
मराठी भाषा विभागाच्या अर्थसंकल्पीय 
कामकाजासाठी निीन लखेाशीषे वनमाण करणे. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनणथय क्र.अर्थसं-2014/प्र.क्र.29/आस्र्ा-3 
निीन प्रशासन भिन, मादाम कामा रोड, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मंुबई-032 
वदनांक : 17.10.2014 

शासन वनणथय :  
 महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळामार्थ त मराठी भाषेच्या विकासासाठी राबविण्यात येणा-
या काही योजनांिरील खचथ मागणी क्रमांक झेडएर् 02, 2205- कला आवण संस्कृती 00 102- कला ि 
संस्कृती प्रचालन (01) योजनेतर योजना, (01) (01) राज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळ (2205 3172) या 
लेखाशीषाखालील 31 सहायक अनुदान या उविष्ट्टासाठी असलेल्या योजनेतर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून भागविण्यात येतो. सदर एकाच उविष्ट्टाखाली व िेगिेगयाया योजना एकवत्रतपणे 
राबविण्यात येत असल्याने विस्तारागवणक योजनांचे संवनयंत्रण करणे सोयीचे व्हािे यासाठी प्रत्येक 
योजनेसाठी स्ितंत्र उपशीषथ वनमाण करण्याचा वनणथय घेण्यात आला. त्यानुसार सदरच्या 2205- कला 
आवण संस्कृती या मुख्य लेखाशीषाखाली खालीलप्रमाणे लेखाशीषे वनमाण करण्यात येत आहेत.  
मुख्य लखेाशीषथ  2205 कला ि संस्कृती   2205 Art and Culture 
   00     00 
गौण शीषथ  102 कला ि संस्कृती प्रचालन  102 Promotion of Art and Culture 
   01 योजनेतर योजना   01 Non Plan Schemes 
उपशीषे-         

मराठी शब्द English Words 
उपशीषथ Sub Head 

(01) (05)  सावहत्य संस्र्ांना अनुदान 
(2205 3395) 
31 सहाय्यक अनुदान 

(01)(05) Grant in Aid to literature Institutes    (2205 
3395) 
31 Grant in Aid 

(01)(0व) निलेखक योजनेअंतगथत पुस्तक 
प्रकाशनासाठी ि हस्तवलवखतांिरील 
अवभप्रायांबिल तज्ांच्या मानधनासाठी अनुदान 
(2205 3401) 
31 सहाय्यक अनुदान 

(01)(06) Grant in Aid for Publishing of Books under 
New Author Scheme and Honorarium to Experts of 
opinions on Manuscripts. (2205 3401) 
31 Grant in Aid 

(01)(07) निोवदत लेखकांसाठी कायथशाळा ि 
चचासते्र यासाठी अनुदान (2205 3412) 
31 सहाय्यक अनुदान 

(01)(07) Grant in Aid for Seminars and Workshops 
for new Authors. (2205 3412) 
31 Grant in Aid 
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(01)(08) वनयतकावलकांच्या प्रकाशनासाठी 
अनुदान (2205 3421) 
31 सहाय्यक अनुदान 

(01)(08) Grant in Aid to Publish Periodicals. (2205 
3421) 
31 Grant in Aid 

(01)(09) लवलतेतर िाङ्मयातील पुस्तकांच्या 
प्रकाशनार्थ अनुदान (2205 3439) 
31 सहाय्यक अनुदान 

(01)(09) Grant in Aid for Publishing Books on Non-
Imaginative Literature (2205 3439) 
31 Grant in Aid 

(01)(10) अवखल भारतीय मराठी सावहत्य 
संमेलनास अनुदान (2205 3448) 
31 सहाय्यक अनुदान 

(01)(10) Grant in Aid to All India Marathi Sahitya 
Sammelan (2205 3448) 
31 Grant in Aid 

 
 सदर लेखाशीषे सन 2015-16 पासून कायाववित होतील.  
 हा शासन वनणथय वित्त विभागाच्या अनौपचावरक संदभथ क्रमांक 145/अर्थसं 14, वदनांक 
07.07.2014 ि महालेखापाल, मंुबई यांच्या अनौपचावरक संदभथ क्रमांक TM/Ch.1/MLD/UOR-
79/2014-15/417, वदनांक 21.08.2014 अविये वमळालेल्या सहमतीस अनुसरुन वनगथवमत करण्यात 
येत आहे.  

हा शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्  ाळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 201410201617526033 असा आहे. हा 
आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.                                                                  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 

        ( वनतीन गायकिाड ) 
         अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत : 
1) महालेखापाल (लेखा ि अनुजे्यता), व्हीएलसी सेक्शन, मंुबई. 
2)   भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मंुबई. 
3)   सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळ, मंुबई 
4)   सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई 
5)   संचालक/प्रशासकीय अवधकारी राज्य मराठी विकास संस्र्ा, मंुबई 
व)    वित्त विभाग(अर्थसं-14), मंत्रालय, मंुबई 
7)   सिथ अिर सवचि, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय 

 8)   सिथ कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय 

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

		2014-10-20T16:30:36+0530
	Nitin Gaikwad




