
सािहत् िन�मतीमध य् मोलाचय का र् 
करणाऱ्ा �काशन संस य्स �ी.प.ुभागवत 
पुरसकार 2013 जाहीर करण्ाााात.  

 
महाराष् शासन 
मराठी भाषा िवभाग 

शासन िनणर् �मांकः �ीपुभा-1013/�.�.183/2013/भाषा-3, 
मादाम कामा मागर, हुतातमा राजगुु चचक, 

मं�ाल्, मुंाई - 400 032. 
तारीख:  २६ फय �ुवारी, 2014. 

 

वाचा :-  
1) प र््न व सासंक्ितक का र् िवभाग, शासन िनणर् शुधदीप�क, �माकं-�ीपुभा-
2011/ �.�.196/सा.ंका.3, िदनाकं 30 जुलै, 2011. 

2) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्, �माकं- �ीपुभा-1013/�.�.148/ 
2013/भाषा-3, िदनाकं 31 िडसेार, 2013. 
 

�सतावना :- 
सािहत् िन�मती  य�ात ल णी् कामिगरी करणाऱ्ा ातक्ष् �काशन संस य्स, मराठी 

�काशन व्वसा्ात मोलाचय का र् करणारय �ी.प.ुभागवत ्ांा्ा नांवय परुसकार दयरन 
गचरिवण्ाचा िनणर् संदभर �.1 य््ील शासन िनणर्ायव य् ययण्ात यला आसान, ्ा परुसकाराचय 
सवुप ु.3,00,000/-(ुप य् तीन ल  फ तक मानिचयह व मानप� आसय यहय. 

 

सािहत् िन�मती  य�ात भरीव व ल णी् कामिगरी करणाऱ्ा �काशन संस य्स सन 
2013 ्ा वष�चा �ी.प.ुभागवत परुसकार  जाहीर  करण्ाची  ााा शासनाा्ा िवचारााीन होती. 

 

शासन िनणर् :-  
मराठी सािहत् िन�मतीमध य् ल णी् व ा यखनी् का र् करणाऱ्ा �काशन संस य्स 

�ी.प.ुभागवत ्ांचय नांवय परुसकार �दान करण्ाकरीता संदभर �.2 ा्ा शासन िनणर्ायव य्  
गठीत करण्ात यलये्ा सिमतीा्ा िनणर्ानुसार सन 2013 ्ा वष�चा �ी.प.ुभागवत 
परुसकार "राजहंस �काशन, पणुय" ्ा संस य्स जाहीर करण्ात य्त यहय. 

 

2.        ्ा ि�त् र् होणारा खचर मागणी �मांक - झयडएफ-02, 2205, कला व संसक्ती 00 102 
कला व संसक्ती �चालन 01 (्ोजनयतर ्ोजनाक (01) (03) - ा�म पसुतकांना ा�यजन - (2205 
3199क - 50 इतर खचर (्ोजनयतरक ्ा लयखाशीष�खाली सन 2013-14 ्ा िव�ी् वष�त मंजार 
होणाऱ्ा आनुदानातान भागिवण्ात ्ावा. 

क्.मा.प. 
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3. �सतुत �करणी होणाऱ्ा खच�साठी सिचव, महाराष् राा् सािहत् यिण संसक्ती 
मंडळ, मुंाई ्ांना यहरण व संिवतरण आिाकारी व िन्ं�क आिाकारी महणान योिषत करण्ात 
य्त यहय. तसयच त्ांना आ्वा त्ांनी �ािाक्त कय लये्ा दु ्म आिाकाऱ्ास ्ा संाांीा्ा 
दय्कावर सवा री करण्ासही ्ा यदयशावदारय �ािाक्त करण्ात य्त यहय. 

 
4. सदर शासन िनणर् महाराष् शासनाा्ा www.maharashtra.gov.in ्ा 
संकय तस्ळावर ापलला करण्ात यला आसान त्ाचा संकय ताक 201402261452034633 
आसा यहय. हा यदयश िडजी्ल सवा रीनय सा ांिकत कुन का�ण्ात य्त यहय.  

 
महाराष्ाचय राा्पाल ्ाां्ा यदयशानुसार व नावानय.  
 
 
 
 
 
  ( लिलता िश. दयठय क  
 ाप सिचव, महाराष् शासन 

�ित, 
1. मा.मुख्मं�ी ्ांचय आपर मुख् सिचव, मं�ाल्, मंुाई, 
2. मा.ापमुख्मं�ी ्ांचय �ाान सिचव, मं�ाल्, मंुाई, 
3. मा.राा्मं�ी (मराठी भाषाक ्ांचय खाजगी सिचव, मं�ाल्, मंुाई, 
4. �ाांक, लोक य्ु त यिण ाप लोक य्ु त का्�ल्, मंुाई, 
5. सिचव, मराठी भाषा िवभाग, ्ांचय सवी् सहा्क, मं�ाल्, मंुाई, 
6. आध् , महाराष् राा् सािहत् यिण संसक्ती मंडळ, मंुाई 
7. आध् , आिखल भारती् मराठी सािहत् महामंडळ, पुणय, 
8. महालयखापाल, महाराष्-1 (लयखापरी ा / लयखा व आनुजय्ता), मंुाई, 
9. महालयखापाल, महाराष्-2 (लयखापरी ा / लयखा व आनुजय्ता), नागपार, 
10. आिादान व लयखा आिाकारी, मंुाई 
11. िनवासी लयखा परी ा आिाकारी, मंुाई 
12. िव� िवभाग (व््-4), मं�ाल्, मंुाई, 
13. सिचव, महाराष् राा् सािहत् व संसक्ती मंडळ, मंुाई 
14. सहसंचालक, लयखा व कोषागारय संगणक क , नवीन �शासन भवन, 5 वा मजला, मंुाई, 
15. आवर सिचव (आ र्सकंेप), मराठी भाषा िवभाग, मं�ाल्, मंुाई,   
16. भाषा - 3 (सं�हा र्). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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