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शपसि ्नर्त्रक :- 
 
नवज्ञपि, आधुनिक तंत्रज्ञपि, समपजनवद्यप यपचं्यप कक्षते येर्परे नवषय तसेच महपरपष्ट्रपची भपषप, 

संस्कृती आनर् इनतहपस यप नवषयपवर मरपठीमध्ये रंथरचिप करण्यपसपठी नवनवध वपड्.मयीि योजिपिंप 

चपलिप देरे्, मदत कररे् व अशप योजिप स्वत: हपती घेरे् हे महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य आनर् संस्कृती 

मंडळपच्यप उनिष्ट््पं् ैकी एक प्रमुख उनिष्ट्् आहे. 

2. यप उनिष्ट््पिुंसपर आखण्यपत येर्पऱ्यप योजिपकंरीतप / बृहद्ग्प्रकल्पकंरीतप मुख्यलेखपशीषण 

2205-कलप व संस्कृती अतंगणत (02) योजिपतंगणत योजिप 31-सहपयक अिुदपिे (योजिपतंगणत) यप 

खपली महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य आनर् संस्कृती मंडळपकडूि प्रस्तपनवत करण्यपत आलेली तरतूद 

नियोजि व नवत्त नवभपगपच्यप मपन्यतेिे दरवषी नवत्तीय वषाच्यप सुरुवपतीलप अथणसंकल्ल्त करण्यपत 

येते, अशी तरतूद अथणसंकल्ल्त झपलयपिंतर कॅश फ्लो प्रमपरे् नवनहत मयादेत खचण करण्यपस 

मंडळपलप मपन्यतप देण्यपत येते. 

3. महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य आनर् संस्कृती मंडळपिे हपती घेतलेलयप रंथनिर्ममतीच्यप प्रकल्पचंप 

खचण वरीलप्रमपरे् मंजूर अिुदपिपतूि भपगनवण्यपत येतो. रंथनिर्ममती ही मंडळपच्यप दैिंनदि उनिष्ट््पचंप 

एक भपग आहे. त्यपमुळे मंडळपच्यप तज्ञ सदस्यपिंी गुर्पत्मक छपििी करुि प्रकल् मपन्य केलयपिंतर 

हे प्रस्तपव ्ुन्हप शपसि स्तरपवर त्पसण्यपचे प्रयोजि उरत िपही. तरी देखील महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य 

आनर् संस्कृती मंडळपिे निर्णय घेतलयपिंतर असे वयैल्ततक / स्वतंत्र प्रस्तपव ्ुन्हप शपसिपच्यप 

प्रशपसकीय मपन्यतेसपठी ्पठनवण्यपत येतपत, असे शपसिपच्यप निदशणिपस आले आहे. वपस्तनवक 

मंडळपच्यप नवनहत उनिष्ट््पंतगणत मंजूर अिुदपिपतूि प्रकल् हपती घेतलयपस अशप वयैल्ततक / स्वतंत्र 

प्रकल्पिंप शपसि स्तरपवर स्वतंत्र मपन्यतेची आवश्यकतप िपही. 
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4. महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य आनर् संस्कृती मंडळपकडूि मंडळपच्यप उनिष्ट््पतंगणत निर्णय घेतपिप 

्ुढील अ्वपदपत्मक ्नरल्स्थतीत मपत्र शपसिपकडे प्रस्तपव सपदर करण्यपत यपवते. 

(1) रंथनिर्ममती वप अन्य उनिष्ट््पमंधील एखपद्यप प्रकल्पवर मंडळपलप शपसिपचे - 

अनभप्रपय / मपगणदशणि आवश्यक वप्त असलयपस  

अथवप  

(2) प्रस्तपनवत प्रकल् मंजूर नवत्तीय तरतूदीच्यप मयादेत ्ूर्ण होर्पर िसेल व 

त्यपकरीतप नवत्तीय मपगर्ी कररे् आवश्यक वप्त असलयपस  

वरील सूचिपपं्रमपरे् मंडळपिे कपयणवपही करपवी मपत्र मंडळपिे घेतलेले नवनवध निर्णय शपसिपच्यप 

निदशणिपस आर्ण्यपकरीतप मंडळपच्यप बैठकपचंे कपयणवृत्त शपसिपच्यप अवलोकिपथण सपदर करपव.े तसेच 

हपती घेतलेलयप नवनवध प्रकल्पचं्यप प्रगतीचप अहवपल सनचव, महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य आनर् संस्कृती 

मंडळ यपिंी वळेोवळेी शपसिपस सपदर करपवप. 

5. सदर शपसि ् नर्त्रक महपरपष्ट्र शपसिपच्यप www.maharashtra.gov.in यप संकेतस्थळपवर 

उ्लब्ध करण्यपत आले असूि त्यपचप संकेतपक 201605121816332533 असप आहे. हप आदेश 

नडजी्ल स्वपक्षरीिे सपक्षपनंकत करुि कपढण्यपत येत आहे.  

महपरपष्ट्रपचे रपज्य्पल यपचं्यप आदेशपिुसपर व िपवपिे.  
 
 
 
     ( अ्र्ा अ. गपवडे ) 
 उ् सनचव, महपरपष्ट्र शपसि 

 
प्रत, 

1. प्रधपि सनचव, मरपठी भपषप नवभपग यपचंे स्वीय सहपयक, मंत्रपलय, मंुबई, 
2. उ् सनचव, मरपठी भपषप नवभपग, मंत्रपलय, मंुबई, 
3. अध्यक्ष, महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य आनर् संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
4. सनचव, महपरपष्ट्र रपज्य सपनहत्य आनर् संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
5. निवड िस्ती. 
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