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महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा तवभार्
शासन तनणगय क्रमाांक: रासाांधो-10१५/प्र.क्र.११1/201५/भाषा-3,
मादाम कामा मार्ग, हु िात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
तदनाांक: 26 जून, 2019
वाचा :- 1. शासन तनणगय क्र.रासाांधो-101२/प्र.क्र.१२6/201२/भाषा-3,तदनाांक १७ एतप्रल, 201५.
2. शासन तनणगय क्र.रासाांधो-1015/प्र.क्र.१11/2015/भाषा-3, तदनाांक 16 जानेवारी, 2016.
3. सतचव,महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ याांचे जा.क्र.सासांम/प्रकाशने/
2019/1232, तद.27.3.2019
प्रस्िावना :महाराष्ट्रािील मुख्य प्रवाहाव्यतितरक्ि अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांना उपरोक्ि सांदभग क्र.2
येर्ील शासन तनणगयान्वये रु.3०.०० लक्ष (प्रत्येकी रु.२.०० लक्ष च्या मयादे ि) इिके अनुदान मांजूर
करण्यास व त्या अनुषांर्ाने अनुसरावयाची कायगपध्दिी, तनकष व मार्गदशगक ित्वे तनतिि करण्यास
सांदभग क्र.1 येर्ील तदनाांक १७ एतप्रल, २०१५ च्या शासन तनणगयान्वये मान्यिा दे ण्याि आली आहे. िर्ातप
सदर उपक्रमाला सातहत्त्यक सांस्र्ाांकडू न तमळणारा वाढिा प्रतिसाद लक्षाि घेिा या उपक्रमाि जास्िीि
जास्ि सांस्र्ाांना सहभार्ी करिा यावे याकतरिा सदर योजनेच्या अनुदानाि वाढ करण्याचा प्रस्िाव
शासनाच्या तवचाराधीन होिा.

शासन तनणगय :या शासन तनणगयान्वये “अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांना अर्गसहाय्य” या योजनेिांर्गि एकूण
15 सातहत्य सांस्र्ाांकतरिा रु.3०.०० लक्ष इिक्या अनुदाना ऐवजी

एकूण 30 सातहत्य सांस्र्ाांकतरिा

रु.6०.०० लक्ष (प्रत्येकी रु.२.०० लक्ष च्या मयादे ि) इिके अनुदान मांजूर करण्यास मान्यिा दे ण्याि येि
आहे.
२.

“अन्य मराठी सातहत्य सांमेलनाांना अर्गसहाय्य” या योजनेसाठी सांस्र्ा तनवडीचे तनकष,

अनुदान दे ण्याबाबिची कायगपध्दिी व मार्गदशगक सूचना तदनाांक १७ एतप्रल, २०१५ च्या शासन
तनणगयानुसार राहिील.

शासन तनणगय क्रमाांक : रासाांधो-10१५/प्र.क्र.११1/201५/भाषा-3

3.

अर्गसहाय्य मांजूर करण्याि आलेल्या सातहत्य सांस्र्ाांकडू न, त्याांनी केलेल्या खचाबाबिचे

उपयोतर्िा प्रमाणपत्र िसेच, केलेल्या खचाचा सतवस्िर तहशोब घेण्याची जबाबदारी सतचव, महाराष्ट्र
राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ, मुांबई याांची राहील.
4.

या उपक्रमािांर्गि होणारा खचग “मार्णी क्र.झेडएफ-02, मुख्य लेखाशीषग-2205-102 कला व

सांस्कृिी प्रचालन, (०२)(०2) - राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ (कायगक्रम) (२२०५ ३२१४) ३१, सहायक
अनुदान (वेिनिर)” या लेखातशषाखालील अनुदानािून भार्तवण्याि यावा.
सदर शासन तनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्र्ळावर

5.

उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201906261016316333 असा आहे . हा आदे श
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( उदय र्. र्वस )
कायासन अतधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रि 1. मा.मुख्यमांत्री याांचे सतचव, मांत्रालय, मुांबई,
2. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे तवशेष कायग अतधकारी, मांत्रालय, मुांबई,
3. प्रधान सतचव (मराठी भाषा) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई,
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापतरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े िा), मुांबई,
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापतरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े िा), नार्पूर,
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. तनवड नस्िी / भाषा-3.
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