
अखिल   भारतीय   मराठी  साखित्य   
मिामंडळ  आयोखित अखिल भारतीय 
मराठी साखित्य संमेलनाच्या आयोिनासाठी 
अर्थसिाय्य मंिूर करण्याबाबत...  
 

मिाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा खिभाग 

शासन खनर्थय क्रमांक: सासंअ-1015/प्र.क्र.103/2015/भाषा-3, 
मादाम कामा मागथ, िुतात्मा रािगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीि: 09 ऑक्टोबर, 2015. 

प्रस्तािना :- 
अखिल भारतीय मराठी साखित्य मिामंडळाकडून आयोखित करण्यात येर्ाऱ्या अखिल 

भारतीय मराठी साखित्य संमेलनाच्या आयोिनासाठी शासनाकडून कायमस्िरुपी दरिषी रु.25.00 
लक्ष (रुपये पंचिीस लक्ष फक्त) इतके अर्थसिाय्य मंिूर करण्याच्या योिनेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा  प्रस्ताि शासनाच्या खिचाराधीन िोता. 
शासन खनर्थय :-  

या शासन खनर्थयान्िये, अखिल भारतीय मराठी साखित्य मिामंडळामाफथ त दरिषी अखिल 
भारतीय मराठी साखित्य संमेलनाच्या प्रस्ताखित खठकार्ी खनमंत्रक संस्रे्च्या ितीने आयोखित 
करण्यात येर्ाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनाच्या आयोिनासाठी रुपये 25,00,000/-                
(रुपये पंचिीस लक्ष फक्त) इतके अर्थसिाय्य िालील अटी ि शतींच्या अधीन रािून मंिूर करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आिे. 

(1) अखिल भारतीय मराठी साखित्य मिामंडळाने अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनास 
अर्थसिाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताि मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् संस्कृती 
मंडळाकडे सादर करािा. 

(2) मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् संस्कृती मंडळाने अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनास 
अर्थसिाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताि अखिल भारतीय मराठी साखित् य 
मिामंडळाकडून, मंडळाकडे प्राप्त झाल्यानंतरच प्रस्ताखित संमेलनासाठी रु.25.00 लक्ष 
इतकी अर्थसिाय्याची रक्कम अखिल भारतीय मराठी साखित् य मिामंडळास खितरीत 
करण्याची कायथिािी करािी. 

(3) अखिल भारतीय मराठी साखित् य मिामंडळाकडून खिा्ा िषी अखिल भारतीय मराठी 
साखित्य संमेलनाचे आयोिन न झाल्यास त्यासाठी मंिूर करण्यात आलेली तरतूद शासन 
मान्यतेखशिाय अन्यत्र िापरली िार्ार नािी याची दक्षता मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् 
संस्कृती मंडळाने घ्यािी. 
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(4) मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् संस्कृती मंडळाने अखिल भारतीय मराठी साखित्य 
संमेलनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येर्ाऱ्या अर्थसिाय्याची रक्कम दरिषी दसऱ्यापूिी 
अखिल भारतीय मराठी साखित्य मिामंडळाच्या िात्यात िमा करािी. त्यादृष्ट्टीने प्रस्ताखित 
संमेलनाचा तपशील अखिल भारतीय मराठी साखित्य मिामंडळाकडून पुरेशा आधी 
मागखिण्याची िबरदारी मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् संस्कृती मंडळाने घ्यािी.  

(5) मिाराष्ट्र शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या अर्थसिाय्याचा खिखनयोग 
केिळ अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनामध्ये, मराठी भाषा आखर् साखित्य खिषयक 
आयोखित करण्यात येर्ाऱ्या खिखिध उपक्रमांसाठीच करण्यात यािा. 

(6) अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनाच्या आयोिनाबाबत खनयम, कायदे आखर् आर्थर्क 
बाबी यांची यर्ायोग्य पूतथता करण्याची संपूर्थ िबाबदारी अखिल भारतीय मराठी साखित्य 
मिामंडळाची असेल. मिाराष्ट्र शासन या संदभात िबाबदार असर्ार नािी.  

(7) अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनासाठी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात 
आलेल्या खनधीचे खिखनयोिन प्रमार्पत्र, संमेलन िृत्ांत, सनदी लेिापालांकडून तपासून 
घेण्यात आलेले लेखयांचे खििरर्पत्र संमेलनानंतर 6 मखिन्यांच्या आत अखिल भारतीय 
मराठी साखित्य मिामंडळाने शासनाच्या अखधपत्यािालील मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् 
संस्कृती मंडळास सादर करािे. तसेच या बाबतचा पूतथता अििाल उपयोखगता प्रमार्पत्रासि 
मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् संस्कृती मंडळाने  शासनास सादर करािा. 

(8) अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनासाठी शासनाकडून मंिूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसिाय्याबाबतची सिथ कागदपते्र ि खिशोब मिालेिापाल, मिाराष्ट्र-1, मंुबई ककिा त्यांचे 
अखधकारी यांना तपासण्याचा अखधकार असून त्यांनी मागर्ी केल्यास सिथ कागदपते्र 
त्यांच्याकडे तपासर्ीसाठी सादर करािीत. 

2. यासाठी सखचि, मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् संस्कृती मंडळ, मंुबई यांना आिरर् ि 
संखितरर् अखधकारी म्िरू्न घोखषत करण्यात येत असून त्यांना अर्िा त्यांनी प्राखधकृत केलेल्या 
त्यांच्या अखधपत्यािालील दुय्यम अखधकाऱ्यास यासंबंधीच्या देयकािर स्िाक्षरी करण्यास प्राखधकृत 
करण्यात येत आिे.  
3. यासाठी िोर्ारा िचथ मागर्ी क्रमांक 2205-कला ि संस्कृती-102-कला ि संस्कृती 
प्रचालन, (01) योिनेतर योिना (01) (10) अखिल भारतीय मराठी साखित्य संमेलनास अनुदान 
(2205 3448) - 31- सिायक अनुदान या लेिाखशषािाली मंिूर करण्यात येर्ाऱ्या अनुदानातून ि 
माखसक खनधी खििरर्पत्राप्रमारे् भागखिण्यात यािा.  
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4. सदर शासन खनर्थय, खित् खिभाग, पखरपत्रक क्रमांक-10.06/प्र.क्र.1/अर्ोपाय, खदनांक 
20.04.2006 अन्िये प्रशासकीय खिभागास प्रदान केलेल्या अखधकारानुसार खनगथखमत करण्यात येत 
आिे.  
5. सदर शासन खनर्थय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201510091340211133 असा आिे. िा आदेश 
खडिीटल स्िाक्षरीने साक्षांखकत करुन काढण्यात येत आिे.  

           मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
  
 
 
       ( िृषाली  ि. सािंत )  
 अिर  सखचि,  मिाराष्ट्र  शासन 

प्रत -  
1. मा.मुखयमंत्री यांचे सखचि, मंत्रालय, मंुबई  
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे स्िीय सिायक, मंत्रालय, मंुबई 
3. मिालेिापाल, मिाराष्ट्र-1 (लेिापखरक्षा / लेिा ि अनुजे्ञयता), मंुबई, 
4. अखधदान ि लेिा अखधकारी, मंुबई, 
5. खनिासी लेिापखरक्षा अखधकारी, मंुबई, 
6. स्िीय सिायक, प्रधान सखचि (मराठी भाषा), मराठी भाषा खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
7. सखचि, मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
8. अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साखित्य मिामंडळ, पुरे् (मिाराष्ट्र राज्य साखित्य आखर् 

संस्कृती मंडळ, मंुबई यांचेमाफथ त), 
9. अिर सखचि (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा खिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
10. खनिड नस्ती / भाषा-3. 
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