
“भारतातील सार्वजनिक गं्रथालय 
चळर्ळीची ऐनतहानसक र्ाटचाल - एक 
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र्  नर्त्तीय मान्यता  नमळणेबाबत.  
 

महाराष्र शासि 
मराठी भाषा नर्भाग 
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रस्तार्िा :- 
शंभर दीडशे र्षांहूि अनिक परंपरा सागंणारी राचीि र् ऐनतहानसक गं्रथालये संपूणव भारतभर 

नर्खुरलेली आहेत. स्र्ातंत्र्योत्तर काळात डॉ.एस.आर.रंगिाथि यासारख्या बुजुगांच्या माध्यमातूि 
आपल्या देशात नरतसर  गं्रथालय शास्त्ाचंे नशक्षण सुरु झाले. तसेच अिेक राज्यात गं्रथालय कायदा 
अस्स्तत्र्ात आला. अशा या दीर्व परंपरेचा मराठी भाषेतूि नर्स्तृत स्र्रुपात आढार्ा रे्णारा,संबंनित 
गं्रथ छायानचत्रे, स्थळदशवक िकाशे र् दुर्ममळ सानहत्यसूची इत्यादींिी युक्त असलेला, ग्रंथालय शास्त् 
र् इनतहास अभ्यासकािंा अनतशय उपयुक्त ठरेल अशा बृहद्प्ग्रंथाचे रकाशि करण्याचा रस्तार् 
शासिाच्या नर्चारािीि होता.    

 

शासि निणवय:- 
या शासि निणवयान्र्ये “भारतातील सार्वजनिक गं्रथालय चळर्ळीची ऐनतहानसक र्ाटचाल- 

एक दृष्टीक्षपे” या बृहद्प्रकल्पास र् या रकल्पाकरीता अपेनक्षत असलेल्या  रु.8.00 लक्ष  (रुपये  आठ 
लक्ष फक्त)  इतक्या खचास रशासकीय  र् नर्त्तीय मान्यता  देण्यात येत  आहे. सदर रकल्प  गं्रथालय 
चळर्ळीचे ज्येष्ठ अभ्यासक श्री.जी.ए.बुर्ा, सार्तंर्ाडी याचं्याकडे सोपनर्ण्यास खालील अटी र् 
शतींच्या अिीि राहूि शासि मान्यता देण्यात येत  आहे :- 

 

(१) सनचर्, महाराष्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ, मंुबई यािंी “भारतातील 
सार्वजनिक गं्रथालय चळर्ळीची ऐनतहानसक र्ाटचाल - एक दृष्टीक्षपे ”या 
बृहद्प्रकल्पाचे कामासंदभात श्री.जी.ए.बुर्ा, सार्तंर्ाडी  याचं्या बरोबर सामंजस्य 
करार करार्ा र् सदर कराराच्या स्र्ाक्षरीची रत शासिास सादर करार्ी. 

(२) करारामध्ये कामाचे टप्पे ठरर्ूि, सदर रकल्पासाठी मंजूर नििीचे टप्पानिहाय 
नर्भाजि स्पष्ट करार्.े  रत्येक टप्प्यासाठी त्यािुसार त्या त्या टप्प् यार्रील कामाची 
पूतवता झाली आहे, याची खात्री करुि रकल्प लेखकास नििीचे  नर्तरण करार्.े  

(३) करारपत्रामध्ये रकल्प आढाव्याचे र्ळेापत्रक निनित करार् ेर् मंडळाच्या बैठकीत 
याचा र्ळेोर्ळेी आढार्ा घ्यार्ा. 

(४) “भारतातील सार्वजनिक गं्रथालय चळर्ळीची ऐनतहानसक र्ाटचाल - एक 
दृष्टीक्षपे” या  बृहद्प्रकल्पाची निर्ममती करण्यास १५ ते १८ मनहन्याचंी  कालमयादा 
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असेल. नर्हीत कालमयादेच्या बाहेर रकल्पाच ेकाम रलंनबत राहणार िाही याबाबत 
महाराष्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळािे दक्षता घ्यार्ी. 

(५) रस्तुत रकल्पाकरीता मंडळाकडूि खचव करण्यात आलेल्या रकमेच े नर्नियोग 
रमाणपत्र त्या त्या र्ळेी  शासिास सादर करणे आर्श्यक राहील. 

 

२. यासाठी सनचर्, महाराष्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ, मंुबई यािंा आहरण र् 
संनर्तरण अनिकारी म्हणिू र्ोनषत करण्यात येत असूि त्यािंा अथर्ा त्यांिी रानिकृत केलेल्या 
अनिकाऱ् यास याबाबतच्या देयकार्र स्र्ाक्षरी करण्यास रानिकृत करण्यात येत आहे. 

 

३.  सदर रकल्पासाठी होणारा खचव “मागणी क्र. झेड एफ ०२, मुख्यलेखाशीषव २२०५, कला र् 
संस्कृती (००) १०२, कला र् संस्कृती रचालि (०२) योजिातंगवत योजिा (०२) राज्य सानहत्य र् संस्कृती 
मंडळ (2205 321४) 31-सहायक अिुदािे (र्तेिेतर)” याखाली मंजूर केलेल्या अिुदािातूि 
भागनर्ण्यात यार्ा.   

 

४. हा शासि निणवय,  नर्त्त नर्भाग, शासि निणवय क्र.नर्अर-२०१३/र.क्र.३०/२०१३/नर्नियम, 
नद.१७ एनरल, २०१५ अन्र्ये,  नर्त्तीय अनिकार नियमपुस्स्तका 1978, भाग-पनहला, उपनर्भाग-तीि, 
अिुक्रमाकं-4, पनरच्छेद-27 (2) मिील तरतदूीिुसार रशासकीय नर्भागांिा रदाि करण्यात 
आलेल्या नर्त्तीय अनिकाराच्या मयादेत निगवनमत करण्यात येत आहे. 

 

5. सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 201605121816150633 असा आहे. हा आदेश निजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार र् िार्ािे.  
 
 

 
     ( अपणा अ. गार्डे )  
 उप सनचर्, महाराष्र शासि 

रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्र 1 (लेखा पनरक्षा / लेखा अिुज्ञेयता), मंुबई, 
2. अनिदाि र्  लेखा अनिकारी, मंुबई 
3. निर्ासी लेखा पनरक्षा अनिकारी, मंुबई 
4. मा.मंत्री(मराठी भाषा) यांच ेनर्शेष कायव अनिकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
5. रिाि सनचर् (मराठी भाषा) यांचे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई  
6. अध्यक्ष, महाराष्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ, मंुबई 
7. उप सनचर् / अर्र सनचर् (भाषा), मराठी भाषा नर्भाग, मंत्रालय, मंुबई, 
8. सनचर्, महाराष्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
9. निर्ड िस्ती. 
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