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महाराष्ट्र शासन 

मराठी भाषा हिभाग 
शासन हनिणय क्रमांकः परूक-2017/प्र.क्र.77/2017/भाषा-3, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
तारीख: 13 सप्टेंबर, 2017. 

 
िाचा :-  

 

1) हित्त हिभाग, पहरपत्रक क्र.परूक-2017/प्र.क्र.129/अर्ण-3, हदनांक 18 ऑगस्ट, 2017, 
2) मराठी भाषा हिभाग, पत्र क्र.अर्णसं-2017/प्र.क्र.90/अर्णसंकल्प, हदनांक 23 ऑगस्ट, 2017. 
 

प्रस्तािना :- 
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून राबहिण्यात येिाऱ्या पसु्तक प्रकाशन 
योजनेसाठी सन 2017-18 या िषाकरीता 16-प्रकाशने या उहिष्ट्टाखाली रु.15.00 लक्ष (रुपये पंधरा लक्ष 
फक्त) तरतूद अर्णसंकल्पीत करण्यात आली होती. तर्ाहप मंडळाकडे 65 बहृद्प्प्रकल्प आहि पनुमुणद्रिाचे काम 
सुरु असल्याने िाढीि खचण भागहिण्यासाठी रु.30.00 लक्ष (रुपये तीस लक्ष फक्त) इतके अहतहरक्त अनुदान 
परुििी मागिीव्दारे मंजूर करण्याचा प्रस्ताि महाराष्ट्र हिधानमंडळाच्या जुलै, 2017 च्या अहधिशेनामध्ये 
सादर करण्यात आला होता. या परुििी खचास हिधीमंडळाने मान्यता हदली असून परुििी हिहनयोजन 
हिधेयक मा.राज्यपालांच्या संमतीनंतर महाराष्ट्र (व्व्दतीय परुििी) हिहनयोजन अहधहनयम, 2017 (सन 2017 
चा महाराष्ट्र अहधहनयम क्रमांक 46) म्हिनू महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारि, भाग-8, हदनांक 10 ऑगस्ट, 
2017 मध्ये प्रहसध्द करण्यात आल ेआहे. सदर मंजूर हनधी हितरिाचा प्रस्ताि शासनाच्या हिचाराधीन होता. 

 
शासन हनिणय :-  

 

या शासन हनिणयान्िये सन 2017-18 या हित्तीय िषात पसु्तक प्रकाशन या योजनेसाठीचा िाढीि 
खचण भागहिण्यासाठी परूक मागिीव्दारे मंजूर करण्यात आलेल ेरु.30.00 लक्ष (रुपये तीस लक्ष फक्त) इतके 
अहतहरक्त अनुदान महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास हितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे.  

 
2. सदर हनधी मंजूर प्रयोजनासाठीच खचण करण्यात येईल, याची महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाने सिणतोपरी दक्षता घ्यािी. 
 
3. यासाठी सहाय्यक लेखा अहधकारी, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरि 
ि संहितरि अहधकारी तसचे सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना हनयंत्रक 
अहधकारी म्हिनू घोहषत करण्यात येत आहे.  
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4. या बाबीिर होिारा खचण मागिी क्र.झेडएफ-02, मुख्य लेखाहशषण 2205 - कला ि संस्कृती 102 - 
कला ि संस्कृती प्रचालन (01) योजनेतर योजना (01) (01) - राज्य साहहत्य ि संस्कृती मंडळ                  
(दत्तमत-2205 3172) 16-प्रकाशने या खाली सन 2017-18 या िषात मंजूर झालेल्या अनुदानातून ि 
माहसक हनधी हििरिपत्रानुसार (कॅश फ्लो) करण्यात यािा. 
 
5. सदर शासन हनिणय हित्त हिभागाच्या शासन पहरपत्रक क्र.परूक-2017/प्र.क्र.129/अर्ण-3, हदनांक 
23 ऑगस्ट, 2017 ि अनौपचाहरक संदभण क्र.383/2017/व्यय-4, हदनांक 14 जुलै, 2017 अन्िये प्राप्त 
मंजूरीस अनुसरुन हनगणहमत करण्यात येत आहे. 
 
6. सदर शासन हनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगिक सकेंतांक क्र.201709131205366133 असा आहे. हा 
आदेश हडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
  ( अपिा अ. गािडे )  
 उप सहचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मुंबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), नागपरू, 
3. अहधदान ि लेखा अहधकारी, मुंबई, 
4. हनिासी लेखा परीक्षा अहधकारी, मुंबई, 
5. मा.मंत्री (हित्त) यांचे हिशेष कायण अहधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
6. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे हिशेष कायण अहधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
7. प्रबधंक, लोक आयकु्त आहि उप लोक आयकु्त कायालय, मुंबई, 
8. अपर मुख्य सहचि (हित्त) / प्रधान सहचि (हि.सु.) / सहचि (व्यय) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
9. प्रधान सहचि, मराठी भाषा हिभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
11. सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
12. हित्त हिभाग (व्यय-4 / अर्णसं-14), मंत्रालय, मुंबई, 
13. सहसचंालक, लेखा ि कोषागारे सगंिक कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 5 िा मजला, मुंबई, 
14. अिर सहचि (अर्णसंकल्प), मराठी भाषा हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,   
15. भाषा-3 (संग्रहार्ण). 
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