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�सतावना :- 
महाराष् राायायया िन मती नंतर आधुिनक इितहास रानेयया ततवानुसार आधुिनक 

महाराष्ााा �माेभभत  सा  क सलग रााकीय इितहास मराठी भाषेत ननयाने सं्ा ीत / �कािशत 
करणयााी आववयकता िवाारात तेघन  महाराष्ायया इितहासााे सं्ा न / �काशन करणयायया 
योानेस मानयता  ेणयााा �सताव शासनायया िवााराधीन होता.  

 
शासन िन रेय :- 

िवाारा ंती या शासन िन रेयानवये ेआधुिनक महाराष्ााा इितहास (इ.स.1818 ते 1945)े या 
�कल्ास ु. 2.00 लक (ु्ये  ोन लक क्त) इतके  तरसहाथय मंाभर करणयास व स र �कल्ाा े
काम डॉ.िकशन कािशराम ाचधरी यायंयाकडे सो्िवणयास खालील   ी व शतशयया  धीन राहभन मंाभरी 
 ेणयात येत आहे. 

1) "आधुिनक महाराष्ााा इितहासे �कल्ायया लेखनासाठी 1 वष�ाी कालमय� ा िनि�त 
करणयात यावी. 

2) सिाव, महाराष् रााय सािहतय आिे संसकक ती मंडळ, मंुेई यानंी �कल्ायंया 
लेखनाेाेत डॉ.िकशन कािशराम ाचधरी यायंया ेरोेर सामंासय करार करावा व 
करारायया वळेेस तयानंा नाममा� मानधन   ा कराव े व तयायंयाकडभन ासासे लेखन 
मंडळाला �ापत होईल तया�माेे मानधनााी र्कम तयानंा   ा  करणयात यावी.    

3) ेआधुिनक महाराष्ााा इितहासे �कल्ााी मुुे�त महाराष् रााय सािहतय आिे 
संसकक ती मंडळ, मंुेई यायंया तातयात आलयानंतर ं्ाईसाठी योानातंगरत खार तया तया 
वष�साठी े31 सहायक  नु ानेे या लेखािशष�खाली उ्लतध होेााया मंाभर तरतभ ीतभन 
भागिवणयात यावा. 

4) "आधुिनक महाराष्ााा इितहासे या �कल्ाकरीता मंडळाकडभन खार करणयात आलेलया 
रकमेाे िविनयोग �माे्� शासनास सा र करेे आववयक राहील.  

 
2.         यासाठी सिाव, महाराष् रााय सािहतय आिे संसकक ती मंडळ, मंुेई यानंा आहरे व संिवतरे 
 िधकारी महेभन तोिषत करणयात येत  सभन तयानंा याेाेतयया  ेयकावर सवाकरी करणयास �ािधकक त 
करणयात येत आहे. 
 

 कक .मा.्.  



शासन िन रेय �माकंः रासाधंो-1012/�.�.130/2012/भाषा-3, 

 

प�ृ 2 ्ैकी 2  
 

3. स र �कल्ावर होेारा खार, ेमागेी �.झेड क-02, 2205, कला व संसकक ती �ाालन, (02) 
योानातंगरत योाना (02) (02) रााय सािहतय आिे संसकक ती मंडळ (2205 3214) 31 सहायक  नु ाने 
(वतेनेतर)े या लेखािशष�खाली सन 2013-14 या िव�ीय वष�त उ्लतध कुन ि लेलया मंाभर 
तरतभ ीतभन व मािसक िनधी िववरे्�ा�माेे भागिवणयात यावा. 

 
4.        स र शासन िन रेय महाराष् शासनायया www.maharashtra.gov.in या संकेतसतळावर 
उ्लतध करणयात आला  सभन तयााा सकेंताक 201312111535575233  सा आहे. हा आ ेश 
िडाी ल सवाकरीने साकािंकत कुन का�णयात येत आहे. 

 
महाराष्ााे रााय्ाल यायंया आ ेशानुसार व नावाने.  
  
       
  
 
  (लिलता िश.  ेठे) 
 उ् सिाव, महाराष् शासन 

�त, 
1.  िध ान व  लेखा  िधकारी, मंुेई 
2. िनवासी लेखा ्िरका  िधकारी, मंुेई 
3. महालेखा्ाल, महाराष् 1 (लेखा ्िरका / लेखा  नुजयेता), मंुेई, 
4. महालेखा्ाल, महाराष् 2 (लेखा ्िरका / लेखा  नुजयेता), नाग्भर, 
5.  धयक, महाराष् रााय सािहतय आिे संसकक ती मंडळ, मंुेई 
6. सिाव, महाराष् रााय सािहतय आिे संसकक ती मंडळ, मंुेई 
7. िव� िवभाग (नयय 4 / सेवा 5 / िविनयम), मं�ालय, मंुेई,  
8. िनवड नसती. 
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