महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती
मंडळाची पुनररचना करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा हिभाग
शासन हनणरय क्रमांकः सासंमं-2020/प्र.क्र.6/भाषा-3,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागर,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
हदनांक: 27 मे, 2021
िाचा :1. पयरटन ि सांस्कृहतक कायर हिभाग, शासन हनणरय क्र.सासंमं-2010/प्र.क्र.28/सांका-2,
हदनांक 17 ऑगस्ट, 2010.
2. कायालयीन अदे श क्र.सासंमं-1013/प्र.क्र.84/2013/भाषा-3,
हदनांक 20 ऑगस्ट, 2013
3. मराठी भाषा हिभाग शासन हनणरय क्र. सासंमं-2018/प्र.क्र.99/2018/भाषा-3,
हदनांक 26 हडसेंबर, 2018
प्रस्तािना :मराठी भाषा हिभागाच्या हदनांक 26.12.2018 च्या शासन हनणरयान्िये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण
संस्कृती मंडळाची अदे शाच्या हदनांकापासून 3 िषांच्या कालािधीसाठी ककिा शासनाचे पुढील अदे श
होईपयंत या पैकी जे ऄगोदर घडे ल तो पयंत हनयुक्ती करण्यात अली होती. सदर मंडळाची पुनररचना
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या हिचाराधीन होता.
शासन हनणरय :या शासन हनणरयान्िये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळािर खालील ऄध्यक्ष ि सदस्यांची
या अदे शाच्या हदनांकापासून 3 िषांच्या कालािधीसाठी ककिा शासनाचे पुढील अदे श होईपयंत हनयुक्ती
करण्यास मान्यता दे ण्यात येत अहे .
ऄ.क्र.

नांि

पद

१)

डॉ. सदानंद मोरे

ऄध्यक्ष

२)

डॉ.प्रज्ञा दया पिार

सदस्य

३)

श्री.ऄरूण शेिते

सदस्य

४)

डॉ.रणधीर कशदे

सदस्य

५)

श्रीमती हनरजा

सदस्य

६)

श्री.प्रेमानंद गज्िी

सदस्य

७)

डॉ.नागनाथ कोतापल्ले

सदस्य

८)

श्री.प्रहिण बांदेकर

सदस्य

९)

श्रीमती मोहनका गजेंद्रगडकर

सदस्य

१०)

श्री.भारत सासणे

सदस्य
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११)

श्री.फ.मु.कशदे

सदस्य

१२)

डॉ.रामचंद्र दे खणे

सदस्य

१३)

डॉ.रकिद्र शोभणे

सदस्य

१४)

श्री. योगेंद्र ठाकूर

सदस्य

१५)

श्री. प्रसाद कुलकणी

सदस्य

१६)

श्री.प्रकाश खांडगे

सदस्य

१७)

प्रा.एल.बी.पाटील

सदस्य

१८)

श्री.पुष्ट्पराज गािंडे

सदस्य

१९)

श्री.हिलास कसदगीकर

सदस्य

२०)

प्रा. प्रदीप यशिंत पाटील

सदस्य

२१)

डॉ.अनंद पाटील

सदस्य

२२)

प्रा. शामराि पाटील

सदस्य

२३)

श्री.हदनेश अिटी

सदस्य

२४)

श्री.धनंजय गुडसुरकर

सदस्य

२५)

श्री. निनाथ गोरे

सदस्य

२६)

श्री.रकिद्र बेडकीहाळ

सदस्य

27)

प्रा. रंगनाथ पठारे

सदस्य

28)

श्री. उत्तम कांबळे

सदस्य

29)

श्री. हिनोद हशरसाठ

सदस्य

30)

डॉ. संतोष खेडलेकर

सदस्य

या मंडळािरील ऄशासकीय ऄध्यक्ष ि ऄशासकीय सदस्यांना हित्त हिभाग शासन हनणरय

क्र.प्रिास-

1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, हदनांक 03 माचर, 2010 मधील तरतूदीनुसार प्रिास भत्ता ि दै हनक भत्ता तसेच हित्त
हिभाग शासन हनणरय क्र.बैठक-2012/प्र.क्र.1/सेिा-5, हदनांक 24 मे, 2012 मधील तरतूदीनुसार बैठक भत्ता
ऄनुज्ञय
े राहील.
3.

सदर शासन हनणरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेतांक 202105241115474433 ऄसा अहे . हा अदे श हडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांहकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने.
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(हम.भ.गिादे )
सह सहचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सहचि, राजभिन, मलबार हहल, मुंबई,
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2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सहचि, मंत्रालय, मुंबई,
3. मा.सिर मंत्री यांचे खाजगी सहचि/स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
4. मा.सिर राज्यमंत्री यांचे खाजगी सहचि/स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
5. ऄध्यक्ष / उपाध्यक्ष, हिधान सभा/हिधान पहरषद, महाराष्ट्र हिधान मंडळ सहचिालय, मुंबई,
6. सहमती प्रमुख, मराठी भाषा सहमती, महाराष्ट्र हिधानमंडळ सहचिालय, मुंबई,
7. मा.हिरोधी पक्षनेता, हिधान सभा/हिधान पहरषद, महाराष्ट्र हिधान मंडळ सहचिालय, मुंबई,
8. मा. सिर सन्मानहनय हिधानसभा / हिधानपहरषद ि संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य,
9. मा.मुख्य सहचि, मंत्रालय, मुंबई,
10. महाराष्ट्र हिधानमंडळ सहचिालय (हिधान पहरषद), हिधानभिन, मुंबई-400032,
11. प्रधान सहचि, हिधानमंडळ सहचिालय (हिधान सभा), हिधानभिन, मुंबई-400032,
12. सिर मंत्रालयीन हिभागांचे ऄपर मुख्य सहचि/प्रधान सहचि/सहचि, मंत्रालय, मुंबई,
13. प्रबंधक, लोक अयुक्त अहण उप लोक अयुक्त कायालय, मुंबई,
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि ऄनुज्ञय
े ता), मुंबई, नागपूर,
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि ऄनुज्ञय
े ता),मुंबई, नागपूर,
16. ऄहधदान ि लेखाहधकारी, मुंबई,
17. हनिासी लेखा परीक्षा ऄहधकारी, मुंबई,
18. हित्त हिभाग (व्यय-4 / सेिा 5 / हिहनयम), मंत्रालय, मुंबई,
19. ऄध्यक्ष / सहचि महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ, मुंबई,
20. मंडळाचे ऄध्यक्ष ि सिर सदस्य (सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ, मुंबई
यांचेमाफरत),
21. ऄध्यक्ष / सहचि, महाराष्ट्र राज्य हिश्वकोश हनर्ममती मंडळ, मुंबई,
22. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई
23. संचालक / प्रशासकीय ऄहधकारी, राज्य मराठी हिकास संस्था, मुंबई,
24. सिर ऄिर सहचि /सिर कक्ष ऄहधकारी, मराठी भाषा हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,
25. हनिड नस्ती (भाषा-3).
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