
ऄखिल   भारतीय   मराठी  साखहत्य   
महामंडळ   अयोखित  88 व्या ऄखिल 
भारतीय मराठी साखहत्य संमेलन, घुमान, 
पंिाब,  सन  2015  च्या अयोिनासाठी  
ऄथथसहाय्य  मंिूर करणेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा खिभाग 

शासन खनणथय क्रमांकः सासऄं-1014/प्र.क्र.86/2014/भाषा-3, 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा रािगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबइ - 400 032. 
तारीि: 13 फेब्रुिारी, 2015. 

 
प्रस्तािना :-  

ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य महामंडळाचे 88 ि े ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य संमेलन, घुमान, 
पंिाब येथे खदनांक 3 एखप्रल, 2015 ते खदनांक 5 एखप्रल, 2015 या कालािधीत अयोखित करण्यात येत अहे. सदर 
साखहत्य संमेलनाच्या अयोिनासाठी दरिषीप्रमाणे शासनाकडून रु.25.00 लक्ष आतके ऄथथसहाय्य मंिूर 
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या खिचाराधीन होता. 

 
शासन खनणथय :-  

या शासन खनणथयान्िये, ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य महामंडळाच्या सहकायाने ि सरहद, पणेु या 
संस्थेच्या ितीने खदनांक 3 एखप्रल, 2015 ते खदनांक 5 एखप्रल, 2015 या कालािधीत घुमान, पंिाब येथे अयोखित 
करण्यात येत ऄसलेल्या 88 व्या ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य समेंलनाच्या अयोिनासाठी                        
रुपये 25,00,000/- (रुपये पंचिीस लक्ष फक्त) आतके ऄथथसहाय्य िालील ऄटी ि शतींच्या ऄधीन राहून  मंिूर 
करण्यात येत अहे. 

 
(1) महाराष्ट्र राज्य साखहत्य अखण संस्कृती मंडळाने ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य संमेलनासाठी 

ईपलब्ध करुन देण्यात येणा-या  ऄथथसहाय्याच्या रकमेचा धनादेश / डी.डी. "ऄखिल भारतीय 
मराठी साखहत्य महामंडळ, पणेु" या नािांने द्यािा. 

(2) महाराष्ट्र शासनाकडून ईपलब्ध करून देण्यात येत ऄसलेल्या ऄथथसहाय्याचा खिखनयोग केिळ 
ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य संमेलनामध्ये,  मराठी भाषा अखण साखहत्य खिषयक अयोखित 
करण्यात येणाऱ्या खिखिध ईपक्रमांसाठीच करण्यात यािा. 

(3) ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य संमेलनाच्या अयोिनाबाबत खनयम, कायदे अखण अर्थथक बाबी 
यांची यथायोग्य पतूथता करण्याची संपणूथ िबाबदारी ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य महामंडळाची 
ऄसेल. महाराष्ट्र शासन या संदभात िबाबदार ऄसणार नाही. 

(4) ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य संमेलनासाठी शासनाकडून ईपलब्ध करून देण्यात अलेल्या 
खनधीचे खिखनयोिन प्रमाणपत्र, संमेलन िृत्ातं, सनदी लेिापालांकडून तपासून घेण्यात अलले े
लेखयांचे खििरणपत्र समेंलनानंतर 6 मखहन्यांच्या अत ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य महामंडळाने 
शासनाच्या ऄखधपत्यािालील महाराष्ट्र राज्य साखहत्य अखण संस्कृती मंडळामाफथ त शासनास 
सादर करणे अिश्यक अहे. 

कृ.मा.प. 
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(5) ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य संमेलनासाठी  शासनाकडून  मंिूर करण्यात अलेल्या 
ऄथथसहाय्याबाबतची सिथ कागदपत्रे ि खहशोब महालेिापाल, महाराष्ट्र-1, मुंबइ ककिा त्यांच े
ऄखधकारी यांना तपासण्याचा ऄखधकार ऄसून त्यांनी मागणी केल्यास सिथ कागदपत्रे त्यांच्याकडे 
तपासणीसाठी सादर करािीत. 

 
2. यासाठी सखचि, महाराष्ट्र राज्य साखहत्य अखण संस्कृती मंडळ, मुंबइ यांना अहरण ि संखितरण ऄखधकारी 
म्हणनू घोखषत करण्यात येत ऄसून, त्यांना ऄथिा त्यांनी प्राखधकृत केलेल्या त्यांच्या ऄखधपत्यािालील दुय्यम 
ऄखधकाऱ्यास यासंबधंीच्या देयकािर स्िाक्षरी करण्यास प्राखधकृत करण्यात येत अहे. 

 
3.       यासाठी होणारा िचथ मागणी क्रमांक 2205-कला ि संस्कृती प्रचालन, (01) योिनेतर योिना (01) (01) 
राज्य साखहत्य ि संस्कृती मंडळ, (2205 3172) या िालील 31- सहायक ऄनुदान या लेिाखशषािाली सन 
2014-2015 या खित्ीय िषात मंिूर करण्यात अलेल्या ऄनुदानातून ि माखसक खनधी खििरणपत्राप्रमाणे 
भागखिण्यात यािा.  
 
4. सदर शासन खनणथय, खित् खिभाग, पखरपत्रक क्रमांक-10.06/प्र.क्र.1/ऄथोपाय, खदनांक 20.04.2006 
ऄन्िये प्रशासकीय खिभागास प्रदान केलेल्या ऄखधकारानुसार खनगथखमत करण्यात येत अहे. 

 
सदर शासन खनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर ईपलब्ध 

करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201502121756369333 ऄसा अहे. हा अदेश खडिीटल स्िाक्षरीने 
साक्षांखकत करुन काढण्यात येत अहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
  ( ऄपणा ऄ. गािडे ) 
 ईप सखचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
(1) मा.मखुयमंत्री यांच ेसखचि, मंत्रालय, मुंबइ, 
(2) मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ, 
(3) महालिेापाल, महाराष्ट्र-1 (लिेापखरक्षा  /लिेा ि ऄनुज्ञेयता), मुंबइ, 
(4) ऄखधदान ि लिेा ऄखधकारी, मुंबइ, 
(5) खनिासी लेिापखरक्षा ऄखधकारी, मुंबइ, 
(6) सखचि (मराठी भाषा) यांच ेस्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबइ - 400 032, 
(7) सखचि, महाराष्ट्र राज्य साखहत्य अखण संस्कृती मंडळ, मुंबइ, 
(8) ऄध्यक्ष, संचालक, सरहद, पणेु  (महाराष्ट्र राज्य साखहत्य अखण संस्कृती मंडळ, मुंबइ याचंेमाफथ त), 
(9) ऄध्यक्ष, ऄखिल भारतीय मराठी साखहत्य महामंडळ,पुणे ( )महाराष्ट्र राज्य साखहत्य अखण संस्कृती मंडळ , मुंबइ 

यांचेमाफथ त, 
(10) ऄिर सखचि )ऄथथसंकल्प( , मराठी भाषा खिभाग, मंत्रालय, मुंबइ, 
(11) खनिड नस्ती  /भाषा- 3. 
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