
 
महाराष्ट्र राज्य साांस्कृतिक धोरण, २०१०  
अांिर्गि राज्यािील तिल्हयाच्या तिकाणी 
ग्रांथोत्सव, २०१५ च ेआयोिन करणेबाबि... 

 

महाराष्ट्र शासन 
मरािी भाषा तवभार् 

शासन तनणगय क्रमाांकः रासाांधो  101५/ प्र.क्र.६३/2015/ भाषा-3, 
हुिात्मा रािरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
िारीख: 3 तिसेंबर, २०१५ 

वाचा : मरािी भाषा तवभार्, शासन तनणगय समक्रमाांक तद. २४ नोव्हेंबर, 201५. 

 
शासन तनणगय शुध्दीपत्रक :  
 

       सांदभाधीन  शासन तनणगयािील पतरच्छेद  क्र. २  

“सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, मुांबई याांनी सदर तनधी सांबांधीि तिल्हयाच े

तिल्हा ग्रांथालय अतधकारी याांना प्रत्येकी रुपये 1.50 लक्ष (रुपये एक लक्ष पन्नास हिार फक्ि) याप्रमाणे 

तविरीि करावा.” 

ऐविी 

“सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, मुांबई  याांनी  राज्यािील  तिल्हा ग्रांथालय 

अतधकाऱयाांना  ग्रांथोत्सव, २०१५ च्या  आयोिनासािी  प्रत्येकी रुपये 1.50 लक्ष (रुपये एक लक्ष पन्नास 

हिार फक्ि) याप्रमाणे  तनधी तविरीि करण्यासािी एकूण  रु.५२.50 लक्ष (रुपये बावन्न लक्ष पन्नास हिार 

फक्ि) इिका तनधी  एकरकमी सांचालक, ग्रांथालय सांचालनालय, मुांबई याांच्याकिे सुपूदग करावा.”  

असा  वाचण्याि यावा.  

           

 

 



शासन तनणगय क्रमाांकः रासाांधो  101५/ प्र.क्र.६३/2013/ भाषा-3,  

 

पृष्ट्ि 2 पैकी 2  
 

सदर शासन तनणगय  शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

सांकेिस्थळावर उपलब्ध करण्याि आला असून, त्याचा सांकेिाक 201512031516128133 असा आहे. 

हा आदेश तििीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

                                                                                                       ( अपणा अ. र्ाविे ) 
 उप सतचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रि, 

1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा), मुांबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा), नार्परू, 
3. अतधदान व लेखा अतधकारी, मुांबई, 
4. तनवासी लेखा परीक्षा अतधकारी, मुांबई, 
5. प्रधान सतचव, मरािी भाषा तवभार् याांच ेस्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
6. प्रधान सतचव, उच्च व िांत्रतशक्षण तवभार् याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
7. महासांचालक, मातहिी व िनसांपकग  महासांचालनालय, मुांबई, 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, मुांबई, 
9. सांचालक, ग्रांथालय सांचालनालय, मुांबई, 
10. सांचालक, शासकीय मुद्रण, लेखन सामग्री व प्रकाशन सांचालनालय, मुांबई, 
11. उप सांचालक, ग्रांथालय सांचालनालय, मुांबई, 
12. सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांिळ, मुांबई, 
13. सवग तिल्हा ग्रांथालय अतधकारी (सांचालक, ग्रांथालय सांचालनालय याांच ेमाफग ि),  
14. सवग तिल्हा मातहिी अतधकारी, मातहिी व िनसांपकग  महासांचालनालय, 
15. तवत्त तवभार् / व्यय-4, मांत्रालय, मुांबई, 
16. सांचालक, भाषा सांचालनालय, बाांद्रा, मुांबई, 
17. सतचव, महाराष्ट्र राज्य मरािी तवश्वकोश तनर्ममिी मांिळ, मुांबई, 
18. सांचालक राज्य मरािी तवकास सांस्था, मुांबई, 
19. सवग अवर सतचव, मरािी भाषा तवभार्, मांत्रालय, मुांबई, 
20. भाषा-3 (तनविनस्िी). 

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