
मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्र, मुुंबई  - 
उभारणीसाठी सममती स्थापन करणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा मवभाग 

शासन मनणणय क्रमाुंकः मभाभ-2018/प्र.क्र.29/भाषा-1 
मुंत्रालय, मुुंबई - 400 032. 
तारीख:  30  जून, 2018. 

 
वाचा :  

1) मराठी भाषा मवभाग शासन मनणणय क्र.मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1,(भाग-2), 
मि.05 माचण, 2018. 

 

शासन मनणणय :  
मराठी भाषेचा मवकास व सुंवर्णन करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने 2011 पासून स्वतुंत्र मराठी भाषा 

मवभाग सुरू केला आहे. या मवभागाच्या अखत्यामरत (1) भाषा सुंचालनालय, मुुंबई (2) राज्य मराठी 
मवकास सुंस्था, मुुंबई (3) महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सुंस्कृती मुंडळ, मुुंबई (4) महाराष्ट्र राज्य मराठी 
मवश्वकोश मनर्ममती मुंडळ, मुुंबई ही चार कायालये कायणरत आहेत. सध्या ही कायालये मुुंबईत मवमवर् 
मठकाणी कायणरत असून या कायालयाुंच्या उपक्रमाुंमध्ये व कामामध्ये समन्वय सार्ण्यासाठी ही 
कायालये एका इमारतीत असणे आवश्यक आहे. याकरीता मुुंबई पमरसरात मराठी भाषा भवनच्या मुख्य 
कें द्राकरीता मा. मुंत्री, मराठी भाषा याुंच्या अध्यक्षतेखाली स्वतुंत्र सममती स्थापन करण्याबाबत 
सुंिभार्ीन शासन मनणणयान्वये मनणणय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषुंगाने पुढीलप्रमाणे सममती स्थापन 
करण्यात येत आहे. 

 
सममतीची रचना :  

 
1. मा. श्री. मवनोि तावडे, मुंत्री (मराठी भाषा)   - अध्यक्ष 

2. श्री. आमशष शेलार, मव.स.स.             - सिस्य 

3. श्री. सुरेश हावरे                     - सिस्य 
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4. श्रीमती मोमनका गजेंद्रगडकर       - सिस्य 

5. श्री. भरत जार्व        - सिस्य 

6. श्री. मकशोर किम        - सिस्य 

7. प्रर्ान समचव (मराठी भाषा मवभाग)      - सिस्य समचव 

सममतीची कायणकक्षा व कालावर्ी : 
2. सिर सममती भाषा भवनच्या मुख्य कें द्राच्या उभारणीसाठी िमक्षण मुुंबई / वाुंदे्र-कुला सुंकुल या 
पमरसरातील शासनाच्या ताब्यातील मरक्त जागाुंची मामहती घेईल. सिर जागाुंची तपासणी करुन योग्य 
जागेची मनवड करून शासनास मशफारस करण्यात येईल.  
3. या सममतीचा कालावर्ी 3 ममहन्याचा असेल.  
4. अशासकीय सिस्याुंना मवत्त मवभाग शासन मनणणय क्र. बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५,            
मि.२४ मे, २०१२ नुसार बैठक भत्ता तसेच मवत्त मवभाग शासन मनणणय क्र. प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-५, 
मि.03 माचण, २०१0 मर्ील पमरच्छेि 12 मर्ील तरतूिीनुसार प्रवास व िैमनक भत्ता अनुज्ञये राहील.  
5. या मप्रत्यथण होणारा खचण या मवभागाच्या "मागणी क्रमाुंक झेडएफ-01, 2052 समचवालय 
सवणसार्ारण सेवा, 090 समचवालय, (00) (01) मराठी भाषा मवभाग (अमनवायण), सुंगणक साुंकेताुंक 
क्रमाुंक 2052 5054 या लखेामशषाखालील मुंजूर असलेल्या अनुिानातून भागमवण्यात यावा.  
6. सिर शासन मनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताुंक 201807020954135533 असा आहे. हा आिेश 
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंमकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिेशानुसार व नावाने.  

 (अपणा अ. गावडे) 
 सह समचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) /(लेखा परीक्षा ),महाराष्ट्र-1, मुुंबई/महाराष्ट्र-2,नागपूर, 
2) अमर्िान व लेखा अमर्कारी, मुुंबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मनवासी लेखा परीक्षा अमर्कारी, मुुंबई, 
4) मा. मुख्य समचव, मुंत्रालय, मुुंबई, 
5) मा.राज्यपाल याुंचे समचव, मुुंबई, 
6) मा.मुख्यमुंत्री याुंच ेअपर मुख्य समचव, मुंत्रालय, मुुंबई, 
7) प्रर्ान समचव, मराठी भाषा मवभाग, याुंच ेस्वीय सहायक, मुंत्रालय, मुुंबई, 
8) मा. मुंत्री (मराठी भाषा) याुंचे खाजगी समचव, मुंत्रालय, मुुंबई, 
9) मवरोर्ी पक्ष नेते, मवर्ानपमरषि / मवर्ानसभा, मवर्ानमुंडळ, मुुंबई, 

10)  सवण सुंबुंमर्त सममती सिस्य,  
11)  मजल्हामर्कारी, मुुंबई शहर, मुुंबई/ मजल्हामर्कारी, मुुंबई उपनगर, मुुंबई, 
12)  सवण अवर समचव, मराठी भाषा मवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई, 
13)  भाषा सुंचालक, भाषा सुंचालनालय, वाुंदे्र (प.ू), मुुंबई, 
14)  समचव, महाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमण सुंस्कृती मुंडळ, मुुंबई 
15)  समचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी मवश्वकोश मनर्ममती मुंडळ, मुुंबई, 
16)  सुंचालक, राज्य मराठी मवकास सुंस्था, मुुंबई,    
17)  मवत्त मवभाग (व्यय-4,सेवा-5,सेवा-6 व मवमनयम),  
18)  मराठी भाषा मवभागातील सवण कायासने, 
19)  सहायक भाषा सुंचालक, भाषा सुंचालनालय, नवी मुुंबई/पणेु/औरुंगाबाि/नागपरू, 
20)  मनवड नस्ती (भाषा-1). 
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