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महाराष्ट्राच्या दृश्यात्मक कलापरांपरेचा
आढावा - प्रागैतिहातसक िे आधुतिक
(बृहद्प्प्रकल्प) या प्रकल्पास प्रशासकीय
व तवत्तीय मान्यिा दे ण्याबाबि.

महाराष्ट्र शासि
मराठी भाषा तवभाग
शासि तिणणय क्रमाांकः मसाति-201६/प्र.क्र.१/201६/भाषा-3,
मादाम कामा मागण, हु िात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
िारीख: 30 माचण, 2016.
प्रस्िाविा :महाराष्ट्राच्या दृश्यात्मक कलाांच्या परांपरेचा अभ्यास पूणण असा समग्र आढावा घेऊि त्याचे
ग्रांथ रुपािे प्रकाशि करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळािे पुढाकार
घेण्याबाबिचा मुद्दा महाराष्ट्र राज्य साांस्कृतिक धोरण, 2010 मध्ये अांिभुि
ण आहे. या मुद्दयाच्या
अिुषांगािे, तवद्यालये, महातवद्यालये, तवद्यापीठािील प्राध्यापक वगण व तवद्याथी, सांशोधक, अभ्यासक
याांिा अतिशय उपयुक्ि ठरेल असा बृहद्प्ग्रांथ प्रकातशि करण्याच्या प्रकल्पास मान्यिा दे ण्याचा
प्रस्िाव शासिाच्या तवचाराधीि होिा.
शासि तिणणय :या शासि तिणणयान्वये “महाराष्ट्राच्या दृश्यात्मक कलापरांपरेचा आढावा - प्रागैतिहातसक िे
आधुतिक” या बृहद्प्प्रकल्पास व या प्रकल्पाकरीिा अपेतत अि असलेल्या रु.12.00 लत अ (रुपये बारा
लत अ फक्ि) इिक्या खचास प्रशासकीय व तवत्तीय मान्यिा दे ण्याि येि आहे. सदर प्रकल्पाचे काम
ज्येष्ट्ठ तचत्रकार श्री.सुहास बहु ळकर, मुांबई याांच्याकडे सोपतवण्यास खालील अटी व शिींच्या अधीि
राहू ि शासि मान्यिा दे ण्याि येि आहे :(1) सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई याांिी “महाराष्ट्राच्या
दृश्यात्मक कलापरांपरेचा आढावा - प्रागैतिहातसक िे आधुतिक” या बृहद्प्प्रकल्पाचे
कामासांदभाि श्री.सुहास बहु ळकर याांच्या बरोबर सामांजस्य करार करावा व कराराची
प्रि शासिास सादर करावी.
(2) करारामध्ये कामाचे टप्पे ठरवूि, सदर प्रकल्पासाठी मांजूर तिधीचे टप्पातिहाय तवभाजि
स्पष्ट्ट करावे. प्रत्येक टप्प्यासाठी त्यािुसार त्या त्या टप्प्यावरील कामाची पूिणिा लाली
आहे याची खात्री करुि प्रकल्प लेखकास तिधीचे तविरण करावे.
(3) करारपत्रामध्ये प्रकल्प आढाव्याचे वेळापत्रक तितिि करावे व मांडळाच्या बैठकीि याचा
वेळोवेळी आढावा घ्यावा.

शासि तिणणय क्रमाांकः मसाति-201६/प्र.क्र.१/201६/भाषा-3

(4) “महाराष्ट्राच्या दृश्यात्मक कलापरांपरेचा आढावा - प्रागैतिहातसक िे आधुतिक” या
बृहद्प्प्रकल्पाची तिर्ममिी करण्यास दोि वषांची कालमयादा असेल. तवहीि
कालमयादे च्या बाहेर प्रकल्पाचे काम प्रलांतबि राहणार िाही याबाबि महाराष्ट्र राज्य
सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळािे दत अिा घ्यावी.
(5) प्रस्िुि प्रकल्पाकरीिा मांडळाकडू ि खचण करण्याि आलेल्या रकमेचे तवतियोग प्रमाणपत्र
त्या त्या वेळी शासिास सादर करणे आवश्यक राहील.
२.

यासाठी सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई याांिा आहरण व

सांतविरण अतधकारी म्हणूि घोतषि करण्याि येि असूि त्याांिा अथवा त्याांिी प्रातधकृि केलेल्या
अतधका-यास याबाबिच्या दे यकावर स्वात अरी करण्यास प्रातधकृि करण्याि येि आहे.
३.

सदर प्रकल्पासाठी होणारा खचण “मागणी क्र.लेड एफ 02, मुख्यलेखाशीषण-2205, कला व

सांस्कृिी (00) 102, कला व सांस्कृिी प्रचालि (02) योजिाांिगणि योजिा (02) राज्य सातहत्य व सांस्कृिी
मांडळ (2205 3214) 31-सहायक अिुदािे (वेििेिर) याखाली मांजूर केलेल्या अिुदािािूि
भागतवण्याि यावा.
४.

हा शासि तिणणय, तवत्त तवभाग, शासि तिणणय क्र.तवअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/तवतियम,

भाग-2, तदिाांक 17 एतप्रल, २०१५ अन्वये, तवत्तीय अतधकार तियमपुस्स्िका 1978, भाग-पतहला,
उपतवभाग-िीि, अिुक्रमाांक-4, पतरच्छे द-27 (2) मधील िरिूदीिुसार प्रशासकीय तवभागाांिा प्रदाि
करण्याि आलेल्या तवत्तीय अतधकाराच्या मयादे ि तिगणतमि करण्याि येि आहे.
5.

सदर शासि तिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर

उपलब्ध करण्याि आला असूि त्याचा सांकेिाक 201603301244511833 असा आहे . हा आदे श
तडजीटल स्वात अरीिे सात अाांतकि करुि काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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वषा अ. जोशी
कायासि अतधकारी, महाराष्ट्र शासि
प्रि,
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पतरत अा / लेखा अिुज्ञय
े िा), मुांबई,
2. अतधदाि व लेखा अतधकारी, मुांबई
3. तिवासी लेखा पतरत अा अतधकारी, मुांबई
4. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे तवशेष कायण अतधकारी, मांत्रालय, मुांबई,
5. प्रधाि सतचव (मराठी भाषा) याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई,
6. अध्यत अ, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई,
7. उप सतचव / अवर सतचव (भाषा), मराठी भाषा तवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
8. सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई,
9. तिवड िस्िी.
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