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तारीख: 30 माचग, 2016. 
रस्तावना :- 

  १९ व्या व २० व्या शतकातील अध्यात्म मार्गदशगकाांनी त्याांच्या कृती-उक्तीतून केलेला 
उपासनेचा, कमगकाांडाचा बोध सहज भाषेत माांडिारा, सवग णवद्यार्थी, अभ्यासक  व सांशोधक याांना अणतशय 
उपयुक्त ठरेल असा बृहद्प्रांर्थ रकाणशत करण्याच्या रकल्पास मान्यता देण्याचा रस्ताव शासनाच्या 
णवचाराधीन होता.    
 
शासन णनिगय :- 

या शासन णनिगयान्वये “१९ व्या आणि २० व्या शतकातील अध्यात् म मार्गदशगकाांचा बोध” या 
बृहद्प्रकल्पास  व या रकल्पाकरीता  अपेणित असलेल्या  रु.8.00 लि  (रुपये आठ लि फक्त)  इतक्या 
खचास रशासकीय  व णवत्तीय मान्यता  देण्यात येत  आहे. सदर रकल्पाच ेकाम सांत साणहत्याचे र्ाढे 
अभ्यासक श्री.उमेश करांदीकर, मुांबई याांच्याकडे सोपणवण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून 
मांजूरी देण्यात येत  आहे :- 

 
(1) सणचव, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांनी “१९ व्या आणि २० व्या 

शतकातील अध्यात् म मार्गदशगकाांचा बोध” या बृहद्प्रकल्पाचे कामासांदभात               
श्री.उमेश करांदीकर, मुांबई याांच्या बरोबर सामांजस्य करार करावा व सदर कराराची 
स्वािरीची रत शासनास सादर करावी. 

(2) करारामध्ये कामाचे टप्प ेठरवून, सदर रकल्पासाठी मांजूर णनधीचे टप्पाणनहाय णवभाजन 
स्पष्ट्ट कराव.े रत्येक टप्प्यासाठी त्यानुसार त्या त्या टप्प् यावरील कामाची पूतगता लाली आहे 
याची खात्री करुन रकल्प लेखकास णनधीचे  णवतरि कराव.े  

(3) करारपत्रामध्ये रकल्प आढाव्याचे वळेापत्रक णनणित कराव ेव मांडळाच्या बैठकीत याचा 
वळेोवळेी आढावा घ्यावा. 

(4) “१९ व्या आणि २० व्या शतकातील अध्यात् म  मार्गदशगकाांचा बोध” या बृहद्प्रकल्पाची 
णनर्ममती करण्यास १५ ते १८ मणहन्याांची  कालमयादा असेल.  णवहीत कालमयादेच्या बाहेर 
रकल्पाच ेकाम रलांणबत राहिार नाही याबाबत महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृती 
मांडळाने दिता घ्यावी.  

(5) रस्तुत रकल्पाकरीता मांडळाकडून खचग करण्यात आलेल्या रकमेचे णवणनयोर् रमािपत्र 
त्या त्या वळेी  शासनास सादर करिे आवश्यक राहील. 
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२. यासाठी सणचव, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांना आहरि व सांणवतरि 
अणधकारी म्हिनू घोणषत करण्यात येत असून त्याांना अर्थवा त्याांनी राणधकृत केलेल्या अणधका-यास 
याबाबतच्या देयकावर स्वािरी करण्यास राणधकृत करण्यात येत आहे. 
 
३.  सदर रकल्पासाठी होिारा खचग “मार्िी क्र.लेड एफ ०२, मुख्यलेखाशीषग २२०५, कला व 
सांस्कृती (००) १०२, कला व सांस्कृती रचालन (०२) योजनाांतर्गत योजना (०२) राज्य साणहत्य व सांस्कृती 
मांडळ (2205 321४) 31-सहायक अनुदाने (वतेनेतर)” याखाली मांजूर केलेल्या अनुदानातून भार्णवण्यात 
यावा.   
 
४. हा शासन णनिगय,  णवत्त णवभार्, शासन णनिगय क्र.णवअर-२०१३/र.क्र.३०/२०१३/णवणनयम, 
णदनाांक १७ एणरल, २०१५ अन्वय,े  णवत्तीय अणधकार णनयमपुस्स्तका 1978, भार्-पणहला, उपणवभार्-
तीन, अनुक्रमाांक-4, पणरच्छेद-27 (2) मधील तरतदूीनुसार रशासकीय  णवभार्ाांना रदान करण्यात 
आलेल्या णवत्तीय अणधकाराच्या मयादेत णनर्गणमत करण्यात येत आहे. 
 
5. सदर शासन णनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201603301245153233 असा आहे. हा आदेश 
णडजीटल स्वािरीने सािाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 वषा अ. जोशी 
 कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन 

रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पणरिा / लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई, 
2. अणधदान व  लेखा अणधकारी, मुांबई 
3. णनवासी लेखा पणरिा अणधकारी, मुांबई 
4. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे णवशेष कायग अणधकारी, मांत्रालय, मुांबई,  
5. रधान सणचव (मराठी भाषा) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
6. अध्यि, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
7. उप सणचव / अवर सणचव (भाषा), मराठी भाषा णवभार्, मांत्रालय, मुांबई, 
8. सणचव, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळ, मुांबई 
9. णनवड नस्ती. 
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