवििाश कोल्हे मंुबई सदस्य 
31.  श्री. राजेंद्र कोंढरे  पुरे् सदस्य 

 
 

सदर मंडळािरील अशासकीय अध्यक्ष ि अशासकीय सदस्यािंा वित्त विभाग शासि विर्रय 
क्र.प्रिास-1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, वद.3 माचर 2010 मधील तरतुदीिुसार प्रिास भत्ता ि दैविक भत्ता 
तसेच वित्त विभाग शासि विर्रय क्र.बैठक-2012/प्र.क्र.1/सेिा-5, वद.24 मे 2012 मधील 
तरतुदीिुसार बैठक भत्ता अिुज्ञये राहील.  
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सदर शासि विर्रय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201903051805143733 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.  

                          ( अपर्ा अ. गािडे )   
                  सह सवचि, महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1.  मा. मुख्यमंत्री याचंे सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
2.  महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पवरक्षा/लेखा अिुज्ञयेता), मंुबई/िागपूर 
3.  अवधदाि ि  लेखा अवधकारी, मंुबई  
4.  वििासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मंुबई 
5. महासंचालक, मावहती ि जिसंपकर  सचंालिालय, मंत्रालय, मंुबई 
6. भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, िादें्र, मंुबई 
7. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, धोबीतलाि, मंुबई 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई 
9. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई 
10. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई 
11. मा.मंत्री, मराठी भाषा याचंे विशेष कायर अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
12.  वित्त विभाग (व्यय-4/सेिा-5/विवियम), मंत्रालय, मंुबई 
13.  सिर अिर सवचि/कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
14.  प्रधाि सवचि (मराठी भाषा) याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
15.  उप सवचि (मराठी भाषा) याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
16.  मंडळाचे अध्यक्ष ि सिर सदस्य  ( सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती   

मंडळ, प्रभादेिी, मंुबई याचं्या माफर त ) 
17. वििडिस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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