"आधुिनक

महाराष्�ाच

इितहास"

(इ.स.1818 ते 1945) या �कल्पा
मान्यता द ेणेबाब...

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः रासांधो-1012/�.�.130/2012/भाषा-3,
हु तात्मा राजगु� चौ, मादाम कामा मागर,
मं�ालय, मुंबई-400 032.

तारीख : 11 िडसेंबर, 2013
�स्तावन :-

महाराष्� राज्याच्या िन�मती नंतर आधुिनक इितहास रचनेच्या तत्वानुसार आध

महाराष्�ाचा �माणभूत असा एक सलग राजकीय इितहास मराठी भाषेत नव्याने संपादीत / �कािश

करण्याची आवश्यकता िवचारा तघेऊन  महाराष्�ाच्या इितहासाचे संपादन / �काशन करण्य
योजनेस मान्यता देण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवचाराधीन हो
शासन िनणर् :-

िवचाराअंती या शासन िनणर्यान्वय े "आधुिनक महाराष्�ाचा इितहास (इ1818 ते 1945)" या

�कल्पास . 2.00 लक्ष (�पये दोन ल क्ष फक्त) इतके अथर्सहाय्य मंजूर करण्यास व सदर

काम डॉ.िकशन कािशराम चौधरी यांच्याकडे सोपिवण्यास खालील अटी व शत�च्या अधीन राहून मंजू

दे ण्यात येत आहे
1)

2)

"आधुिनक महाराष्�ाचा इितहास" �कल्पाच्या लेखनासाठ वष�ची कालमय�दा िनि�त

करण्या यावी.

सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य  संस्कृत मंडळ, मुंबई यांनी �कल्पांच्य

लेखनाबाबत डॉ.िकशन कािशराम चौधरी यांच्य बरोबर सामंजस् करार करावा व

कराराच्य वेळेस त्यांना नाममा मानधन अदा करावे व त्यांच्याकडू जसजसे लेखन
3)

मंडळाला �ाप्त होई त्या�माणे मानधनाची रक्कत्यांनाअदा करण्यात याव.

"आधुिनक महाराष्�चा इितहास" �कल्पाची मु�ण�त महाराष्� राज्य सािहत्य

संस्कृती मंडळ, मुंबई यांच्या ताब्यात आल्यान ंतर छपाईसाठी योजनांतगर्त खचर् त्
वष�साठी "31 सहायक अनुदाने" या लेखािशष�खाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतू

4)

2.

भागिवण्यात यावा

"आधुिनक महाराष्�ाचा इितहास" या �कल्पाकरी मंडळाकडू न खचर् करण्यात आलेल्
रकमेचे िविनयोग �माणप� शासनास सादर करणे आवश्य राहील.

यासाठी सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यांना आहरण व संिवतरण

अिधकारी म्हणून घोिषत करण्यात येअसून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ा
करण्यात येत आहे

कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः रासांधो-1012/�.�.130/2012/भाषा-3,
3.

सदर �कल्पावर होणारा खच, "मागणी �.झेडएफ-02, 2205, कला व संस्कृती �चाल, (02)

योजनांतगर्त योजना 02) (02) राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंड2205 3214) 31 सहायक अनुदाने

(वेतनेतर)" या लेखािशष�खाली सन 2013-14 या िव�ीय वष�त उपलब्ध क�न िदलेल्या मंजू
तरतूदीतून व मािसक िनधी िववरणप�ा�माणे भागिवण्यात यावा
4.

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

उपलब्ध कण्यात आला असून त्याचा संकेता 201312111535575233 असा आहे . हा आदे श

िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात ये

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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�त,

उप सिचव, महाराष्� शास

1. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई

2. िनवासी लेखा पिरक्षा अिधका, मुंबई

3. महालेखापाल, महाराष्�1 (लेखा पिरक्ष/ लेखा अनुज्ञेय), मुंबई,

4. महालेखापाल, महाराष्�2 (लेखा पिरक्ष/ लेखा अनुज्ञेय), नागपूर,

5. अध्य, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई
6. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई

7. िव� िवभाग (व्य 4 / सेवा 5 / िविनयम), मं�ालय, मुंबई,
8. िनवड नस्त.
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