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प्रस्तािना :- 
मराठी भाषा विभागाच्या अविपत्याखालील भाषा सांचालनालय,  महाराष्ट्र राज्य मराठी 

विश्वकोि वनर्ममती मांडळ ि महाराष्ट्र राज्य सात्त्य आवण सांस्कृती मांडळ या कायालयामार्फ त विविि 
पवरभाषा कोि, प्रिासवनक लेखन,  विटावनका एनसायक्लोवपवडयाच्या ितीिर मराठी भाषेत सिफ विषय 
सांग्राहक ज्ञानकोि तसेच मराठी भाषा, सावहत्य, सांस्कृती, विज्ञान, आिुवनक तांत्रज्ञान, समाजविया 
अिा विविि विषयाांिर मौवलक भाष्ट्य करणारी विपुल ग्रांथवनर्ममती करण्यात आली आहेत.  ही प्रकािने 
ज्ञानििफक असली, तरीही सय:त्स्थतीत या प्रकािनाांची विक्री र्क्त मुांबई, पुणे, औरांगाबाद, कोल्हापूर 
ि नागपूर या 5 िासकीय ग्रांथगारातून तसेच िासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री ि प्रकािन 
सांचालनालयामार्फ त नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील ि महाराष्ट्राबाहेरील अविकृत विके्रत्यामार्फ त 
होत आहे.   तथावप,  ही प्रकािने , िैक्षवणक सांस्था, वियाथी तसेच सामान्य िाचकाांपयंत सहजासहजी 
उपलब्ि व्हािीत, यासाठी ही प्रकािने िासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री ि प्रकािन सांचालनालयामार्फ त 
नेमण्यात आलेल्या अविकृत विके्रत्याव्यवतवरक्त खाजगी विके्रत्याांनाही 40 टक्के सिलतीच्या दरात 
उपलब्ि करुन देण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या विचारािीन होता.   

िासन वनणफय :-  
  या िासन वनणफयान्िये मराठी भाषा विभागाच्या अविपत्याखालील भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र 

राज्य मराठी विश्वकोि वनर्ममती मांडळ ि महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ या 
कायालयाकडून आतापयंत प्रकावित झालेल्या ि यापुढे प्रकावित करण्यात येणाऱ्या सिफ प्रकािनाांची 
विक्री िासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री ि प्रकािन सांचालनालयामार्फ त नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील 
ि महाराष्ट्राबाहेरील अविकृत तसेच खाजगी विके्रत्याांमार्फ त करण्यास ि या विके्रत्याांना सिफ प्रकािनाांिर 
सरसकट 40 टक्के सिलत देण्यास िासन मान्यता देण्यात येत आहे    
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2. सदर िासन वनणफय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201909161300540233 असा आहे. हा आदेि 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार ि नािाने.  
 
 

 
 

(अपणा अ. गािडे) 
सह सवचि, महाराष्ट्र िासन 

प्रवत, 
1. राज्यपालाांचे सवचि, 
2. मुख्यमांत्री याांचे सवचि, 
3. सवचि, महाराष्ट्र वििानमांडळ सवचिालय, मुांबई, 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा/अनुज्ञयेता), मुांबई, 
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा/अनुज्ञयेता), नागपूर, 
6. अविदान ि लेखा अविकारी, मुांबई, 
7. वनिासी  लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई, 
8. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे वििेष कायफ अविकारी, मांत्रालय, मुांबई, 
9. प्रिान सवचि, मराठी भाषा विभाग याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
11. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोि वनर्ममती ममांडळ, मुांबई, 
12. सांचालक, िासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री ि प्रकािन सांचालनालय, मुांबई, 
13. सांचालक, भाषा सांचालनालय, मंुबई, 
14. सांचालक, राज्य मराठी विकास सांस्था, मुांबई, 
15. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
16. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोि वनर्ममती ममांडळ, मुांबई, 
17. प्रिासकीय अविकारी, राज्य मराठी विकास सांस्था, मुांबई, 
18. सिफ अिर सवचि, मराठी भाषा विभाग, मुांबई, 
19. सिफ कक्ष अविकारी, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
20. भाष-3 सांग्रहाथफ.  
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