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मान्यता देण्याबाबत. 
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रस्तावना :- 
गजरुवयु कृष्ट्णराव केळूस्कर याांनी लेखन केलेल्या धमुशास्त्र, अरु्शास्त्र, वशक्षणशास्त्र, 

समार्शास्त्र, इवतहास, तत्वज्ञान या गहन ववर्षयाांवरील अभ्यासपूणु व मौवलक स्वरुपाची वाङ्मय 
सांपदा समग्र ग्रांर्ाच्या रुपाने वाचकाांसमोर माांडणारा, सव ु ववद्यार्ी, अभ्यासक व सांशोधक याांना 
अवतशय उपयजक्त ठरेल असा बृहद्प्ग्रांर् रकावशत करण्याच्या रकल्पास मान्यता देण्याचा रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन होता. 
 
शासन वनणुय :-  

या शासन वनणुयान्वये “महाराष्ट्राचे वाङ्मय महर्षी कृष्ट्णराव अर्जुन केळूस्कर याांचे समग्र 
वाङ्मय” या बृहद्प्रकल्पास व या रकल्पाकरीता अपेवक्षत असलेल्या रु.12.00 लक्ष (रुपये बारा लक्ष 
फक्त) इतक्या खचास रशासकीय व ववत्ीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रकल्पाचे काम ज्येष्ट्ठ 
लेखक डॉ.रार्न गवस, मजांबई याांच्याकडे सोपववण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून मांरू्री 
देण्यात येत आहे :- 

(1) सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मजांबई याांनी “महाराष्ट्राचे वाङ्मय 
महर्षी कृष्ट्णराव अर्जुन केळूस्कर याांच ेसमग्र वाङ्मय” या बृहद्प्रकल्पाच ेकामासांदभात   
डॉ.रार्न गवस, मजांबई याांच्या बरोबर सामांर्स्य करार करावा व सदर कराराची 
स्वाक्षरीची रत शासनास सादर करावी. 

(2) करारामध्ये कामाचे टप्पे ठरवून, सदर रकल्पासाठी मांरू्र वनधीचे टप्पावनहाय ववभार्न 
स्पष्ट्ट कराव.े रत्येक टप्प्यासाठी त्यानजसार त्या त्या टप्प् यावरील कामाची पूतुता लाली 
आहे याची खात्री करुन रकल्प लेखकास वनधीचे ववतरण कराव.े  

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

(4) “महाराष्ट्राचे वाङ्मय महर्षी कृष्ट्णराव अर्जुन केळूस्कर याांचे समग्र वाङ्मय” या 
बृहद्प्रकल्पाची वनर्ममती करण्यास १५ ते १८ मवहन्याांची कालमयादा असेल. ववहीत 
कालमयादेच्या बाहेर रकल्पाचे काम रलांवबत राहणार नाही याबाबत महाराष्ट्र राज्य 
सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळाने दक्षता घ्यावी.  

(5) रस्तजत रकल्पाकरीता मांडळाकडून खच ुकरण्यात आलेल्या रकमेच ेवववनयोग रमाणपत्र 
त्या त्या वळेी  शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. 
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२. यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मजांबई याांना आहरण व 
सांववतरण अवधकारी म्हणनू घोवर्षत करण्यात येत असून त्याांना अर्वा त्याांनी रावधकृत केलेल्या त्याांनी 
रावधकृत केलेल्या अवधका-यास याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास रावधकृत करण्यात येत 
आहे. 
 
३.  सदर रकल्पासाठी होणारा खच ु“मागणी क्र.लेड एफ ०२, मजख्यलेखाशीर्षु २२०५, कला व 
सांस्कृती (००) १०२, कला व सांस्कृती रचालन (०२) योर्नाांतगुत योर्ना (०२) राज्य सावहत्य व सांस्कृती 
मांडळ (2205 321४) 31-सहायक अनजदाने (वतेनेतर)” याखाली मांरू्र केलेल्या अनजदानातून 
भागववण्यात यावा.   
 
४. हा शासन वनणुय, ववत् ववभाग, शासन वनणुय क्र.ववअर-२०१३/र.क्र.३०/२०१३/वववनयम, 
वदनाांक १७ एवरल, २०१५ अन्वय,े  ववत्ीय अवधकार वनयमपजस्स्तका 1978, भाग-पवहला, उपववभाग-
तीन, अनजक्रमाांक-4, पवरच्छेद-27 (2) मधील तरतूदीनजसार रशासकीय ववभागाांना रदान करण्यात 
आलेल्या ववत्ीय अवधकाराच्या मयादेत वनगुवमत करण्यात येत आहे. 
 

5. सदर शासन वनणुय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201604041324097733 असा आहे. हा आदेश 
वडर्ीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानजसार व नावाने.  
 
 
 (वर्षा अ.र्ोशी ) 
 कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पवरक्षा / लेखा अनजज्ञयेता), मजांबई, 
2. अवधदान व  लेखा अवधकारी, मजांबई 
3. वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मजांबई 
4. मा.मांत्री (मराठी भार्षा) याांचे ववशेर्ष कायु अवधकारी, मांत्रालय, मजांबई, 
5. रधान सवचव (मराठी भार्षा) याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मजांबई,  
6. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मजांबई, 
7. उप सवचव / अवर सवचव (भार्षा), मराठी भार्षा ववभाग, मांत्रालय, मजांबई, 
8. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मजांबई, 
9. वनवड नस्ती. 
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