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रस्तावना :- 
सूफी तत्वज्ञानाचा रारांवभक अवस्थेपासून ते ववकास काळापयंतच्या दाशणवनक ववैशष्ट्टयाांचा 

सवकंष सववस्तर आढावा घेऊन भारतीय तत्वज्ञान, पाश्चात्य तत्वज्ञान, इस्लामी तत्वज्ञान आवण सुफी 
तत्वज्ञान अांतभुणत असलेला तसेच सवण  ववद्याथी, अभ्यासक व सांशोधक  याांना अवतशय उपयुक्त ठरेल 
असा बृहद्प्रांथ रवसध्द करण्याच्या रकल्पास मान्यता देण्याचा रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता.    

 
शासन वनणणय :-  

या शासन वनणणयान्वये “सुफी तत्वज्ञान : सखोल ववशे्लषण” या बृहद्प्रकल्पास व या 
रकल्पाकरीता  अपेवित असलेल्या रु.८.00 लि  (रुपये आठ लि फक्त) इतक्या खचास रशासकीय 
व ववत्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रकल्पाचे काम ज्येष्ट्ठ अभ्यासक डॉ.मुहम्मद आजम, 
अहमदनगर याांच्याकडे सोपववण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन मांजूरी देण्यात 
येत  आहे. 

 

(१)  सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांनी “सुफी तत्वज्ञान : 
सखोल ववशे्लषण” या बृहद्प्रकल्पाचे कामासांदभात डॉ.मुहम्मद आजम, अहमदनगर 
याांच्या बरोबर सामांजस्य करार करावा व सदर कराराची स्वािरीची रत शासनास 
सादर करावी.  

(२)    करारामध्ये कामाचे टप्पे ठरवून, सदर रकल्पासाठी मांजूर वनधीचे टप्पावनहाय ववभाजन 
स्पष्ट्ट कराव.े रत्येक टप्प्यासाठी त्यानुसार त्या त्या टप्प् यावरील कामाची पूतणता लाली 
आहे याची खात्री करुन रकल्प लेखकास वनधीचे ववतरण कराव.े  

(३)  करारपत्रामधे रकल्प आढाव्याचे वळेापत्रक वनवश्चत कराव ेव मांडळाच्या बठैकीत याचा 
वळेोवळेी आढावा घ्यावा. 

(४) “सुफी तत्वज्ञान : सखोल ववशे्लषण” या  बृहद्प्रकल्पाची वनर्ममती करण्यास सुमारे १५ 
ते १८ मवहन्याांची कालमयादा वनवश्चत करण्यात येत आहे. ववहीत कालमयादेच्या बाहेर 
रकल्पाच ेकाम रलांवबत राहणार नाही याबाबत महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती 
मांडळाने दिता घ्यावी.  

(5) रस्तुत रकल्पाकरीता मांडळाकडून खचण करण्यात आलेल्या रकमेचे वववनयोग 
रमाणपत्र त्या त्या वळेी  शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. 
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२. यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांना आहरण व 
सांववतरण अवधकारी म्हणनू घोवषत करण्यात येत असून त्याांना अथवा त्याांनी रावधकृत केलेल्या 
अवधकाऱ् यास याबाबतच्या देयकावर स्वािरी करण्यास रावधकृत करण्यात येत आहे . 
 
३. सदर रकल्पासाठी होणारा खचण  “मागणी क्र.लेड एफ ०२, मुख्यलेखाशीषण २२०५, कला व 
सांस्कृती (००) १०२, कला व सांस्कृती रचालन (०२) योजनाांतगणत योजना (०२) राज्य सावहत्य व सांस्कृती 
मांडळ (2205 321४) 31-सहायक अनुदाने (वतेनेतर)” याखाली मांजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागववण्यात यावा.   
 
४. हा शासन वनणणय,  ववत्त ववभाग, शासन वनणणय क्र.ववअर-२०१३/र.क्र.३०/२०१३/वववनयम, 
भाग-2, वदनाांक १७ एवरल, २०१५ अन्वय,े ववत्तीय अवधकार वनयमपुस्स्तका 1978, भाग-पवहला, 
उपववभाग-तीन, अनुक्रमाांक-4, पवरच्छेद-27 (2) मधील तरतूदीनुसार रशासकीय ववभागाांना रदान 
करण्यात आलेल्या ववत्तीय अवधकाराच्या मयादेत वनगणवमत करण्यात येत आहे.  

 
5. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201606091300491733 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
   (वषा अ.जोशी )  
 कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

 
रत, 

1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा परीिा / लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई, 
2. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे ववशेष कायण अवधकारी, मांत्रालय, मुांबई, 
3. रधान सवचव, मराठी भाषा ववभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
4. अवधदान व  लेखा अवधकारी, मुांबई, 
5. वनवासी लेखा परीिा अवधकारी, मुांबई, 
6. अध्यि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
7. उप सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
8. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
9. वनवड नस्ती. 
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