
 
गं्रथोत्सव ही योजना उच्च व तंत्र शिक्षण 
शवभागाकडे हसतातंशित किण्याबाबत. 

 
महािाष्ट्र िासन 

मिाठी भाषा शवभाग 
िासन शनणणय क्रमांकः िासाधंो-2016/प्र.क्र.42/2016/भाषा-3, 

मादाम  कामा मागण, हुतात्मा  िाजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

तािीख: 16 जुलै, २०१६ 

वाचा -  
1) िाज्य सांसकृशतक धोिण - 2010, 
2) मिाठी भाषा शवभाग, िासन शनणणय क्र.िासांधो-1015/प्र.क्र.63/2015/भाषा-3,  

शदनांक 24 नोव्हेंबि, 2015. 
 

प्रसतावना - 
 महािाष्ट्र िाज्य सासंकृशतक धोिण - 2010 मध्ये नमूद केल्यानुसाि मिाठी भाषा शवभागाच्या 
अशधपत्याखालील महािाष्ट्र िाज्य साशहत्य आशण संसकृती मंडळामार्ण त गं्रथोत्सव हा उपक्रम िागशवण्यात 
येतो.  तथाशप, गं्रथोत्सव ही योजना गं्रथालय संचालनालयाच्या उशिष्ट्टाचा एक भाग असल्याने तसचे 
सदि योजना िाबशवण्यासाठी गं्रथालय संचालनालयाकडे पायाभतू सुशवधा उपलब्ध असल्याने सदि 
योजना गं्रथालय संचालनालयाकडून िाबशवणे अशधक संयुक्ततक आहे.  या बाबींचा  शवचाि किता, सदि 
योजना  उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाकडे वगण किण्याचा प्रसताव िासनाच्या शवचािाधीन होता. 
िासन शनणणय -  
 या िासन शनणणयान्वये गं्रथोत्सव हा उपक्रम मंजूि अनुदानासह मिाठी भाषा शवभागाच्या 
अशधपत्याखालील महािाष्ट्र िाज्य साशहत्य आशण संसकृती मंडळाकडून उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाच्या 
अशधपत्याखालील ग्रंथालय संचालनालयाकडे वगण किण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
 
२. सशचव, महािाष्ट्र िाज्य साशहत्य आशण संसकृती मंडळ यानंी गं्रथोत्सव संदभातील सवण कागदपत्र 
या उपक्रमासाठी मंजुि अनुदानासह संचालक, गं्रथालय संचालनालय याचं्याकडे हसतातंशित किण्याची 
कायणवाही किावी. 
 
३. हे आदेि उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाच्या अनौपचाशिक संदभण क्र.शनिंक/सा.शि-5,                                               
शद. 05.12.2015 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन शनगणशमत किण्यात येत आहेत. 
 
४.         हे  आदेि सदि िासन शनणणय शनगणशमत झाल्याच्या शदनाकंापासून लागू होतील.  
       
 



शासन ननर्णय क्रमाांकः िासांधो-२०१६/प्र.क्र.४२/२०१६/भाषा-३ 

 
 
5.  सदि िासन शनणणय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201607161814284033 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल सवाक्षिीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेिानुसाि व नावाने.  

 ( अपणा अ. गावडे ) 
 उप सशचव, महािाष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. महालेखापाल, महािाष्ट्र-1 (लेखापिीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई, 
2. महालेखापाल, महािाष्ट्र-2 (लेखापिीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), नागपूि, 
3. अशधदान व लेखा अशधकािी, मंुबई, 
4. शनवासी लेखा पिीक्षा अशधकािी, मंुबई, 
5. मा.मंत्री (मिाठी भाषा) याचंे शविेष कायणकािी अशधकािी, मंत्रालय, मंुबई, 
6. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) याचंे शविेष कायणकािी अशधकािी, मंत्रालय, मंुबई, 
7. प्रधान सशचव, मिाठी भाषा शवभाग याचंे सवीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
8. प्रधान सशचव, उच्च व तंत्रशिक्षण शवभाग याचंे सवीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
9. संचालक, गं्रथालय संचालनालय, मंुबई, 
10. संचालक, िाज्य मिाठी शवकास संसथा, मंुबई, 
11. संचालक, भाषा संचालनालय, मंुबई, 
12. सशचव, महािाष्ट्र िाज्य मिाठी शवश्वकोि शनर्ममती मंडळ, मंुबई, 
13. सशचव, महािाष्ट्र िाज्य साशहत्य आशण संसकृती मंडळ, मंुबई, 
14. सवण शजल्हा गं्रथालय अशधकािी (गं्रथालय संचालनालया मार्ण त), 
15. अवि सशचव / व्यय-4, शवत्त शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
16. अवि सशचव / 1443, शनयोजन शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
17. सवण अवि सशचव, मिाठी भाषा शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
18. भाषा-3 (शनवडनसती. 
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