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वाचा :-  
शासन तनणगय क्र.रासाांधो-101२/प्र.क्र.१२6/201२/भाषा-3, तदनाांक १७ एतप्रल, 201५. 
 

प्रस्िावना :- 
महाराष्ट्रािील मुख्य प्रवाहाव्यतितरक्ि अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांना रु.२०.०० लक्ष 

(प्रत्येकी रु.२.०० लक्ष च्या मयादेि) इिके अनुदान मांजूर करण्यास व त्या अनुषांर्ाने अनुसरावयाची 
कायगपध्दिी, तनकष व  मार्गदशगक ित्व े तनतिि करण्यास सांदभाधीन तदनाांक १७ एतप्रल, २०१५ च्या 
शासन तनणगयान्वये मान्यिा देण्याि आली आहे.  िर्ातप सदर योजनेस तमळालेला भरघोस प्रतिसाद 
तवचाराि घेऊन,  सदर योजनेच्या अनुदानाि वाढ करण्याचा प्रस्िाव शासनाच्या तवचाराधीन होिा. 
 
शासन तनणगय :-  

या शासन तनणगयान्वये “अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांना अर्गसहाय्य” या योजनेकरीिा                                                             
रु.२०.०० लक्ष इिक्या अनुदाना ऐवजी रु.३०.०० लक्ष  इिके अनुदान मांजूर करण्यास मान्यिा देण्याि 
येि आहे.   

 
२. सदर उतिष्ट्टासाठी यापूवी तदनाांक १७ एतप्रल, २०१५ च्या शासन तनणगयान्वये तनतिि केलेले  
तनकष, मार्गदशगक सूचना िसेच तवतहि केलेल्या  कायगपध्दिी प्रमाणेच अर्गसहाय्य उपलब्ध करुन 
देण्याची कायगवाही महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळाने करावी. 

 
३. सातहत्य सांस्र्ाांचे कायग िपासून तदनाांक १७ एतप्रल, २०१५ च्या शासन तनणगयान्वये या 
उतिष्ट्टासाठी तनतिि करण्याि आलेल्या तनकषाांनुसार पात्र सांस्र्ाांची तनवड करण्याच्या अनुषांर्ाने 
सातहत्य सांस्र्ाांची सांख्या कमी / अतधक करण्यास  िसेच सदर सांस्र्ाना मांजूर अनुदानाच्या मयादेि 
अनुदान मांजूर करण्यास महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळास प्रातधकृि करण्याि येि 
आहे.  

कृ.मा.प. 
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४. अर्गसहाय्य मांजूर करण्याि आलेल्या सातहत्य सांस्र्ाांकडून, त्याांनी केलेल्या खचाबाबिच े
उपयोतर्िा प्रमाणपत्र िसेच केलेल्या खचाचा सतवस्िर तहशोब घेण्याची जबाबदारी सवगस्वी सतचव, 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई याांची राहील. 

 
५. सदर आदेश हा शासन तनणगय तनर्गतमि झाल्याच्या तदनाांकापासून लारू् होईल.  

 
६. या तप्रत्यर्ग होणारा खचग “मार्णी क्र.झेडएफ-02, मुख्य लेखाशीषग-2205 - कला व सांस्कृिी, 
02 - योजनाांिर्गि योजना,  (०२)(०१) - राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, (२२०५ ३२१४), ३१- 
सहायक अनुदान (योजनाांिर्गि)” या लेखातशषाखाली टाकण्याि यावा व त्यासाठी उपलब्ध होणाऱ् या 
अनुदानािून भार्तवण्याि यावा. 
 
7. सदर शासन तनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201601161139320933 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

  )वृषाली व. सावांि (  
 अवर सतचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेसतचव, मांत्रालय, मुांबई, 
2. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांच ेतवशेष कायग अतधकारी, मांत्रालय, मुांबई,  
3. प्रधान सतचव (मराठी भाषा) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापतरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा), मुांबई, 
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापतरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा), नार्परू, 
6. अतधदान व लेखा अतधकारी, मुांबई, 
7. तनवासी लेखापतरक्षा अतधकारी, मुांबई, 
8. तवत्त तवभार् (व्यय - 4 / अर्गसांकल्प - 14), मांत्रालय, मुांबई, 
9. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई, 
10. सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई, 
11. अवर सतचव (अर्गसांकल्प), मराठी भाषा तवभार्, मांत्रालय, मुांबई, 
12. भाषा-3 (सांग्रहार्ग). 
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