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भारतीय

मराठी

सािहत्य महामंडळ

आयोिजत 87 व्य अिखल भारतीय मराठी सािहत्
संमेलनच्य 2014 सन - सासवड , आयोजनासाठी
अथर्सहाय मंजूर करणेबाबत.
महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः सासअ
ं -1013/�.�.149/2013/भाषा-3,
हु तात्मा राजगु� चौक, मादाम कामा मागर
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

तारीख : 18 िडसेंबर, 2013

�स्तावन :-

अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळाचे87 वे अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेल, सासवड

(िज.पुणे) येथे िदनांक 3 जानेवारी, 2014 ते 5 जानेवारी, 2014 या कालावधीत आयोिजत करण्यात येत आहे.

सदर सािहत्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी दरवष��माणे शासनाकडून 25.00 लक्ष इतके अथर्सहाय्य मं
करण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवचाराधीन हो
शासन िनणर् :-

या शासन िनणर्यान्व, अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळाच्या वतीने व आचायर् अ�े िवक

�ितष्ठा, पुरंदर आिण महाराष्� सािहत्य पिर, सासवड शाखा यांच्या िवदयमाने िदनांक3 जानेवारी, 2014

ते 5 जानेवारी, 2014 या कालावधीत सासवड (िज.पुणे) येथे आयोिजत करण्यात येत असलेल्य 87 व्या
अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी �पय 25.00 लक (�पये पंचवीस लक् ष फक्

इतके अथर्सहाय्य खालील अटी व शच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आह

1) मंजूर अथर्सहाय्याच्या रकमेचा धनाद ेश / डी.ड ी. "अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामं
पुणे" या नावांने दे ण्यात यावा

2) सासवड येथे आयोिजत करण्या येत असलेल्य 87 व्य अिखल भारतीय मराठी सािहत्
संमेलनाच्य कामाचा अहवाल (शासनाकडू न मंजूर करण्या आलेल्य अथर्सहाय्याच लेख्याच

कागदप�े, अथर्सहाय्याच िविनयोगाच्य �माणप�ासह) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य

महामंडळ यांनी सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई यांच्य माफर्

शासनास सादर करावा.

3) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ व आयोजक संस्थांनमहालेखापाल, महाराष्-1, मुंबई

यांच्या िनिरक्षणासाठी खच�चे लेखे तयार ठेवा. सदर संस्थांनी लेख्याचे पिरिक्षत िववरण
(ऑिडटे ड स्टेटमेंट ऑफ अकाऊं) व अथर्सहाय्याच े उपयोिगता �माणप (युटीलायझेशन
स�टिफकेट) मागणीनुसार वेळोवेळी उपलब्ध क�न �ाव.

4) महालेखापाल, महाराष्-1, मुंबई यांच्या यं�णेकरवी लेखा परीक्षण कर.

5) अथर्सहाय्याबाबतची सवर् कागदप�े व िहशोब महालेखा, महाराष्-1, मुंबई िंकवा त्यांच

अिधकारी यांना तपासण्याचा अिधकार असून त्यांनी मागणी क ेल्या स सवर् कागदप�े त्यांच्य
तपासणीसाठी सादर करावीत.

कृ.मा.प.

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

2.

यासाठी सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यांना आहरण व संिवतरण

अिधकारी म्हणून घोिषत करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी �ािधकृत केल त्यांच्या अिधपत्याखाल
दु य्यम अिधकाऱ्यास यासंबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ािधकृत करण्यात 
3.

यासाठी होणारा खचर् “मागणी �मांक झेडएफ-02, 2205- कला व संस्कृत-102, कला व संस्कृती

�चालन (01) योजनेतर योजना (01) (01) राज्य सािहत् व संस्कृती मंडळ (2205 3172), 3-सहायक

अनुदान" या लेखािशष�खाली सन 2013-2014 या िव�ीय वष�त मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून

मािसक िनधी िववरणप�ा�माणे भागिवण्यात यावा
4.

सदर शासन िनणर्, िव� िवभाग, पिरप�क �मांक-10.06/�.�.1/अथ�पाय, िदनांक 20.04.2006

5.

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्

अन्वये �शासकीय िवभागास �दान केलेल्या अिधकारानुसार िनगर्िमत करण्यात येत 

करण्यात आला असूनत्याचा संकेताक201312181113091633 असा आहे . हा आदे श िडजीटल स्वाक्षरी
साक्षांिकत क�न काढण्यात येत .

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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�त,

अवर सिचव, महाराष्� शास

1.

मा.मुख्यमं�ी यांचे अपर मुख्सिचव, मं�ालय, मुंबई,

3.

महालेखापाल, महाराष्-1 (लेखापिरक्ष/ लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई,

5.

िनवासी लेखापिरक्षा अिधका, मुंबई,

7.

अध्य, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,

9.

अध्य, अिखल भारतीय मराठी सािहत् महामंडळ, �ारा महाराष्� सािहत्य पिरषद, िटळक रोड, सदािशव पेठ

2.
4.
6.

8.

मा.राज्यमं�ी (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायकमं�ालय, मुंबई,
अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

स्वीय सहायक, सिचव, मराठी भाषा िवभाग मं�ालय, मुंबई,

सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,

पुणे 411 030,

10. आचायर्अ�े िवकास �ितष्ठान, पुरंद (सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई यांचेमाफर्),
11. महाराष्� सािहत्य पिरषद, सास (सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यांचेमाफर्),
12. अवर सिचव (अथर्संकल), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई.

13. िनवड नस्त / भाषा-3.

पृ� 2 पैकी 2

