महाराष्�  राज् य ास ंस्कृि तक धोर ण, 20

अंतगर्त राज्याल िजल्हयाच्या िठकाण
�ंथोत्स-2013 चे आयोजन करणेबाबत.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः रासांधो-1013/�.�.167/2013/भाषा-3,
मादाम कामा मागर, हु तात्मा राजगु� चौ,
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

वाचा :-

तारीख : 20 नोव्ह ें, 2013.
1) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्य �.योजन-1011/�.�.76/2011/भाषा-3, िदनांक 20.12.2011,

2) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्य �.पूरक1011/�.�.66/2011/भाषा-3, िदनांक 23.12.2011,

3) नगर िवकास िवभाग, शासन पिरप�क �.संकीणर-2009/अनौसं-48/�.�.154/निव-20, िदनांक 27.02.2012,

4) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्य �.रासांधो1012/�.�.90/2012/भाषा-3, िदनांक 26.11.2012.

�स्तावन :-

�ामीण व शहरी भागातील लोकाम
ं धील, वाचन संस्कृतीमध्ये वाढ व्हावी या हेतुने राज्य शासना

�ंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. �ंथ�ेमींना एकाच िठकाणी िविवध �ंथ / सािहत्य व वाड्.मय ि
पुस्तके उपलब्ध व्हावी, तसेच �काशक आिण �ंथ िव�ेता यांना  िव�ीसाठी एकाच िठकाणी आवश्यक
ती सुिवधा उपलब्ध व्हावी, हा �ंथमहोत्सव आयोजनामागील उ� ेश आहे. याकरीता शासन पातळीवर

�यत्नांचा भाग म्हणून �ितवष � �ंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात ये ते. त्यासाठी  शासनाच्या मराठी
भाषा िवभागाच्या अिधपत्याखालील महारा राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळाच्यावतीने �ंथो
जोपासना अिभयान अंतगर्त “�ंथोत्स-2013” हा उप�म राज्यातील िजल्हयांच्या िठकाणी राबिवण्य

बाब शासनाच्या िवचाराधीन होती
शासन िनणर् :-

महाराष्�  राज् य ास ंस्कृि तक ध-2010  अंतगर्त “�ंथोत्स-2013” हा उप�म राज्यातील

िजल्हयांच्या िठकाणी महाराष्� शासनाच्या, मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालयाच्या 33 िजल्हा

अिधकारी  (मुंबई व  बृहन्मुंबई वगळून) तसेच उपसंचालक, महाराष्� पिरचय  कें�, नवी िद�ी व पण

(गोवा) यांच्यामाफर्माहे िडसेंबर, 2013 त माहे  फे�ुवारी, 2014 या कालावधीत राबिवण्यात येईल. सदर
उप�म राबिवण्यासाठी सन 201-14 या आ�थक वष�त शासनाने �पये 35.00 लक्ष एवढी तरतूद केलेल

आहे. सदर िनधी सिचव,  महाराष्�  राज् य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहिरत व िवत
करण्यास या शासन िणर्याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत 
2.

सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यान
ं ी सदर िनधी संबंिधत िजल्हयाचे

िजल्हा मािहती अिधकारी यांना व उपसंचाल,  महाराष्�  पिरचय के,  नवी िद�ी  आिण उपसंचालक, 
महाराष्� पिरचय के, पणजी (गोवा) यांना �त्येकी �पये1.00 लक्ष (�पये एक लक्ष मा�) या�माणे िवत
करावा.
3.

यासाठी सिचव,  महाराष्�  राज् य सािहत्य आिण संस्कृती ,  मुंबई यान
ं ा आहरण व संिवतरण 

अिधकारी म्हणून

घोिषत करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी �ािधकृत केल त्यांच्य

शासन िनणर् �मांकः रासांधो-1013/�.�.167/2013/भाषा-3,

अिधपत्याखालील दुय्यम अिधकाऱ्यास यासंबंधीच्या देयक ावर स्वाक्षरी करण्यास या आदेशाव्दारे
करण्यात येत आहे
4.

“�ंथोत्स-2013” च्या आयोजनाच्या खच�चा सवर् तपशील सिधत िजल्हयाच्या िजल्हा मािह

अिधकाऱ्यांकडून सदरहू �ंथोत्स व झालनंतर एक  मिहन्याच्या कालावधीत सिचव, महाराष्� रा
सािहत्य आिण संस् कृती मंडळ, मुंबई यांनी �ाप्त क�न घ्यावा व सदर तपशील शासनास सादर कर

5.

या ि�त्यथर् होणारा खचर्  2013-14 या िव�ीय वष�त,  मागणी  �मांक झेडएफ  02  - 2205 -

कला व संस्कृती 02) (02) - राज्य सािहत्य व संस्कृती मंड2205 3214) - 31 सहायक  अनुदाने
(वेतनेतर) (योजनांतगर्त) या लेखािशष�खाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातूनगिवण्यात यावा

6.

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच्www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्

करण्यात आला असू, त्याचा संकेताक 201311201047469433 असा आहे . हा आदे श िडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य.

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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( लिलता िश. दे ठे )

�त,

उप सिचव, महाराष्� शास

1.

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

3.

अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

2.

4.

5.

6.

महालेखापाल, महाराष्-2 (लेखापरीक् / लेखा व अनुज्ञेय), नागपूर,
िनवासी लेखा परीक् अिधकारी, मुंबई,

सिचव, मराठी भाषा िवभाग यांचे स्वीय सहाय, मं�ालय, मुंबई,
महासंचालक, मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय, मुंबई

7.

अध्य / सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

9.

सवर् िजल्हा मािहती अिधकारी, मािह व जनसंपकर् महासंचालनालय

8.

संचालक / उपसंचालक, मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय, मुंबई (10�ती)

10.

उप संचालक, महाराष्� पिरचय कें�, नवी िद�

12.

िव� िवभाग / व्य-4, मं�ालय, मुंबई,

11.

13.

14.

उप संचालक, महाराष्� पिरचय कें�, पणजी, गोव
अवर सिचव (अथर्संकल्प), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंब
संचालक, भाषा संचालनालय, बां�ा, मुंबई,

15.

सिचव, महाराष्� राज्य मराठी िव�कोश िन�मती मंडळ, मुंब

17.

सवर् काय�सने, मराठी भाषा िवभाग मं�ालय, मुंबई,

16.

18.

संचालक, राज्य मराठी िवकास संस्था, मुंब
भाषा-3 (िनवडनस्ती)
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