माजी

मुख्यमं�ी

स्व.वतराव

नाईक

याच
ं े

जन्मशताब्दी महोत्िनिम� “महानायक” हे

पुस्तक �काित करण्यास �शासकीय मान्यत
दे णेबाबत.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �माक
ं : शताब्द-1013/�.�.7/2013/भाषा-3,
हु तात्मा राजगु� चौ, मादाम कामा मागर,
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

वाचा :-

तारीख : 18 िडसेंबर, 2013
1) सामान्य �शासन िवभाग, शासन िनणर्य �. मुम-2012/174/�.�.294/29-अ,
िदनांक 2 नोव्हें, 2012,

2) सामान्य �शासन िवभाग, शासन िनणर्य �.मुम-2013/�.�.81-अ/29-अ,
िदनाक
ं 15 जून, 2013.

3) सामान् �शासन िवभाग, शासन िनणर्य .शताब्द-2013/�.�.318/29-अ,

�स्तावन :-

िदनांक 25 नोव्हेंबर2013.

सामान्य

�शासन िवभागाच्या िदनां 2 नोव्हें, 2012 च्या शासन िनणर्यान्वये मा

मुख्यमं�ी स्व.वसंतराव नाईक यांचे कृषी व संलग ्न क्षे�ाच्या िवकासामधील योगदान िव चारात

िदनाक
ं 1 जुलै, 2012 ते 30 जून, 2013 हे वषर् त्यांचे जन्मशताब्दी वषर् न महाराष्� शासनामाफर्
साजरे करण्याचा िनणर्य घेण्य ात आला आहे. सदर कायर्�माची �परेषा ठरिवण्यासाठी मा.मुख्
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सिमतीच्या 13 जून, 2013 रोजी आयोिजत

करण्यात आलेल्या  बैठकीमध्ये घेण्यात आले िनणर्यानुसार स्व.वसंतराव नाईक यांचे जीवनाव

आधािरत "महानायक" हे पुस्तक �कािशत क�, या पुस्तकाच्य 10,000 �ती िवतरीत करण्याच्य
�स्तावास �शासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या िवचाराधीन ह
शासन िनणर् :-

स्व.वसंतराव नाईक यांचे जीवनावर आधाित "महानायक" या पुस्तकाच्या �काशनाचे का

महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळामा फर्त �ी. मधुकर, मिनषा �काशन यांच्याकडे
सोपिवण्यात आले आहे. या शासन िनणर्यान्वये "महानायक" या पुस्तकामध्ये स्व.वसंतराव नाईक

िवधानसभेतील आिण महाराष्�ातील अत्यंत महत्वाच 10 भाषणे व मा.मुख्यमं�ी आिण मा.उपमुख्यमं�
यांच्या मुलाखती समािवष्ट क� न नवीन स्व�पात हे पुस्तक �कािशत करण्यास व सदर पुस्त
10,000 �ती िवतरीत करण्यासाठी पुढील अटी व शतच्या अधीन राहून �शासकीय मान्यता देण्यात य
आहे.

1) सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ यांनी �ी.मधुकर भावे, संपा
“महानायक” यांच्याबरोबर सामंजस्य करार कराव

कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः शताब्द-1013/�.�.7/2013/भाषा-3,

2) “महानायक” या पुस्तकाच्या �काशन समारंभाचे आयोज न नागपूर येथे आंतरराष्�
पातळीवरच्या कृिष �दशर्नात करण्यात येण असल्यामुळे, सदर पुस्तकाचे पुन:मु�
करण्यासाठी 1 मिहना इतकी कालमय�दा िनि�त करण्यात येत आह

3) सदर पुस्तकाचे

�काशन व �ती  िवतरणाकरीता मंडळाकडू खचर करण्या आलेल्य

रकमेचे िविनयोग �माणप� तात्का शासनास सादर करणे आवश्य आहे .

2.

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

अिधकारी म्हणून घोिषत करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्या दुय्यम अिधक
याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ािधकृत करण्यात ये

3.

सदर �कल्पावरहोणारा खचर, सामान्य �शासन िवभागाचे मुख्य लेखािश, " मागणी �माक
ं ए-4,

(द�मत) 2075-संकीणर-सवर्साधारण सेवा (योजनांतगर्, 800- इतर खचर, (00) (15) स्वग�य वसंतराव

नाईक जन्मशताब्दी महोत्स20750697)" या खाली 2013-2014 या िव�ीय वष�त उपलब्ध क�न
िदलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागिवण्यात याव
4.

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

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201312181050380133 असा आहे . हा आदे श िडजीटल

स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य .

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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( वृषाली व. सावंत )

�त,

1.

अवर सिचव, महाराष्� शास
मा.मुख्यमं�ी महोदयांचे अपर मुख्य सिचव, मं�ालय, मुंब

2.

मा.उपमुख्यमं�ी महोदयांचेसिचव, मं�ालय, मुंबई,

4.

मा.राज्यमं�ी (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायक, मं�ालय, मुंबई

3.

5.

मा.मं�ी (सामािजक न्या) यांचे स्वीय सहायक, मं�ालय, मुंबई,

अपर मुख्य सिचव (र.व.का.), सामान्य �शासन िवभाग यांचे स्वीय सहायक, मं�ालय, मुं

6.

सिचव (मराठी भाषा) याच
ं े स्वीय सहायक, मं�ालय, मुंबई

8.

अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

7.

9.

महालेखापाल, महाराष्�1/2 (लेखा पिरक्ष/ लेखा अनुज्ञेय), मुंबई,
िनवासी लेखा पिरक्षा अिधका, मुंबई,

10. अध्य, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,
11. सिचव, महाराष्� राज्य िहत्य आिण संस्कृती मं, मुंबई,

12. िनवड नस्त.
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