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िाचा :-  
1. मराठी भाषा विभाग शासन वनणणय क्र. रामवि-1014/प्र.क्र.44/2014/भाषा-3,  

वद.17 ऑक्टोबर, 2015 
2. वित्त विभाग शासन वनणणय क्र.प्रिास-1010/प्र.क्र.2/सिेा 5, वद.3 माचण, 2010, 

 

प्रस्तािना :- 
 

विभागाच्या संदभाधीन क्र.1 च्या वद.17 ऑक्टोबर, 2015  रोजीच्या शासन वनणणयान्िये राज्य मराठी 
विकास संस्थेच्या ऄशासकीय सदस्यांची वनयकु्ती या शासन वनणणयाच्या वदनांकापासून 3 िषांच्या 
कालािधीकरीता  म्हणजेच  सन 2018 पयंत करण्याचा वनणणय घेण्यात अला अहे. त्यानंतर ऄयापाप निीन 
ऄशासकीय सदस्यांची नेमणकू करण्यात अलेली नाही. राज्य मराठी विकास संस्थेच्या घटनेतील वनयम १२ 
मधील तरतूदीनुसार ऄशासकीय सदस्य कामकाज पाहत होते. ही िस्तुस्स्थती विचारात घेऊन राज्य मराठी 
विकास संस्थेच्या वनयामक मंडळािर निीन ऄशासकीय सदस्यांची वनयकु्ती करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 

 

शासन वनणणय :- 
 
या शासन वनणणयान्िये राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वनयामक मंडळािर खालील मान्यिर व्यक्तींची 

ऄशासकीय सदस्य म्हणनू या अदेशाच्या वदनांकापासून 3 िषांच्या कालािधीकवरता वनयकु्ती करण्यास 
मान्यता देण्यात येत अहे.   
      1. ऄध्यक्ष, ऄवखल भारतीय मराठी सावहत्य 

महामंडळ 
ऄध्यक्ष, ऄवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ 

2. डॉ.वमललद मालशे भाषा विज्ञान क्षते्रातील तज्ञ व्यक्ती 
3. श्री.िसंत अबाजी डहाके मराठी सावहत्यक्षेत्रातील लवलत लेखक 
4. श्रीमती वसवसवलअ काव्हालो मराठी सावहत्यक्षेत्रातील लवलत लेखक 
5. श्री.सुशांत नाईक उयापोग क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
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6. श्री.ऄच्यतु गोडबोल े तंत्रज्ञान क्षते्रातील तज्ञ व्यक्ती 
7. श्री.ना.धों.महानोर कृवषविज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
8. श्रीमती शोभा नाईक महाराष्ट्राबाहेरील मराठीच्या प्राध्यापकांचा प्रवतवनधी 
9. श्री.हेरंब कुलकणी वशक्षणशास्त्र क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 

10. श्री.संजय डहाळे प्रसार माध्यम प्रवतवनधी 
11. श्री.ऄविनाश कोल्हे मराठा सावहत्य क्षेत्रातील सवमक्षक 
12. डॉ. प्रमोद मुनघाटे महाराष्ट्रातील वियापापीठांच्या मराठी विभागाचा 

प्रवतवनधी 
13. श्री.सुवनल िलेणकर मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 

मराठी संस्थांचा  प्रवतवनधी 
14. डॉ.भालचंद्र लशदे मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या 

महाराष्ट्राबाहेरील मराठी ससं्थांचा  प्रवतवनधी 
15. श्रीमती नवमता कौर मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 

मराठी संस्थांचा  प्रवतवनधी 
16. डॉ.कल्याणी वदिकेर भाषा विज्ञान क्षते्रातील तज्ञ व्यक्ती 
17. डॉ. गणेश चंदनवशि े लोकसंस्कृती क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
18. डॉ.गुरूनाथ पंडीत औषधवनमाण क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
19. श्री.प्रशांत वगरबाने महाराष्ट्रातील उयापोजक, व्यापार व्यिस्थापक यांचा  

प्रवतवनधी 
20. श्री.सुदेश भोसल े रंगभमूी,प्रयोगकला ि वचत्रपट यांचा  प्रवतवनधी 
21. श्रीमंत वशिाजीराज ेभोसल े बहृन्महाराष्ट्र पवरषदेने वनयकु्त केलेला  प्रवतवनधी 
22. श्रीमती रेखा वदघे जागवतक मराठी पवरषदेचा प्रवतवनधी 
23. प्रा.शफाऄत खान रंगभमूी, प्रयोगशाळा ि वचत्रपट यांचा प्रवतवनधी 
24. प्रा.रािसाहेब काळे भाषा विज्ञान क्षते्रातील तज्ञ व्यक्ती 
25. डॉ.सवतश बडि े भाषा विज्ञान क्षते्रातील तज्ञ व्यक्ती 
26. डॉ.मधुकर िाकोडे लोकसंस्कृती क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती 
27. श्री. नारायण कापोलकर मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या 

महाराष्ट्राबाहेरील मराठी ससं्थांचा  प्रवतवनधी 

2. राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वनयामक मंडळािरील ऄशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या शासन 
वनणणय क्रमांक-प्रिास-1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, वद.3 माचण, 2010 मधील तरतुदीनुसार प्रिासभत्ता ि दैवनक 
भत्ता ऄनुज्ञये राहील.  
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3. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेतांक  202111021125200633 ऄसा अहे. हा अदेश वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 

 
                          (वम.भ.गिादे)  
                                                                                     सह सवचि,  महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपालांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई, 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई, 
3. मा.सिण मंत्री यांचे खाजगी सवचि/स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
4. मा.सिण राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचि/स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
5. ऄध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधान सभा/विधान पवरषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सवचिालय, मुंबई, 
6. सवमती प्रमुख, मराठी भाषा सवमती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई, 
7. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान पवरषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सवचिालय, मुंबई, 
8. मा. सिण सन्मानवनय विधानसभा / विधानपवरषद ि ससंद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
9. मा.मुख्य सवचि, मंत्रालय, मुंबई, 
10. महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय (विधान पवरषद), विधानभिन, मुंबई-400032, 
11. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय (विधान सभा), विधानभिन, मुंबई-400032, 
12. सिण मंत्रालयीन विभागांचे ऄपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, मुंबई, 
13. प्रबधंक, लोक अयकु्त अवण उप लोक अयकु्त कायालय, मुंबई, 
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि ऄनुज्ञयेता), मुंबई, नागपरू, 
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि ऄनुज्ञयेता),मुंबई, नागपरू, 
16. ऄवधदान ि लेखावधकारी, मुंबई, 
17. वनिासी लेखा परीक्षा ऄवधकारी, मुंबई, 
18. वित्त विभाग (व्यय-4 / सेिा 5 / विवनयम), मंत्रालय, मुंबई, 
19. ऄध्यक्ष / सवचि  महाराष्ट्र राज्य सावहत्य अवण संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
20. वनयामक मंडळाचे सिण ऄशासकीय सदस्य (सचंालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचेमाफण त), 
21. ऄध्यक्ष / सवचि, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई, 
22. भाषा संचालक, भाषा सचंालनालय, बांद्रा, मुंबई, 
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23. संचालक / प्रशासकीय ऄवधकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
24. सिण ऄिर सवचि /सिण कक्ष ऄवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
25. वनिड नस्ती (भाषा-3).  
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