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िाचा :-  शासन वनर्थय क्र.रासाधंो-1012/प्र.क्र.126/2012/भाषा-3, वदनाकं 17 एवप्रल, 2015. 

 
प्रस्तािना :-  

 

महाराष्ट्र राज्य सासं्कृवतक धोरर्, 2010 अंतर्थत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या 
“बृहन्महाराष्ट्र मंडळानंा अर्थसहाय्य” या मुद्दयाच्या अनुषंर्ाने महाराष्ट्र शासनातरे्फ महाराष्ट्राबाहेर 
मराठी भाषा, सावहत्य ि संस्कृती िृध्दींर्त होण्यासाठी कायथ करर्ाऱ्या देशातंर्थत बृहन्महाराष्ट्रातील 
मान्यताप्राप्त संस्र्ांना / मंडळानंा रु.20.00 लक्ष (प्रत्येकी रु.2.00 लक्षच्या मयादेत) अर्थसहाय्य मंजूर 
करण्यास ि त्या अनुषंर्ाने विवहत कायथपध्दती ि वनकष वनवित करण्यास िरील वदनाकं 17 एवप्रल, 
2015 च्या शासन वनर्थयान्िये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् 
संस्कृती मंडळामार्फथ त सदर योजनेची अंमलबजािर्ी करण्यात येत होती. तर्ावप सदर योजनेचा 
विषय हा राज्य मराठी विकास संस्रे्च्या घटनेतील “अन्य राज्यात ि परदेशात असलेल्या मराठी 
भाषकासंाठी विविध भावषक उपक्रम कररे्” ह्या उद्दीष्ट्टाचाच भार् असल्यामुळे प्रस्तुत योजना 
महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळाकडून राज्य मराठी विकास ससं्रे्कडे िर्थ करण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता. 

 
शासन वनर्थय :-   

 
या शासन वनर्थयान्िये “बहृन्महाराष्ट्र मंडळानंा अर्थसहाय्य” ही योजना महाराष्ट्र राज्य 

सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळाकडून राज्य मराठी विकास संस्रे्कडे िर्थ करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे . 
 
2. सदर योजनेसंदभात वदनांक 17 एवप्रल, 2015 च्या शासन वनर्थयान्िये वनवित करण्यात 
आलेले वनकष ि मार्थदशथक सचूनाचं्या आधारे राज्य मराठी विकास संस्रे्ने संस्रे्च्या स्तरािर वनकष 
तयार करुन ह्या योजनेची अंमलबजािर्ी करािी. 

 
3. सदर योजनेचा प्रचार, प्रसार ि प्रवसध्दी होण्याच्या दृष्ट्टीने संचालक, राज्य मराठी विकास 
संस्र्ा यानंी सिथतोपरी प्रयत्न करािते. 
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4. अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेल्या बृहन्महाराष्ट्र मंडळाकंडून, त्यानंी केलेल्या 
खचाबाबतचे उपयोवर्ता प्रमार्पत्र ि खचाचा सविस्तर वहशोब घेण्याची जबाबदारी सिथस्िी राज्य 
मराठी विकास संस्रे्ची राहील. 
 
5. सदर आदेश, हा शासन वनर्थय वनर्थवमत झाल्याच्या वदनाकंापासून लारू् होतील. 

 
6. सदर प्रकल्पासाठी होर्ारा खचथ “मार्र्ी क्र.झेड एर्फ 02, मुख्यलेखाशीषथ, 2205 - कला ि 
संस्कृती, 02 - योजनातंर्थत योजना, (02) (01) - राज्य मराठी विकास संस्र्ा (2205 3205), 31-
सहायक अनुदान (योजनांतर्थत)” या लेखावशषाखाली टाकण्यात यािा ि त्यासाठी उपलब्ध होर्ाऱ्या 
अनुदानातून भार्विण्यात यािा.   
 
7. सदर शासन वनर्थय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201606131457150933 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
  (िषा अ.जोशी ) 
 कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेसवचि, मंत्रालय, मुंबई, 
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांच ेविशेेष कायथ अवधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
3. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मुंबई, 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), नार्परू, 
5. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई, 
6. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई, 
7. प्रधान सवचि (मराठी भाषा विभार्) यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
8. वित्त विभार् (व्यय-4 / अर्थसंकल्प - 14), मंत्रालय, मुंबई, 
9. अध्यक्ष, अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ, नार्परू, 
10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
11. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्र्ा, मुंबई, 
12. संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई, 
13. सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
14. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई, 
15. अिर सवचि (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभार्, मंत्रालय, मुंबई,   
16. भाषा - 3 (सगं्रहार्थ). 
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