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िाचा : शासन तनणगय क्र.परूक-1011/145/प्र.क्र.66/2011/भाषा-3, तदनाांक 23.02.2011. 
 
प्रस्िािना :- 
  

महाराष्ट्र राज्य साांस्कृतिक धोरण, 2010 मध्ये प्रकरण क्रमाांक 4 - भाषा आतण सातहत्य 
अांिर्गि अन्य सातहत्य सांमेलनाांना अर्गसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषांर्ाने खालील मुद्दा 
समातिष्ट्ट करण्याि आला आहे. 

 
अन्य सातहत्य 

सांमेलने 
:  मुख्य मानल्या रे्लेल्या प्रिाहापेक्षा िरे्ळया प्रिाहािील जनसमूहाांच्या आतण 

उपेतक्षि िर्ांच्या मराठी सातहत्य सांमेलनाांनाही त्या त्या सांमेलनाच्या एकां दर 
स्िरुपािर आधातरि अनुदान देण्याि येईल. राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी 
मांडळ या सांदभाि प्रस्िाि सादर करील. 

 

या पार्श्गभमूीिर महाराष्ट्रािील अनेक सातहत्य सांस्र्ाांमार्ग ि मराठी सातहत्य सांमेलनासाठी 
अर्गसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबिचे प्रस्िाि शासनाच्या मुख्यमांत्री सहाय्यिा तनधी कक्षाकडे / 
मराठी भाषा तिभार्ाकडे / महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाकडे मोठया प्रमाणाि प्राप्ि 
होि आहेि. सबब सदर उतद्दष्ट्टासाठी शासनाकडून अर्गसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषांर्ाने 
काही अटी ि शिी तनतिि करुन धोरणात्मक तनणगय घेण्याची बाब शासनाच्या तिचाराधीन होिी. 
 

शासन तनणगय:-  
या शासन तनणगयान्िये महाराष्ट्र शासनािरे् मुख्य प्रिाहापेक्षा िरे्ळया अन्य सातहत्य 

सांमेलनाांना रु.20.00 लक्ष (प्रत्येकी रु.2.00 लक्ष च्या मयादेि) अनुदान मांजूर करण्यास ि त्या 
अनुषांर्ाने खालीलप्रमाणे कायगपध्दिी ि तनकष तनतिि करण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. 
2. (अ) महाराष्ट्रािील मुख्य प्रिाहाव्यतितरक्ि अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांसाठी अनुदान देण्याबाबि 

आखाियाची कायगपध्दिी :- 
1) महाराष्ट्राि आयोतजि करण्याि येणाऱ्या अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांना अर्गसहाय्य 

देण्याच्या अनुषांर्ाने महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाने, दरिषी माहे एतप्रल 
अखेर िृत्तपत्राि जातहराि देऊन 1 मे िे 31 मे या दरम्यान अजग मार्िाििे ि तितहि 
कालमयादेनांिर (1 मे िे 31 मे) येणाऱ्या अजांचा अनुदानासाठी तिचार केला जाणार नाही, 
याचा स्पष्ट्ट उल्लेख जातहरािीि करािा.  
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2) महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाने, प्राप्ि झालेले अजग मांडळाच्या बैठकीि 
अांतिम तनिड करण्यासाठी सादर कराििे ि शासन तनयमािलीिील सिग अटींची पूिगिा 
करणाऱ्या अन्य सातहत्य सांमेलनाांकरीिा पात्र ठरलेल्या सांस्र्ाांना शासनाच्या प्रचतलि 
धोरणानुसार अनुदान तििरीि कराि.े 
 

(ब) अन्य मराठी सातहत्य सांमेलन आयोतजि करणाऱ्या सांस्र्ाांकरीिा तनकष :- 
1) महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाकडे प्राप्ि होणाऱ्या, सातहत्य सांस्कृिीचे सांिधगन 

करणाऱ्या महाराष्ट्रािील सातहत्य सांमेलन आयोतजि करणाऱ्या सांस्र्ाांच्या अजांचा 
अनुदानासाठी तिचार करण्याि येईल. 

2) महाराष्ट्र शासनाकडून अर्गसहाय्य तमळण्याच्या अनुषांर्ाने अजगदार सातहत्य सांस्र्ाांनी अजग 
परस्पर शासनास सादर न करिा, तितहि नमुन्याि ि तितहि कालािधीि महाराष्ट्र राज्य 
सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाकडे सादर करणे बांधनकारक राहील.  

3) अशा सांस्र्ा, सांस्र्ा नोंदणी अतधतनयम, 1860 आतण सािगजतनक तिर्श्स्ि व्यिस्र्ा अतधतनयम, 
1950 अांिर्गि धमादाय आयुक्िाांकडे नोंदणीकृि असाव्याि. मालकी हक्काने चालतिण्याि 
येणाऱ्या सांस्र्ा अनुदानास पात्र असणार नाहीि. 

4) अनुदानासाठी अजग करणारी सातहत्य सांस्र्ा ककिा मांडळ तकमान 5 िषे सातहत्य क्षते्रामध्ये 
कायगरि असणे आिश्यक आहे.  

5) अजगदार सातहत्य सांस्र्ाांनी अजासोबि अजाच्या तदनाांकापूिीच्या पाच िषांच्या कामाचा 
अहिाल जोडणे आिश्यक राहील. 

6) महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळािरे् मांजूर होणारे अनुदान र्क्ि त्या एका 
सांबांतधि आर्थर्क िषासाठी असेल ि यासांदभािील अनुदानाचे सिगसाधारण तनयम ि अटी 
सांस्र्ाांना लारू् होिील. 

7) अजगदार सांस्रे्ने आपल े ध्येय धोरण एकदा स्पष्ट्ट केल्यानांिर ि यासांदभािील 
अनुदानासाठीचा प्रस्िाि सादर केल्यािर त्यामध्ये कोणिाही बदल करिा यणेार नाही.  

8) अजगदार सांस्रे्ने, सांस्रे्स मांजूर करण्याि आलेल्या अनुदानाचे उपयोजन प्रमाणपत्र, केलेल्या 
कायगिाहीचा अहिाल ि त्या िषािील जमा खचाचा िपतशल तितनयोजन तििरणपत्रासह 
तितहि कालमयादेि अनुदान मांजूरीच्या तित्तीय िषग अखेरपयंि महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण 
सांस्कृिी मांडळास सादर करणे आिश्यक राहील. अन्यर्ा सदर सांस्र्ा पुढील िषी अनुदान 
मांजूरीसाठी अपात्र ठरेल. 

9) महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाने अन्य सातहत्य सांमेलनाांसाठी मांजूर केलले े
अनुदान अन् य प्रयोजनासाठी खचग करिा येणार नाही, असे केल्यास िी तित्तीय अतनयतमििा 
समजण्याि येईल ि अशा सांस्रे्तिरुध्द रै्रव्यिहाराची कारिाई करण्याि येईल.  

10) अजगदार सांस्रे्ने मार्ील तकमान 3 िषांचे सनदी लेखापालाने (Chartered Accountant) 
लेखापतरतक्षि केलेले लेखा अहिाल महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाकडे 
सादर करणे आिश्यक राहील. सनदी लेखापाल अजगदार सांस्रे्चा / सांमेलनाचा सदस्य 
नसािा. 

11) शासनाने तदलेल्या तनधीचा उपयोर् अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांसाठीच करण्याि येणार 
असल्याचे प्रमाणपत्र सांस्रे्ने देणे बांधनकारक राहील.  

12) शासनाने तदलेल्या अनुदानाच्या खचाचा तहशोब शासनमान्य अतधकृि लेखापालाकडून सादर 
करणे सांस्रे्स बांधनकारक राहील. 
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13) अजगदार सांस्रे्कडील अर्गसहाय्यबाबिची सिग कार्दपत्रे ि तहशोब महालेखापाल, महाराष्ट्र-
1, मुांबई ककिा त्याांचे अतधकारी याांना िपासण्याचा अतधकार असून त्याांनी मार्णी केल्यास 
सिग कार्दपत्रे त्याांच्याकडे िपासणीसाठी सादर करणे आिश्यक राहील.  

14) िरील तनकषाांच्या आधारे अजगदार सांस्र्ाांची तनिड करण्याचे अतधकार महाराष्ट्र राज्य सातहत्य 
आतण सांस्कृिी मांडळास असिील. 

 

(क) अन्य मराठी सातहत्य सांमेलने आयोतजि करण्यासाठी मार्गदशगक सचूना :- 
 

 १.     केिळ सातहत्यािरील चचा ि पतरसांिाद एिढेच कायगक्रमाचे स्िरुप असू नये िर मराठी  
          भाषा आतण इिर भारिीय भाषा याांच्यामध्ये परस्पर सातहत्य व्यिहार िृध्ध्दर्ि होण्याच्या  
          दृष्ट्टीने कायगक्रमाांचे आयोजन करािे. 
  २.    मराठी भाषेचे अांर्भिू सामर्थयग ओळखून, आधुतनक र्तिमान युर्ािील आव्हाने पेलण्यासाठी 
         मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा म्हणनू सिांर्ाने तिकसीि करण्याचा सातहत्य सांमेलनाच्या     
         माध्यमािून तिचार व्हािा. 

३.    अन्य सातहत्य सांमेलने आयोतजि होणाऱ्या भार्ामध्ये बोलल्या जाणाऱ्या बोली भाषा सातहत्य 
              ि सांस्कृिीचा तिचार व्हािा. 
 

 

3. सदर योजनेचा प्रचार, प्रसार ि प्रतसध्दी होण्याच्या दृष्ट्टीने सतचि, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य 
आतण सांस्कृिी मांडळ याांनी सिगिोपरी प्रयत्न कराििे.  

4. मराठी भाषेचा तिकास, सांिधगन ि अतभिृध्दीसाठी काम करणाऱ्या मराठी सातहत्य सांमेलनाांना 
प्रोत्साहन देण्यासाठी, पतरच्छेद 2 मधील अटी ि शिींच्या अधीन राहून िृत्तपत्राि जातहराि देऊन 
पात्र सांस्र्ाांकडून अजग मार्तिण्याची कायगिाही  सतचि, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, 
मुांबई याांनी करािी (अजाचा नमुना सोबिच्या पतरतशष्ट्ट-अ प्रमाणे).  

5. महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाने ज्या सांस्र्ा िरील अटी ि शिींची पूिगिा 
करिील अशा सांस्र्ाांना तनधीच्या उपलब्धिेनुसार अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची कायगिाही करािी.  

6. अर्गसहाय्य मांजूर करण्याि आलेल्या सातहत्य सांस्र्ाांकडून, त्याांनी केलेल्या खचाबाबिच े
उपयोतर्िा प्रमाणपत्र, िसेच केलले्या खचाचा सतिस्िर तहशोब घेण्याची सिगस्िी जबाबदारी सतचि, 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई याांची राहील. 

7. सदर आदेश हा शासन तनणगय तनर्गतमि झाल्याच्या तदनाांकापासून लारू् होिील.  

8. या तप्रत्यर्ग होणारा खचग “मार्णी क्रमाांक झेडएर्-02, मुख्य लेखाशीषग - 2205 - कला ि 
सांस्कृिी, 02 - योजनाांिर्गि योजना, (02) (01) - राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, (2205 3214), 
31-सहायक अनुदान (योजनाांिर्गि)” या लेखातशषाखाली टाकण्याि यािा ि त्यासाठी उपलब्ध 
होणाऱ्या अनुदानािून भार्तिण्याि यािा. 
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9. सदर शासन तनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्याि आला असून, त्याचा सांर्णक सांकेिाांक क्र. 201504171537382733 असा आहे. 
हा आदेश तडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाांने.    
 
 
 
        ( िृषाली ि.सािांि) 
           अिर सतचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रति, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे सतचि,मांत्रालय, मुांबई, 
2. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे  तिशेष कायग अतधकारी, मांत्रालय, मुांबई, 
3. प्रधान सतचि (मराठी भाषा ) याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापतरक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेिा), मुांबई, 
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापतरक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेिा), नार्पूर, 
6. अतधदान ि लेखा अतधकारी, मुांबई, 
7. तनिासी लेखापतरक्षा अतधकारी, मुांबई, 
8. तित्त तिभार् (व्यय - 4 / अर्गसांकल्प - 14), मांत्रालय, मुांबई, 
9. अध्यक्ष, अतखल भारिीय मराठी सातहत्य महामांडळ, पणेु, 
10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई, 
11. सतचि, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई, 
12. अिर सतचि (अर्गसांकल्प), मराठी भाषा तिभार्, मांत्रालय, मुांबई, 
13. भाषा-3 (सांग्रहार्ग).  
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"पतरतशष्ट्ट - अ" 
अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाकरीिा सांस्रे्ने अनुदानार्ग कराियाचा अजग 

1) सांस्रे्च ेनाि ि पत्ता   :- 
 
2) सांस्रे्चा नोंदणी क्रमाांक ि तदनाांक    :- 

 
3) सांस्रे्च ेस्िरुप, कायगक्षेत्र ि उदे्दश   :- 

 
4) सांस्रे्ची घटना / तनयमािली आहे काय ?  
       असल्यास, त्यास शासन मान्यिा आहे काय ?   :- 
 
5) सांस्रे्च ेकायगकारी मांडळ आहे काय ?  
        असल्यास,कायगकातरणीच्या सदस्याांची नाांि ेि पत्ता   :- 
 
6)  सांस्रे्िरे् शासकीय/तनमशासकीय उपक्रम राबतिण्याि 

       आले आहेि काय ? असल्यास, सांस्रे्ने राबतिलेल्या  
       तितिध उपक्रमाांची सतिस्िर मातहिी द्यािी   :- 
  

7) सांस्रे्स यापिूी शासकीय / तनमशासकीय ककिा       
      खाजर्ी अनुदान /अर्गसहाय्य प्राप्ि झाले होिे काय ?  
       असल्यास, तकिी ि कोणािरे्  ?   :- 
 

8) सनदी लेखापालाकडून सांस्रे्चे लेखा पतरक्षण  
      करुन घेिलेले  आहे  काय ? असल्यास, मार्ील िीन 
     िषाच्या लेखापतरक्षण अहिालाची प्रि सादर करािी        :- 
  

9) सांस्रे्ने शासनाच्या अटी ि शिींची  पिूगिा केली आहे काय ? 
      असल्यास, तकिी अटी ि शिींची पिूगिा केली आहे ?   :- 
 

10) सांस्रे्ची  इमारि स्िि:च्या मालकीची आहे िा भाडयाची आहे 
       याबाबिची सतिस्िर कार्दपत्रे जोडािीि    :- 
 

11) सांस्र्ा अनुदानास पात्र ठरल्यास सांस्रे्चा धनादेश कोणत्या 
      नाि ेकाढािायाची अचकू मातहिी इांग्रजी ि मराठी अशा 
      दोन्ही भाषेमध्ये द्यािी   :- 

 
 प्रमातणि करण्याि येिे की, सांस्रे्िरे् देण्याि आलेली िरील सिग मातहिी सत्य आहे.  सदर मातहिी खोटी 
ककिा चकुीची असल्याच े आढळून आल्यास, सांस्र्ा शासन तनयमानुसार कायगिाहीस अपात्र ठरतिण्याि यािी ि सदरहू 
सांस्रे्स कोणत्याही प्रकारच ेअनुदान / अर्गसहाय्य देऊ नये ककिा यापढेुही देण्याि येऊ नये. 

 
तदनाांक :            आपला 
तठकाण : 
      (    )  
                            अध्यक्ष / सतचि  
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