महाराष्�  राज् य सािहत ्य आिण संस्क
मंडळामाफर्त

अिखल

भारतीय मराठी

सािहत्य महामंडळ

व त्यांच् या

4 घ

पिरषद, रत्नािगरी

व दिक्षण महाराष

संस्था तसेच कोकण मराठी सािहत्
सािहत्य  सभा, कोल्हापूर या 7 सािहत्
संस्थांन अनुदान मंजूर  करणेबाबत.
महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1014/�.�.74/2014/भाषा-3,
मादाम कामा मागर्, हुतात्मा राजगु� चौ
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

वाचा :-

तारीख : 22 ऑगस्ट, 2014
पयर्टन व सांस्कृितक कायर् िव, शासन िनणर्य �.सासंम-2004/�.�.300/सां.का.2,
िदनांक 23 नोव्हें, 2006.

�स्तावन :-

शासन िनणर्य पयर्टन व सांस्कृितक कायर् िवभाग �.सा-2004/�.�.300/सा.ं का.2,

िदनांक  23 नोव्ह ें, 2006 अन्वये महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळामाफर्त

भारतीय  मराठी सािहत्य महामंडळ व त्यांच् 4  घटक संस्था तसेच कोकण मराठी सािहत्

पिरषद, रत्नािगरी व दिक्षण महाराष्� सािहत्, कोल्हापूर या 7  सािहत्य संस्थांना �त्ये

�.5.00 लक्ष (�पये प लक्ष फक इतके अनुदान �दान करण्यास मान्यता देण्यात आली आ

सामान्य �शासन िवभाग  शासन िनणर्य �मभावा-2010/458/�.�.95(भाग-2)/20-ब,

िदनांक  22 जुलै, 2010 अन्वये स्वतं� मराठी भाषा िवभागाची स्थापना करण्यात आली ,

पयर्टन व सांस्कृितक कायर् िगाच्या अिधपत्याखालील महाराष्� राज्य सािहत्य आिण  संस

मंडळ हे काय�लय मराठी भाषा िवभागाच्या �शासकीय िनयं�णाखाली वगर् करण्यात आले आहे
सबब िदनांक  23 नोव्हें, 2006 चा शासन िनणर्य

िनगर्िमत करण्याचा �स्ताव शाच्या िवचाराधीन होता

अिध�िमत क�न नवीन शासन िनणर्

शासन िनणर् :-

या शासन िनणर्यान्वये अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ व या महामंडळाच 4 

घटक संस्था म्हणजेच महाराष्� सािहत्य पिरषद , मुंबई मराठी सािहत्य सं, मुंबई, िवदभर्
सािहत्य सं, नागपूर आिण मराठवाडा सािहत्य पिरष, औरंगाबाद तसेच कोकण मराठी सािहत्य
पिरषद, रत्नािगरी व दिक्षण महाराष्� सािहत्, कोल्हापूर अशा एकूण 7  सािहत्य संस्थांन

त्यांचे िविवध �कारचे वाङमयीन कायर्, वाङमयीन  मुखप�े चालिवणे, िवभागीय सािहत्य

शासन �नणर् क्रमां सासंमं-1014/�.�.74/2014/भाषा-3,

संमेलन भरिवणे, संदभर् �ंथालय चालिवण, उत्कृष्टराठी �ंथांना िविवध पािरतेािषके देणे, संदभर्
�ंथ  �कािशत करणे  इत्यादी वाङमयीन उप�म क�न मराठी

भाषा आिण वाङमय यांच्य

िवकासाचे कायर् करण्यासाठी �त्ये �.5.00 लक् ष (�पये पाच लक्ष फ इतके अनुदान  मंजूर

करण्यास मान्यता देण्यात येत आ
2.

उपरोक्त रकमेचे धनादेश महामंडळाचे अध्यक्ष व त्या त्या घटक संस, अध्यक्षांच

नांवे काढण्यात यावेत. यासाठी सिच, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यांना
काय�लय �मुख तसेच आहरण व संिवतरण अिधकारी म्हणून घोिषत करण्यात येत अस, त्यांन

अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्या अिध-यास संबंधीत देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ािध
करण्यात येत आहे
3.

याबाबत  होणारा खचर् "मागणी �मांक झेडए-02, 2205, कला व संस्कृती 00)  102,

कला व संस्कृती �चालन 01) योजनेतर योजना (01) (01) राज्य सािहत्य व स्कृती मंडळ 2205

3172) 31 सहायक अनुदाने" या लेखािशष�खाली �त्यक आ�थक वष�त मंजूर करण्यात आलेल्य
अनुदानातून मािसक िनधी िववरणप�ा�माणे भागिवण्यात यावा
4.

हा शासन िनणर्य िव�  िवभाग पिरप�क �.खचर्-10.06/�.�.1/अथ�पाय िदनांक  20

एि�ल, 2006 अन्वये �शासकीय िवभागांना �दान केलेल्यािधकारानुसार िनगर्िमत करण्यात ये
आहे.
5.

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

उपलब्धकरण्यात आला असूनत्याचा संकेताक201408211753513933 असा आहे. हा आदेश

िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य.

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदेशानुसार व नावाने.
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( लिलता िश.देठे )

�ित,

उप सिचव, महाराष्� शास

1. महालेखापाल, महाराष्� 1 (लेखा पिरक्षा/लेखा व अनुज्ञे मुंबई,

2. महालेखापाल, महाराष्� 2 (लेखापिरक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), ना,
3. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

4. िनवासी लेखा पिरक्षा अिधकारी, मुं,
पृ� 3 पैकी 2

शासन �नणर् क्रमां सासंमं-1014/�.�.74/2014/भाषा-3,

5. अध्यक्ष, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ,

6. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ, म (2 �ती),
7. िव� िवभाग (व्यय-14 /अथ�पाय) मं�ालय, मुंबई,

�त,

1. मा.मुख्यमं�ी यांचे सिचव, मं�ालय, मुंबई

2. मा.राज्यमं�ी (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सिचव, मं�ालय, मुंब,
3. सिचव (मराठी भाषा) यांचे यांचे सिचव, मं�ालय, मुंबई,

4. संबंिधत सािहत्य संस् - �ारा - महाराष्� राज्य िहत्य आि संस्कृती मंडळ, मुंब,
अ) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ पुणे,
ब) महाराष्� सािहत्य पिर, पुणे,

क) मुंबई मराठी सािहत्य सं, मुंबई,
ड) िवदभर् सािहत्य स, नागपर
ू ,

ढ) मराठवाडा सािहत्य पिरष, औरंगाबाद,

ण) कोकण मराठी सािहत्य पिरष, रत्नािगरी
त) दिक्षण महाराष्� सािहसभा, कोल्हापूर

5. िनवड नस्ती / भाष-3.

पृ� 3 पैकी 3

