श्री नामदे व गाथा हा ग्रंथ सवलतीच्या दरात
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन वनर्णय क्रमांक: संवकर्ण-2018/प्र.क्र.127/भाषा-3,
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक: 13 जून, 2019
प्रस्तावना :श्री संत नामदे व महाराज यांचे भार्वत धमातील कायग व त्यांनी आपल्या अभंर् आणि णकतगनाच्या
माध्यमातून संपि
ू ग भारतातील णवशेषत: महाराष्ट्र व पंजाब प्ांतातील जनतेमध्ये केलेली जनजार्ृती णवचारात
घे ता आजही त्यांच्या साणहत्याचे व त्यातून होिा-या जनजार्ृतीचे महत्व कमी झालेले नाही. म्हिून आजदे खील
“श्री नामदे व र्ाथा” हा ग्रंथ वारकरी संप्दायातील महत्त्वाचा ग्रंथ आहे . त्यामुळेच “श्री नामदे व र्ाथा” हा ग्रंथ
सवगसामान्य वारक-यास तसेच सामान्य वाचकां ना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दे ण्याबाबत प्स्तावास
मान्यता दे ण्याचे शासनाच्या णवचाराधीन होते.
शासन वनर्णय :या शासन णनिगयान्वये, “श्री नामदे व र्ाथा” हा ग्रंथ सवगसामान्य वारक-यास तसेच सामान्य वाचकांना
सवलतीच्या दरात म्हिजेच रू.945/- ऐवजी 50% सवलतीने रू.472.00/- या दरात उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत खालील अटी व शतींच्या अधीन राहू न मान्यता दे ण्यात येत आहे .
(1) “श्री नामदे व र्ाथा” हा ग्रंथ पुनमुगद्रि करण्यासाठी येिारा खचग महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृ ती
मंडळाने सन 2019-20 च्या मंजरू तरतूदीतून भार्णवण्यात यावा.
(2) “श्री नामदे व र्ाथा” सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दे ण्यात येत असल्याने ग्रंथ / पुस्तके णनधाणरत
णवक्रीमुल्य कमी करून सवलतीच्या दरात उपलब्ध करिेणवषयक प्स्तावां ची वारं वारता वाढू नये याची
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृ ती मंडळाने दक्षता घ्यावी.
(3) “श्री नामदे व र्ाथा” हा ग्रंथ जास्तीत जास्त वाचकांपयंत व सवगसामान्य वारकऱयांपयंत पोहचण्यासाठी
महाजालावर उपलब्ध करिे तसेच त्याच्या ऑडीओ सीडीज उपलब्ध करिेणवषयी महाराष्ट्र राज्य
साणहत्य आणि संस्कृ ती मंडळाने कायगवाही करावी.
2.
यासाठी होिारा खचग मार्िी क्रमांक-झेडएफ-02, 2205, कला व संस्कृ ती, 102 कला व संस्कृ ती
प्चालन - (01) (अणनवायग) (01) (01) राज्य साणहत्य व संस्कृ ती मंडळ (16 प्काशने) (2205 3172) या मुख्य
लेखाणशषाखाली सन 2019-2020 या आर्थथक वषासाठी मंजरू अनुदानातून भार्णवण्यात यावा.
3.
सदर शासन णनिगय णवत्त णवभार् अनौपचाणरक संदभग क्र. 177/2019/व्यय-4, णद.28.05.2019 अन्वये
णदलेल्या सहमतीने तसेच शासन णनिगय णवत्त णवभार्, पणरपत्रक क्रमांक-10.06/प्.क्र.1/अथोपाय, णदनांक
20.04.2006 अन्वये प्शासकीय णवभार्ास प्दान केले ल्या अणधकारानुसार णनर्गणमत करण्यात येत आहे .

शासन ननर्णय क्रमाांकः सांनकर्ण-2018/प्र.क्र.127/भाषा-3,

4.
सदर शासन णनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201906101504059433 असा आहे . हा आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( हषणवधण न तु. जाधव )
अवर सविव, महाराष्ट्र शासन

प्रत 1. मा.मुख्यमंत्री यांचे सणचव, मंत्रालय, मुंबई
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
3. मा.णवरोधी पक्षनेता (णवधानसभा) यांचे खाजर्ी सणचव, णवधानभवन, मुंबई,
4. मा.णवरोधी पक्षनेता (णवधानपणरषद) यांचे खाजर्ी सणचव, णवधानभवन, मुंबई,
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापणरक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई,
6. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापणरक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नार्पूर,
7. अणधदान व लेखा अणधकारी, मुंबई,
8. णनवासी लेखापणरक्षा अणधकारी, मुंबई,
9. प्धान सणचव (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा णवभार्, मंत्रालय, मुंबई,
10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृ ती मंडळ, मुंबई,
11. सणचव, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृ ती मंडळ, मुंबई,
12. सह सणचव, मराठी भाषा णवभार्, मंत्रालय, मुंबई,
13. अवर सणचव (अथगसंकल्प), मराठी भाषा णवभार्, मंत्रालय, मुंबई,
14. णनवड नस्ती / भाषा-3.
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