महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती
मंडळाची पुिररचिा करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासि
मराठी भाषा विभाग
शासि विर्रय क्रमांकः विविमं-2020/प्र.क्र.08/भाषा-2
मादाम कामा मागर, हु तात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय,मुंबई - 400 032
वदिांक: 27 मे, 2021
िाचा :1. मराठी भाषा विभाग, शासि विर्रय क्र. विविमं- 2015/प्र.क्र.59/भाषा-2, वद. 05.08.2015
2. मराठी भाषा विभाग, शासि विर्रय क्र. विविमं- 2018/प्र.क्र.111/भाषा-2, वद. 05.03.2019
3. मराठी भाषा विभाग, शासि विर्रय क्र. विविमं- 2020/प्र.क्र.05/भाषा-2, वद. 30.07.2020
प्रस्ताििा :महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािर विविध क्षेत्राशी विगडीत अध्यक्ष ि 30 सदस्य
अशा एकूर् 31 सदस्यांची वियुक्ती संदभर क्र.२ च्या वद.05.03.2019 च्या शासि विर्रयान्िये तीि िषाच्या
कालािधीसाठी ककिा शासिाचे पुढील आदे श होईपयंत वियुक्ती करण्यात आली होती. सदर मंडळाचे
अध्यक्ष श्री. वदलीप करंबळ
े कर यांिी राजीिामा वदला असूि सदर राजीिामा वद. 30.07.2020 रोजीच्या
शासि विर्रयान्िये स्िीकृत करण्यात आला आहे . त्या अिुषंगािे सदर मंडळाची पुिररचिा करण्याच्या
प्रस्ताि शासिाच्या विचाराधीि होता.
शासि विर्रयमहाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािर खालील अध्यक्ष ि सदस्यांची या आदे शाच्या
वदिांकापासूि 3 िषाच्या कालािधीसाठी ककिा शासिाचे पुढील आदे श होईपयंत वियुक्ती करण्यास
शासि मान्यता दे ण्यात येत आहे .
अ.क्र.

िाि

पदिाम

१

डॉ. श्रीधर तथा राजा दीवक्षत

अध्यक्ष

२

डॉ. वभमराि उल्मेक

सदस्य

३

डॉ. श्रीिंद बापट

सदस्य

४

डााँ. अरुर् भोसले

सदस्य

५

श्री. राहु ल देशमुख

सदस्य

६

डॉ. प्रभाकर देि

सदस्य

७

श्री. सवतश आळे कर

सदस्य

८

श्री. हे मंत राजोपाध्ये

सदस्य

९

श्री. सुबोध जािडे कर

सदस्य

१०

श्री.आसाराम लोमटे

सदस्य

११

डॉ. रकिद्र रुक्क्मर्ी रकिद्रिाथ

सदस्य

१२

श्री.विवखलेश वचत्रे

सदस्य

१३

डॉ. प्रकाश पिार

सदस्य
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१४

श्रीमती. शर्ममला फडके

सदस्य

१५

डॉ. प्राची देशपांडे

सदस्य

१६

श्रीमती प्राची दु बळे

सदस्य

१७

डॉ. सदावशि पाटील

सदस्य

१८

प्रा. संजय वठगळे

सदस्य

१९

डॉ. कृष्ट्र्दे ि वगरी

सदस्य

२०

डॉ. विशाल इंगोले

सदस्य

21

डॉ. किबा दे िराि िांद्रे

सदस्य

22

प्रा. संतोष पिार

सदस्य

23

श्रीमती मविषा उगले

सदस्य

24

श्री. भाऊसाहे ब चासकर

सदस्य

25

प्रा. उल्हास पाटील

सदस्य

सदर मंडळािरील अशासकीय अध्यक्ष ि अशासकीय सदस्यांिा वित्त विभाग शासि विर्रय
क्र.प्रिास -1010/प्र.क्र.02/सेिा-5, वद. 3 माचर, 2010 मधील तरतुदीिुसार प्रिास भत्ता ि दै विक भत्ता
तसेच वित्त विभाग शासि विर्रय क्र. बैठक -2012/प्र.क्र.01/सेिा-5, वद.24 मे,2012 मधील तरतुदीिुसार
बैठक भत्ता अिुज्ञय
े राहील. तसेच, वित्त विभागािे प्रिास ि बैठक भत्त्याच्या अिुषंगािे िेळोिेळी विगरवमत
केलेल्या शासि विर्रयातील तरतुदीिुसार संबवं धतांिा भत्ते अदा करण्यात येतील.
सदर शासि विर्रय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 202105271503243033 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे.
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( वम. भ. गिादे )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सवचि,
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचि,
3. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि,
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4. मा.मुख्य सवचि/अप्पर मुख्य सवचि/प्रधाि सवचि/सवचि, सिर मंत्रालयीि विभाग,
5. विरोधी पक्ष िेते, विधािपवरषद/विधािसभा,विधािमंडळ, मुंबई (पत्रािे),
6. मा. उपसभापती, विधािपवरषद,महाराष्ट्र विधािमंडळ, मुंबई (पत्रािे),
7. मा. अध्यक्ष, विधािसभा, महाराष्ट्र विधािमंडळ, मुंबई (पत्रािे),
8. अध्यक्ष ि सदस्य, मराठी भाषा सवमती, विधािमंडळ सवचिालय,मुंबई
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञय
े ता), मुंबई, िागपूर
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञय
े ता),मुंबई, िागपूर,
11. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मुंबई,
12. वििासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई,
13. भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
14. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळ, मुंबई,
15. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मुंबई,
16. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई,
17. सहायक भाषा संचालक, विभागीय कायालय, ििी मुंबई/ पुर्े/िागपूर/औरंगाबाद
18. अिर सवचि, (व्यय-4)/सेिा-5/ विवियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
19. सिर मंत्रालयीि विभाग,
20. सिर कायासिे, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
21. संग्रहाथर (भाषा - 2)
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