
साहहत्य हनर्ममतीमध्ये मोलाचे कायय करणाऱ्या 
प्रकाशन संस्थेस श्री.पु.भागवत पुरस्कार प्रदान 
करण्यासाठी हनवड सहमतीची पुनरयचना.  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाग 

शासन हनणयय क्रमाकंः श्रीपभुा-1014/प्र.क्र.113/2014/भाषा-3, 
 मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मंत्रालय, मंुबइ - 400 032. 
तारीख: 12 फेब्रवुारी, 2015. 

वाचा :-  
1) पययटन व सांस्कृहतक कायय हवभाग, शासन हनणयय क्र.मवाप-ू2007/प्र.क्र.359/ 

सां.का.3, हदनांक 15 माचय, 2007, 
2) पययटन व सांस्कृहतक कायय हवभाग, शासन हनणयय शुध्दीपत्रक क्र.श्रीपभुा-2011/ 

प्र.क्र.196/सां.का.4, हदनांक 30 जुलै, 2011, 
3) पययटन व सांस्कृहतक कायय हवभाग, शासन हनणयय क्र.परूक-2011/प्र.क्र.150/साकंा-

4, हदनांक 13 एहप्रल, 2012, 
4) मराठी भाषा हवभाग, शासन हनणयय क्र.रावाप-ु1012/प्र.क्र.103/2012/भाषा-3,             

हदनांक 31 ऑगस्ट, 2012, 
5) मराठी भाषा हवभाग, शासन शुध्ध्दपत्रक क्र.रावाप-ु1012/प्र.क्र.103/2012/भाषा-3, 

हदनांक 15 फेब्रवुारी, 2013, 
6) मराठी भाषा हवभाग, शासन हनणयय क्र.श्रीपभुा-1013/प्र.क्र.148/2013/भाषा-3,             

हदनांक 31 हडसेंबर, 2013. 
 

प्रस्तावना :- 
 

साहहत्य हनर्ममती क्षते्रात लक्षणीय कामहगरी करणाऱ्या ईत्कृष्ट्ट प्रकाशन संस्थेस, मराठी प्रकाशन 
व्यवसायात मोलाचे कायय करणारे श्री.पु.भागवत याचं्या नाव े पुरस्कार देउन गौरहवण्याचा हनणयय 
शासनाकडून घेण्यात अला ऄसून, या पुरस्काराच े स्वरुप रुपय े 3,00,000/- (रुपये तीन लक्ष मात्र) 
रोख, मानहचन्ह व मानपत्र ऄसे अहे. 

 
पययटन व सासं्कृहतक कायय हवभागाकडून राबहवण्यात येणारी ही योजना सन 2012-13 या 

वषापासून मराठी भाषा हवभागाकडे वगय करण्यात अली ऄसल्यामुळे, संदभाधीन क्र.4 व 6 च्या शासन 
हनणययान्वये हनवड सहमतीची पुनरयचना करण्यात अली ऄसून पुरस्कार हनवडीसाठी हनकष हनहित 
करण्यात अले अहेत. हदनाकं 31.10.2014 पासून महाराष्ट्र राज्यामध्ये नवीन मंत्रीमंडळ ऄध्स्तत्वात 
अले ऄसल्यामुळे श्री.पु.भागवत पुरस्कार हनवड सहमतीची पुनरयचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या हवचाराधीन होता. 

 
कृ.मा.प. 
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शासन हनणयय :-  
 
मराठी साहहत्य हनर्ममतीमध्ये मोलाचे कायय करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस “श्री.पु.भागवत पुरस्कार” 

प्रदान करण्याकरीता मा.मुख्यमंत्री महोदयाचं्या ऄध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे हनवड सहमतीची 
पुनरयचना करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. 

 

1. मा.मुख्यमंत्री                                                        -  ऄध्यक्ष 
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा)                                           -  सदस्य 
3. सहचव, मराठी भाषा हवभाग                                   -  सदस्य 
4. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ   -  सदस्य  
5. ऄध्यक्ष, ऄहखल भारतीय मराठी साहहत्य महामंडळ  -  सदस्य  
6. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ   - सदस्य सहचव 
 

2. सदर सहमतीचे सदस्य सहचव हे ऄहखल भारतीय मराठी साहहत्य महामंडळ व घटक 
संस्थाकंडून (ईदा. मराठवाडा, हवदभय, पहिम महाराष्ट्र आत्यादी) तसेच मराठी भाषा हवभागाच्या 
ऄहधपत्याखालील सवय कायालयाकंडून प्रकाशन संस्थाचं्या माहहतीसह या पुरस्कारासाठी हशफारशी 
मागवून, सहमतीपुढे हवचाराथय ठेवतील व सदर सहमती त्यामधून, पात्र प्रकाशन संस्थेची हनवड करील. 

 
3. श्री.पु.भागवत पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी साहहत्य हनर्ममती क्षते्रात गुणवत्तापूणय कामहगरी 
करणाऱ्या नामवतं प्रकाशन संस्थेची हनवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे हनकष हनहित करण्यात येत 
अहेत. 

1) प्रकाशन संस्था ही हकमान 20 वषे प्रकाशन व्यवसायात काययरत ऄसावी. 
2) पुस्तक प्रकाशन हवषयात हवहवधता ऄसावी. 
3) प्रकाशन संस्थेस एकदा श्री.पु.भागवत पुरस्कार प्रदान करण्यात अला ऄसेल, तर 

पुढील 5 वषे सदर संस्थेचा पुरस्कारासाठी हवचार करण्यात येउ नये. मात्र संस्थेचे 
कायय ऄहवरतपणे सुरु ऄसल्यास ऄशा प्रकाशन संस्थेचा 5 वषानंतर पुरस्कारासाठी 
हवचार करावा. 

4) ग्रामीण भागातील प्रकाशन संस्थानंा प्रोत्साहन देण्यासाठी ऄशा संस्थाचंा देखील 
पुरस्कारासाठी प्राधान्याने हवचार व्हावा. 

 
4. वरील मागयदशयक हनकषाचं्या अधारे, हनवड सहमतीने प्रकाशन संस्थेचे प्रकाशन क्षते्रातील 
योगदान व ऄहवरत कायय हवचारात घ्याव.े  
 
5. या हप्रत्यथय होणारा खचय मागणी क्रमाकं.झेडएफ-02, 2205, कला व संस्कृती (01) योजनेतर 
योजना (01) (03) - ईत्तम पुस्तकानंा ईत्तेजन - 50 आतर खचय (2205 3199) या लेखाशीषाखाली त्या 
त्या वषी मंजूर होणाऱ्या ऄनुदानातून भागहवण्यात यावा. 
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6. प्रस्तूत प्रकरणी होणाऱ्या खचासाठी सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ, मंुबइ 
यानंा अहरण व संहवतरण ऄहधकारी व हनयंत्रक ऄहधकारी म्हणनू घोहषत करण्यात येत अहे. तसेच 
त्यानंा ऄथवा त्यानंी प्राहधकृत केलले्या दुम यम ऄहधकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यासही या अदेशाव्दारे प्राहधकृत करण्यात येत अहे. 

  
सदर शासन हनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201502121755589733 ऄसा अहे. हा अदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 ( ऄपणा ऄ.गावडे ) 
 ईप सहचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा.मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य  सहचव, मंत्रालय, मंुबइ, 
2) मा.मंत्री (मराठी भाषा) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबइ, 
3) मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबइ, 
4) प्रबंधक, लोक अयुक्त अहण ईप लोक अयुक्त कायालय, मंुबइ, 
5) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञयेता), मंुबइ, 
6) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञयेता), नागपूर, 
7) ऄहधदान व लेखा ऄहधकारी, मंुबइ, 
8) हनवासी लेखा परीक्षा ऄहधकारी, मंुबइ, 
9) सहचव, मराठी भाषा हवभाग याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ, 
10) ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ, मंुबइ, 
11) ऄध्यक्ष, ऄहखल भारतीय मराठी साहहत्य महामंडळ, पणेु, 
12) सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळ, मंुबइ, 
13) भाषा - 3 (संग्रहाथय). 

 

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