
राज्य मराठी विकास संस्था, म ंबई यांचेमार्फ त 
“प स्तकांच ेगाि” विलार ही योजना कायान्वित 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी िाषा वििाग 

शासन वनर्फय क्रमांकः प गाि-2018/प्र.क्र.37/2018/िाषा-3 
मादाम कामा मागफ, ह तात्मा राजग रू चौक 

मंत्रालय, म ंबई - 400032. 
वदनांक: 13 सप्टेंबर, 2019 

िाचा : 1) शासन वनर्फय क्र. विसआ-1015/प्र.क्र.50/2015/िाषा-3, वद.24.8.2016 

           2) म ख्य सवचि कायालयाकडून प्राप्त झालले ेवद.3.09.2019 रोजीचे मंवत्रमंडळ बठैकीचे कायफिृत्त. 
 

प्रस्तािना : 
“हे ऑन ि”े या िले्स (इंग्लंड) मधील प स्तकाच्या गािाच्या धतीिर  “प स्तकाचंे गाि” ही सकंल्पना 

अन्स्तत्िात आली.  प स्तकांच ेगाि या योजनेच ेआतंरराष्ट्रीय स्िरुप लक्षात घेऊन  मराठी िाषेचा विकास, प्रचार, 
प्रसार ि िाचन संस्कृतीची जोपासना  व्हािी तसचे िाषेची आिड  िाढािी या उदे्दशाने “प स्तकांच े गाि” ही 
संकल्पना आकारास आली. यासंदिात संदिफ क्र.1 च्या शासन वनर्फयाविये सवमती गठीत करून या सकंल्पनेत 
सहिागी होर्ाऱ्या घराचंी वनिड करण्याबाबत विहीत वनकष वनश्चीत करण्यात आले. सवमतीच्या अहिालानंतर 
घरांची वनिड करून सदर उपक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फ त कायान्वित करण्याचे शासनाकडून वनदेश 
देण्यात आले. सदर विहीत वनकषान सार स्थावनक जनतेने केलेल्या सहिागातून विविध विषयांची विषयान रूप 
प स्तकाचंी दालने िाचकासंाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. या अविनि उपक्रमाचे उद्घाटन वद.4 मे, 2017 रोजी 
करण्यात आले. िाचन संस्कृती िृध्ददगत  व्हािी ि रवसक पयफटक मोठ्या सखं्येने प स्तकांच्या गािी यािते यासाठी 
शासन  आवर् लोकसहिाग यांच्या सहकायांने हा उपक्रम स रू करण्यात आला  आहे. “प स्तकांच े गांि” या  
उपक्रमाची िाढती व्यापकता विचारात  घेता हा उपक्रम स्ितंत्रपरे् योजना म्हर्नू व्यापक स्िरूपात राबविण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.  

शासन वनर्फय :  
मराठी िाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार ि िाचन संस्कृतीची   जोपासना व्हािी या दृष्ट्टीने ि मराठी िाषेच े

संिधफन करण्यासाठी तसेच “प स्तकाचं ेगाि” हा उपक्रम व्यापक स्िरूपात राबविण्याच्या उदे्दशाने सन 2019-20 
या िषापासून “प स्तकांचे गाि” विलार ही योजना कायान्वित करण्यास संदिफ क्र.2 अविये वद.3.09.2019 
रोजीच्या मंवत्रमंडळ बठैकीत घेतलेल्या वनर्फयान सार शासन मावयता देण्यात येत आहे.  

2. प स्तकांच्या गािातील प स्तकांच्या विविध दालनानंा िाचक ि पयफटक मोठया प्रमार्ािर िेट देत आहेत. 
सदर योजनेचे िवैशष्ट्य लक्षात घेता प स्तकाचंे गाि विलार येथे विविध सावहन्त्यक उपक्रम, सावहत्य प्रकाशन, 
कायफशाळा तसचे प स्तक प्रकाशन कायफक्रम, पवरसंिाद, सावहत्य जत्रा, मावयिर सावहन्त्यकांचे सावहन्त्यक 
कायफक्रमांच े  आयोजन करण्यासाठी सदर व्यासपीठाचा उपयोग होण्यासाठी व्यापक स्िरूपात विविध उपक्रम 
राबविण्याची कायफिाही राज् य मराठी विकास संस्थेने करािी. 
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3. प स्तकाचंे गांि या योजनेची िविष्ट्यातील व्यापकता लक्षात घेता  त्यासाठी स्ितंत्र लेखाशीषफ उघडून  
वनधीची तरतूद करण्यास मावयता देण्यात येत आहे. 
 

4. प स्तकाचंे गाि विलार या योजनेच्या व्यिस्थापनासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेअतंगफत प ढील पदे 
कंत्राटी पद्धतीने िरण्यास शासन मावयता देण्यात येत आहे.  

अ.क्र. पदांचे नाि पद संख्या 
1.  प्रकल्प व्यिस्थापक 1 
2.  प्रकल्प सहायक 1 
3.  कायालयीन सहायक 3 
4.  वलवपक टंकलेखक 1 
5.  वशपाई 1 

 एकूर्  7 

उपरोक्त तक्त्यामदये नमूद केल्यान सार अ.क्र.1 ि 2 येथील 2 पदे प्रकल्प कायान्वित अस ेपयंत ि उिफवरत 
5 पदे बाहय यंत्ररे्द्वारा आिश्यकता असेल त्यािळेी तात्प रती िरती करािीत. तसेच िरती प्रवक्रयेच्यािळेी वित्त 
वििागाचे शासन पवरपत्रक क्रमांक पदवन-२०१३/ प्र.क्र.११/ १३/विस -१, वद.२.२.२०१३ तसेच सामावय प्रशासन 
वििागाचे शासन पवरपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४५५/काया १२, वद. ९.2.२०१८ मधील मागफदशफक 
तत्िाचं ेराज्य मराठी विकास संस्थेने काटेकोरपरे् पालन कराि.े 

 

5. विविध सावहन्त्यक उपक्रम, कायफशाळा, पवरसंिाद तसेच मावयिर सावहन्त्यकाचं ेसावहन्त्यक कायफक्रमांच े 
आयोजन करण्यासाठी ख ले प्रेक्षागृहाच ेबांधकाम करण्यासाठी ज ने गािठर्ातील ग्रामपंचायत नम ना नं. 8 मधील 
वमळकत क्र. 174 ते 197 मधील 1 हेक्टर 12 आर ही जमीन मराठी िाषा वििागाच्या नाि ेकरण्याबाबतची 
कायफिाही महसूल ि िन वििागाकडून स्ितंत्रपरे् करण्यात येत आहे. तथावप प स्तकाच्या गािास िेट देर्ा-या 
पयफटकांच्या सोयीसाठी ख ल्या प्रेक्षागहृाच ेव्यिस्थापन, सम ह वनिा-याची सोय, स्िच्छतागृहाचे बाधंकाम, िाहनतळ 
उिारर्ी,  रस्ते द रूस्ती, पार्ीप रिठा, धनकचरा व्यिस्थापन यासारख्या पायाितू स विधांची उिारर्ी याकरीता 
संबवंधत प्रशासकीय कायालयाशी सपंकफ  साधून समवियाचे काम तसचे प्रकल्प व्यिस्थापन ि देखिालीची 
जबाबदारी राज्य मराठी विकास संस्थेची राहील. 
 

6. सदर प्रकल्पाकरीता सन 2019-20 या आर्थथक िषात निीन लेखावशषाअंतगफत उपलब्ध वनयतव्यय ि 
अथफसंकल्पीय तरतूदीच्या अधीन राहून खचफ करण्यास मावयता देण्यात येत आहे. सन 2019-20 या आर्थथक िषात 
निीन लेखावशषांतगफत प रेशी आर्थथक तरतूद करण्याकरीता विवहत रकमेची प रिर्ी मागर्ी सादर करण्यात यािी. 

 

7. या योजनेची उवद्दष्ट्टे सादय होण्याच्या दृष्ट्टीने अवनिायफ, अत्यािश्यक खचफ योग्य ती प्रवक्रया करुन पार  
पाडून वित्त वििागाकडून िळेोिळेी देण्यात येर्ाऱ्या वनदेशांच ेकाटेकोरपरे् पालन करण्यात याि.े तसेच संस्थेच े
लेखापरीक्षर् सनदी लेखापालांकडून प्रवतिषी करण्यात याि ेि त्याचा अहिाल शासनास सादर करण्यात यािा. 
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8. सदर शासन वनर्फय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201909131052549133 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नािाने.   
 
 
 
 

   ( अपर्ा अ. गािडे )  
 सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत, 

1. मा.राज्यपालाचंे सवचि, राजििन, मलबार वहल, म ंबई, 
2. मा.म ख्यमंत्री यांच ेअपर म ख्य सवचि / प्रधान सवचि, मंत्रालय, म ंबई, 
3. मा.सिफ मंत्री याचंे खाजगी सवचि/स्िीय सहायक, मंत्रालय, म ंबई, 
4. मा.सिफ राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचि/स्िीय सहायक, मंत्रालय, म ंबई, 
5. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सिा/विधान पवरषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सवचिालय, म ंबई, 
6. मा. म ख्य सवचि, मंत्रालय, म ंबई, 
7. सिफ मंत्रालयीन वििागांच ेअपर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, 
8. प्रबधंक, लोक आय क्त आवर् उप लोक आय क्त कायालय, म ंबई, 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अन ज्ञयेता), म ंबई, नागपरू, 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अन ज्ञयेता),म ंबई, नागपरू, 
11. अवधदान ि लेखावधकारी, म ंबई, 
12. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, म ंबई, 
13. सिफ मंत्रालयीन वििाग,  
14. सिफ वििागीय आय क्त, 
15. सिफ वजल्हावधकारी, 
16. सिफ वजल्हा पवरषदांच ेम ख्य कायफकारी अवधकारी, 
17. िाषा संचालक, िाषा संचालनालय, बांद्रा, म ंबई, 
18. अदयक्ष / सवचि  महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् ससं्कृती मंडळ, म ंबई, 
19. अदयक्ष / सवचि, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनर्थमती मंडळ, म ंबई, 
20. संचालक / प्रशासकीय अवधकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, म ंबई, 
21. मराठी िाषा वििाग / सिफ कायासने, 
22. वनिड नस्ती (िाषा-3).  

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