
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाच्या हिहिध योजनासंाठी सहमत्या / उप 
सहमत्या गठीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हिभाग 

शासन हनिणय क्रमाकंः सासंमं 1014/प्र.क्र.98/2014/भाषा-3 
मराठी भाषा हिभाग, 

मंत्रालय, म ंबई - 400 032 
तारीख: 1 ऑक्टोबर, 2014 

िाचा :  
1) सामान्य प्रशासन हिभाग,शासन हनिणय क्र. बीएलसी 1060 के, हद.19 नोव्हेंबर, 1960 
2) हित्त हिभाग, शासन हनिणय क्र. प्रिास 1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, हद.3 माचण, 2010 
3) हित्त हिभाग, शासन हनिणय क्र. बैठक 2012/प्र.क्र.1/सेिा-5, हद.24 मे, 2012. 

प्रस्तािना : 
           सामान्य प्रशासन हिभागाच्या संदभाधीन शासन हनिणयान्िये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळाच्या हिहिध योजनाचंे कामकाज पहाण्यासाठी सहमत्या स्थापन करण्याचे अहधकार 
त्याचप्रमािे आिश्यकतेन सार अन्य सदस्य आमंहत्रत करण्याचे अहधकार मंडळास प्रदान करण्यात  आले 
आहेत. सदर शासन हनिणय अहधक्रहमत करुन निीन शासन हनिणय हनगणहमत करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
हिचाराधीन होता. 

शासन हनिणय :  
              या शासन हनिणयान्िये  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास, मंडळाकडून हिहिध 
योजनासंाठी गठीत करण्यात येिा-या सहमत्या /उप सहमत्यािंर मंडळाच्या सदस्यावं्यहतहरक्त निीन 
सदस्याचंा समािशे  असलेल्या  निीन सहमत्या / उप सहमत्या गठीत करण्यास खालील अटींच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
(1) महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने ज्या प्रकल्पासाठी सहमती/उप सहमती गठीत 
केली आहे त्या प्रकल्पाची संपूिण माहहती ि प्रकल्प सहमतीची रचना शासनास अिगत करिे आिश्यक 
राहील.  
(2)          मंडळाच्या   हिहिध  सहमत्याचं्या / उप सहमत्याचं्या  बैठकीमध्ये  घेण्यात  आलेल्या हनिणयाची  
प्रत  शासनास िळेोिळेी सादर करािी.  
(3)           मंडळाच्या   सदस्या ं व्यहतहरक्त  हनय क्त  करण्यात  येिा-या  सदस्याचंी  संख्या िाजिीपेक्षा 
जास्त होिार नाही याची दक्षता महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने घ्यािी.  
 

2. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून गठीत करण्यात येिा-या  सहमतीच्या/उप 

सहमतीच्या  अध्यक्ष ि अशासकीय सदस्यानंा हित्त हिभाग, शासन हनिणय क्रमाकं- प्रिास-



शासन ननर्णय क्रमाांकः सासंमं 1014/प्र.क्र.98/2014/भाषा-3 

 

                                                                 पषृ्ठ 2 पैकी 2 

1010/प्र.क्र.2/सेिा-5, हदनाकं 3 माचण, 2010 ि क्रमाकं-बैठक-2012/प्र.क्र.1/सेिा-5, हदनाकं 24 

मे,2012 अन्िये हनहित करण्यात आल्याप्रमािे प्रिास भत्ता ि बैठक भता अन ज्ञये राहील. 

3. यासाठी सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, म ंबई यानंा आहरि ि संहितरि 

अहधकारी  म्हिनू  घोहषत  करण्यात  येत  असून,  त्यानंा  अथिा  त्यानंी   प्राहधकृत   केलले्या    द य्यम 

अहधका-यास याबाबतच्या देयकािर स्िाक्षरी करण्यास प्राहधकृत करण्यात येत आहे. 

4.       या िरील खचण मागिी क्र. झेडएफ -02, 2205 - कला ि संस्कृती -  00 -102 कला ि संस्कृती 

प्रचालन (योजनेतर / योजनातंगणत) अंतगणत संबंहधत उद्दीष्ट्टाखाली  मंजूर होिा-या अन दानातून भागहिण्यात 

यािा.  

5.        सदर शासन हनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201410011456520333 असा आहे. हा आदेश हडजीटल 

स्िाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

 (िृषाली ि.साितं) 
 अिर सहचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापहरक्षा / लेखा ि अन ज्ञयेता), म ंबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापहरक्षा / लेखा ि अन ज्ञयेता), नागपूर, 
3. अहधदान ि लेखा अहधकारी, म ंबई, 
4. हनिासी लेखापहरक्षा अहधकारी, म ंबई, 
5. महालेखाकार (स्थाहनक हनकाय लेखापरीक्षा ि लेखा), महाराष्ट्र, म ंबई, 
6. हित्त हिभाग /व्यय -4 मंत्रालय, म ंबई, 
7. सहचि, मराठी भाषा हिभाग, मंत्रालय, म ंबई, 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, म ंबई, 
9. सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, म ंबई, 
10.  भाषा - 3 (संग्रहाथण). 

 

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