
अिखल भारतीय मराठी सािहतय महाममंड 
आयोिजत 87 वया अिखल भारतीय  मराठी सािहतय 
सममेलनचया 2014 सन - सासवं , आयोजनासाठी 
अथरसहााय ममजूर करणेबाबत.  

 
महाराष् शासन 
मराठी भाषा िवभाग 

शासन िनणरय �मामकः सासमअ-1013/�.�.149/2013/भाषा-3, 
हुतातमा राजगुु  चक, माााम कामा मागर, 

मम�ालय, मुमबई - 400 032. 
तारीख : 18 िंसेबर, 2013. 

�सतावना :- 
अिखल भारतीय मराठी सािहतय महाममंडा  े87 व ेअिखल भारतीय मराठी सािहतय सममेलन, सासवं 

(िज.पणेु) येथे िानामक 3 जानेवारी, 2014 ते 5 जानेवारी, 2014 या कालावधीत आयोिजत करणयात येत आहे. 
सार सािहतय सममेलनाचया आयोजनासाठी ारवषव�माणे शासनाकंून ु.25.00 लक षतके अथरसहााय ममजूर 
करणया ा �सताव शासनाचया िव ाराधीन होता. 

 
शासन िनणरय :- 
           या शासन िनणरयाावये, अिखल भारतीय मराठी सािहतय महाममंडाचया वतीने व आ ायर अ�े िवकास 
�ितषठान, परुमार आिण महाराष् सािहतय पिरषा, सासवं शाखा यामचया िवायमाने िानामक 3 जानेवारी, 2014 
ते 5 जानेवारी, 2014 या कालावधीत सासवं (िज.पणेु) येथे आयोिजत करणयात येत असलेेया 87 वया 
अिखल भारतीय मराठी सािहतय सममेलनाचया आयोजनासाठी ुपये 25.00 लक (ुपये पम वीस लक ष त) 
षतके अथरसहााय खालील अ ी व शतशचया अधीन राहून  ममजूर करणयात येत आहे. 

 

1) ममजूर अथरसहाायाचया रकमे ा धनााेश े ंी.ंी. ीअिखल भारतीय मराठी सािहतय महाममंड, 
पणेुी या नावामने ाेणयात यावा. 

2) सासवं येथे आयोिजत करणयात येत असलेेया 87 वया अिखल भारतीय मराठी सािहतय 
सममेलनाचया कामा ा अहवाल (शासनाकंून ममजूर करणयात आलेेया अथरसहाायाचया लेखया ी 
कागाप�े, अथरसहाायाचया िविनयोगाचया �माणप�ासह) अिखल भारतीय मराठी सािहतय 
महाममंड यामनी सि व, महाराष् राजय सािहतय आिण समसकक ती ममंड, मुमबई यामचया माषर त 
शासनास साार करावा. 

3) अिखल भारतीय मराठी सािहतय महाममंड व आयोजक समसथामनी महालेखापाल, महाराष्-1, मुमबई 
यामचया िनिरकणासाठी ख   े लेखे तयार ठेवावते. सार समसथामनी लखेया े पिरिकत िववरणप� 
(ऑिं ें स े मे  ऑष अकाकम ऊस) व अथरसहााया े ेपयोिगता �माणप� (य ुीलायझेशन 
स� िषके ) मागणीनुसार वडेोवडेी ेपलबध कुन  ाव.े                                                                           

4) महालेखापाल, महाराष्-1, मुमबई यामचया यम�णेकरवी लखेा परीकण कराव.े 
5) अथरसहाायाबाबत ी सवर कागाप�े व िहशोब महालेखापाल, महाराष्-1, मुमबई िकवा तयाम  े
अिधकारी यामना तपासणया ा अिधकार असून तयामनी मागणी केेयास सवर कागाप�े तयामचयाकंे 
तपासणीसाठी साार करावीत.  

कक .मा.प. 



शासन िनणर्  �मांकः सासमअ-1013/�.�.149/2013/भाषा-3, 

 

प�ृ 2 पैकी 2  
 

2.       यासाठी सि व, महाराष् राजय सािहतय आिण समसकक ती ममंड, मुमबई यामना आहरण व समिवतरण 
अिधकारी महणनू  ोिषत करणयात येत असून तयामना अथवा तयामनी �ािधकक त केलेेया तयामचया अिधपतयाखालील 
ाुायम अिधकाायास यासमबमधीचया ाेयकावर सवाकरी करणयास �ािधकक त करणयात येत आहे. 
  
3.  यासाठी होणारा ख र “मागणी �मामक झेंएष-02, 2205- कला व समसकक ती-102, कला व समसकक ती 
� ालन (01) योजनेतर योजना (01) (01) राजय सािहतय व समसकक ती ममंड (2205 3172), 31-सहायक 
अनुाानी या लेखािशष खाली सन 2013-2014 या िव�ीय वष त ममजूर करणयात आलेेया अनुाानातून व 
मािसक िनधी िववरणप�ा�माणे भागिवणयात यावा. 

 
4.  सार शासन िनणरय, िव� िवभाग, पिरप�क �मामक-10.06/�.�.1/अथ�पाय, िानामक 20.04.2006 
अावये �शासकीय िवभागास �ाान केलेेया अिधकारानुसार िनगरिमत करणयात येत आहे. 

 
5.  सार शासन िनणरय महाराष् शासनाचया www.maharashtra.gov.in या समकेतसथडावर ेपलबध 
करणयात आला असून तया ा समकेताक 201312181113091633 असा आहे. हा आाेश िंजी ल सवाकरीने 
साकामिकत कुन काकणयात येत आहे.  

 
महाराष्ा े राजयपाल यामचया आाेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 
 ( वकषाली व. सावमत )  
 अवर सि व, महाराष् शासन 

�त, 
1. मा.मखुयमम�ी याम  ेअपर मखुय सि व, मम�ालय, मुमबई,  
2. मा.राजयमम�ी (मराठी भाषा) याम े सवीय सहायक, मम�ालय, मुमबई, 
3. महालेखापाल, महाराष्-1 (लखेापिरका े लेखा व अनुजेयता), मुमबई, 
4. अिधाान व लखेा अिधकारी, मुमबई, 
5. िनवासी लेखापिरका अिधकारी, मुमबई, 
6. सवीय सहायक, सि व, मराठी भाषा िवभाग, मम�ालय, मुमबई, 
7. अधयक, महाराष् राजय सािहतय आिण समसकक ती ममंड, मुमबई, 
8. सि व, महाराष् राजय सािहतय आिण समसकक ती ममंड, मुमबई, 
9. अधयक, अिखल भारतीय मराठी सािहतय महाममंड, �ारा महाराष् सािहतय पिरषा, ि डक रों, साािशव पेठ, 

पुणे 411 030,  
10. आ ायर अ�े िवकास �ितषठान, परुमार (सि व, महाराष् राजय सािहतय आिण समसकक ती ममंड, मुमबई याम ेमाषर त), 
11. महाराष् सािहतय पिरषा, सासवं (सि व, महाराष् राजय सािहतय आिण समसकक ती ममंड, मुमबई याम मेाषर त), 
12. अवर सि व (अथरसमकेप), मराठी भाषा िवभाग, मम�ालय, मुमबई. 
13. िनवं नसती े भाषा-3.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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