स्व.यशवंतराव

पुरस्कार योजने

चव्हाण राज ्य वाड्
ं
अ तगत  परीक्ष ण सिमत

गिठत करण्याबात.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः रावापु-1014/�.�.23/2014/भाषा-3,
हु तात्मा राजगु� चौ, मादाम कामा मागर,
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

वाचा :-

तारीख: 10 सप्ट ें, 2014.
1. मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्य �.रावाप-1012/�.�.104/2012/भाषा-3,
िदनांक 04 जानेवारी, 2013.

2. मराठी भाषा िवभाग, शुध्दीप�क �.रावाप-1012/�.�.104/2012/भाषा-3,
िदनांक 12 फे�ुवारी, 2013.

3. मराठी भाषा िवभाग, शासन ज्ञापन �.रावा-1014/�.�.23/2014/भाषा-3,
िदनांक 24 माचर्, 201.

�स्तावन :-

उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय िन�मतीस राज्य पुरस ्कार (निवन ना स्व.यशवंतराव चव्हा

राज्य वाड्.मय पुरस्कार) योजनेअंतगर्त सािहत्याचे पिरक्षण क�न पािरतोिषकांसाठी ि
करण्याकिरता

अध्, महाराष्� राज्य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखा

करण्यात आलेल्या पिरक्षण सिमती बाबतचे संदभ�धीन िदन 04 जानेवारी, 2013 व िदनांक  12

फे�ुवारी, 2013 चे शासन िनणर्य अिध�िमत क�न वेळोवेळी परीक्षण सिमती गिठत करण्याबाबतचे प

अिधकार महाराष्� राज्य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळास देण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवच
होता.

शासन िनणर् :-

            या शासन िनणर्यान्वये स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार या योजने

पुरस्कार �दान करण्यासाठी सािहत्याचे परीक्षण क�न पािरतोिषकांसाठी िशफारशी करण्या
अध्य, महाराष्� राज्य सािहतय आिणसंस्कृती मंडळ यांच्या अध्यक्, अध्यक्षांच्या सहमतीन

परीक्षण सिमतीवरील पिरक्षकांची िनवड क�न वेळोवेळी परीक्षण सिमती गठीत करण्याचे पूणर्

खालील अटींच्या अधीन राहून महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळास �दान करण्य
आहेत.

1.

�त्येक वष� स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरयोजनेअंतगर्त एकूण िकती

�वेिशका  �ाप्त

झाल्, िनयमानुसार िकती �वेिशका कोणत्या कारणास्तव र� ठरिवण्य

आल्या या बाबतचा वाड्.मय �कार िनहाय व पुरस्कार िनहाय तपशील मंडळ, िविहत 

कालावधीत �वेिशकांची छाननी �ि�या पूणर् झाल्यावर लगेच शासनास सादर कवा.

कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः रावापु-1014/�.�.23/2014/भाषा-3,

2.

अध्य, महाराष्� राज्य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखा

करण्यात आलेल्या पिरक्षण सिमतीमधील परीक्षकांची यादी दरवष� (पूव�च्या

सिमतीमध्ये बदल असो वा नसो) परीक्षण सिमती नेमल्यावर लगेचच शासनास सादर क

बंधनकारक राहील.
3.

ज्या वष� ज्या लेखकाचे पुस्तक स्पध�स ाठी मंडळाकडे �ाप्त झाले असेल त्या वष

संबंिधत लेखकाची िनयुक्ती परीक्षण सिमतीमध्ये केलेली नस
2.

परीक्ष ण सिमतीवरील पिरक्षकांना िव� िवभागाच्या �-1010/�.�.2/सेवा-5, िदनांक 

03 माचर, 2010 व  �.बैठक-2012/�.�.1/सेवा-5, िदनांक  24 मे, 2010 च्या शासन िनणर्यानुसा

�वास भ�ा व बैठक भ�ा अनुज्ञेय राही
3.

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

अिधकारी म्हणून

घोिषत करण्त येत असून  त्यांना

अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्या दुय

अिधकाऱ्यास याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ािधकृत करण्यात य
4.

याि�त्यथर् होणारा खचर् "मागणी �मांक झे-02, 2205, कला व संस्कृती 00) 102 कला 

व संस्कृती �चाल, (01)  योजनेतर योजना (01) (03)  उ�म  पुस्तकांना उ�ेजन 2205 3199)  - 50
इतर खचर् (योजनेतर)" या लेखािशष�खाली मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागिवण्यात या
5.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201409011414387233 असा आहे.  हा आदेश 

िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य. 

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदेशानुसार व नावाने.
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( वृषाली व. सावंत ) 

�त,

अवर सिचव, महाराष्� शास

1. अिधदान व लेखािधकारी, मुंबई,

2. िनवासी लेखा परीक्षा अिधका, मुंबई,

3. महालेखापाल, महाराष्�- 1 / 2, (लेखा परीक्षा लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर,
4. अध्य, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,

5. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आसंस्कृत मंडळ, मुंबई (2 �ती),
6. धारीका �.रावापु-1012/�.�.104/2012/भाषा-3,

7. िनवड नस्ती (भाष-3).
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