सािहत्

िन�मतीमध्य

मोलाचे

कायर

करणाऱ्य �काशन संस्थे �ी.पु.भागवत
पुरस्का 2013 जाहीर करण्याबाब.
महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः �ीपुभा-1013/�.�.183/2013/भाषा-3,
मादाम कामा मागर, हु तात्मा राजगु� चौ,
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

तारीख: २६ फे�ुवारी, 2014.
वाचा :-

1) पयर्टन व सांस्कृितक कायर् िव, शासन िनणर्य शुध्दीप, �मांक-�ीपुभा2011/ �.�.196/सां.का.3, िदनांक 30 जुल,ै 2011.

2) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्, �मांक- �ीपुभा-1013/�.�.148/
2013/भाषा-3, िदनांक 31 िडसेंब, 2013.

�स्तावन :-

सािहत्य िन�मती क्षे�ात लक्षणीय कामिगरी करणाऱ्या उत्कृष्ट �काश, मराठी

�काशन व्यवसायात मोलाचे कायर् करणारे �ी.पु.भागवत यांच्या नांवे पुरस्कार द

गौरिवण्याचा िनणय संदभर् �.1 येथील शासन िनणर्यान्वये घेण्यात आला , या पुरस्काराचे
स्व�प �.,00,000/-(�पये तीन लक्ष फक्त) मानिचन्ह व मानप� असे 

सािहत्य िन�मती क्षे भरीव व लक्षणीय कामिगरी करणाऱ्या �काशन संस्थेस

2013 या वष�चा �ी.पु.भागवत पुरस्कार  जाहीर  करण्याची  बाब शासनाच्या िवचाराधीन हो
शासन िनणर् :-

मराठी सािहत्य िन�मतीमध्ये लक्षणीय व उ�ेखनीय कायर् करणाऱ्या �काशन स

�ी.पु.भागवत यांचे नांवे पुरस्कार �दान करण्याकरीता संदभर् �.2 च्यसन िनणर्यान्वये
गठीत करण्यात आलेल्या सिमतीच्या िनणर्यानु सार सन 2013 या वष �चा �ी.पु.भा
पुरस्कार"राजहं स �काशन, पुणे" या संस्थेस जाहीर करण्यात येत आह
2.

या ि�त्यथर् होणारा खचर् मागणी �मा- झेडएफ-02, 2205, कला व संस्कृती00 102

कला व संस्कृती �चालन01 (योजनेतर योजना) (01) (03) - उ�म पुस्तकांना उ�ेजन- (2205

3199) - 50 इतर खचर् (योजनेतर) या लेखाशीष�खाली सन 2013-14 या िव�ीय वष�त मंजूर
होणाऱ्या अनुदानातून भागिवण्यात याव

कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः �ीपुभा-1013/�.�.183/2013/भाषा-3

3.

�स्तुत �करणी होणाऱ्या खच�साठी सि, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्क

मंडळ, मुंबई यांना आहरण व संिवतरण अिधकारी व िनयं�क अिधकारी म्हणून घोिषत करण्या

येत आहे . तसेच त्यांना अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्या दुय्यम अिधकाऱ ्या स या संबंध
देयकावर स्वाक्षरी करण्यासही या आदेशाव्दारे �ािधकृत करण्यात य े

4.

सदर

शासन

िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201402261452034633
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. मा.मुख्यमं� यांचे अपर मुख् सिचव, मं�ालय, मुंबई,
2. मा.उपमुख्यमं� यांचे �धान सिचव, मं�ालय, मुंबई,

3. मा.राज्यमं� (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सिचव, मं�ालय, मुंबई,

4. �बंधक, लोक आयुक् आिण उप लोक आयुक् काय�लय, मुंबई,

5. सिचव, मराठी भाषा िवभाग, यांचे स्वीय सहायक मं�ालय, मुंबई,
6. अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई

7. अध्य, अिखल भारतीय मराठी सािहत् महामंडळ, पुणे,

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

9. महालेखापाल, महाराष्-2 (लेखापरीक् / लेखा व अनुज्ञेय), नागपर
ू ,
10. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई

11. िनवासी लख
े ा परीक् अिधकारी, मुंबई

12. िव� िवभाग (व्य-4), मं�ालय, मुंबई,

13. सिचव, महाराष् राज् सािहत् व संस्कृत मंडळ, मुंबई

14. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक, नवीन �शासन भवन, 5 वा मजला, मुंबई,
15. अवर सिचव (अथर्संकल), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

16. भाषा - 3 (सं�हाथर).

पृ� 2 पैकी 2

