महात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने
प्रकाशन सरमती पुनर्गठीत किण्याबाबत.
महािाष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र रशक्षण रवभार्
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मंत्रालय रवस्ताि भवन, मुंबई - 400 032.
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संिभग १)

उच्च व तंत्र रशक्षण शासन रनणगय क्र.डीबीए-२००८/(८६/२००८)समन्वय,रि.३०/९/२००८

२)

उच्च व तंत्र रशक्षण शासन रनणगय क्र.डीबीए-२०११/(१५६/११)समन्वय,रि.२३.११.२०११

३) उच्च व तंत्र रशक्षण शासन रनणगय क्र.िाशाम -२०१३/प्र.क्र.४५ /समन्वय,रि.२५.६.२०१३
४) उच्च व तंत्र रशक्षण शासन रनणगय क्र.सरमती-२५११ /(१५५/१३)समन्वय,रि.३०/७/२०१४
५) उच्च व तंत्र रशक्षण शासन रनणगय क्र.सरमती- 1111 प्र. क्र. (९१/16 ) समन्वय,रि.१४.१२.२०१८
६) उच्च व तंत्र रशक्षण शासन रनणगय क्र.सरमती- 1111 प्र. क्र. (९१/16 ) समन्वय,रि.२७.१.२०२०
प्रस्तावना महािाष्ट्राच्या वैचारिक , सामारजक, िाजकीय व शैक्षरणक बांधणीत िाजर्षी शाहू महािाज ,महात्मा
जोतीबा फुले, डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कि या समाजधुिीणांचे महत्वाचे योर्िान आहे .महािाष्ट्र शासनाने
िाज्याच्या पुिोर्ामीत्वाची जडणघडण किण्यास प्रेिणािायी ठिलेल्या या थोि पुरुर्षांची ओळख
जार्रवण्यासाठी रवशेर्ष कृती-प्रकल्प हाती घेण्याच्या उद्देशाने या थोि पुरुर्षांच्या चरित्र साधने प्रकाशन
सरमत्यांची स्थापना किण्याचा रनणगय घेण्यात आला.त्यानुसाि संिभग क्र.१ येथील शासन रनणगयान्वये
डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कि, महात्मा जोतीबा फुले व िाजर्षी शाहू महािाज चरित्र साधने प्रकाशन सरमती या तीन
स्वतंत्र सरमत्यांची स्थापना किण्यात आली आहे .या रतन्ही सरमत्यांना संिभग क्र.२,संिभग क्र.३,संिभग.क्र ४, व
संिभग क्र.५ अन्वये वेळोवेळी मुित वाढ िे ण्यात आली होती.तथारप संिभग क्र.५ अन्वये तीन वर्षे मुित वाढ
िे ण्यात आलेल्या सरमत्यांविील सवग अशासकीय सिस्यांचे व सिस्य सरचवांचे सिस्यत्व उपिोक्त संिभग क्र.६
येथील शासन रनणगयान्वये िद्द किण्यात आले आहे .
सिि सरमत्यांची अनुवाि ,संपािन आरण प्रकाशनाची कामे प्रर्तीपथावि आहे त.या सरमत्यांाािे
प्रकारशत किण्यात आलेल्या ग्रंथाना िाज्यात िे शात व पििे शात िे खील मोठी मार्णी असल्याने महात्मा फुले
चरित्र साधने प्रकाशन सरमतीस

मुितवाढ िे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या रवचािाधीन होता.तसेच महात्मा

जोतीबा फुले चरित्र साधने प्रकाशन सरमतीचे पुनर्गठन किण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या रवचािाधीन होता
शासन रनणगयमहात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने प्रकाशन सरमतीचे अनुवाि ,संपािन आरण प्रकाशनाची कामे
प्रर्तीपथावि आहे त.या ग्रंथांना महािाष्ट्रात ,िे शात व पििे शात मोठी मार्णी असल्याने या महापुरुर्षाशी
संबरं धत सवग अप्रकारशत सारहत्य,लेखन,संधोधानाचे काम पूणगत्वास नेण्यासाठी महात्मा जोतीबा फुले चरित्र
साधने प्रकाशन सरमतीचे खालील प्रमाणे पुनर्गठन करून या सरमतीस रि.१.१.२०२१ पासून पुढे तीन वर्षे
कालावधीसाठी मुितवाढ िे ण्यास शासनाची मान्यता िे ण्यात येत आहे :-
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मा. मंत्री (उच्च व तंत्र रशक्षण)

अध्यक्ष

मा. िाज्यमंत्री (उच्च व तंत्र रशक्षण)

उपाध्यक्ष

मा. प्रधान सरचव (उच्च व तंत्र रशक्षण)

सिस्य

संचालक, शासकीय मुद्रणालय, लेखा

सिस्य

सामग्री व प्रकाशन, - मुंबई.
संचालक, उच्च रशक्षण महािाष्ट्र िाज्य,

रनमंत्रक

पुणे

२.

प्रा.िावसाहे ब कसबे

सिस्य

श्री.उत्तम कांबळे

सिस्य

प्रा.िं र्नाथ पठािे

सिस्य

प्रा.आनंि उबाळे

सिस्य

प्रा.प्रमोि मुनघाटे

सिस्य

प्रा.नीिजा

सिस्य

प्रा.फ्रान्न्सस रिरिटो

सिस्य

श्री.मधु मंर्ेश कर्णणक

सिस्य

डॉ.अशोक चौसाळकि

सिस्य

रकशोि बेडरकहाळ

सिस्य

डॉ.हिी निके

सिस्य-सरचव

सिि शासन रनणगय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि उपलब्ध

किण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 202101191159449108 असा आहे . हा आिे श रडजीटल
स्वाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्र िाज्यपाल यांच्या आिे शानुसाि व नावाने.
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( ि. िा. कहाि )
महािाष्ट्र शासनाचे उपसरचव
प्ररत,
1) मा. िाज्यपाल यांचे सरचव, िाजभवन, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. मुख्य सरचव यांचे उप सरचव मंत्रालय, मुंबई.
5) मा. मंत्री (उ.व तं.रश.) यांचे खाजर्ी सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
6) मा. िाज्यमंत्री (उ.व तं.रश.) यांचे खाजर्ी सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
7) मा. प्रधान सरचव (उ.व तं.रश.) यांचे स्वीय सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
8) सामारजक न्याय व रवशेर्ष सहाय्य रवभार् (कायासन रवघयो ) मंत्रालय, मुंबई.
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9) रवत्त रवभार् ( व्यय-5, व्यय -14 ) मंत्रालय, मुंबई.
10) संचालक, उच्च रशक्षण, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.
11) सिस्य - सरचव,महात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने प्रकाशन सरमती ( संचालक, उच्च रशक्षण,
पुणे यांचेमाफगत )
12) सवग सिस्य,महात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने प्रकाशन सरमती ( संचालक, उच्च रशक्षण, पुणे
यांचेमाफगत )
13) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महािाष्ट्र - I, II, मुंबई / नार्पूि.
14) महालेखापाल-१(लेखा पिीक्षा ),महािाष्ट्र,मुंबई.
15) रनवासी लेखापिीक्षा अरधकािी ,मुंबई.
16) अरधिान व लेखारधकािी मुंबई.
17) संचालक लेखा व कोर्षार्ािे ,मुंबई.
18) महासंचालक, मारहती व जनसंपकग, मंत्रालय, मुंबई त्यांना रवनंती आहे की, प्रस्तुत शासन
रनणगयाला व्यापक प्ररसद्धी तात्काळ द्यावी.
19) सवग उप सरचव, उच्च व तंत्र रशक्षण रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
20) रनवडनस्ती ( आस्था-२ ).
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