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�कािशत

उपलब्ध क�न देण्याकरीत ा सिमत ी गठी
करणेबाबत.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः मसामु-1011/�.�.56/2011/भाषा-3,
हुतात्म राजगु� चौक, मादाम कामा मागर,
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

वाचा :-

तारीख: 01 नोव्ह ेंबर, 201
1) िव� िवभाग, शासन िनणर्य �. �वास1010/�.�.2/सेवा -5 िद.3 माचर, 2010,

2) िव�  िवभाग, शासन िनणर्य �. ैठक
ब
2012/�.�.1/ सेवा -5 िद. 24 मे, 2010,

3) िव� िवभाग, शासन िनणर्य  �. शासाऊ10.10/�.�.96/10/सा.उ., िद.13 माचर, 2012.
�स्तावन :-

मराठी भाषेत  िवपुल �ंथसंपदा आहे. या �ंथसंपदेपैकी  “संतसािहत्” हा महाराष्�ातील मराठी

भाषेचा अनमोल ठेवा आहे. वद
ं नीय राष्�संत तुकडोजी महाराज यांनी मराठीत छोटया मोठया �ंथांची िन�मती
के ली  आहे. हे  �ंथ समाजाचे  दीपस्तंभ आहेत. या दृष्टीने वंदनीय राष्�संत तुकडोजी महाराजांची अ
पुस्तके स्वतं�पणे �कािशत करण्यव� त्यांच्या संपूणर्ड्मयाचे  एकि�करण क�न सम� वाड्.य या
स्व�पात �कािशत करण्यासंदभ�त तज्ञ सिमती नेमण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवचाराधी
शासन िनणर् :-

या शासन िनणर्यान्वय अध्य,  महाराष्� राज्य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळ यां अध्यक्षतेखा

खालील�माणे संपादन सिमती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत 
1. अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ,
2. डॉ.अक्षयकुम काळे (राष्�सं तुकडोजी महाराज, नागपूर िवदयापीठातील मराठी िवभागाचे �मुख),
3. डॉ.मधुकर वाकोडे (अमरावती िवभागातील ज्येष सािह�त्य),
4. डॉ िवलास खोले (अमरावती िवभागातील ज्येष सािह�त्य).
कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः मसामु-1011/�.�.56/2011/भाषा-3,

2.      सदरहू सिमतीची मुदत उप�म पूणर् होईपयर्त राहील. िनक् के लेल्या तज्ञांपैकी एखादा तज्ञ उ
न झाल्यास सिमतीच्या अध्यक्षांच्या सहमतीने अन्य तज्ञाची ,  महाराष्� राज्य सािहत ्य आ
संस्कृती मंड,  मुंबई यांनी करावी. सदर सिमतीच्या कामकाजासाठी दसऐवज  / कागदप� िमळिवणे, 
भाषांतर करण, 
े छाया�ती करणे इ. कामासाठी लागणारा खचर् मंजूर अनुदानातून भागिवण्यात याव
3.      सिमतीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना िव� िवभाग शासन िनणर्य �-1010/ �.�.2/ सेवा5,  िद.3 माचर,  2010 व शासन िनणर्य �.ैठ
ब
-2012/�.�.1/सेवा-5, िद.24 मे,  2010 व शासन िनणर्य
�.शासाऊ-10.10/�.�.96/10/सा.उ,  िद.13 माचर,  2012 नुसार �वास भ�ा व बठ
ै क भ�ा अनुज्ञे
राहील.
4.       सदर सिमतीवरील खचर् मागणी �.झेडए-02, 2205 - कला व संस्कृत - 00 102 कला व संस्कृती
�चालन 01 (योजनांतगर्त योजना (01) (01) राज्य  सािहत्य संस्कृती मंडळ 2205 3214) - 31  सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) या लख
े ािशष�खाली मंजूर होणाऱ्याअनुदानातून भागिवण्यात यावा
5.        सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच्www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्
करण्यात आला असूनत्याचा संकेताक201311011057223533 असा आहे. हा आदेश िडजीटल स्वाक्षरी
साक्षांिकत क�न काढण्यात येत .
महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदेशानुसार व नावाने.
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लिलता िश. दे ठे

�त,

उप सिचव, महाराष्� शास
1.

2.

3.

4.

5.

6.

सिचव, मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

महालेखापाल, महाराष्-1, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई,

महालेखापाल, महाराष्-2, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), नागपूर,
अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

िनवासी लेखापिरक् अिधकारी, मुंबई,

7.

िव� िवभाग (व्य -4 / अथर्संकल -3 / अथर्संकल - 14), मं�ालय, मुंबई,

9.

अवर सिचव (अथर्संकल), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,                                 

8. सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,
10. भाषा-3 (सं�हाथर).
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