
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाच्या बैठकीच्या आयोजनासाठी अपेहित 
खर्चार्ची रक्कम संहिप्त देयकाद्वारे आहरीत 
करण्यास सहर्चव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळ यांना कायमस्वरूपी मान्यता 
देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाग 

शासन हनिणय क्रमांकः संहिप्त-1014/प्र.क्र.82/2014/भाषा-3, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु र्चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 15 हडसेंबर, 2014. 

प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून मराठी भाषा, साहहत्य आहि संस्कृतीरे्च जतन व 

संवर्णन करण्याच्या दुष्ट्टीीने हवहवर् वाड्.मयीन उपक्रम राबहवण्यात येतात. या उपक्रमांसाठी गठीत करण्यात 
आलेल्या सहमत्या / उप सहमत्यांच्या बैठकांरे्च तसेर्च मंडळाच्या सवणसार्ारि  बैठकांरे्च आयोजन 
करण्यासाठी अपेहित खर्चार्ची रक्कम संहिप्त देयकाद्वारे आहहरत करण्यास महाराष्ट्र राज्य साहहत्य  आहि 
संस्कृती मंडळास कायमस्वरूपी मान्यता देण्यार्चा प्रस्ताव शासनाच्या हवर्चारार्ीन होता. 
शासन हनिणय :-  

या शासन हनिणयान्वये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाच्या व मंडळाकडून गठीत 
करण्यात आलेल्या हवहवर् सहमत्या / उप सहमत्यांच्या बैठकांरे्च आयोजन करण्यासाठी संहिप्त देयकाद्वारे 
रक्कम आहहरत करण्यास, वार्षषक रू.1.00 लिच्या मयादेत मान्यता देण्यारे्च प्राहर्कार प्रशासकीय हवभाग 
प्रमुख म्हिून सहर्चव (मराठी भाषा) यांना देण्यात येत असून या मान्यतेच्या व खालील अटीींच्या अर्ीन राहून 
मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीसाठी अपेहित खर्चार्ची रक्कम संहिप्त देयकाद्वारे आहहरत करण्यास सहर्चव, 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई यांना कायमस्वरूपी मान्यता देण्यात येत आहे. 

 
1) प्रत्येक बैठकीच्या अपेहित खर्चार्ची रक्कम संहिप्त देयकाद्वारे आहहरत करण्यार्चा प्रस्ताव शासनास 

सादर करताना त्यापूवीच्या बैठकांरे्च एकही संहिप्त देयक प्रलंहबत नाही यार्ची खातरजमा करूनर्च 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने नवीन प्रस्ताव सादर करावा. 

2) हवत्तीय  अहर्कार  हनयम  पुस्स्तका  1978, भाग पहहला उपहवभाग ( दोन) अ.क्र. (11 अ), हनयम क्र. 
34 च्या स्तंभ 6 मर्ील अटीींरे्च पालन करण्यात यावे. 

3) संहिप्त देयकाद्वारे रक्कम आहरीत केल्यानंतर 1 महहन्याच्या आत तपशीलवार देयक सादर केल े
जाईल यार्ची दिता महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने घ्यावी. 
 

2.   याबाबत होिारा खर्चण मागिी क्रमांक "झेड एफ 02, मुख्यलेखाशीषण 2205, कला व संस्कृती (00) 
102, कला व संस्कृती प्रर्चालन, 01 योजनेतर योजना (01) (01), 13 कायालयीन खर्चण" या 
लेखाहशषाखाली मंजूर होिाऱ्या अनुदानातून भागहवण्यात यावा. 
 



शासन हनिणय क्रमांकः संहिप्त-1014/प्र.क्र.82/2014/भाषा-3, 

 

                पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  
 

3.    या कहरता महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई यांना आहरि व संहवतरि 
अहर्कारी व हनयंत्रक अहर्कारी म्हिून घोहषत करण्यात येत आहे. तसेर्च त्यांना अथवा त्यांनी प्राहर्कृत 
केलेल्या दुय्यम अहर्काऱ्यास या संबंर्ीच्या देयकावर स्वािरी करण्यास या आदेशाद्वारे प्राहर्कृत करण्यात 
येत आहे. 
 
4.        हा शासन हनिणय हवत्त हवभागाच्या अनौपर्चारीक संदभण क्र.604/14/हवहनयम, हदनांक 24 नोव्हेंबर, 
2014 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने हनगणहमत करण्यात येत आहे. 
 
5. सदर शासन हनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्यार्चा संकेताक 201412121117050933 असा आहे. हा आदेश हडजीटील 
स्वािरीने सािांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रारे्च राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
  ( धा.र.चिंदरकर )  
 अवर सहर्चव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा परीिा/लेखा अनुजे्ञयता), मंुबई.  
2) महालेखापाल, महाराष्ट्र -2 (लेखा परीिा/लेखा अनुजे्ञयता), नागपूर.  
3) अहर्दान लेखा परीिा अहर्कारी, मंुबई.  
4) हवत्त हवभाग, व्यय -4 / हवहनयम, मंत्रालय, मंुबई.  
5) अध्यि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई  
6) सहर्चव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई  
7) सहर्चव, मराठी भाषा हवभाग यांरे्च स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई  
8) हनवडनस्ती.  

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