
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि साांस्कृती 
मांडळ, म ांबई याांच्या मार्फ त नवोहित 
लखेकाांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी  घेण्यात 
येिाऱ्या कायफशाळाांची/चचासत्ाांची सांख्या 
वाढविे.  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाग 

शासन हनिफय क्रमाांक: नलकेा-2019/प्र.क्र.57/भाषा-3, 
मािाम कामा मागफ, ह तात्मा राजग रु चौक, 

मांत्ालय, म ांबई - 400 032. 
हिनाांक: 05 ऑगस्ट, 2019 

वाचा :-  1.  शासन हनिफय -सामाहजक न्याय, साांस्कृहतक कायफ, क्रीडा व हवशेष सहाय्य हवभाग    
क्र.सासांमां-2001/प्र.क्र.१35/का.साांका-2, हि. 23 नोव्हेंबर, 2001. 

2. शासन हनिफय -सामाहजक न्याय, साांस्कृहतक कायफ, क्रीडा व हवशेष सहाय्य हवभाग       
क्र.सासांमां-2001/प्र.क्र.१35/का.साांका-2, हि.8 माचफ, 2002. 

3. शासन हनिफय क्र.मराठी भाषा हवभाग -नलेका-1012/प्र.क्र.१34/2012/भाषा-3,                    
हि. 24 जून, 2013. 

           4. सहचव,महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळ याांचे जा.क्र.सासांम/प्रकाशने/           
2019/2607, हि.11 ज ल,ै 2019 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळच्या प्रम ख उद्दीष्ट्टाांपैकी साहहत्य सांस्कृतीचे सांवर्फन 
करिे हे एक महत्त्वाचे उहद्दष्ट्ट आहे.  साहहत्याचा प्रचार व प्रसारासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भागातील 
नवलेखकाांना प्रोत्साहन िेिे, त्याांना मागफिशफन करिे, नवलेखकाांचे लेखन स र्ारुन त्याांनी केलेल्या 
हलखानामध्ये त् टी राहू नयेत, ग्रमीि भागात चाांगल ेलेखक तयार व्हावेत, त्याांना तज््ाांचे मागफिशफन 
हमळाव,े   याकहरता महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळाकडून राबहवण्यात येिाऱ्या नवोहित 
लेखकाांसाठी िरवषी 7 कायफशाळाांचे/चचासत्ाांचे आयोजन केले जाते व सिर कायफशाळाांच्या 
आयोजनाकहरता प्रत्येकी 50,000/- प्रमािे (लेखाशीषफ 22053412 अांतगफत) रु.3,50,000/- इतका 
हनर्ी अर्फसांकल्पीत केला जातो.  सिरचा हनर्ी अप रा पडत असल्याने कायफशाळाांच्या सांख्येत वाढ करता 
येत नव्हती.  सिर उपक्रमाला नवोहित लेखकाांकडून हमळिारा प्रहतसाि व महाराष्ट्रात इतर भागातही 
सिर उपक्रम राबहविे शक्य व्हावे म्हिून या योजनेच्या अन िानात वाढ झाल्याने कायफशाळाांच्या 
सांख्येमध्ये वाढ  करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या हवचारार्ीन होता. 
शासन हनिफय :-  

  या शासन हनिफयान्वय े महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळामार्फ त नवोहित 
लेखकाांसाठी कायफशाळा/चचासत्ाचे आयोजन करिे या उपक्रमातांगफत िरवषी एकूि 10 
कायफशाळाांचे/चचासत्ाांचे आयोजन करण्यास व त्याांच्या आयोजनाकहरता प्रत्येकी रु.50,000/- 
(रु.पन्नास हजार र्क्त) एवढी रक्कम प्रिान करण्यास शासन मान्यता िेण्यात यते आहे.   
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२. यासाठी सहचव,  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळ, म ांबई याांना आहरि व सांहवतरि 
अहर्कारी म्हिनू घोहषत करण्यात येत असून, त्याांना याबाबतच्या िेयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राहर्कृत 
करण्यात येत आहे.    

3. सिर कायफशाळा/चचासत् याांच ेआयोजनाकहरता एकूि रु.5,00,000/- (रु.पाच लाख र्क्त) 
इतका होिारा खचफ “मागिी क्र.झेडएर्-02, म ख्य लेखाशीषफ-2205-102 कला व सांस्कृती प्रचालन, 
(०1)(०7)- नवोहित लेखकाांसाठी चचासत् व कायफशाळा आयोहजत करण्यासाठी सहायक अन िान,  
(कायफक्रम) (२२०५ ३२१४) ३१, सहायक अन िान(वतेनतर)” या लेखाहशषाखाली प्रत्येक हवत्तीय वषात 
उपलब्र् करुन हिलेल्या मांजूर आर्थर्क तरतूिीतून व माहसक हनर्ी हववरिपत्ाप्रमािे भागहवण्यात यावा. 

4. सिर शासन हनिफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201907291513100533 असा आहे. हा आिेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार व नावाने.  
 
 
 
 

(अपिा अ. गावडे) 
सह सहचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रहत, 
1. प्रर्ान सहचव (मराठी भाषा) याांचे स्वीय सहायक, मांत्ालय, म ांबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापहरक्षा / लेखा व अन ्येता), म ांबई, 
3. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापहरक्षा / लेखा व अन ्येता), नागपरू, 
4. अहर्िान व लेखा अहर्कारी, म ांबई, 
5. हनवासी लेखापहरक्षा अहर्कारी, म ांबई, 
6. हवत्त हवभाग (व्यय - 4 / अर्फसांकल्प - 14), मांत्ालय, म ांबई, 
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळ, म ांबई, 
8. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळ, म ांबई, 
9. अवर सहचव (अर्फसांकल्प), मराठी भाषा हवभाग, मांत्ालय, म ांबई, 
10. हनवड नस्ती / भाषा-3. 
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