महाराष्�  राज् य सािहत ्य आिण संस्कृती , मुंबई.    
नवोिदत 

लेखकांना

�ोत्साहन देण्यासा

7  

कायर्शाळ/ िशबीरे  आयोिजत करणे   व सध्या देण्या
येत असलेल्य अनुदानात वाढ करण्याबाब.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः नलेका 1012/ �.�.134/ 2012/भाषा-3
हु तात्मा राजगु� चौ, मादाम कामा मागर,
मं�ालय,मुंबई-400 032.

वाचा :-

तारीख: 24  जून, 2013.

1) शासन िनणर् �मांकः सामािजक न्या, सांस्कृितक काय, ि�डा व िवशेष सहाय्य िवभाग
�मांकः सासंमं 2001/�.�.135/का.सांका-2,  िदनांक 23 नोव्ह ें,2001,

2) शासन िनणर् �मांकः सामािजक न्या, सांस्कृितक काय, ि�डा व िवशेष सहाय्य िवभाग
�मांक: सासंमं 2001/�.�.135/का.सांका-2, िदनांक 8 माचर,2002.

�स्तावन :-

महाराष्�  राज् य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळाच्या  �मुख उ�ीष्टांपैकी सािहत्य संस

संवधर्न करणे हे एक महत्वाचे उ�ीष ्ट आहे.  सािहत्याचा � चार व �सारासाठी  महाराष्� ाच्या 

भागातील नवलेखकान
ं ा �ोत्साहन देण, त्यांना मागर्दन करणे, नवलेखकांचे लेखन सुधा�न त्यांनी 

केलेल्या िलखाणामध्ये �ुटी राहू नय, �ामीण  भागात चाग
ं ले लेखक तयार   व्हावे,   त्यांना तज्ञां
मागर्दशर्न िमळावे तसेच  तज्ञांकडून त्यांना

� ेरणा ि, याकरीता   महाराष्�  राज् य सािहत ्य आ

संस्कृती मंडळाकडून राबिवण्यात येण-या नवोिदत  लेखकांसाठी कायर्शाळा / चच�स�े आयोिजत

करणे या  योजनेअंतगर्त दरवष� जास्तीत जास3 िशबीरे व 1 चच�स� यांच्या आयोजनाकरीता �त्येकी
�.30,000/-   इतकी  रक्कम �दान करण्यात येते.  सदर कायर्शाळा / चच�स�े यांच्या संख्यढ

करणे   व त्यांच्या  आयोजन  खच�च्या  रकमेच्या  वाढीस  मंजूरी देण्याचा � स्ताव शास

िवचाराधीन होता.
शासन िनणर् :-

महाराष्� राज्यातील नवलेखकांना �ोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने महाराष्� राज्य सािह

संस्कृती मंडळामाफर्त नवोिदत लेखकांसाठी  अितिरक्त कायर्शाळा / चच�स� आयोिजत करण्

शासनाने िनणर्य घेतला आहे.  त्यानुषंगाने  नवोिदत लेखकांसाठी आत 7 चच�स� / कायर्शाळा
आयोिजत करण्यास व त्यांच्या आयोजनाकरीता �त्येकी  50,000/- (�पये प�ास  हजार फक्त)

शासन िनणर् �मांकः नलेका 1012/ �.�.134/ 2012/भाषा-3

एवढी रक्कम �दान करण्यास  या शासन िनणर्यान्वये मंजूरी देण्यात ये त आहे.  सदर वाढ2013-

14 या  वष�पासून लागू राहील.

2.         यासाठी सिचव, महाराष् राज्य सािहत्य आिण संस्कृती म, मुंबई यान
ं ा आहरण व संिवतरण 
अिधकारी म्हणून घोिषत करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्या स
करण्यात येत आहे

3.

सदरील 7 कायर्शाळा / चच�स�  यांचे आयोजनाकरीता एकूण �. 3,50,000/- (�पये तीन

लक्ष  प�ास  हजार  फक्त) इतका होणारा ,   "मागणी  �.झेड एफ-02, मुख्य लेखािशषर 2205,

कला व संस्कृती �चालन 01)  योजनेतर योजना (01)(01)  राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंड 31  
सहायक  अनुदाने (योजनेतर) (2205 3172)  "   या लेखािशष�खाली  �त्येक िव�ीय वषत उपलब्ध
क�न िदलेल्या मंजूर आ�थक तरतूदीतून व मािसक िनधी िववरणप�ा�माणे भागिवण्यात याव

4.

हा शासन िनणर्य िव�  िवभागाच्या अनौपचारीक संदभर्  432/13/व्यय -4, िद.15 जून,

5.

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

2013  अन्वये �ाप झालेल्या मंजुरीनुसार िनगर्िमत करण्यात येत आ

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201306251624469533 असा आहे . हा आदे श 
िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य.

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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( लिलता िश.दे ठे )

�त,
1.

उप सिचव, महाराष्� शास
महालेखापाल, महाराष्�- 1/2, (लेखा परीक्ष/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई.

2.

अिधदान व लेखािधकारी, मुंबई,

4.

महालेखाकार (स्थािनक िनकाय लेखापरीक्षा  व ल) महाराष्�, मुंबई,

3.
5.

6.
7.

8.

िनवासी लेखा परीक्षा अिधका, मुंबई,

अध्य, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,
सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,

िव� िवभाग, (व्यय- 4 / सेवा 5 / िविनयम), मं�ालय, मुंबई,,
िनवड नस्त (भाषा-3).
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