
साहहत्य हनर्ममतीमध्ये मोलाचे कायय करणाऱ्या 
प्रकाशन संस्थेस श्री.पु.भागवत पुरस्कार 
201४ जाहीर करण्याबाबत.  

  महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाग 

शासन हनणयय क्रमाकंः श्रीपभुा-101४/प्र.क्र.११३/201४/भाषा-3, 
मादाम  कामा मागय, हुतात्मा  राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबइ - 400 032. 
 तारीख: 25  फेब्रुवारी, २०१५.  

वाचा :  
1) पययटन व सांस्कृहतक कायय हवभाग, शासन हनणयय क्र.श्रीपभुा-२०११/प्र.क्र.१९६/सां.का.४, 

हदनांक ३० जुलै, २०११, 
2) पययटन व सांस्कृहतक कायय हवभाग, शासन हनणयय क्र.परूक-२०११/प्र.क्र.१५०/सां.का.४, 

हदनांक १३ एहप्रल, २०१२. 
3) मराठी भाषा हवभाग, शासन हनणयय क्र.श्रीपभुा-101४/प्र.क्र.११३/२०१४/भाषा-3,         

हदनांक १२ फेब्रवुारी, 201५. 
 

प्रस्तावना : 
 
साहहत्य हनर्ममती क्षते्रात लक्षणीय कामहगरी करणा-या ईत्कृष्ट्ट प्रकाशन संस्थेस, मराठी 

प्रकाशन व्यवसायात  मोलाचे कायय करणारे श्री.पु.भागवत याचं्या नावं े पुरस्कार  देउन गौरहवण्याचा 
हनणयय संदभय क्र.1 येथील शासन हनणययान्वये घेण्यात अला ऄसून, या पुरस्काराचे स्वरुप 
रु.3,00,000/-(रुपये तीन लक्ष फक्त) मानहचन्ह व मानपत्र ऄस ेअहे.  

 
साहहत्य हनर्ममती क्षते्रात भरीव व लक्षणीय कामहगरी करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस सन 2014 या 

वषाचा श्री.प.ुभागवत पुरस्कार  जाहीर  करण्याची  बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती. 
 

शासन हनणयय :  
 
मराठी साहहत्य हनर्ममतीमध्ये लक्षणीय व ईल्लेखनीय कायय करणाऱ् या प्रकाशन संस्थेस 

श्री.पु.भागवत याचंे नावं े पुरस्कार प्रदान करण्याकरीता संदभय क्र. ३ च्या शासन हनणययान्वये           
गठीत करण्यात अलेल्या सहमतीच्या हनणययानुसार सन 2014 या वषाचा श्री. पु. भागवत पुरस्कार  
“श्री. केशव  हभकाजी ढवळे प्रकाशन, मंुबइ” या संस्थेस जाहीर करण्यात येत अहे.   

 
2. या हप्रत्यथय होणारा खचय मागणी क्रमाकं झेडएफ-02, 2205, कला व संस्कृती 00 102 कला व 
संस्कृती प्रचालन 01 (योजनेतर योजना) (01) (03) - ईत्तम पुस्तकानंा ईत्तेजन - (2205 3199) - 50 



शासन हनणयय क्रमांकः श्रीपभुा-101४/प्र.क्र.११३/201४/भाषा-3 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

आतर खचय (योजनेतर) या लेखाशीषाखाली सन 2014-15 या हवत्तीय वषात मंजूर होणाऱ्या ऄनुदानातून 
भागहवण्यात यावा. 

 
3. प्रस्ततु 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 दुय्यम ऄहधकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यासही या अदेशाद्वारे प्राहधकृत करण्यात येत अहे. 

 
4. सदर शासन हनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून, त्याचा संगणक सकेंताकं क्र.201502251604446633 ऄसा अहे. हा 
अदेश हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकंीत करुन काढण्यात येत अहे. 

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने, 

 ( ऄपणा ऄ.गावडे )  
 ईप सहचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रहत, 
1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेसहचव, मंत्रालय, मंुबइ, 
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांच ेहवशेेष कायय ऄहधकारी, मंत्रालय, मंुबइ, 
3. प्रबधंक, लोक अयकु्त अहण ईप लोक अयुक्त कायालय, मंुबइ, 
4. संचालक (माहहती व वृत्त) , माहहती व जनसंपकय  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबइ,  
5. सहचव (मराठी भाषा हवभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ, 
6. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ, मंुबइ, 
7. ऄध्यक्ष, ऄहखल भारतीय मराठी साहहत्य महामंडळ, पणेु, 
8. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञयेता), मंुबइ, 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञयेता), नागपरू, 
10. ऄहधदान व लेखा ऄहधकारी, मंुबइ, 
11. हनवासी लेखा परीक्षा ऄहधकारी, मंुबइ, 
12. हवत्त हवभाग (व्यय-4), मंत्रालय, मंुबइ, 
13. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळ, मंुबइ, 
14. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मंुबइ, 
15. ऄवर सहचव (ऄथयसकंल्प), मराठी भाषा हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ,   
16. भाषा-3 (संग्रहाथय). 

 


		2015-02-25T18:11:35+0530
	Aparna Arvind Gawde




