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मानधनात वाढ  करणेबाबत.

ना �ावया  

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः पुरस-1012/�.�.111/2012/भाषा-3,
हु तात्मा राजगु� चौ,  मादाम कामा मागर,
मं�ालय,  मुंबई - 400 032,

वाचा :-

तारीख: 04 ऑगस्ट,2014.

1) सामािजक  न्याय,

सांस्कृितक कायर्, �ीडा व िवशेष सहाय्य िवभाग, श ासन िनणर्य �.सा

2002/�.�.135/सां.का.-2, िद.11 जुलै, 2002 व शुध्दीप�क सम�मांक िद.30 जुलै, 2002

2) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्य .रासांधो-1012/�.�.71/2012/भाषा-3, िद.3 माचर्, 2014

�स्तावन :-

राज्यातील नवोिदत लेखकांना उ�ेजन िमळ ून त्यांच्याकडून मरा भाषेमध्ये अिधकाअिधक

उत्कृष्ट सािहत्य िन� मत व्हावी या हेतूने व नवोिदत लेखकांना शासनाकडून मदतीचा हात देण्य
दृष्टीने महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळामाफर्त नवलेखक उ� ेजनाथर् योजना रा
येते. या योजनेअंतगर्, नवलेखकांकडून  दरवष� काव्, नाटक  / एकांिकका, बालवाङमय, कथा,

कादं बरी लिलतग� या िविवध वाङमय  �कारातील  हस्तिलिखते मागिवण्यात येतात. य
हस्तिलिखतांची तज्ज्ञांमाफर्त तपासणी करण्यात येते व त्यानंतर � काशनास पा� 

हस्तिलिखते �कािशत करण्यात येतात. मंडळाकडे �ाप ्त झालेल्यािलिखतांमधून  �काशनासाठी 

पा� हस्तिलिखतांची िनवड करण्यासाठी िनयुक ्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच, जबाबदारी 

आिण तज्ज्ञत ा

िवचार ात घेऊन संदभ�धीन िद.11 ज, 2002 व िद.30 जुलै, 2002 च्या शासन

िनणर्यान्वये िनि� त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्यत कालानु�प वाढ करण्याची बाब
शासनाच्या िवचाराधीन होती
शासन िनणर् :-

या शासन िनणर्यान्व, नवलेखक अनुदान योजनेअंतगर्त महाराष्� राज्य सािहत्य 

संस्कृती मंडळाकडे �ाप्त झालेल्या हस्तिलिखतांमधून �काशनासाठी पा� हस्तिलिखत ांची 

करण्यासाठी िनयुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या मानधनामध्ये खालील िव

दशर्िवल्या�माणे वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत
अ.�.
1.
2.

सािहत्य �का

काव्य, नाटक,  एकांिकका व बालवाङम
कथा, कादं बरी, लिलत ग�

मानधनाची सुधारीत रक्क

�ित हस्तिलिखत�.1000/�ित हस्तिलिखत�.2000/-

कृ .मा.प.

शासन िनणर् �मांकः पुरस-1012/�.�.111/2012/भाषा-3,

2.

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

संिवतरण अिधकारी म्हणून घोिषत करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी 
�ािधकृत करण्यातयेत आहे.
3.

या बाबत  होणारा खचर् मागणी  �.झेडएफ  02, 2205 कला व संस्कृत, (00), 102, कला व 

संस्कृती �चालन 01) योजनेतर योजना (01) (01) राज्य सािहत्य व संस्कृती मंड2205 3172) - 31

सहायक अनुदाने  (योजनेतर) या लेखािशष�खाली  मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदातून  भागिवण्यात
यावा.
4.

हे आदेश हा शासन िनणर्य िनगर्िमत झाल्याच्या िदनांकापासून अंमलात ये

5.

हा शासन िनणर्य िव� िवभागाच्या अनौपचारीक संदभर्465/14/व्य-4, िद.10 जुलै, 2014

6.

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

अन्वये �ाप झालेल्या मंजुरीनुसार िनगर्िमत करण्यात येत आ

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201407281054244333 असा आहे. हा आदेश
िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य.

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदेशानुसार व नावाने.
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( लिलता िश. देठे )

�त,

उप सिचव, महाराष्� शास

1. महालेखापाल, महाराष्-1, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई,

2. महालेखापाल, महाराष्-2, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), नागपर
ू ,
3. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

4. िनवासी लेखापिरक् अिधकारी, मुंबई,

5. महालेखाकार (स्थािन िनकाय लेखापरीक् व लेखा), महाराष्, मुंबई,
6. सिचव, मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

7. अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

8. िव� िवभाग (व्य -4 / अथर्संकल -3 / अथर्संकल - 14), मं�ालय, मुंबई,
9. सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

10. अवर सिचव (अथर्संकल), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,      

11. भाषा - 3 (सं�हाथर).
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