
 
राष्ट्रसंत  तुकडोजी  महाराज याचंी अभंगगाथा, भजनावली, 
आनंदामृत व इतर मराठी साहहत्य राज्य शासनाने प्रकाहशत  
करुन अल्पदरात उपलब्ध करुन देण्याकरीता गठीत केललेी  
सहमती रद्द करणेबाबत ...... 

 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाग 

शासन हनणणय क्रमाकंः मसामु-101१/प्र.क्र.56/2011/भाषा-3, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032,    
तारीख: ५ फेब्रवुारी, २०१६ 

 
वाचा :  १) शासन हनणणय समक्रमाकं हद. १ नोव्हेंबर, २०१३  

२) हनयोजन हवभाग शासन हनणणय क्र. हतक्षहेव २०१०/प्र.क्र.१२३/का.१४४४ 
      हद.३ माचण, २०११ 
 

प्रस्तावना - 
 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज याचंी अभगंगाथा, भजनावली,आनंदामृत व इतर मराठी साहहत्य 

राज्य शासनाने प्रकाहशत करुन अल्पदरात उपलब्ध करुन देण्याकरीता  तज्ञ  अभ्यासकाचंी  
संपादन सहमती स्थापन करण्यास या हवभागाच्या  हद.१ नोव्हेंबर, २०१३ च्या  संदभाधीन शासन 
हनणणयान्वये मान्यता देण्यात  आली होती. तथाहप, अहखल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळ, मोझरी, 
अमरावती या संस्थेकडून कळहवण्यात आल्याप्रमाणे, हनयोजन हवभागाच्या संदभाधीन हद.३ माचण, 
२०११ च्या शासन हनणणयान्वये राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी हवकास 
आराखडयातंगणत व.ंराष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराजाचं्या साहहत्याचे  पुन:प्रकाशन, हचत्राचे 
आधुहनकीकरण या कामासाठी रु.५.०० कोटी इतका हनधी अहखल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळ, 
मोझरी, अमरावती या संस्थेस मंजूर करण्यात आला असून, सदर संस्थेकडून व.ंराष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज याचं्या संपूणण साहहत्याचे पुन: प्रकाशन करण्यात येणार असल्यामुळे, कामाची हिरुक्ती 
टाळण्याच्या अनुषंगाने श्री तुकडोजी महाराजाचंे साहहत्य प्रकाशनाकरीता गहठत करण्यात आलेली 
तज्ञ अभ्यासकाचंी सहमती रद्द करण्याचा प्रस्ताव  शासनाच्या हवचाराधीन होता. 

 
          

 .....२ 



 शासन हनणणय क्रमांकः मसामु-101१/प्र.क्र.56/2011/भाषा-3, 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

शासन हनणणय -  
       या शासन हनणणयान्वये, यापूवी  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहण संस्कृती मंडळ 

याचं्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची अभगंगाथा, भजनावली,आनंदामृत व इतर 
मराठी साहहत्य राज्य शासनाने प्रकाहशत करुन अल्पदरात उपलब्ध करुन देण्याकरीता हद. १ 
नोव्हेंबर, २०१३ च्या शासन हनणणयान्वये गठीत करण्यात आलेली तज्ञ संपादन सहमती  रद्द करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

 
सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201602051453562733 असा आहे. हा आदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (वषा अ.जोशी ) 
 कायासन अहधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. सहचव, मराठी भाषा हवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
2. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहण संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
3. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापहरक्षा / लेखा व अनुञयेता), मंुबई, 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापहरक्षा / लेखा व अनुञयेता), नागपूर, 
5. अहधदान व लेखा अहधकारी, मंुबई, 
6. हनवासी लेखा पहरक्षा अहधकारी, मंुबई, 
7. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहण संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
8.  भाषा - 3 (संग्रहाथण). 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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