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भौजिक

रगिीबरोबरच

भाषा,

साजहत्य,

कलाकल्पना,

वस्त्ररावरर्े,

खाद्याजभरुची, जनिीसांकल्पनाांचा आशय केंद्रस्िानी ठे वून महाराष्ट्राचा जवस्िृि जववरर्ात्मक असा
साांस्कृजिक इजिहास नमूद केलेला व जवद्यालये, महाजवद्यालये, जवद्यापीठािील राध्यापक वगण,
जवद्यािी, सांशोधक आजर् अभ्यासक याांना अजिशय उपयुक्ि ठरेल असा बृहद्प्ग्रांि रकाजशि
करण्याच्या रकल्पास मान्यिा दे ण्याचा रस्िाव शासनाच्या जवचाराधीन होिा.
शासन जनर्णय :या शासन जनर्णयान्वये “महाराष्ट्राच्या सामाजिक-साांस्कृजिक स्स्ित्यांिराचा इजिहास” या
बृहद्प्रकल्पास व या रकल्पाकरीिा अपेजिि असलेल्या रु.१२.00 लि (रुपये बारा लि फक्ि)
इिक्या खचास रशासकीय व जवत्तीय मान्यिा दे ण्याि येि आहे. सदर रकल्पाच्या रमुख सांपादक
पदाची िबाबदारी ज्येष्ट्ठ अभ्यासक श्री.रमेश वरखेडे याांच्याकडे सोपजवण्यास खालील अटी व
शिींच्या अधीन राहू न शासन मान्यिा दे ण्याि येि आहे :(1) सजचव, महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजर् सांस्कृिी मांडळ, मुांबई याांनी “महाराष्ट्राच्या
सामाजिक-साांस्कृजिक स्स्ित्यांिराचा इजिहास” या बृहद्प्रकल्पाचे कामासांदभाि श्री.रमेश
वरखेडे याांच्या बरोबर सामांिस्य करार करावा व सदर कराराची स्वािरीची रि शासनास
सादर करावी.
(2) करारामध्ये कामाचे टप्पे ठरवून, सदर रकल्पासाठी मांिूर जनधीचे टप्पाजनहाय जवभािन
स्पष्ट्ट करावे. रत्येक टप्प्यासाठी त्यानुसार त्या त्या टप्प्यावरील कामाची पूिणिा लाली आहे
याची खात्री करुन रकल्प लेखकास जनधीचे जविरर् करावे.
(3) करारपत्रामध्ये रकल्प आढाव्याचे वेळापत्रक जनजिि करावे व मांडळाच्या बैठकीि याचा
वेळोवेळी आढावा घ्यावा.
(4) “महाराष्ट्राच्या सामाजिक-साांस्कृजिक स्स्ित्यांिराचा इजिहास” या बृहद्प्रकल्पाची जनर्ममिी
करण्यास १५ िे १८ मजहन्याांची कालमयादा असेल. जवहीि कालमयादे च्या बाहे र रकल्पाचे
काम रलांजबि राहर्ार नाही याबाबि महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजर् सांस्कृिी मांडळाने दििा
घ्यावी.

शासन जनर्णय क्रमाांकः मसाजन-201६/र.क्र.44/201६/भाषा-3

(5) रस्िुि रकल्पाकरीिा मांडळाकडू न खचण करण्याि आलेल्या रकमेचे जवजनयोग रमार्पत्र त्या
त्या वेळी शासनास सादर करर्े आवश्यक राहील.
२.

यासाठी सजचव, महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजर् सांस्कृिी मांडळ, मुांबई याांना आहरर् व

सांजविरर् अजधकारी म्हर्ून घोजषि करण्याि येि असून त्याांना अिवा त्याांनी राजधकृि केलेल्या
अजधका-यास याबाबिच्या दे यकावर स्वािरी करण्यास राजधकृि करण्याि येि आहे.
३.

सदर रकल्पासाठी होर्ारा खचण “मागर्ी क्र.लेड एफ ०२, मुख्यलेखाशीषण २२०५, कला व

सांस्कृिी (००) १०२, कला व सांस्कृिी रचालन (०२) योिनाांिगणि योिना (०२) राज्य साजहत्य व सांस्कृिी
मांडळ (2205 321४) 31-सहायक अनुदाने (वेिनेिर)” याखाली मांिूर केलेल्या अनुदानािून
भागजवण्याि यावा.
४.

हा शासन जनर्णय, जवत्त जवभाग, शासन जनर्णय क्र.जवअर-२०१३/र.क्र.३०/२०१३/जवजनयम,

जदनाांक १७ एजरल,२०१५ अन्वये, जवत्तीय अजधकार जनयमपुस्स्िका 1978, भाग-पजहला, उपजवभागिीन, अनुक्रमाांक-4, पजरच्छे द-27 (2) मधील िरिूदीनुसार रशासकीय जवभागाांना रदान करण्याि
आलेल्या जवत्तीय अजधकाराच्या मयादे ि जनगणजमि करण्याि येि आहे.
5.

सदर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्िळावर

उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201603301245354533 असा आहे . हा आदे श
जडिीटल स्वािरीने सािाांजकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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वषा अ. िोशी
कायासन अजधकारी, महाराष्ट्र शासन
रि,
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पजरिा / लेखा अनुज्ञय
े िा), मुांबई,
2. अजधदान व लेखा अजधकारी, मुांबई
3. जनवासी लेखा पजरिा अजधकारी, मुांबई
4. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे जवशेष कायण अजधकारी, मांत्रालय, मुांबई,
5. रधान सजचव (मराठी भाषा) याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई,
6. अध्यि, महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजर् सांस्कृिी मांडळ, मुांबई,
7. उप सजचव / अवर सजचव (भाषा), मराठी भाषा जवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
8. सजचव, महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजर् सांस्कृिी मांडळ, मुांबई,
9. जनवड नस्िी.
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