
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळामार्फ त 
अहिल भारतीय मराठी साहहत्य महामंडळ व त्यांच्या 
4 घटक संस्था तसेच कोकि मराठी साहहत्य पहरषद, 
रत्नाहिरी व दहिि महाराष्ट्र  साहहत्य  सभा,  
कोल्हापरू  या 7 साहहत्य संस्थांना वाढीव अनुदान 
मंजूर करिेबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाि 

शासन हनिफय क्रमांकः सापअ-1015/प्र.क्र.147/2015/भाषा-3, 
मादाम  कामा मािफ, हुतात्मा  राजिुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
तारीि: 08 नोव्हेंबर, 2017. 

वाचा :-  
1) पयफटन व सांस्कृहतक कायफ हवभाि,  शासन हनिफय क्र.सासंमं2004/प्र.क्र.300/सां.का.2,  

हदनांक 23 नोव्हेंबर, 2006. 
2) मराठी भाषा हवभाि, शासन हनिफय क्र.सासंमं1014/प्र.क्र.74/2014/भाषा-3, 

हदनांक 22 ऑिस्ट, 2014. 
 

प्रस्तावना :- 
शासन हनिफय, पयफटन व सांस्कृहतक कायफ हवभाि क्र.सासंमं-2004/प्र.क्र.300/सां.का.2, हदनांक 23 

नोव्हेंबर, 2006 व मराठी भाषा हवभाि, शासन हनिफय क्र.सासंमं-1014/प्र.क्र.74/2014/ भाषा-3, हदनांक 
22 ऑिस्ट, 2014 अन्वये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळामार्फ त अहिल भारतीय मराठी 
साहहत्य महामंडळ व त्यांच्या 4 घटक संस्था तसेच कोकि मराठी साहहत्य पहरषद, रत्नाहिरी व दहिि 
महाराष्ट्र साहहत्य सभा, कोल्हापरू या 7 साहहत्य संस्थांना प्रत्येकी रु.5.00 लि (रुपये पाच लि र्क्त) इतके 
अनुदान प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
हवचाराधीन होता.  

 

शासन हनिफय :-  
या शासन हनिफयान्वये अहिल भारतीय मराठी साहहत्य महामंडळ व या महामंडळाच्या 4 घटक संस्था 

म्हिजेच महाराष्ट्र साहहत्य पहरषद पिेु, मुंबई मराठी साहहत्य संघ, मुंबई, हवदभफ साहहत्य संघ, नािपरू आहि 
मराठवाडा साहहत्य पहरषद, औरंिाबाद तसेच कोकि मराठी साहहत्य पहरषद, रत्नाहिरी व दहिि महाराष्ट्र 
साहहत्य सभा, कोल्हापरू अशा एकूि 7 साहहत्य संस्थांना हवहवध वाङ्मयीन पपक्रमां्ारे मराठी भाषा आहि 
साहहत्याच्या हवकासाच ेकायफ करण्यासाठी प्रत्येकी रु.10.00 लि (रुपये दहा लि र्क्त)  इतके अनुदान 
मंजूर करण्यास िालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.  

1) मराठी भाषा आहि साहहत्य वृध्दींित करण्याच्या पदे्दशाने सातही प्रादेहशक साहहत्य संस्थांची स्थापना 
करण्यात आली आहे.  या पार्श्फभमूीवर प्रत्येक संस्थेने, समाजातील सवफ स्तरापयंत मराठी भाषा, 
साहहत्य आहि संस्कृतीच ेसवंधफन, अहभसरि व हवकास साधला जाईल अशा व्यापक हेतूने आपल्या 
संस्थांअंतिफत हवहवध शािामार्फ त अहतशय दजेदार, व िुिवत्तापिूफ पपक्रमांच ेआयोजन कराव.े   

2) केवळ साहहत्यावरील चचा व पहरसंवाद एवढेच कायफक्रमाचे स्वरुप असू नये तर मराठी भाषा आहि 
इतर भारतीय भाषा यांच्यामध्ये परस्पर साहहत्य व्यवहार वृध्ध्दित होण्याच्या दृष्ट्टीने कायफक्रमांचे 
आयोजन कराव.े 

3) मराठी भाषचेे अंिभतू सामर्थयफ ओळिून, आधुहनक िहतमान यिुातील आव्हाने पेलण्यासाठी मराठी 
भाषा ही ज्ञानभाषा म्हिनू सवांिाने हवकसीत करण्याचा साहहत्य संस्थांच्या माध्यमातून हवचार व्हावा. 



शासन हनिफय क्रमांकः सापअ-1015/प्र.क्र.147/2015/भाषा-3, 
 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

4) प्रत्येक प्रादेहशक साहहत्य संस्थेने त्या त्या संस्थांच्या कायफिेत्रातील भािांमध्ये बोलल्या जािाऱ्या 
बोली भाषा साहहत्य व संस्कृतीचे जतन आहि संवधफन कराव.े 

5) शासनाकडून मंजूर होिारे अनुदान सातही प्रादेहशक साहहत्य संस्थांनी वरील साहहत्त्यक 
पद्दीष्ट्टांसाठीच िचफ कराव ेव प्रत्येक हवत्तीय वषफ अिेर सदर अनुदानाचे पपयोजन प्रमािपत्र पद्दीष्ट्ट 
हनहाय िचाच्या हववरिपत्रासह महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास सादर कराव.े 
 

2. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने, प्रादेहशक साहहत्य संस्थांना मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाचा धनादेश अहिल भारतीय मराठी साहहत्य महामंडळाचे अध्यि व त्या त्या प्रादेहशक 
साहहत्य संस्थांच्या अध्यिांच्या नांव ेकाढावा. यासाठी सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, 
मुंबई यांना कायालय प्रमिु तसेच आहरि व संहवतरि अहधकारी म्हिनू घोहषत करण्यात येत असून, त्यांना 
अथवा त्यांनी प्राहधकृत केलले्या अहधका-यास  या संबधंीच्या देयकावर स्वािरी करण्यास प्राहधकृत करण्यात 
येत आहे.          

 

3. याबाबत होिारा िचफ "माििी क्रमांक झेडएर्-02, 2205, कला व संस्कृती (00) 102, कला व 
संस्कृती प्रचालन (01) योजनेतर योजना (01) (05) साहहत्य संस्थांना अनुदाने (2205 3395) 31 सहायक 
अनुदाने" या लेिाहशषािाली मंजूर होिा-या अनुदानातून भािहवण्यात यावा.  

 

4. हा शासन हनिफय हनयोजन हवभाि, अनौपचाहरक संदभफ क्रमांक 73/1443, हदनांक 30.06.2017 
आहि हवत्त हवभाि, अनौपचाहरक संदभफ क्रमांक 773/व्यय-4 हदनांक 01.07.2017 अन्वये प्राप्त झालेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन हनिफहमत करण्यात येत आहे. 

 

5. सदर शासन हनिफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201711081217512633 असा आहे. हा आदेश हडजीटल स्वािरीने 
सािांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
 ( अपिा अ. िावडे )  
 पप सहचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रहत, 
1. महालेिापाल, महाराष्ट्र 1 (लेिा पहरिा/लेिा व अनुज्ञेयता), मुंबई,  
2. महालेिापाल, महाराष्ट्र 2 (लेिा पहरिा/लेिा व अनुज्ञेयता), नािपूर, 
3. अहधदान व लेिा अहधकारी, मुंबई, 
4. हनवासी लेिा पहरिा अहधकारी, मुंबई,  
5. मा.हवरोधी पिनेता (हवधान पहरषद/हवधानसभा) याचंे िाजिी सहचव, 
6. मा.हवधान सभा व मा.हवधान पहरषद सदस्य याचंे िाजिी सहचव, 
7. मा.मंत्री (मराठी भाषा) याचंे हवशेष कायफ अहधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
8. प्रधान सहचव (मराठी भाषा) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
9. अध्यि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
10. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
11. संबहंधत साहहत्य संस्था (्ारा महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई) 
12. हनवड नस्ती / भाषा-3. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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