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रस्तावना :- 
मराठी भाषा, साचहत्य आचर् सांस्कृती वृध्दींगत करण्यासाठी ज्या साचहत्त्यक - सारस्वताांनी 

महत्वपूर्ण योगदान चदले आहे असे साचहत्त्यक चवस्मरर्ात जावू नयेत आचर् नव्या चपढीला त्याांची ओळख 
असावी या हेतूने अशा साचहत्त्यकाांच्या चचत्र चचरत्राची माचहती अांतभुणत असलेला, चवद्यालये, 
महाचवद्यालये, चवद्यापीठातील राध्यापक वगण, चवद्यार्थी, सांशोधक व अभ्यासक याांना अचतशय उपयुक्त 
ठरेल असा बृहद्प्रांर्थ रकाचशत करण्याच्या रकल्पास मान्यता देण्याचा रस्ताव शासनाच्या चवचाराधीन 
होता.    
 
शासन चनर्णय :- 

या शासन चनर्णयान्वये “मराठी सारस्वताांचे चचत्र चचरत्र” या बृहद्प्रकल्पास  व या रकल्पाकरीता  
अपेचित असलेल्या रु.२.00 लि  (रुपय े दोन लि फक्त)  इतक्या खचास रशासकीय  व चवत्तीय मान्यता  
देण्यात येत  आहे. सदर रकल्पाचे काम महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचर् सांस्कृती मांडळाचे ज्येष्ट्ठ सदस्य  
श्री.रकाश एदलाबादकर याांच्याकडे सोपचवण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
देण्यात येत  आहे :-  

 
(1) सचचव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचर् सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांनी “मराठी सारस्वताांचे चचत्र 

चचरत्र” या बृहद्प्रकल्पाच े कामासांदभात श्री.रकाश एदलाबादकर याांच्या बरोबर सामांजस्य 
करार करावा व सदर कराराची स्वािरीची रत शासनास सादर करावी. 

(2) करारामध्ये कामाचे टप्पे ठरवून, सदर रकल्पासाठी मांजूर चनधीचे टप्पाचनहाय चवभाजन स्पष्ट्ट 
कराव.े रत्येक टप्प्यासाठी त्यानुसार त्या त्या टप्प् यावरील कामाची पूतणता लाली आहे याची खात्री 
करुन रकल्प लखेकास चनधीचे  चवतरर् कराव.े  

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

(4) “मराठी सारस्वताांचे चचत्र चचरत्र” या बृहद्प्रकल्पाची चनर्ममती करण्यास १५ ते १८ मचहन्याांची  
कालमयादा असेल.  चवहीत कालमयादेच्या बाहेर रकल्पाच ेकाम रलांचबत राहर्ार नाही याबाबत 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचर् सांस्कृती मांडळाने दिता घ्यावी. 



शासन चनर्णय क्रमाांकः मसाचन-201६/र.क्र.4१/201६/भाषा-3 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

(5) रस्तुत रकल्पाकरीता मांडळाकडून खचण करण्यात आलेल्या रकमेचे चवचनयोग रमार्पत्र त्या त्या 
वळेी  शासनास सादर कररे् आवश्यक राहील. 

२. यासाठी सचचव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचर् सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांना आहरर् व सांचवतरर् 
अचधकारी म्हर्नू घोचषत करण्यात येत असून त्याांना अर्थवा त्याांनी राचधकृत केलेल्या अचधका-यास 
याबाबतच्या देयकावर स्वािरी करण्यास राचधकृत करण्यात येत आहे. 
 
३.  सदर रकल्पासाठी होर्ारा खचण “मागर्ी क्र.लेड एफ ०२, मुख्यलेखाशीषण २२०५, कला व 
सांस्कृती (००) १०२, कला व सांस्कृती रचालन (०२) योजनाांतगणत योजना (०२) राज्य साचहत्य व सांस्कृती 
मांडळ (2205 321४) 31-सहायक अनुदाने (वतेनेतर)” याखाली मांजूर केलेल्या अनुदानातून भागचवण्यात 
यावा.   
 
४. हा शासन चनर्णय, चवत्त चवभाग, शासन चनर्णय क्र.चवअर-२०१३/र.क्र.३०/२०१३/चवचनयम, 
चदनाांक १७ एचरल, २०१५ अन्वय,े चवत्तीय अचधकार चनयमपुत्स्तका 1978, भाग-पचहला, उपचवभाग-तीन, 
अनुक्रमाांक-4, पचरच्छेद-27 (2) मधील तरतूदीनुसार रशासकीय  चवभागाांना रदान करण्यात आलेल्या 
चवत्तीय अचधकाराच्या मयादेत चनगणचमत करण्यात येत आहे. 

 
5. सदर शासन चनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201603301245247633 असा आहे. हा आदेश 
चडजीटल स्वािरीने सािाांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 
 
 वषा अ. जोशी 
 कायासन अचधकारी, महाराष्ट्र शासन 

रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पचरिा / लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई, 
2. अचधदान व  लेखा अचधकारी, मुांबई 
3. चनवासी लेखा पचरिा अचधकारी, मुांबई 
4. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे चवशेष कायण अचधकारी, मांत्रालय, मुांबई, 
5. रधान सचचव (मराठी भाषा) याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई,  
6. अध्यि, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचर् सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
7. उप सचचव / अवर सचचव (भाषा), मराठी भाषा चवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
8. सचचव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचर् सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
9. चनवड नस्ती. 
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