
महाराष्ट्र   राज्य   साांस्कृतिक  धोरण, 2010  
अांिर्गि   राज्यािील   तिल्हयाच्या  तिकाणी, 
ग्रांथोत्सव, 2014 च ेआयोिन करणेबाबि.  

 
महाराष्ट्र शासन 
मरािी भाषा तवभार् 

शासन तनणगय क्रमाांकः रासाांधो-1014/प्र.क्र.100/2014/भाषा-3, 
मादाम कामा मार्ग, मांत्रालय, 

म ांबई - 400 032 
िारीख:  18 तिसेंबर, 2014 

वाचा :  
1) मरािी भाषा तवभार्, शासन तनणगय क्र. योिना-1011/प्र.क्र.76/2011/भाषा 3, तद. 28 .11. 2011  

व  तद.20.12.2011, 
2) मरािी भाषा तवभार्, शासन तनणगय क्र.परूक 1011/प्र.क्र.66/2011/भाषा-3,  तद.23.12.2011, 
3) नर्र तवकास तवभार्, शासन तनणगय क्र.सांकीणग-2009/ अनौसां-48/ प्र.क्र.154/ नतव-20,                      

तद. 27.2. 2012. 
4) मरािी भाषा तवभार्, शासन तनणगय क्र.रासाांधो 1012/प्र.क्र.90/2012/भाषा-3, तद.26.12.2012, 
5) मरािी भाषा तवभार्, शासन तनणगय क्र.रासाांधो 1013/प्र.क्र.167/2013/भाषा-3, तद.20.11.2013, 

प्रस्िावना : 
ग्रामीण  व  शहरी  भार्ािील लोकाांमधील, वाचन सांस्कृिीमध्ये  वाढ व्हावी या हेि ने राज्य 

शासनािरे्फ  ग्रांथोत्सवाचे  आयोिन  करण्याि  येिे. ग्रांथपे्रमींना  एकाच  तिकाणी  तवतवध ग्रांथ प्राप्ि 
व्हाविे  यासािी िसेच  प्रकाशक  आतण ग्रांथ तवके्रिा  याांना   ग्रांथ   तवक्रीसािी एकाच तिकाणी  
आवश्यक िी स तवधा उपलब्ध व्हावी, हा ग्रांथमहोत्सव आयोिनाचा म ख्य उदे्दश आहे. याकरीिा शासन  
पािळीवरील  प्रयत्नाांचा भार् म्हणनू  प्रतिवषी ग्रांथोत्सवाचे  आयोिन  करण्याि  येिे. त्यासािी  राज् य 
शासनाच्या  मरािी  भाषा  तवभार्ाच्या  अतधपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी  
मांिळाच्या विीने  ग्रांथोत्सव  िोपासना अतभयान  अांिर्गि  “ग्रांथोत्सव-2014” हा उपक्रम  राज्यािील  
तिल्हयाांच्या  तिकाणी  राबतवण्याची  बाब  शासनाच्या  तवचाराधीन  होिी. 

शासन तनणगय :  
महाराष्ट्र राज्य साांस्कृतिक धोरण - 2010 अांिर्गि  “ग्रांथोत्सव-2014” हा उपक्रम राज्यािील 

तिल्हयाांच्या तिकाणी  (म ांबई व बृहनम ांबई वर्ळून)  महाराष्ट्र शासनाच्या, मातहिी व िनसांपकग   
महासांचालनालयाच्या  34  तिल्हा  मातहिी  अतधकारी  िसेच  उपसांचालक, महाराष्ट्र पतरचय  कें द्र,  
नवी तदल्ली  व  पणिी (र्ोवा)  याांच्यामार्फग ि  माहे  तिसेंबर, 2014   िे  माहे  रे्फब्र वारी, 2015  या  
कालावधीि   राबतवण्याि   येईल.   सदर  उपक्रम  राबतवण्यासािी   सन   2014-15    या आर्थथक  
वषाि   मांिूर करण्याि  आलेला  तनधी  सतचव, महाराष्ट्र  राज्य  सातहत्य  आतण  सांस्कृिी  मांिळ,    
म ांबई  याांनी   आहतरि  व  तवितरि   करण्यास  या  शासन  तनणगयाद्वारे  मानयिा  देण्याि  येि  आहे. 
 
2. राज्यािील  सवग  तिल्हयाच्या तिकाणी  "ग्रांथोत्सव"  हा  उपक्रम  राबतवण्यासािी  सवग  तिल्हा 
ग्रांथालय   अतधका-याांनी   तिल्हा   मातहिी   अतधका-याांना  सहकायग  कराव.े 
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3. सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, म ांबई याांनी सदर तनधी सांबांतधि 
तिल्हयाचे  तिल्हा  मातहिी  अतधकारी  याांना  व  उपसांचालक, महाराष्ट्र  पतरचय  कें द्र, नवी तदल्ली 
आतण   उपसांचालक,  महाराष्ट्र  पतरचय  कें द्र,  पणिी, र्ोवा   याांना  प्रत्येकी रुपये 1.50 लक्ष (रुपय े
एक लक्ष पन्नास हिार र्फक्ि )  याप्रमाणे  तवितरि  करावा. 

 
4. यासािी   सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, म ांबई याांना आहरण व 
सांतविरण  अतधकारी  म्हणनू  घोतषि  करण्याि  येि असून, त्याांना अथवा त्याांनी प्रातधकृि केलेल्या 
त्याांच्या अतधपत्याखालील द य्यम अतधकाऱ्यास यासांबांधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास या 
आदेशाव्दारे  प्रातधकृि  करण्याि  येि  आहे.  
 

5. “ग्रांथोत्सव-2014” च्या आयोिनाच्या खचाचा सवग िपशील सांबांधीि तिल्हयाच्या तिल्हा 
मातहिी  अतधकाऱ्याांकिून  सदरहू  ग्रांथोत्सव  झाल्यानांिर  एक मतहनयाच्या कालावधीि  सतचव, 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, म ांबई याांनी प्राप्ि करुन घ्यावा व सदर िपशील  
शासनास सादर करावा. 

 

6. या  तप्रत्यथग  होणारा  खचग सन 2014-15 या तवत्तीय वषाि, मार्णी  क्रमाांक  झेिएर्फ 02 - 
2205 - कला  व  सांस्कृिी  (02)  (02)  -  राज्य  सातहत्य  व  सांस्कृिी  मांिळ (2205 3214) - 31 
सहायक   अन दाने  (विेनेिर)  (योिनाांिर्गि) या लेखातशषाखाली मांिूर करण्याि आलेल्या 
अन दानािून भार्तवण्याि यावा. 
 

7. सदर  शासन  तनणगय महाराष्ट्र    शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या    सांकेिस्थळावर 
उपलब्ध   करण्याि    आला    असून   त्याचा   सांकेिाक 201412181158578633 असा आहे.     हा    
आदेश तििीटल    स्वाक्षरीने    साक्षाांतकि   करुन    काढण्याि   येि   आहे.  

महाराष्ट्राचे  राज्यपाल  याांच्या  आदेशान सार  व  नावाने.  

 (धा.र.चचदरकर) 
 अवर सतचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रि, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अन ज्ञयेिा), म ांबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अन ज्ञयेिा), नार्पूर, 
3. अतधदान व लेखा अतधकारी, म ांबई, 
4. तनवासी लेखा परीक्षा अतधकारी, म ांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. प्रधान सतचव, उच्च व िांत्र तशक्षण तवभार् याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, म ांबई  
6. सतचव, मरािी भाषा तवभार् याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, म ांबई, 
7. महासांचालक, मातहिी व िनसांपकग  महासांचालनालय, म ांबई, 
8. महासांचालक, ग्रांथालय सांचालनालय,  
9. अध्यक्ष / सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, म ांबई, 
10. सांचालक / उपसांचालक, मातहिी व िनसांपकग  महासांचालनालय, म ांबई (10प्रिी), 
11. सांचालक / उपसांचालक, ग्रांथालय सांचालनालय,  
12. सांचालक, भाषा सांचालनालय, बाांद्रा, म ांबई, 
13. सांचालक राज्य मरािी तवकास सांस्था, म ांबई, 
14. उप सांचालक, महाराष्ट्र पतरचय कें द्र, नवी तदल्ली, 
15. उप सांचालक, महाराष्ट्र पतरचय कें द्र, पणिी, र्ोवा, 
16. सवग तिल्हा मातहिी अतधकारी, मातहिी व िनसांपकग  महासांचालनालय, 
17. सवग तिल्हा ग्रांथालय अतधकारी , ग्रांथालय सांचालनालय, 
18. सतचव, महाराष्ट्र राज्य मरािी तवश्वकोश तनर्थमिी मांिळ, म ांबई, 
19. तवत्त तवभार् / व्यय-4, मांत्रालय, म ांबई, 
20. अवर सतचव (अथगसांकल्प), मरािी भाषा तवभार्, मांत्रालय, म ांबई, 
21. सवग कायासने, मरािी भाषा तवभार्, मांत्रालय, म ांबई, 
22.भाषा-3 (तनविनस्िी). 
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