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िाचा :-  
नित्त निभाग, िासि पनरपत्रक क्र.परूक-2017/प्र.क्र.335/अर्थ-3, नदिांक 29 नडसेंबर, 2017. 

 
प्रस्ताििा :- 

एकोनणसाि ेि निसाि ेितक हे भारताच ेप्रबोधिपिूथ मािले जाते. आपली प्राचीि संस्कृती आनण 
पाश्चात्य देिातूि आलेली आधुनिकता यांच्या परस्पर संिादातूि आनण समन्ियातूि जीििाच्या निनिध 
क्षेत्रात मूलभतू पनरितथि घडले, या पनरितथिात महाराष्ट्र िेहमीच अगे्रसर राहीला आहे. ज्या व्यक्तींिी 
मराठी माणसाच्या सांस्कृनतक, राजकीय, आर्थर्क पनरसरात आपल्या कतृथत्िािे सकारात्मक पनरितथि 
घडनिले अिा ज्ञात-अज्ञात व्यक्क्तची चनरत्र ेजिसामान्य माणसापयंत पोहोचली जाणे ही काळाची गरज 
आहे. या उदे्दिािे साप्तानहक नििके, प्रभादेिी, मुंबई यांिी “आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण-
निल्पकार चनरत्रकोि” हा संिोधि प्रकल्प हाती घेतला आहे. ह्या संिोधि प्रकल्पास अर्थसहाय्य 
देण्याबाबतचा प्रस्ताि राज्य मराठी निकास संस्रे्कडूि नद.22.11.2017 च्या पत्रािुसार प्राप्त झाला 
होता. सदर प्रकल्पास मान्यता देण्याचा प्रस्ताि िासिाच्या निचाराधीि होता. 

 
िासि निणथय :-  

साप्तानहक नििके, प्रभादेिी, मुंबई यांिी “आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण-निल्पकार 
चनरत्रकोि”हा संिोधि प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प राज्यातील सिथ निद्यार्ी, अभ्यासक, 
संिोधक यांिा मागथदिथक असूि तरूण नपढीला पे्ररणादायी ठरणारा आनण सानहत्य समृध्दीसाठी 
उपयकु्त ठरणारा आहे. या संिोधि प्रकल्पास रूपये पाच कोटी अर्थसहाय्य आिश्यक आहे. सदर 
प्रकल्पास राज्य मराठी निकास संस्रे्च्या प्रकल्प ि नित्त सनमतीची तसेच कायथकारी सनमतीची मान्यता 
घेण्यात आलेली असल्यािे त्यास प्रिासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. रूपये पाच कोटी इतक्या 
खचाच्या रकमेपैकी पनहला हप्ता म्हणिू रूपये दोि कोटी छत्तीस लक्ष इतके अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात 
येत आहे.    

 
2. महाराष्ट्र (ततृीय परुिणी) निनियोजि अनधनियम, 2017 (सि 2017 चा महाराष्ट्र अनधनियम 
क्रमांक-62) म्हणिू महाराष्ट्र िासि राजपत्र असाधारण, भाग-4 नदिांक 21 नडसेंबर, 2017 अन्िये 
रूपये  दोि कोटी छत्तीस लक्ष फक्त अिुदािास मान्यता नदली आहे. नित्त निभाग िासि पनरपत्रक 
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क्र.परूक-2017/प्र.क्र.335/अर्थ-3, नदिांक 29 नडसेंबर, 2017 च्या अिुषंगािे रूपये दोि कोटी छत्तीस 
लक्ष च्या 70 टक्केच्या मयादेत अिुदाि नितरण्यास नियोजि निभाग ि नित्त निभागािे मान्यता नदली 
आहे. 
 
3. परूक मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आलेले रु.2 कोटी 36 लक्ष (अक्षरी रुपये दोि कोटी छत्तीस 
लक्ष फक्त) च्या 70 टक्के रू.1,65,20,000/- (अक्षरी रूपये एक कोटी पासष्ट्ट लक्ष िीस हजार फक्त) 
इतके अनतनरक्त अिुदाि राज्य मराठी निकास संस्रे्स नितनरत करण्यास खालील अटी ि ितींच्या 
अधीि राहूि नित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

1) “आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण-निल्पकार चनरत्रकोि” या संिोधि प्रकल्पाच ेकाम तीि 
िषात पणूथ करण्याकरीता साप्तनहक नििके यांच्या समिते राज्य मराठी निकास संस्र्ा यािंी 
सांमजस्य करार करािा ि सदर कराराची स्िाक्षरीची प्रत िासिास सादर करािी.    

2) करारामध्ये कामाच ेटप्पे ठरिूि सदर प्रकल्पासाठी मंजूर निधीच ेटप्पानिहाय निभाजि स्पष्ट्ट 
कराि.े  प्रत्येक टप्प्यासाठी त्यािुसार त्यात्या टप्प्यािरील कामाची पतूथता झाली आहे.  याची 
खात्री करूि साप्तानहक नििके यांिा निधीच ेनितरण कराि.े   

3) करारपत्रामध्ये प्रकल्प आढाव्याच े िळेापत्रक निनश्चत कराि े ि मंडळाच्या बैठकीत याचा 
िळेोिळेी आढािा घ्यािा.   

4) तीि िषाच्या कालमयादेच्या बाहेर प्रकल्पाच े काम प्रलंनबत राहणार िाही.  याबाबत राज्य 
मराठी निकास संस्रे्िे दक्षता घ्यािी.   

5) ज्या उद्दीष्ट्टासाठी निधी उपलब्ध करूि देण्यात येत आहे, त्याच उद्दीष्ट्टासाठी िापरला जाईल 
याची राज्य मराठी निकास संस्रे्िे परेुपरु दक्षता घ्यािी. 

6) मराठी िाचकांिा सदर मानहती राज्य िासिाच े / संस्रे्चे संकेतस्र्ळ, संचनयका (सी.डी.), 
मराठी निनकनपडीया ि अन्य इलेक्रॉनिक माध्यमाव्दारे मोफत उपलब्ध करूि देण्यात यािी.  

7) प्रस्तुत प्रकल्पाकरीता साप्तानहक नििके यांिी केलेल्या खचाच े निनियोजि प्रमाणपत्र राज्य 
मराठी निकास संस्रे्िे प्राप्त करूि घ्याि.े  त्याची प्रत िासिास सादर करािी.     

8) साप्तानहक नििके, प्रभादेिी, मुंबई यांिी त्यांिा उपलब्ध करूि देण्यात आलेल्या निधीसंबधंात 
मागील तीि िषाचा सिदी लेखापालािे प्रमानणत केलेला ताळमेळ िासिाच्या 
अनधपत्याखालील राज्य मराठी निकास संस्रे्कडे सादर करािा. सदर ताळमेळ तपासण्याची 
जबाबदारी राज्य मराठी निकास संस्रे्ची राहील.   

9) “आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण-निल्पकार चनरत्रकोि” या संिोधि प्रकल्पास 
िासिाकडूि मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याबाबतची कागदपत्र े ि नहिोब 
महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ककिा त्यांच े अनधकारी यांिा तपासण्याचा अनधकार 
असूि त्यांिी मागणी केल्यास सिथ कागदपत्र े त्यांच्याकडे तपासणीसाठी साप्तानहक नििके, 
प्रभादेिी, मुंबई यांिी सादर करािीत. 

 



िासि निणथय क्रमांकः मसाअ-2017/प्र.क्र.126/2017/भाषा-3 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 3  
 

4.  यासाठी होणारा खचथ मागणी क्रमांक झेडएफ-02, (02) योजिातंगथत योजिा, (02)(01) राज्य 
मराठी निकास संस्र्ा, 31-सहायक अिुदािे (ितेिेतर), (2205 3205) या लेखािीषाखाली मंजूर 
करण्यात येणाऱ्या अिुदािातूि ि मानसक निधी नििरणपत्राप्रमाणे भागनिण्यात यािा.   
 
5. हा िासि निणथय नियोजि निभाग अिौपचानरक संदभथ क्र.149/17/1443, नद.28.11.2017 ि  
अिौपचानरक संदभथ क्र.10/18/1443, नद.15.01.2018 ि नित्त निभाग अिौपचानरक संदभथ 
क्र.590/2017/व्यय.४, नद.11.12.2017, अिौपचानरक संदभथ क्र.48/2018/व्यय.४, नद.31.01.2018 
ि अिौपचानरक संदभथ क्र.95/अर्थ.14, नद.07.02.2018 अन्िये निगथनमत करण्यात येत आहे. 
 
6. सदर िासि निणथय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201802231142250133 असा आहे. हा आदेि 
नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे. 

 
महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेिािुसार ि िािािे.  
 
 
 
 
    ( उदय ग. गिस )  
 कक्ष अनधकारी, महाराष्ट्र िासि 

प्रत, 
1. महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य  (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञेयता), मुंबई, 
2. महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञेयता), िागपरू, 
3. अनधदाि ि लेखा अनधकारी, मुंबई, 
4. नििासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुंबई, 
5. मा.मंत्री (नित्त ि नियोजि) यांचे नििेष कायथ अनधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
6. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांच ेनििेष कायथ अनधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
7. अपर मुख्य सनचि (नित्त) / प्रधाि सनचि (नित्तीय सुधारणा) / सनचि (व्यय) यांच ेस्िीय सहायक, 

मंत्रालय, मुंबई, 
8. प्रधाि सनचि, मराठी भाषा निभाग यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
9. प्रभारी संचालक, राज्य मराठी निकास संस्र्ा, मुंबई, 
10. नित्त निभाग (कायासि-व्यय-4 / अर्थसं-14), मंत्रालय, मुंबई, 
11. नियोजि निभाग, कायासि-1443, मंत्रालय, मुंबई, 
12. अिर सनचि / कक्ष अनधकारी (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा निभाग, मंत्रालय, मुंबई,   
13. भाषा-3 (संग्रहार्थ). 
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