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    राज्य मराठी विकास संस्था 
        न दंणी कं्र. एफ.१६०९४(म ं बई)            एल्फिन्स्टन तांविक वियालय,  ३, महापाललका मागग, 

          ध बीतलाि, म ं बई – ४००००१ दरूध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
          संकेतस्थळ https://rmvs.marathi.gov.in इ-पत्ता rmvs_mumbai@yahoo.com 

 

 
आवाहन 

महाराष्ट्रातील मराठी भाषा व मराठी साहहत्य या संदभात संशोधन करणाऱ्या मान्यताप्राप्त  
संस्था / मंडळासाठी अर्थसाहाय्य योजना 

 
महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत राज्य मराठी ववकास संसे्थच्या घटनेतील उद्दिष्ट क्र. १. - महाराष्ट्राची 

व्यवहारभाषा, प्रशासनिक भाषा आणि ज्ञािभाषा या तििही स्तरांवर मराठी भाषेचा सवांगीि वापर वाढनविे, उद्दिष्ट 
क्र. ४ - शासिव्यवहाराच्या प्रशासि, कायदा, न्याय, जिसंपकक  अशा नवनवध शासकीय व निमशासकीय यंत्रिांमधे्य 
मराठी भाषेचा लोकाभभमुख आणि सुलभ वापर वाढनवण्यासाठी भातषक उपक्रम हािी ेेिे व उपकरिे निममाणि 
करिे. या उद्दिष्टांिा अिसुरूि राज्य मराठी ववकास संसे्थमार्थ त महाराष्ट्रातील मराठी भाषेसंदभात संशोधन 
करणारे संस्था / मंडळ यांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील योजना कायान्वित करण्यात येत आहे.      

“या योजनेअंतर्थत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहहत्य व संसृ्कती वृद्धिंर्त होण्यासाठी काम करणाऱ्या 
महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त संस्था / मंडळांना प्रते्यकी रु. ५ लक्षच्या मयादेत अर्थसाहाय्य करणे. त्यानुसार सदर 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायथपिंती, वनकष, वनयम व अटी पुढीलप्रमाणे ठरववण्यात येत आहेत.” 

महाराष्ट्र राज्याि मराठी भाषा व मराठी साहहत्य या संदभमाणि दजेदार कायक करिाऱ्या मान्यिाप्राप्त संस्था/ 
मंडळांिा अर्कसाहाय्य देण्याच्या अिुषंगािे राज्य मराठी नवकास संसे्थिे, २०२२-२३ या आर्थर्क वषमाणसाठी संस्था/ 
मंडळांिा अर्कसाहाय्य देण्यासाठी पात्र संस्था/ मंडळ यांिी ददिांक : ३० िोव्हेंबर, २०२२ या योजिेसंदभमाणसाठीचा 
नवहहि माहहिीचा ऑिलाईि भरावयाचा अजक िसेच इिर िपशील संसे्थच्या https://rmvs.marathi.gov.in या 
संकेिस्थळावर ‘महाराष्ट्रातील मराठी संशोध संस्था/ मंडळांना अर्थसाहाय्य’ या नावाने दशथववलेल्या शीषककावर 
टीक करूि ऑिलाईि अजक भरावयाचा आहे व इिर माहहिी सॅ्कि करूि पीडीएफ स्वरूपाि संसे्थच्या 
project4.rmvs@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवावी. सदर अर्कसाहाय्याचा अजक नवहहि िमुन्याि ददिांक : ३० 
िोव्हेंबर, २०२२ पयंि राज्य मराठी नवकास संसे्थकडे ऑिलाईि स्वरूपाि सादर करिे बंधिकारक राहील. नवहहि 
कालावधीिंिर येिाऱ्या अजांचा अर्कसाहाय्यासाठी नवचार केला जािार िाही.   

महाराष्ट्रािील मराठी संशोधि संस्था/ मंडळांिा सदर योजिेसंदभमाणिील कायकपद्धिी, निकष, नियम व अटी 
पुढीलप्रमािे आहेि. 
१. अजकदार संस्था / मंडळ  मराठी भाषा आणि साहहत्य यांचा अभ्यास व संशोधि करिारी असावी. बहुउिेशीय 

संस्था नसावी.  
२. सदर जाहहरािीस अिसुरूि महाराष्ट्रािील संस्था / मंडळे यांिी त्यांचा प्रकल्प / उपक्रम / योजिा यांबाबिचा 

प्रस्ताव (अंदाणजि आर्थर्क िपणशलासह) सोबि जोडलेल्या नवहहि ऑिलाईि अजमाणसह व इ-टपालद्वारे राज्य 
मराठी नवकास संसे्थकडे नवहहि कालमयमाणदेि पाठनविे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्र  शासन 
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३. महाराष्ट्र शासि पुरसृ्कि राज्य मराठी नवकास संसे्थकडूि अर्कसाहाय्य तमळण्याच्या अिषंुगािे, अजकदार 
साहहत्य मंडळ व संस्थांिी अजक परस्पर शासिास सादर ि करिा, नवहहि िमुन्याि व नवहहि कालावधीि 
राज्य मराठी नवकास संसे्थकडे अजक सादर करिे बंधिकारक राहील. 

४. अजकदार मराठी संशोधि संस्था/ मंडळांिी अजमाणसोबि अजमाणच्या ददिांकापूवीच्या पाच वषांच्या कामाचा 
अहवाल जोडिे आवश्यक असेल. 

५. राज्य मराठी नवकास संसे्थच्या विीिे मंजूर होिारे अिुदाि फक्त त्या एका संबंभधि आर्थर्क वषमाणसाठी असेल 
व यासंदभमाणिील अिुदािाचे सवकसाधारि नियम व अटी संबंभधि संस्था / मंडळांिा लागू होिील. 

६. अजकदार मराठी भाषा संस्था / मंडळांिी मंजूर करण्याि आलेल्या अिदुािाचे उपयोजि प्रमािपत्र, केलेल्या 
कायकवाहीचा अहवाल व त्या वषमाणिील जमा खचमाणचा िपशील नवनियोजि नववरिपत्रासह, नवहहि कालमयमाणदेि 
अिदुाि मंजुरीच्या नवत्तीय वषक अखेरपयंि राज्य मराठी नवकास संसे्थस सादर करिे आवश्यक राहील. 
अन्यर्ा सदर संस्था पुढील काळाि अिदुाि मंजुरीसाठी अपात्र ठरेल.  

७. अजकदार संस्था/ मंडळािे मागील हकमाि ३ वषांचे सिदी लेखापालािे (Chartered Accountant) 
लेखापररणिि केलेले लेखा अहवाल राज्य मराठी नवकास संसे्थकडे सादर करिे आवश्यक राहील. सिदी 
लेखापाल हा अजकदार संसे्थचा सदस्य िसावा. 

८. राज्य मराठी नवकास संसे्थिे ददलेल्या निधीचा उपयोग मराठी भाषा, साहहत्य या संदभमाणि संशोधि नवषयक 
उपक्रम राबनवण्यासाठीच करण्याि येिार असल्याचे प्रमािपत्र संसे्थिे देिे बंधिकारक राहील. 

९. संस्था/ मंडळािे ददलेल्या अिदुािाच्या खचमाणचा हहशेब, शासिमान्य अभधकृि लेखापरीिकाद्वारे प्रमाणिि  
उपयोगगिा प्रमािपत्र सादर करिे बंधिकारक राहील. 

१०. संस्था/ मंडळािे णजिक्या खचमाणचा िपशील रा.म.नव.संसे्थस सादर केला आहे, िेवढीच रक्कम देय राहील. 
११. अजकदार संस्था/ मंडळांच्या अजांची छाििी करेल व जी संस्था/ मंडळे राज्य मराठी नवकास संसे्थचे निकष, 

नियम व अटींची पूिकिा करिील अशांिा निधीच्या उपलब्धिेिसुार अिदुाि उपलब्ध करूि देण्याची कायकवाही 
करेल.  

१२.  अजकदार मराठी संशोधि संस्था/ मंडळ िोंदिी अभधनियम १८६० ककवा सावकजनिक नवश्वस्त व्यवस्था 
अभधनियम, १९५० अंिगकि धममाणदाय आयुक्तांकडे ककवा सहकारी संस्था अभधनियम अंिगकि िोंदिी झालेली 
असावी. संस्था/ मंडळ ही ५ वषांपूवीचे िोंदिीकृि असावे. अिदुािासाठी अजक करिाऱ्या संस्था/ मंडळ यांचे 
मुख्य उद्दिष्ट्य मराठी संशोधि व मराठीचा नवकास करिे असावे. 

१३. अिदुािासाठी अजक करिाऱ्या संस्था / मंडळ यांिी अजमाणबरोबर पुढील कागदपते्र जोडिे आवश्यक आहे.  
 संस्था िोंदिी प्रमािपत्राची सािांहकि केलेली प्रि. 
 संस्था / मंडळ यांच्या सदस्यांिी आर्थर्क साह्यासाठी ेेिलेल्या नििकयाची सािांहकि प्रि. 
 संस्था / मंडळ यांची अद्ययावि माहहिी पुस्तस्तकेची प्रि. 
 संस्था / मंडळ यांची अद्ययावि वार्षषक लेखा अहवालाची प्रि. 
 अजमाणसोबि पॅिकाडकची छायांहकि प्रि जोडिे अनिवायक आहे िसेच ओळखपत्र म्हिूि संसे्थच्या 

पदाभधकाऱ्यांिी पुढील ३ पैकी २ कागदपत्रांची प्रि जोडण्याि यावी. 
१. आधार काडक  २. पासपोटक  ३. वाहि चालवण्याचा परवािा इ. छायांहकि प्रि. 

 बँकेच्या धिादेशाची प्रि ककवा बँक खात्याची माहहिी असिारी बँक पुस्तस्तकेच्या पािाची छायांहकि प्रि.   
१४. अिदुािासाठी केलेल्या अजमाणवर व अजमाणसोबि जोडलेल्या सवक कागदपत्रांवर अजकदाराची एक सारखी सही 

असावी. 



१५. संसे्थिे मंजूर केलेले अिदुाि योग्य प्रकारे उपयोगाि आिले गेले िसेल, पुरेशी प्रगिी साध्य झालेली िसेल 
िर कामाच्या कोित्याही टप्प्यावर मंजूर प्रकल्प बंद करण्याचे अभधकार पूिकपिे राज्य मराठी नवकास 
संसे्थकडे राखीव असिील. 

१६. कोित्याही स्थापत्यनवषयक बांधकाम, फर्निचर खरेदी इत्यादींसाठी हे अिदुाि वापरिा येिार िाही. 
१७. मंजूर योजिेसाठी अिदुाि काटेकोरपिे खचक करण्याि आल्याची खात्री देण्याि यावी. लेखापरीिकाद्वारे 

प्रमाणिि उपयोगगिा प्रमािपत्र व देयकेही सादर करावे. 
१८. अिदुाि प्राप्त संस्था / मंडळ, या योजिेच्या अंिगकि तमळालेल्या आर्थर्क साहाय्याचा वापर, िो ज्या योजिेसाठी 

मंजूर केला गेला आहे त्यासाठीच खचक करेल. िसे करण्यास अयशस्वी ठरिाऱ्या संस्था / मंडळ, यांिा सिम 
अशा मंजुरी प्राभधकाऱ्यािे निणिि केलेल्या व्याजासहहि अिदुािाची पूिक रक्कम परि करिे बंधिकारक 
असेल. 

१९. मंजूर अिदुाि कामाच्या स्वरूपाप्रमािे िीि टप्प्याि देण्याि येईल. आवश्यक तिर्े हे टप्पेही वाढवण्याि 
येिील. प्रत्येक टप्प्याच्या खचमाणच्या बाबींचे लेखापरीिि झाल्यािंिर व िसे काम पूिक झाल्याचा अहवाल, 
प्रमािपत्र व उपयोगगिा प्रमािपत्रासह संसे्थस सादर झाल्यािंिर अंतिम टप्प्याची रक्कम देण्याि येईल.  

२०. प्रकल्प कायमाणच्या प्रगिीचा अहवाल प्रत्येक महहन्याला संसे्थस पाठनविे बंधिकारक आहे. 
२१. अिदुाि मंजूर करण्यासाठी संस्था/मंडळाच्या हकमाि २ पदाभधकाऱ्यांची मुलाखि ेेण्याि येईल. या 

मुलाखिीिंिर प्रत्यि अिदुाि मंजूर करण्याची प्रक्रक्रया सुरू होईल. 
२२. संस्था/मंडळािे प्रस्तानवि केलेला प्रकल्प मंजूर झाल्यािंिर रा.म.नव. संस्था यांच्यामधे्य िोंदिीकृि करार 

करण्याि येईल. 
२३. संसे्थकडे पाठनवण्याचा संबंभधि कागदपत्रांच्या सवक पािांवर संस्था प्रमुखांची स्वािरी असावी. 

 


