
 

 

माहितीचा अहिकार अहिहियम, २००५ मिील कलम (४) (१) (ख) िसुार 

सार् वजहिक प्राहिकरणाांर्रील आबांिि ेयािसुार प्रत्यके सार् वजहिक प्राहिकरणाि े

१ त े१७ मदु्दयाांर्र स्वतःहूि प्रकाहित करार्याची माहिती 

 

* राज्य मराठी हर्कास सांस्था * 
(अद्ययार्त हि.०१/०६/२०२२ पयतं) 

  



प्रपत्र - १ 
                             मा.अ.अ. २००५ कलम ४(१) (ख) (एक) 

राज्य मराठी हर्कास सांस्था, मिाराष्ट्र िासि परुसृ्कत स्वायत्त सांस्थतेील कामाांचा आहण कत वव्याचा तपिील 
१. सार् वजहिक प्राहिकरणाच ेिार् : 

 
राज्य मराठी हर्कास सांस्था, म ुांबई 'सार् वजहिक हर्श्वस्तव्यर्स्था अहिहियम, 
१९५०' याअन्वय े हििाांक २ जािरे्ारी १९९३२ रोजी सांस्थचेी िमा विाय आयकु्त, 
म ुांबई याांच्याकड े स्वायत्त सांस्था म्हणिू िोंिणी, राज्य मराठी हर्कास सांस्था िी 
िासिाची १००% अििुाहित सांस्था असिू मराठी भाषा हर्भाग, मांत्रालय याांच्या 
अिीिस्थ काया वलयाांपकैी एक आि.े 

२. सांपणू व पत्ता : एहिन्स्टि ताांहत्रक हर्द्यालय,३ मिापाहलका माग व, िोबीतलार्, म ुांबई - ४००००१ 
दूरध्विी : २२६३१३२५ / फॅक्स : २२६५३९६६ 
इ-टपाल : rmvs_mumbai@yahoo.com 

३. सांचालक सांजय कृष्णाजी पाटील 
४. काय वकक्षा : भोगोहलक म ुांबई, मिाराष्ट्र, मिाराष्ट्राबािरे 
५. िोरण (Vision) सांस्थचेी उहद्दष्ट ेखालीलप्रमाण ेआिते. 

१. मिाराष्ट्राची व्यर्िारभाषा, प्रिासहिक भाषा आहण ज्ञािभाषा या हतन्ही स्तराांर्र 
मराठी भाषचेा सर्ांगीण र्ापर र्ाढहर्ण्यासाठी हर्हर्ि मागांिी प्रयत्न करण.े 

२. कृषी, र्दै्यक, उद्योग, व्यापार, हर्ज्ञाि, तांत्रज्ञाि, प्रसारमाध्यम े इ. 
व्यर्िारक्षते्राांत मराठी भाषचेा र्ापर र्ाढहर्ण्यासाठी आर्श्यक साििसामग्री 
हर्कहसत करण;े तसचे भाषिेी सांबांहित असलेल्या तांत्रहर्द्याांचा हर्कास करण.े 

३. र्ळेोर्ळेी भाहषक पािणीच े कालबद्ध काय वक्रम हिहित करूि र् मराठीच्या 
हर्हर्ि व्यर्सायक्षते्राांतील हस्थहतगतीच े हिरीक्षण करूि त्याांच े
समाजभाषार्जै्ञाहिक अिर्ाल िासिाला सािर करण.े 

४. िासिव्यर्िाराच्या प्रिासि, कायिा, न्याय, जिसांपकव  अिा हर्हर्ि िासकीय 
र् हिमिासकीय यांत्रणाांमध्य ेमराठी भाषचेा लोकाहभमखु आहण सलुभ र्ापर 
र्ाढहर्ण्यासाठी भाहषक उपक्रम िाती घणे ेर् उपकरण ेहिमा वण करण.े 

५. हिष्टाचार, औपचाहरक भाषाव्यर्िार र् भार्ाहभव्यक्ती समदृ्ध करण्यासाठी 
भाहषक िमिु ेहिमा वण करण ेर् उपलब्ध करण.े 

६. मराठी भाषतेिू िव्या ज्ञािाची हिहम वती िोण्यासाठी पहरभाषचेी घडण, 
हिरहिराळया ज्ञािस्त्रोताांची उपलब्धी, भाषचेा सज वििील र्ापर र्ाढहर्णार े
कृहतकाय वक्रम याांिा प्रोत्सािि िणे.े 



७. बहुजिाांच्या बोलीभाषा आहण प्रमाण मराठी याांच्यातील अहभसरण र्ाढर्िू 
याांच्या समर्ती सांबांिातिू मराठी भाषा अहिकाहिक लोकाहभमखु र् समदृ्ध 
करण्यासाठी प्रयत्न करण.े 

८. लेखिहर्षयक हियम, र्णवमाला, भाहषक र्ापराची याांहत्रक सािि,े सांगणकीय 
आज्ञार्ली याांच्या र्ापरात ससुतू्रता र् सबुोिता आणण्यासाठी िासिाला 
माग वििवक तत्त्व ेउपलब्ध करूि िणे.े माहिती तांत्रज्ञािहर्षयक गरजा लक्षात 
घऊेि मराठीत अिरुूप आज्ञार्ली हर्कहसत करण.े मराठी भाषतेील माहिती र् 
हििी - पाया हर्स्ततृ करण.े 

९. अमराठी समाजगटाांिा मराठी भाषा र् सांसृ्कती याांच्याबद्दल आस्था र् रुची 
हिमा वण व्हार्ी म्हणिू हर्हर्ि सािि ेहर्कहसत करण.े 

१०. मराठी भाषचेी अांगभतू र्हैिष्ट्य ेकायम राखिू भाषासमदृ्धीसाठी भाषाांतर,े िव्या 
िब्ाांचा स्वीकार, प्रहतिब्ाांची हिहम वती, अहभजात र् समकालीि साहित्यचचा व 
आहण ज्ञाि -हर्ज्ञािाच्या क्षते्रातील पायाभतू र् मौहलक प्रर्हृत्तप्रर्ाि मराठीत 
आणण्यासाठी काय व करण.े 

११. समाजातील ितेकरी, कामगार, मलेु, हस्त्रया, आहिर्ासी इत्यािी र्ांहचत 
गटाांच्या हितासाठी आहण हर्कासासाठी माध्यमभाषचेा सज वििील र्ापर 
र्ाढहर्ण्याकहरता हर्हर्ि उपक्रम िाती घणे े र् उपकरण े हिमा वण करण.े 
समाजाच्या सक्षमीकरणामध्य ेभाषचेा मित्त्वाचा र्ाटा असतो ि ेलक्षात घऊेि 
भाहषक उपक्रमाांच ेआयोजि करण.े 

१२. कुठल्यािी सांसृ्कतीचा सांर्िेिस्वभार् भाषचे्या माध्यमातिूच व्यक्त िोत 
असल्यामळेु मराठीच्या भाषाहर्कासाची पहरमाण ेिी साांसृ्कहतक हर्कासाचीच 
पहरमाण े असतील; या दृष्टीि े मराठी भाषक समाजाच्या ितेी, बाजारपठेा, 
कलाव्यर्िार, कौटुां हबक आचारिम व, आरोग्य-सांर्ि वि, िहैतक जाहणर्ा अिा 
सर् व साांसृ्कहतक अांगाांचा भाषाहर्कासािी असलेला अतटू सांबांि लक्षात घऊेि 
र्ळेोर्ळेी भाषाहर्कासाच ेउपकम आखण.े 

१३. अन्य राज्याांत र् परििेाांत असलेल्या मराठी भाषकाांसाठी हर्हर्ि भाहषक 
उपक्रम करण.े 

१४. साहित्य सांसृ्कती मांडळ, हर्श्वकोि हिहम वती मांडळ, भाषा सांचालिालय, 
लोकसाहित्य सहमती, साहित्य अकािमी, साहित्य पहरषिा, पाठ्यपसु्तक 
मांडळ, ििॅिल बकु ट्रट, हर्द्यापीठ ग्रांथ हिहम वती मांडळ याांसारख्या सांस्था 
तसचे मिाराष्ट्रातील र् मिाराष्ट्राबािरेील सर् व हर्द्यापीठाांच े मािव्यहर्द्या, 



सामाहजकिास्त्र े र् मराठी हर्भाग याांच्या सांपका वत राहूि त्याांच्या उपक्रमाांची 
िोंि ठेर्ण,े समन्वय घडहर्ण े र् त्याांिी हिर्डलेल्या उपक्रमाांची पिुरार्तृ्ती 
टाळूि िर् ेउपक्रम िाती घणे.े 

१५. सांस्थिे े आहथ वकदृष्टया स्वार्लांबी िोण्यासाठी मराठीच्या हर्कासाला परूक 
ठरणाऱ्या हर्स्तार सरे्ा िणे,े अल्पमिुतीच े अभ्यासक्रम आखण,े परस्पर 
सिकाया वि ेपाठ्यक्रम, पसु्तकहिहम वती र् इलेक्ट्ट्रॉहिक साहित्यहिहम वती करण.े 

१६. स्वाहमत्विि, िणेग्या, िलु्क, हर्क्रीमलू्य इत्यािी मागांिी सांस्थचेा राखीर् 
हििी र्ाढर्ण.े 

१७. भाषाहर्षयक प्रश्न आहण त्याांबाबतच े काय वक्रम याांतल्या यिापयिाांचा 
सातत्याि े आढार्ा घऊेि काया वच े स्वरूप ठरहर्ण.े त्यािसुार हिण वय घणे,े त े
प्रहसद्ध करण े आहण घतेलेले हिण वय काय वर्ािीत आणण्यासाठी हिहित अस े
माग व आखिू र् हकती काळात कोणता टप्पा गाठायचा ि ेठरर्िू काम करण े
आहण प्रहतर्षी हियामक मांडळामाफव त हर्हिमांडळाला कामकाज अिर्ाल 
सािर करण.े 

१८. मराठी भाषा र् मिाराष्ट्र सांसृ्कतीच्या हर्कासाच े सािि म्हणिू समाांतर 
लोकहिक्षणाची भहूमका पार पाडण.े 

१९. मिाराष्ट्र राज्याच े मध्यर्ती माहिती सांकलि र् हर्तरण कद् र न हिमा वण करूि 
माहितीसरे्ा परुहर्ण.े 

२०. भाहषक पाया सिुारण्यासाठी अध्ययिसामग्री हिमा वण करण,े प्रहिक्षणाची 
उपकरण ेहर्कहसत करण ेर् अन्य आर्श्यक उपक्रम राबहर्ण.े 

६. प्रत्यक्ष काय व भाषा र् सांसृ्कती ह्या क्षते्राांत मराठी भाषचे्या अहभर्दृ्धीसाठी काम करणाऱ्या हर्हर्ि 
िासकीय तसचे अिासकीय सांस्थाांमध्य े समन्वय राखिू त्या सांस्थाांच्या 
सिाय्याििेी कािी उपक्रम र् प्रकल्प राबर्ण.े 

७. स्थार्र मालमत्ता (यथे ेतमुच्या 
प्राहिकरणाची जमीि, इमारत आहण 
अन्य स्थार्र मालमत्तचेा तपिील 
द्यार्ा) 

हिरांक 

८. सार् वजहिक प्राहिकरणाच्या सांरचिचेा 
तक्ता (र्ांिर्कृ्षाचा तक्ता जसा असतो 
तसा तक्ता काढूि, प्रत्यके पातळीर्र 
काय वकक्षा र् सांपका वच्या पत्त्यािी त्याची 

माग ेजोडला आि.े 



जोड घाळूि िाखर्ार्ी) 
९. काया वलयाची र्ळे आहण दूरध्विी क्रमाांक 

(सर् व दूरध्विी क्रमाांक, फॅक्स क्रमाांक, ई-
मले आहण काया वलयीि कालाि ांतर 
सांपकाांचा तातडीचा क्रमाांक असले तर 
तोिी क्रमाांक द्यार्ा) 

९.४५ त े६.१५ 
दूरध्विी : २२६३१३२५ / फॅक्स : २२६५३९६६ 
इ-टपाल : rmvs_mumbai@yahoo.com 

१०. साप्ताहिक सटु्टी आहण हर्िषे सरे्ाांचा 
कालार्िी 

िासकीय हियमािसुार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

सांरचिचेा तक्ता 

प्रिासकीय हर्भाग – मराठी भाषा हर्भाग, मांत्रालय 

सांस्थचे ेपिहसद्ध अध्यक्ष – मा. मखु्यमांत्री, मिाराष्ट्र राज्य 

सांस्थचे ेपिहसद्ध उपाध्यक्ष – मा. मांत्री मराठी भाषा, मिाराष्ट्र राज्य 

काय वकारी प्रमखु – सांचालक, राज्य मराठी हर्कास सांस्था 

सांस्थचे ेकामकाज सांस्थचे्या घटितेील तरतिुीिसुार र् हतच्या हियामक मांडळाच्या सल्ल्यािसुार चालत.े 

हियामक मांडळ 

 

काय वकारी सहमती                  प्रकल्प सहमती                       हर्त्त सहमती               पिहिहम वती सहमती 

 

      सांचालक-उपसांचालक हिर्ड सहमती  कमवचारी हिर्डसहमती 
 

सांचालक    लघलेुखक 
 

उपसांचालक        र्.सांिो.सिा.          क.सांिो. सिा.        प्रिासकीय अहिकारी       लेखा अहिकारी        काया वसि अहिकारी 
 

      हरक्त                सिायक                  सिायक                       रोखपाल          
  
    हलहपक –टांकलेखक        हलहपक -टांकलेखक 
                     हिपाई  
              कां त्राटी कम वचारी (१७)    
     

 



प्रपत्र – २ 
मा.अ.अ. २००५ कलम ४ (१) (ख) (िोि) 

अ.क्र. अहिकार पि अहिकार र् कत वव्य े
१. अध्यक्ष (हियामक मांडळ) अध्यक्षाांिा हियामक मांडळाच्या सर् व सभाांच े अध्यक्षस्थाि स्वीकारण्याचा, त्याांच े

कामकाज चालर्ण्याचा र् हियमि करण्याचा िक्क रािील. कोणत्यािी िरकतीच्या 
मदु्याांर्र हकां र्ा या हियमाचा अथ व, अहभप्राय या बाबतीत आहण हर्हर्ि पहरषिा, 
सहमत्या, उपसहमत्या, पिाहिकारी हकां र्ा या हियमाांचा अथ व, अहभप्राय 
भाषार्जै्ञाहिक सांिोििाथ व प्रयोगिाळा, ध्वहिमरु नणिाळा, ध्वहििाळा या  
बाबतीत त्याांचा हिण वय अांहतम रािील. अध्यक्ष ि े सांस्थचे े मखु्य काय वकारी 
प्राहिकारी असतील आहण हियामक मांडळाि ेजथे े हर्हिष्ट हिििे हिलेले िसतील 
अिा सर् व बाबतीत अहिकारी र् पिाहिकारी ि ेअध्यक्षाांकडूि हिििे घतेात. 

२. उपाध्यक्ष (हियामक मांडळ) अध्यक्षाांच्या अिपुहस्थतीत उपाध्यक्षाांिा हियामक मांडळाच्या सर् व सभाांच े
अध्यक्षस्थाि स्वीकारण्याचा र् अिा सभाांच्या र्ळेी अध्यक्षाांच्या सर् व अहिकाराांचा 
र्ापर करण्याचा िक्क आि.े उपाध्यक्ष ि े सांस्थचे्या काय वकारी सहमतीच े पिहसद्ध 
अध्यक्ष आिते. 

3. सांचालक (गट-अ) सांस्थचेा सांचालक िा सांस्थचेा प्रिासकीय प्रमखु र् मखु्य काय वकारी अहिकारी 
असतो आहण सांस्थचे ेकामकाज र् व्यर्िार घटििेसुार चालहर्ण्याची जबाबिारी 
सांचालकाांची असत.े सांचालक पणू वर्ळे र्तेिी अहिकारी असतो आहण त्याचा िजा व 
िासिातील सहचर् पिािी समकक्ष असतो. अध्यक्षाांच्या िखेरखेीखाली आहण 
हियामक मांडळाांच्या िोरणाांिसुार सांस्थचेा सांचालकाांिी सांस्थचेी सर् वसािारण 
व्यर्स्था, व्यर्िार आहण सर् व पत्रव्यर्िार पािण.े माहितीच्या अहिकाराांतग वत प्रथम 
अहपलीय अहिकारी. 

४. उपसांचालक (गट-अ) (हरक्त) सांस्थिे ेहस्वकारलेल्या प्रकल्पाांची काय वर्ािी करण,े तसचे सांस्थचे्या सर् व प्रकल्पाांर्र 
सहियांत्रण ठेर्ण.े तसचे सांचालकाांिी र्ळेोर्ळी हिलेल्या हिििेािसुार पढुील 
काय वर्ािी करण.े सांचालकाांच्या अिपुहस्थतीत सांचालक पिाचा काय वभार हस्वकारुि 
सांस्थचेी काम ेकरणये 

५. र्हरष्ठ सांिोिि सिाय्यक  
(गट-अ) 

सांस्थिे े स्वीकारलेल्या प्रकल्पाांची काय वर्ािी करण.े प्रकल्पासाठी आर्श्यक 
असलेले सांिोिि करण,े सांचालकाांच्या आििेािसुार िाताखालील 
कम वचाऱ्याांकडूि प्रकल्पहर्षयक काम करूि घणे,े आर्श्यकतिेसुार प्रकल्पाांची 
आखणी करण,े ग्रांथसांपाििहर्षयक सर्व काम ेकरण,े अिरु्ाि र् पहरभाषाहर्षयक 
काम े करण.े हर्हर्ि प्रकल्पाांसाठी आर्श्यकतिेसुार सांचालकाांिी िमेिू हिलेली 



काया वलयीि र् क्षते्रीय काम ेकरण.े 
६. कहिष्ठ सांिोिि सिाय्यक  

(गट-अ) 
सांस्थिे े स्वीकारलेल्या प्रकल्पाांची काय वर्ािी करण.े प्रकल्पासाठी आर्श्यक 
असलेले सांिोिि करण,े सांचालकाांच्या आििेािसुार िाताखालील 
कम वचान्याांकडूि प्रकल्पहर्षयक काम करूि घणे,े आर्श्यकतिेसुार प्रकल्पाांची 
आखणी करण,े ग्रांथसांपाििहर्षयक सर्व काम ेकरण,े अिरु्ाि र् पहरभाषाहर्षयक 
काम े करण.े हर्हर्ि प्रकल्पाांसाठी आर्श्यकतिेसुार सांचालकाांिी िमेिू हिलेली 
काया वलयीि र् क्षते्रीय काम ेकरण.े 

७. प्रिासकीय अहिकारी (गट-अ) सांस्थतेील सर् व प्रिासिहर्षयक कामकाज पािण.े आर्श्यकतिेसुार काय वकारी 
सहमतीच्या सभा बोलार्ण,े काय वकारी सहमतीच्या बठैकाांच े काय वर्तृ्त ठेर्ण,े 
काय वकारी सहमतीि े मांजरू केलेले ठरार् अमलात आणण्यासाठी आर्श्यक ती 
काय वर्ािी करण.े सांस्थचे्या प्रिासिासांबांिातील सर् व जबाबिाऱ्या पार पाडण.े 
माहितीच्या अहिकारातांग वत जिमाहिती अहिकारी. 

८. लेखा अहिकारी (गट-ब) सांस्थतेील सर् व लेखाहर्षयक कामकाज पािण,े आर्श्यकतिेसुार हर्त्त सहमतीची 
सभा बोलाहर्ण,े हर्त्त सहमतीच्या सभचे े काय वर्तृ्त ठेर्ण,े हर्त्त सहमतीि े मांजरू 
केलेले ठरार् अांमलात आणण्यासाठी आर्श्यक ती काय वर्ािी करण.े सांस्थचे्या 
हर्त्त र् लेखाहर्षयक कामकाजासांबांिी सर् व जबाबिाऱ्या पार पाडण.े 

९. काया वसि अहिकारी (गट-अ) 
 

सांस्थचे्या प्रत्यके प्रकल्पाच ेसांपणू व व्यर्स्थापि, प्रकल्पािी सांबांहित सर् व मराठी र् 
इांग्रजी पत्रव्यर्िार, कमवचाऱ्याांच्या कामार्र िखेरखे ठेर्ण,े त्याांची माहसक 
काय वहर्र्रण े घऊेि ती स्वतःच्या अिर्ालासि सांचालकाांिा सािर करण.े प्रत्यके 
प्रकल्पाच्या प्रगतीचा माहसक अिर्ाल सांचालकाांिा सािर करण.े प्रकल्पाांच्या 
सांबांिातील सर् व पय वर्के्षकीय र् व्यर्स्थापकीय काम े करण.े माहितीच्या 
अहिकारातांग वत सिाय्यक जिमाहिती अहिकारी. 

१०. लघलेुखक (गट-क) सांस्थचे्या सांचालकाांिी हिलेले पत्रव्यर्िाराच े काम साांभाळण,े आर्श्यकतिेसुार 
हलहपक टांकलेखकाांच्या कामार्र िखेरखे ठेर्ण,े प्रिासकीय अहिकारी र् काया वसि 
अहिकारी याांिा त्याांच्या कामात मित करण.े 

११. सिाय्यक (गट-क) भाषाहर्षयक हर्हर्ि प्रकल्पाांच्या गरजिेसुार प्राथहमक पातळीर्रील सांिोिि 
करण,े िोंिी र् हटपण ेतयार करण,े आर्श्यकतिेसुार इांग्रजीतिू मराठीत अिरु्ाि 
करण,े हर्हर्ि प्रकल्पाांसाठी आर्श्यकतिेसुार सांचालकाांिी िमेिू हिलेली 
काया वलयीि र् क्षते्रीय काम ेकरण.े 

१२. हलहपक-टांकलेखक (गट-क) सांस्थचेा ििै ांहिि पत्रव्यर्िार साांभाळण ेसांस्थचेी प्रकािि,े ग्रांथालय इत्यािींहर्षयक 



काम,े तसचे प्रिासिहर्षयक काम ेयामध्य ेप्रिासकीय अहिकाऱ्यास मित करण.े 
१३. रोखपाल (गट-क) सांस्थचेा रोख आहथ वक व्यर्िार साांभाळण,े लेखाहर्षयक काम े करण े र् लेखा 

अहिकाऱ्यास कामात मित करण.े 
 

  



प्रपत्र – ३ 

मा.अ.अ. २००५ कलम ४(१) (ख) (तीि) 

 

हिण वय घणे्याच ेप्रहक्रयते अिसुरण्यात यणेारी काय वपध्िती तसचे पय वर्के्षण आहण उत्तरिाहयत्व प्रणाली - 

 

सांस्थचे े कामकाज हतच्या हियामक मांडळाच्या सल्ल्यािसुार चालत.े सांस्थचे े काय वक्रम / 
उपक्रम / प्रकल्प याांच े अग्रक्रम ठरहर्ण्यासाठी हियामक मांडळाच्या सल्ल्यािसुार प्रकल्प सहमती 
स्थाहपत करण्यात यते े तसचे सांस्थचे्या आहथ वक बाबी हर्चारात घणे्यासाठी हियामक मांडळाच्या 
सिस्ाांमििू हर्त्त सहमती स्थाहपत करण्यात यते.े सांस्थचे ेआहथ वक प्रिासकीय र् कायििेीर हियोजि 
आहण व्यर्स्थापि करण्यासाठी तसचे सांस्थचे्या हर्हर्ि प्रकल्पाांच्या अांमलबजार्णीच्या कामार्र 
िखेरेख ठेर्ण्यासाठी हियामक मांडळाच े सिस् अांतभू वत असलेली एक काय वकारी सहमती िमेण्यात 
यते.े सांस्थचे्या हर्हर्ि काया वसाठी या काय वकारी सहमतीची मांजरुी आर्श्यक असत.े 

 

  



प्रपत्र – ४ 

मा.अ.अ. २००५ कलम ४(१) (ख) (चार) 

 

स्वतःची काय ेपार पाडण्यासाठी प्राहिकरणाकडूि ठरहर्ण्यात आलेली मािके - 

सांस्थचे ेकामकाज सांस्थचे्या घटितेील उहद्दष्ट ेर् ध्यये िोरण हसद्ध करण्याच्या ितेिू ेकरण्यात 
यते.े यामध्य े मराठी भाषचेा प्रसार र् हर्कास िोण्याकहरता आर्श्यक असलेल्या सर्व कामकाजाच े
समार्िेि परांत,ु सांस्थचे्या कामकाजात भाषाहर्षयक र् सांिोििपर कामाचा समार्िे असल्याि े
कामकाजाबाबत कोणतीिी मािके सांस्थचे्या स्तरार्र हिहित करण्यात आलेले िािी. 

 

  



प्रपत्र - ५ 

मा.अ.अ. २००५ कलम ४(१) (ख) (पाच) 

र्ापरण्यात यणेार ेहियम, हर्हियम, सचूिा, हियमपहुस्तका आहण अहभलेख 

सांस्थचे्या ििै ांहिि कामकाजामध्य े सांस्थचेी घटिा, सांस्थचे्या हियामक मांडळाच्या काय वकारी 
सहमतीच्या बठैकीत झालेले हिण वय िि वहर्णारे इहतर्तृ्त, मराठी भाषा हर्भागाकडूि र्गेर्गेळ्या 
हर्षयाबाबत प्राप्त िोणारे िासिहिण वय, पहरपत्रक, अध्याििे, िासकीय पत्रव्यर्िार याांचा र्ापर 
करण्यात यतेो. 

 

  



प्रपत्र – ६ 

मा.अ.अ.२००५४(१) (ख) (सिा) 

काया वलयाकड े असलेल्या हकां र्ा त्याच्या हियांत्रणाखाली असलेल्या िस्तऐर्जाांच्या प्रर्गा वच े हर्र्रण 
सांस्थचे्या ििैहिि कामकाजामध्य ेकामकाजाच्या र्ाटपािसुार खालील अहभलेख ठेर्ण्यात यतेात. 

१. प्रकल्प कक्ष प्रकल्पहर्षयक िस्त्या र् त्यासांबांिीच ेअहभलेख, 

२. प्रकल्प कक्ष प्रकल्पहर्षयक िस्त्या र् त्यासांबांिीच ेअहभलेख. 

३. प्रकल्प कक्ष प्रकल्पहर्षयक िस्त्या र् त्यासांबांिीच ेअहभलेख, सांस्थचे ेसांिभ व ग्रांथालय. 

४. आस्थापिा - आस्थापिाहर्षयक िस्त्या, आर्क-जार्क िोंिर्िी, मध्यर्ती प्रकरण िोंिर्िी, 

इत्यािी. 

५. लेखा िाखा रोख िोंिर्िी, र्तेि र्िी, र्ाहष वक योजिा िस्ती, अििुाि िस्ती, काय वक्रम अांिाजपत्रक 

िस्ती, अांतग वत लेखा पहरक्षण िस्ती, माहसक खच व अिर्ाल िस्ती, इत्यािी. 

 

  



प्रपत्र- ७ 

मा.अ.अ. २००५ कलम ४ (१) (ख) (सात) 

आपले िोरण तयार करण्याच्या हकां र्ा त्याची अांमलबजार्णी करण्याच्या सांबांिात, लोकाांिी 
हर्चार हर्हिमय करण्यासाठी हकां र्ा लोकाांकडूि हिर्िेि े केली जाण्यासाठी अहस्तत्वात असलेल्या 
कोणत्यािी व्यर्स्थचेा तपहिल – 

सांस्थचेी ध्ययेिोरण ेर् प्रकल्पहर्षयक माहिती सांस्थचे्या सांकेतस्थळार्र प्रहसद्ध करण्यात यते.े 
याबाबत सर्वसामान्य जितचेी मत े र् हिर्िेि े पत्राद्वारे अथर्ा ई-मले द्वारे प्राप्त व्हार्ीत यासाठी 
सांस्थचेा पत्रव्यर्िाराचा पत्ता, दूरध्विी र् ई-मले सांस्थचे्या सांकेतस्थळार्र प्रहसद्ध करण्यात आलेला 
आि.े 

 

  



प्रपत्र - ८ 

मा.अ.अ. २००५ कलम ४ (१) (ख) (आठ) 

आपला एक भाग म्हणिू हकां र्ा सल्ला िणे्याच्या प्रयोजिासाठी म्हणिू घहटत केलेल्या िोि 
हकां र्ा अहिक व्यक्तींच्या हमळूि बिलेल्या मांडळाांच,े पहरषिाांच,े सहमत्याांच े आहण अन्य बठैकी 
लोकाांसाठी खलु्या आिते हकां र्ा कस े अिा बठैकीची काय वर्तृ्त े जितलेा पिार्यास हमळण्याजोगी 
आिते हकां र्ा कस ेयाबाबतच ेहर्र्रण 

सांस्थचे ेकामकाज हियामक मांडळ, काय वकारी सहमती, प्रकल्प हर्त्त सहमती याांच्या मान्यतिे ेर् 
सांस्थचे्या घटििेसुार चालत.े यामध्य ेसर्वसामान्य जितसे थटे सिभाग िािी. तथाहप, या बठैकीची 
इहतर्तृ्त ेजितसे पािार्यास हमळण्याची व्यर्स्था उपलब्ध आि.े 

 

 

 

 

 

 

  



प्रपत्र - ९ 

मा.अ.अ. २००५ ४ (१) (ख) (िऊ) 

हियामक मांडळातील पिहसद्ध िासकीय सिस् पढुीलप्रमाण े

मखु्यमांत्री, अध्यक्ष  

मांत्री मराठी भाषा, उपाध्यक्ष  

मखु्य सहचर्, सामान्य प्रिासि हर्भाग, पिहसद्ध सिस्  

अपर सहचर् / प्रिाि सहचर् / सहचर्, मराठी भाषा हर्भाग, पिहसद्ध सिस्  

अपर सहचर् / प्रिाि सहचर् / सहचर्, िालेय हिक्षण हर्भाग, पिहसद्ध सिस्  

अपर सहचर् / प्रिाि सहचर् / सहचर्, माहिती तांत्रज्ञाि हर्भाग, पिहसद्ध सिस्  

सांचालक, आहिर्ासी सांिोिि र् प्रहिक्षण सांस्था, पिहसद्ध सिस्  

अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य सांसृ्कती मांडळ, म ुांबई, पिहसद्ध सिस्  

अध्यक्ष मिाराष्ट्र राज्य मराठी हर्श्वकोि हिहम वती मांडळ, पिहसद्ध सिस्  

सांचालक, भाषा सांचालिालय, पिहसद्ध सिस् 

 

 

 

 



प्रपत्र - ९ 

मा.अ.अ. २००५ ४ (१) (ख) (िऊ) 

मराठी भाषा हर्भागाच्या िा.हि. रामहर्.२०२०/प्र.क्र.७/भाषा-३ हि. ३ िोव्हद्बर, २०२१ 
अन्वय े सांस्थचे्या हियामक मांडळात खालील तज्ज्ञ व्यक्तींचा अिासकीय सिस् म्हणिू समार्िे 
करण्यात आला आि.े 
श्रीमती उषा ताांब े  अध्यक्ष, अहखल भारतीय मराठी साहित्य मिामांडळ 
डॉ. हमहलांि मालि े भाषा हर्ज्ञाि क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
श्री.र्सांत आबाजी डिाके मराठी साहित्यक्षते्रातील लहलत लेखक 
डॉ. हसहसहलया काव्हा वलो मराठी साहित्यक्षते्रातील लहलत लेखक 
श्री. सिुाांत िाईक उद्योग क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
श्री. अच्यतु गोडबोले तांत्रज्ञाि क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
श्री. िा.िो.मिािोर कृहषहर्ज्ञाि क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
श्रीमती िोभा िाईक मिाराष्ट्राबािरेील मराठीच्या प्राध्यापकाांचा प्रहतहििी 
श्री.िरेांब कुलकणी हिक्षण क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
श्री.सांजय डिाळे प्रसार माध्यम प्रहतहििी 
श्री.अहर्िाि कोल्ह े मराठी साहित्य क्षते्रातील समीक्षक 
डॉ.प्रमोि मिुघाटे मिाराष्ट्रातील हर्द्यापीठाांच्या मराठी हर्भागाचा प्रहतिहििी 
श्री.सहुिल र्लेणकर मराठीच्या हर्कासाच े काम करणाऱ्या मिाराष्ट्रातील मराठी 

सांस्थाांचा प्रहतहििी 
डॉ.भालचांर न हिांि े मराठीच्या हर्कासाच े काम करणाऱ्या मिाराष्ट्राबािरेील मराठी 

सांस्थाांचा प्रहतहििी 



श्रीमती िहमता कीर मराठीच्या हर्कासाच े काम करणाऱ्या मिाराष्ट्रातील मराठी 
सांस्थाांचा प्रहतहििी 

डॉ.कल्याणी हिर्केर भाषा क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
डॉ.गणिे चांििहिर् े लोकसांसृ्कती क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
डॉ.गरुूिाथ पांडीत औषिहिमा वण क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
श्री.प्रिाांत हगरबाि े मिाराष्ट्रातील उद्योजक, व्यापार व्यर्स्थापक याांचा प्रहतहििी 
श्री.सिुिे भोसले रांगभमूी, प्रयोगकला र् हचत्रपट याांचा प्रहतहििी 
श्रीमांत हिर्ाजीराज ेभोसले बिृन्मिाराष्ट्र पहरषििे ेहियकु्त केलेला प्रहतहििी 
श्रीमती रेखा हिघ े जागहतक मराठी पहरषिचेा प्रहतहििी 
प्रा.िफाअत खाि रांगभमूी, प्रयोगिाळा र् हचत्रपट याांचा प्रहतहििी 
प्रा.रार्सािबे काळे भाषा हर्ज्ञाि क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
डॉ. सहति बडब े भाषा हर्ज्ञाि क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
डॉ. मिकुर र्ाकोड े लोकसांसृ्कती क्षते्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
श्री.िारायण कापोलकर मराठीच्या हर्कासाच े काम करणाऱ्या मिाराष्ट्राबािरेील मराठी 

सांस्थाांचा प्रहतहििी 
  

 

 

 

  



प्रपत्र – ९ 
मा.अ.अ.२००५ ४ (१) (ख) (िऊ) 

 
अ.क्र. अहिकारी / 

कमवचाऱ्याांच ेिार् 
पििाम 
 

र्ग व रुज ूहििाांक दूरध्विी 
क्रमाांक 

१. सांजय कृष्णाजी पाटील सांचालक १ १३.२.२०२० २२६३१३२५ 
२. श्री.िामाकाांत िरे्र े उपसांचालक 

(अहत.काय वभार) 
१ २८.२.२०२२ २२६३१३२५ 

३. हरक्त र्हरष्ठ सांिो. सिाय्यक १   
४. श्री. सिुान्त िरे्ळेकर कहिष्ठ सांिो. सिाय्यक १ १.११.२००८ २२६३१३२५ 
५. श्री. अहभिांिि मोर े प्रिासकीय अहिकारी १ ३१.३.२०२२ २२६३१३२५ 
६. श्री. हगरीि पतके काया वसि अहिकारी २ १.३.१९९६ २२६३१३२५ 
७. श्री. सिुील मोरे लेखा अहिकारी 

(अहत.काय वभार) 
२ २१.९.२०२० २२६३१३२५ 

८. श्रीम. ििेा मोिोड लघलेुखक ३ ८.६.१९९४ २२६३१३२५ 
९. श्री. भास्कर बाजड सिाय्यक ३ ४.२.१९९४ २२६३१३२५ 
१०. श्रीम. कािांबरी भांडार े सिाय्यक ३ ३१.१०.२००८ २२६३१३२५ 
११. हरक्त सिाय्यक ३   
१२. श्री. सरुद्र न र्द्गलेुकर रोखपाल ३ २५.११.१९९४ २२६३१३२५ 
१३. श्रीम. मिरुा गणपलेु हलहपक-टांकलेखक ३ २४.१०.२००८ २२६३१३२५ 
१४. श्रीम. िक्षता गायकर्ाड हलहपक-टांकलेखक ३ १३.३.२००९ २२६३१३२५ 
१५. श्री. मांगिे खािहर्लकर र्ािि चालक ३ २१.२.१९९४ २२६३१३२५ 
१६. श्री. राज ूकोलाटकर हिपाई ४ ५.३.१९९४ २२६३१३२५ 

 



प्रपत्र – १० 

मा.अ.अ. २००५ ४(१) (ख) (ििा) 
 

अहिकारी/कमवचारी याांिा राज्य मराठी हर्कास सांस्था, म ुांबई हमळत असलेले र्तेि र् भत्त े– म े२०२२ 
पयतं 
अ.क्र. अहिकारी / कमवचाऱ्याांच े

िार् 
पििाम र्तेि 

 
१. सांजय कृष्णाजी पाटील सांचालक १७०४९८ 
२. हरक्त उपसांचालक -- 
३. हरक्त र्हरष्ठ सांिो. सिाय्यक -- 
४. श्री. सिुान्त िरे्ळेकर कहिष्ठ सांिो. सिाय्यक १२६७८२ 
५. श्री. अहभिांिि मोर े प्रिासकीय अहिकारी १४५३७२ 
६. श्री. हगरीि पतके काया वसि अहिकारी ११४१२८ 
७. श्री. सिुील मोरे लेखा अहिकारी 

(अहत.काय वभार) 
-- 

८. श्रीम. ििेा मोिोड लघलेुखक १२२१८६ 
९. श्री. भास्कर बाजड सिाय्यक ११२३९० 
१०. श्रीम. कािांबरी भांडार े सिाय्यक ८७०१० 
११. हरक्त सिाय्यक -- 
१२. श्री. सरुद्र न र्द्गलेुकर रोखपाल ६९१४८ 
१३. श्रीम. मिरुा गणपलेु हलहपक-टांकलेखक ५२४९१ 
१४. श्रीम. िक्षता गायकर्ाड हलहपक-टांकलेखक ४१९७९ 
१५. श्री. मांगिे खािहर्लकर र्ािि चालक ६५३३९ 
१६. श्री. राज ूकोलाटकर हिपाई ५३१७३ 



प्रपत्र- ११ 

 
सि २०२०-२०२१ या हर्त्तीय र्षा वत प्राप्त अििुाि र् खच व याबाबतची माहिती 

अ.क्र. खचा वची बाब प्राप्त अििुाि ऑक्टोबर २०१५ अखरे झालेला 
प्रत्यक्ष खच व 

१. ०१ - र्तेि १,६३,२३,६०० १,६३,२३,६०० 
२. काया वलयीि खच व ५,९४,४०० ५,९४,४०० 
३. योजिाांतग वत १,८०,००,००० १,८०,००,००० 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



प्रपत्र - १२ 
मा.अ.अ. २००५ कलम ४ (१) (ख) (बारा) 

 
अथ वसिाय्य काय वक्रमाच्या अांमलबजार्णीची रीत तसचे र्ाटप केलेल्या रकमा आहण अिा 

काय वक्रमाांच्या योजिसेाठी लाभार्थ्ांचा तपहिल - 
 

लाग ूिािी. 
 
 
 
 
 

  



 
प्रपत्र- १३ 

मा.अ.अ. २००५ कलम ४(१)(ख) (तरेा) 
 

या व्यक्तींिा सर्लती, परर्ाि ेहकां र्ा प्राहिकारपत्र ेहिलेली आिते अिा व्यक्तींचा तपहिल 
 

               लाग ूिािी. 
  



प्रपत्र- १४ 
मा.अ.अ. २००५ कलम ४ (१) (ख) (चौिा) 

 
 इलेक्ट्ट्रॉहिक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या हकां र्ा त्याच्याकड े असलेल्या माहिती 
सांबांिातील तपहिल - 

 
१)  माहितीचा अहिकार अहिहियम, २००५ च्या ४ (१) (ख) अन्वय े प्रत्यके सार् वजहिक 

प्राहिकरणाि े प्रहसध्ि करार्याची माहिती सांस्थचे्या स्तरार्र उपलब्ध आि.े तसचे सिर 
माहिती सांस्थचे्या सांकेतस्थळार्र प्रहसध्ि करण्यात आली आि.े सांस्थचेी ग्रांथसांपिा ई-बकु 
स्वरुपात सांस्थचे्या सांकेतस्थळार्र सर्व जितसेाठी हिःिलु्क स्वरुपात उपलब्ध आि.े 
 
सांकेतस्थळ :- https://rmvs.marathi.gov.in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rmvs.marathi.gov.in/


 
प्रपत्र- १५ 

मा.अ.अ. २००५ कलम ४(१)(ख) (प ांिरा) 
 
माहिती हमळहर्ण्यासाठी िागहरकाांिा उपलब्ध असणा-या सहुर्िाांचा तपहिल तसचे 

सार् वजहिक र्ापरासाठी चालहर्ण्यात यते असलेल्या ग्रांथालयाच्या हकां र्ा र्ाचिालयाच्या 
कामकाजाच्या र्ळेेचा तपहिल 

 
१) सांस्थचे्या काया वलयातील उपलब्ध कागिपत्र,े अहभलेख तपासणी सांिभा वत अज व केल्यास 
 काया वलयीि र्ळेेत (सकाळी ९.४५ त े६.१५ ) कागिपत्र ेअर्लोकिास उपलब्ध करूि िणे्यात 

यतेात. 
२) सांस्थचे्या काया वलयात मराठी भाषाहर्षयक अभ्यासासाठी ग्रांथालय, र्ाचिालयाची सहुर्िा 

मया वहित स्वरुपात उपलब्ध आिते. 
३) काया वलयात सचूिा फलकार्र र्ळेोर्ळेी माहिती प्रहसद्ध केली जात.े 

 
  



प्रपत्र – १६ 
 

अ.क्र. सिायक माहिती अहिकारी माहिती अहिकारी प्रथम अहपलीय अहिकारी 
१. श्री. हगरीि पतके, काया वसि 

अहिकारी 
श्री.अहभिांिि मोरे, 
प्रिासकीय अहिकारी 

सांजय कृष्णाजी पाटील, 
सांचालक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



प्रपत्र १७ 
मा.अ.अ. २००५ कलम ४ (१) (ख) (सतरा) 

 
 
हर्हित करण्यात यईेल अिी इतर माहिती प्रहसद्ध करील आहण त्याि ांतर िरर्षी ती प्रकािि ेअद्ययार्त 
करील 
 
 सांस्थचेी https://rmvs.marathi.gov.in  सांकेतस्थळार्रील माहिती 
हियतकालार्िीत अद्ययार्त करण्यात यईेल. 

 
 
 
 
 

https://rmvs.marathi.gov.in/

