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महाराष्ट्र शासन
सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग,
शासन शनणणय क्र. सी.बी.सी.-10/2017 /प्र.क्र.2/ मावक
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400032
शद. ०७/0४/2018
वाचा:-1. शासन शनणणय क्र. सी.बी.सी.-10/2017 /प्र.क्र.2/ मावक शद. 3 जानेवारी, 2017
2. शासन शनणणय क्र. सी .बी.सी.-10/2017 /प्र.क्र.2/ मावक शद.०६ फेब्रुवारी, 201८
३. शासन पत्र क्र. सी.बी.सी.-10/2017 /प्र.क्र.2 भाग १ / मावक शद. ०८ फेब्रुवारी, २०१८
प्रस्तावना :संदभाधीन क्र. ०१ शासन शनणणय शद. ०३/०१/२०१७ अन्वये मराठा, कुणबी व शेती व्यवसायातील बहु जन
समाज यांच्या

सामाशजक, आर्थथक, शैक्षशणक शवकासावर प्रकषाने लक्ष दे ण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न जाणून

घेणे, त्याचा सशवस्तर अभ्यास करणे, त्यावर उपाय योजना सूचशवणे यासाठी छत्रपती शाहू महाराज
संशोधन, प्रशशक्षण व मानव शवकास संस्था (सारथी) स्थापन करण्यासाठी पूवण तयारी व शासनास मागणदशणन व
शशफारस करण्याशरता डॉ. सदानंद मोरे (साशहत्यीक) यांच्या अध्यक्षतेखाली मागणदशणन सशमती गठीत करण्यात
आली आहे . संदभाधीन क्र. ०२ शासन शनणणय शद. ०६/०२/२०१८ अन्वये सारथी मागणदशणन सशमतीस छत्रपती
शाहू महाराज संशोधन, प्रशशक्षण व मानव शवकास संस्था स्थापन व कायान्न्वत होईपयंत मुदतवाढ दे ण्यात
आलेली आहे . संदभाधीन क्र.०३ शद.०८/०२/२०१८ चे शासन पत्र अन्वये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,
प्रशशक्षण व मानव शवकास संस्था (सारथी) (Chhatrapati Shahu Maharaj Research Training and Human
Development Institute (SARTHI) या संस्थेची कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 8 अंतगणत नोंदणी करणेबाबत
शासनाने मान्यता शदली आहे . त्या अनुषंगाने सारथी संस्थेसाठी संचालक मंडळावर संचालक म्हणून शासकीय
व अशासकीय व्यक्तींच्या शनयुक्तीची बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती.
शासन शनणणय :१. मराठा, कुणबी व शेती व्यवसायातील बहु जन समाज यांच्या सामाशजक, आर्थथक, शैक्षशणक
शवकासावर प्रकषाने लक्ष देण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न जाणून घेणे, त्याचा सशवस्तर अभ्यास करणे, त्यावर उपाय
योजना सूचशवणे यासाठी

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशशक्षण व मानव शवकास संस्था (सारथी)

(Chhatrapati Shahu Maharaj Research Training and Human Development Institute (SARTHI)
“सारथी” या संस्थेची नोंदणी कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 8 अंतगणत करावयाची असून सदर संस्थेच्या
प्रथम संचालक मंडळावर पुढील तक्त्यात नमूद शासकीय (5) तसेच अशासकीय (७) व्यक्तींची शनयुक्ती
करण्यात येत आहे .

शासन शनणणय क्रमांकः सी.बी.सी.-10/2017 /प्र.क्र.2/ मावक

अ.क्र.
1

अशासकीय
डॉ. सदानंद श्रीधर मोरे, अध्यक्ष, संचालक मंडळ,22 प्रोफाईल इडन, 8वी गल्ली, प्रभात
रोड, पुणे- 411 004.

2

श्री. शववेक सावंत, व्यवस्थापकीय संचालक, MKCL शशवाजी नगर, पुणे

3

श्री. प्रशांत कमलनाथ पवार, 37, जीवन छाया सोसायटी, स्वावलंबी नगर, ररग रोड,
नागपूर-440 022

4

श्री. उमाकांत दांगट, सेवा शनवृत्त भा.प्र.से, 803, रुतुपणा सोसायटी, बालेवाडी फाटा,
ज्युशपटर हॉन्स्पटल समोर, बाणेर, पुणे - 411 045.

5

श्री. पी.डी. करंदीकर, सेवा शनवृत्त भा.प्र.से, 705, सप्तशगरी अपाटण , धनकुडे वाडी, बाणेर,
पुणे 411 045

6

श्री. पोपटराव पवार, शहवरे बाजार, शज. अहमदनगर

7

श्री. डी. आर. पशरहार, सेवाशनवृत्त भावसे, डी-1/3, केंद्रीय शवहार, सेक्टर-4, मोशी
रपपरी-रचचवड, पुणे- 412105.
शासकीय

8

मुख्य सशचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई

9

अपर मुख्य सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग , मंत्रालय, मुंबई

10

प्रधान सशचव, आशदवासी शवकास शवभाग , मंत्रालय, मुंबई

11

सशचव, सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग, मंत्रालय, मुंबई

12

सशचव, शव.जा.भ.ज., इमाव आशण शवमाप्र कल्याण शवभाग , मंत्रालय, मुंबई
तरी, कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 8 अंतगणत उपरोक्तपैकी आवश्यकतेनुसार प्रथम संचालक

(First Director) नमूद करुन “सारथी” या संस्थेच्या नोंदणीची कायणवाही तातडीने पूणण करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे .
३.

सदर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201804101139287622 असा आहे .

हा आदे श शडशजटल

स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Dinesh
Ramchandra Dingle
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( शद.रा.रडगळे )

सह सशचव, महाराष्ट्र शासन
प्रशत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सशचव,
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे सशचव,
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3. मा. मंत्री (सामाशजक न्याय) यांचे खाजगी सशचव,
4. मा. राज्यमंत्री (सामाशजक न्याय ) यांचे खाजगी सशचव,
5. शवरोधी पक्षनेते, शवधानसभा, शवधान भवन, मुंबई
6. शवरोधी पक्षनेते, शवधान पशरषद, शवधान भवन मुंबई
7. महालेखापाल, महाराष्ट्र ½, मुंबई/नागपूर
8. प्रधान सशचव, सामान्य प्रशासन शवभाग, मंत्रालय,मुंबई
9. प्रधान सशचव, शवधी व न्याय शवभाग, मंत्रालय,मुंबई
10. सशचव, सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग यांचे वशरष्ट्ठ स्वीय सहायक
11. सवण शवभागीय आयुक्त (महसुल)
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