कें�ीय मािहतीचा अिधकार अिधनयम2005 कलम 4 (1)(ख) मधील 17 बाबींवरील मािहती   
कलम 4 (1)(ख) (एक) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती , मुंबई णी मी� यणाीधम ं कायर
काय�लयाचे नाव
प�ा

�शासकीय िवभागाचे नाव

महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती म, मुब
ं ई
रिंव� ना� मंदीर इमार, दुसरा मजला, सयानी रेी, �भादे वी,मुब
ं ई-400025
मराठी भाषा िवभाग

िमामष्  ामाी यमाििी ्ा

यण कंह�

यसचव ग� - अ

अध् क - 1 पं
�पाठक - 1 पं
यहायक लेता असधकार् - 1 पं
उाच�े ् लघुलेतक - 1 पं
सनमन�े ् लघुलेतक - 1 पं
वसरषठ सलसपक - 4 पंे
णलालय्न यहायक - 1 पं
सलसपक - �णकलेतक - 7 पंे
वाहन चालक - 1 पं
सशपाई - 2 पंे

णी

यणाीधम

मणी ाच् उसउष�े व कायर
(ायेय धेर )

काय�लयाची वेळ, दूरध्वनी
�मांक , फॅ क्स �मांक आिण ईमेल

साप्तािहक सु�ी  व िविशष्
सेवेसाठी ठरिवले ला वेळ

मराठी सािहत्, संस्कृती व कला या क्षे�ांमध्ये महाराष्�ास लाभलेला थोर वारसा
व संवधर्न करण्यासाठी आिण मराठी भाषेत िविवध िवषयांवरीलमूलभूत संशोधन व �काश
यांना उ�े जन दे ण्याच्या हेतूने महाराष्� शासन 19 नोव्ह ें, 1960 मध्ये महाराष्� राज्य सािह
आिण संस्कृती मंडळाची स्थापना के . अशा तऱ्हेच्या मंडळाचीमूळ संकल्पना महाराष्�
पिहले मुख्यमं�ी स . यशवंतरावजी चव्हाण यांची होत . सवर् देशामध्ये राज्य पातळीवर साि संस्कृतीिवषयक हे पिहलेच मंडळ हो . मंडळाचे पिहले अध्यक्ष तकर्तीथर् ल�मणशास्�ी
होते.
मंडळाचे मुख् उि�ष्ट:
अ) िवज्ञ, आधुिनक तं�ज्ञ , समाजिव�ा यांच्या कक्षेत येणारे िवषय तसेच महाराष्�
संस्कृत, यासहिय आिण इितहास या िवषयांवर मराठीमध्ये �ंथरचना करण्यासाठी िविवध वा�यी
योजनांना चालना दे णे , मदत करणे व अशा योजना मंडळाने स्व : हाती घे णे हे सािहत्य आिण
संस्कृती मंडळाचे मुख्य उि�ष्ट .
(ब) शासनाने मंडळाकडे सोपिवले ली वरील उि�ष्टे साध्य करण्यासाठी आिण आधुि
महाराष्�ाच्या वा�यीन गरजा लक्षात घेऊन सु�वातीपासूनच मंडळ मौिलक व बहुिवध वा�
िन�मतीसाठी कायर्रत आह .
(क) ज्ञान आिण संस्कृतीच्या िवकासासाठी साधनस्व�प व आधुिनक िवज्ञान व तं�ज्ञ
अ�यावत �गतीची मािहती दे णारी , मल
ू भूत ज्ञान देणारी पुस्तके व अिभजात �ंथांची भाषांत
स्वस्त िंकमतीत मराठी वाचकांना उपलब्ध क�न देण्यावर मंडळाने लक्ष केंि�त 
.
त्यासाठी मंडळामाफर्त खालील योजना राबिवल्या जात आ.
काय�लय्न वे : यका ् 09.45 से यायणका ् 05.30 वा.पय�स
ंरावन् : 022 - 24325931/ ाॅकय : 24325931
ई-मेल : secretary.sblc-mh@gov.in
secretary.sblc@gmail.com
यवर रसववार ्स �ियेक मसहनयास्ल ंुयरा व चडला शसनवार सयेच शायनाने जाह्र केलेंया
यावरजसनक युुया

कलम 4 (1)(ख) (दोन )महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती , मुंबई काय�लयातील अिधकारी /कमर ्चारी यांच्या अिधकार व कतर्व्याचा तप
अ.�.
1

2
3
4
5
6
8
9
10
11

पदनाम
सिचव

अध् क - 1
�पाठक - 1
वर्षठ सलसपक - 4
णलालय्न यहायक - 1
उाच�े ् लघुलेतक - 1
सनमन�े ् लघुलेतक - 1
यहायक लेता असधकार् - 1
सलसपक - �णकलेतक - 7
वाहन चालक - 1
सशपाई - 2
एक - 21

असधकार व कसरवये
सवभाग �मुत, काय�लय �मुत व सनयण् असधकार्, शायनाने वे ेवे ् सनगरसमस केलेले सनयम,
असधसनयम, शायन सन रय, पसरप्क, असधयचना यानुयार व मणी ाने घेसलेंया वावय्न धेर ािमक
सन रयाच् अमणलबजाव ्

काय�लयाचे पयरवे
पु सक �काशन व अनुंानाच् कामे,
मणी ाचे कामकाज चालसवरयायाठ् यसचव, अध् क याणना यहाय्य कर े
मणी ाच् व अनुंानाच् पु सके यं याणना सवसर्स कर ,े णलालयाच् वयव ला पाह े
यसचव याणचे �ंसलेतन घे े
अाय ाणचे �ंसलेतन घे े
्हर व यणसवसर असधकार् व लेता सवषयक कामकाज कर े
�णकलेतनाच् कामे कर े
अाय ाणचे वाहन चालसव े
काय�लयास्ल ााईल्, कागंप्े सवसर कर े व संनुषणसगक सर कामे

कलम 4 (1)(ख) (तीन) िनणर्य �ि�येतील पयर्वेक्षण व जबाबदारीच्या उ�रदायीत्व िन�श्चतीची  कायर
शा.सन.या.�.सव.�.ब्एलय् - 1960 - के, संनाणक 19 नेवहहबर, 1960 नुयार व शायनाने वे ेवे ् सनगरसमस केलेले सनयम, असधसनयम, शायन सन रय, पसरप्क,
असधयचना ियां्नुयार ंेरयास ्लेंया �शायक्य सयेच सव�्य �ासधकारानुयार काय�लयास्ल कामकाज चालसवले जासे.सयेच यवर वावय्न धेर ािमक
सन रय मणी ाकीन घेसले जासास. मणी ााया यवरयाधार बैठकाणमाये घेरयास ्लेंया वावय्न धेर ािमक सन रयाच् अमणलबजाव ् काय�लयाकीन केल् जासे.

कलम (4)(1)(ख)(चार) स्व:ची काय�  पार पाडण्यासाठी �ािधकरणाकड ून ठरिवण्यात आलेले मान
शा.सन.या.�.सव.�.ब्एलय् - 1960 - के, संनाणक 19 नेवहहबर, 1960 नुयार व शायनाने वे ेवे ् सनगरसमस केलेले सनयम, असधसनयम, शायन सन रय, पसरप्क,
असधयचना ियां्नुयार ंेरयास ्लेंया �शायक्य सयेच सव�्य �ासधकारानुयार काय�लयास्ल कामकाज चालसवले जासे. सयेच यवर वावय्न धेर ािमक सन रय
मणी ाकीन घेसले जासास. मणी ााया यवरयाधार

बैठकाणमाये घेरयास ्लेंया वावय्न धेर ािमक सन रयाच् अमणलबजाव ् काय�लयाकीन केल् जासे.यामानय

�शायन सवभाग (रचना व कायरप�स्) याणन् ठरवन संलेंया कामााया �मा ानुयार काय�लय्न कामकाज पार पाीरयायाठ् �कासशस केलेंया मण्ालय्न कायरप�स्
सनयम पु� सकेस नमं केंयानुयार सयेच शायनाने वे ेवे ् संलेंया सनं�शानुयार कमरचाऱयाकीन कामकाज केले जासे.

     कलम (4)(1)(ख)(पाच)  कामाशी संबंिधत िनयम, िविनमय, सूचना, िनयमपु�स्तका आिण अिभलेख 
महाराष् रााय यासहिय ्स

यण कंस् मणी ाच् सन�मस् शा.सन.या.�.सव.�.ब्एलय् - 1960 - के, संनाणक 19 नेवहहबर, 1960 या शायन सन रयानवये झालेल्

्हे. मराठ् भाषा सवभागाकीन वेगवेग या सवषयाबाबस �ापस हे ारे शायन सन रय, पसरप्क, अायांेश, यानुयार सयेच वे ेवे ् महाराष् रााय यासहिय ्स
यण कंस् मणी ााया बैठक्स घेरयास ये ाऱया वावय्न धेर ािमक सन रयाणच् अमणलबजाव ् केल् जासे. मणी ाश् यणबसधस सवसवध शायन सन रय शायनााया,
मणी ााया सयेच मराठ् भाषा सवभागााया यणकेस ल ावर उपलउध कधन ंेरयास ्ले ्हेस.
1)
2)
3)

लसलस/लसलसे�र वावयायाठ् अनुंान
नवलेतकाणना �ेियाहन अनुंान

नवलेतकाणच् चच�य्े/कायरशा ा

4)
5)
6)
7)

यासहिय यण लाणना अनुंान असतल भारस्य मराठ् यासहिय यणमेलन अनुंान वाड्.मय्न सनयसकासलकाणना अनुंान येजनाअनय मराठ् यासहिय यणमेलन अनुंान येजना -

8)
9)

पु सक �काशन येजना
व. यशवणसराव चवहा रााय वावय पुर कार
येजना

10)

िवंा करणं्कर ज्वन गडरव पुर कार

11)

�्. पु. भागवस पुर कार

मराठ् भाषा सवभाग शायन सन य
र �. यायणमण 2013/�.�.180/2013 भाषा - 3 सं. 1 क�ेबर, 2014
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन य
र �माणक - यायणमण 1013/�.�.165/2013/भाषा - 3 संनाणक 7 सीयहबर, 2013
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन य
र �माणक नलेका /1012/�.�. 134/2012/भाषा - 3, संनाणक 24 जन, 2013

मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय यापअ - 1015/�.�. 147/2015/भाषा - 3, संनाणक 08 नेवहहबर, 2017
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणअ - 2018/�.�.122/2018/भाषा - 3, सं. 23 ग �, 2018
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणमण - 1013/�.�. 166/2013/भाषा - 3, संनाणक 15 जानेवार्, 2014
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1012/�.�. 126/2012/भाषा - 3, संनाणक 17 एस�ल, 2015
व मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1015/�.�. 111/2015/भाषा - 3, संनाणक 16 जानेवार्,
2016
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक : यायणमण 1014/�.�.300/2014/भाषा संनाणक 15/12/2014
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रावापु - 1012/�.�.104/2012/भाषा-3, सं.10 यप�हबर, 2012, मराठ्
भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक पुरय - 1012/�.�.111/2012/भाषा - 3,सं. 03 माचर, 2014 व मराठ् भाषा
सवभाग शायन सन रय �माणक रावापु - 1014/�.�.120/2014/भाषा - 3,सं. 02 ाे�ुवार्, 2016
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �. िवंापु - 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3 सं. 12 ाे�ुवार्, 2015 व
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �. िवंापु - 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3 सं. 12 जुल,ै 2018
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक �्पुभा- 1014 /�.�.113/2014/भाषा - 3 सं. 12 ाे�ुवार्, 2015

कलम (4)(1)(ख)(सहा) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळातील उपलब्ध दस्ताऐवजांची
अ.�. शाता
1
�काशन शाता - �काशन शातासवषयक न िया
2
् लापना - ् लापनासवषयक न िया
3
सनयसकासलक अनुंान येजना - सनयसकासलक शातासवषयक न िया
4
नवलेतक अनुंान येजना - नवलेतक शातासवषयक न िया
5
लेता शाता - लेता शातासवषयक न िया
6
अनुंान शाता - अनुंानसवषक न िया
7
वावय्न बंहं�कंप - वावय्न बंहं�कंपसवषयक न िया
8
व. यशवणसराव चवहा रााय वावय पुर कार येजना - व. यशवणसराव चवहा रााय वावय पुर कार शातासवषयक न िया
9
िवंा करणं्कर ज्वन गडरव पुर कार व �्. पु. भागवस पुर कार - िवंा करणं्कर ज्वन गडरव पुर कार व �्. पु. भागवस पुर कार शाता सवषयक न िया
10
णलालय शाता - मणी ााया �कासशस पु सकाणच् यां्
कलम (4)(1)(ख)(सात) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळाच्या काय�लयाच्या पिरणामकारक कामासाठी जनसामन्यांशी सल

करण्याची व्यवस्

महाराष् रााय यासहिय ्स

यण कंस् मणी ाच् उसउष�े, �कंप, उप�म, व. यशवणसराव चवहा

रााय वावय पुर कार येजना अजर, नवलेतक अनुंान

येजना अजर, मणी ााया �कासशस पु सकाणच् यां् मणी ााया यणकेस ल ावर �सय� कररयास येस.े याबाबस यवरयामानय जनसेच् मसे व सनवेंने प्ा�ारे अलवा ई - मेल
�ारे �ापस वहासवस यायाठ् मणी ाचा प्वयवहाराचा प�ा, ंुरावन् व ई - मेल मणी ााया https://sahitya.marathi.gov.in या यणकेस ल ावर �सय� कररयास ्लेला
्हे.
कलम (4)(1)(ख)(आठ) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळाच्या सिमती यादी �कािशत
महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ाच् व यसमियाणच् रचना ताल्ल�मा े ्हे.
यसमस्चे नाणव
अाय
अशायक्य यं य
महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी
�्. बाबा भाणी
23 अशायक्य यं य
वावय �कंप यसमस्
�्. बाबा भाणी
08 अशायक्य यं य
सनयसकासलक अनुंान यसमस्
�्. बाबा भाणी
07 अशायक्य यं य
नवलेतक अनुंान यसमस्
�्. बाबा भाणी
05 अशायक्य यं य
मणी ाचे कामकाज मणी ााया उसउष�ानुयार व उसउष�ााया अनुषणगाने मणी ााया बैठकाणमाये घेसलेंया सन रयानुयार चालसे.

कलम (4)(1)(ख)(नऊ) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळाच्या काय�लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांची
महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ााया काय�लयास्ल असधकार् / कमरचार् याणच् नावे , पंनाम, याबाबसच् यां्
अ.�.
1
2
3
4
5
6

असधकार्/कमरचाऱयाणचे नाणव
�्मस् म्ना ् रा. पा�्ल
सरकस
�्. रा. मु. रेकीे
�्मस् शु.यु.याीेगावकर
�्मस् म.म.राऊस
�सससनयुकस्वर

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

�्मस् वा.यु.केयरकर
सरकस
सरकस
सरकस
�्. �.ना.मेरे
�्. यण.पे. ंेशु्वार
�्. या.ग.बरीे
�्. ये. जा. यरतेस
�्. अ.रा. सशराुले
�्. र.यु. ंौंीकर
सरकस
सरकस

19
20
21

सरकस
�्मस् यु. व. घेया कर
�्. रा. पाण. उणबरे

पंनाम
यसचव
अध् क
र्ीर
यहायक लेता असधकार्
उाच�े ् लघुलेतक
सनमन�े ् लघुलेतक
(अाय ाणचे व्य यहायक)
वसरषठ सलसपक
वसरषठ सलसपक
वसरषठ सलसपक
वसरषठ सलसपक
णलालय्न यहायक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
वाहन चालक
सशपाई
सशपाई

धज संनाणक
10/02/2012
21/12/2011
16/07/2015
09/05/1995
03/04/1984
02/04/2009
27/12/2011
14/08/2015
17/02/2016
04/10/2016
13/10/2016
19/11/2018
30/09/1995
30/04/1996

कलम (4)(1)(ख)(दहा)  महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळाच्या काय�लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांची नावे व त्यांचे मािसक
अ.�.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

नाव
�्मस् म्ना ् रा. पा�्ल
सरकस
�्. रा. मु. रेकीे
�्मस् शु. यु. याीेगाणवकर
�्मस् म. म. राऊस
�सससनयुकस्वर

म वेसन (धपये)
31080 +6600
-13450+4300
14450+4400
26410+4900
--

सरकस
सरकस
सरकस
सरकस
�्मस् वा. यु. केयरकर

पंनाम
यसचव
अध् क
र्ीर
यहायक लेता असधकार्
उाच�े ् लघुलेतक
सनमन�े ् लघुलेतक
(अाय ाणचे व्य यहायक)
वर्षठ सलसपक
वर्षठ सलसपक
वर्षठ सलसपक
वर्षठ सलसपक
वसरषठ सलसपक

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

�्. �. ना. मेरे
�्. यण. पे. ंेशु्वार
�्. या.ग. बरीे
�्. ये. जा. यरतेस
�्. अ.रा. सशराुले
�्. र.यु.ंौंीकर
सरकस
सरकस
�्मस् यु. व. घेया कर
�्. रा. पाण. उणबरे

ण ालय्न यहायक
ल
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
सलसपक - �णकलेतक
वाहन चालक
सशपाई
सशपाई

8440+2000
6560+1900
6310+1900
6310+1900
6310+1900
5830 + 1900
--9480+1600
9350+1600

----8550+2400

कलम (4)(1)(ख)(अकरा) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळाच्या काय�लयाचे मंजूर अंदाजप�क व खच�चा तपिशल याची िवस्तृत म
�कािशत करणे.   
झेीएा - 02, 2205 कला व यण कंस्, ( 00 ) 102, कला व यण कंस् �चालन, ( 01 ) येजने�र येजना (01 ) ( 01 ) रााय यासहिय व यण कंस् मणी
यन 2018 - 19
.ि.

ण मण चंाकी ा�र�ीे ं रध
द
वरयणकतयची हाहडद
1
2205 3172 01 वेसन
8249
2
2205 3172 03 अससकासलक भ�ा
0
3
2205 3172 06 ंरावन्, व्ज पा ् शुंक
127.740
4
2205 3172 11 �वाय तचर
500.000
5
2205 317213 काय�लय्न तचर
750.000
6
2205 3172 14 भाीेपु् व कर
1560.500
7
2205 317216 �काशने
4500.000
8
2205 3172 17 यणग क तचर
110.000
9
2205 3172 20 सर �शायक्य तचर
12.000
10
2205 3172 24 पे्ेल, सेल व वणग
0
11
2205 3172 28 वयावयासयक येवा
120.000
12
2205 3172 31 यहायक अनुंाने
0
13
2205 3199 50 सर तचर (रााय वावय पुर कार)
4500.000
14
2205 3195 31 यास यासहिय यण लाना अनुंान
7000.000
15
2205 3395 31 नवलेतक साज मानधन व पु सक �काशन
400.000
16
2205 3412 31 नवलेतक कायरशा ा
350.000
17
2205 3421 31 सनयसकासलकाणना अनुंान
1935.000
18
2205 3421 31 लसलस व लसलसे�र पु सक �काशन
100.000
19
2205 3448 31 असतल भारस्य मराठ् यासहिय यणमेलन
5000.00
झेीएा - 02, 2205 कला व यण कंस्, ( 00 ) 102, कला व यण कंस् �चालन, ( 02 ) येजनाणसगरस येजना (01 ) ( 01 )
20

2205 3214 31 यहायक अनुंान वेसने�र

1785.000

( 2205 3172 )

कलम (4)(1)(ख)(बारा) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळाच्या काय�लयातील अनुदान वाटपाच्या कायर्�माची कायर्प�ती महारा
सािहत्य आिण संस्कृती मंडळाच्या  अंदाजप�कीय तरतुदीनुसार िव� िवभागाने िदलेल्या मागर्दशर्न सूचनां�माणे अथर्संकल्पीय िवतर
(B.D.S.)वर शासनाने उपलब्ध क�न िदलेल्या मय�दे धुदमधमीे ांहा
कमीरचीह�

येजनेचे नाव
लसलस/लसलसे�र वावयायाठ् अनुंान

2)

नवलेतकाणना �ेियाहन अनुंान

3)

नवलेतकाणच् चच�य्े/कायरशा ा

4)

यासहिय यण लाणना अनुंान -

5)

असतल भारस्य मराठ् यासहिय
यणमेलन अनुंान वाड्.मय्न सनयसकासलकाणना अनुंान
येजना-अनय मराठ् यासहिय यणमेलन अनुंान
येजना -

7)

8)

धुदमध

ंलणबल� णमहे.

अ.�.
1)

6)

काणीमह ीेह.े ीम कमी�लीमकीडध  खमल�ल ामयध ाध रीमधुयमा

पु सक �काशन येजना -

अनुंान वा�पाच् कायरप�स्
या येजनेअणसगरस मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �. यायणमण 2013/�.�.180/2013 भाषा - 3 सं. 1
क�ेबर,
2014 अनवये व वावय �कंप यसमस्ाया बैठक्स्ल सनरय�नुयार महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ाकीे
वयकस् अलवा यण ला याणायाकीन �ापस हे ाऱया पु सकााया �काशन तच�ाया 75 % सके एकरकम्, परणसु जा स्स
जा स ध. 30,000/- (अ र् - स्य हजार ाकस) अनुंान मणजर केले जासे.
मणीा ााया सनयसकाल्क अनुंान यसमस्ाया बैठक्स्ल सन रयानुयार व मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणमण 1013/�.�.165/2013/भाषा - 3 संनाणक 7 सीयहबर, 2013 अनवये या येजनेसगरस अनुंान संले जासे. यंर
येजनेच् मासहस् मणी ााया https://sahitya.marathi.gov.in या यणकेस ल ावर उप�म/येजना या सशष�ताल्
ंेरयास ्ल् ्हे.
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक नलेका /1012/�.�. 134/2012/भाषा - 3, संनाणक 24 जन, 2013 अनवये
नवेसंस लेतकाणना �ेियाहन ंेरयायाठ् 7 कायरशा ा /सशब्रे ्येसजस कररयायाठ् अनुंान संले जासे.
मराठ् भाषा सव मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय यापअ - 1015/�.�. 147/2015/भाषा - 3, संनाणक 08 नेवहहबर,
2017 अनवये महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ामाारस असतल भारस्य मराठ् यासहिय महामणी व ियाणाया
4 घ�क यण ला सयेच केक मराठ् यासहिय पसरषं, रिनासगर् व ंस
महाराष् यासहिय यभा, केंहापर या 7
यासहिय यण लाना अनुंान �ियेक् ध. 10.00 ल या�मा े ध.70.00 ल सके अनुंान संले जासे.

मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणअ - 2018/�.�.122/2018/भाषा - 3, सं. 23 ग �, 2018अनवये
असतल भारस्य मराठ् यासहिय महामणी ाय ध. 50.00 ल सके अनुंान संले जासे.
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणमण - 1013/�.�. 166/2013/भाषा - 3, संनाणक 15 जानेवार्, 2014
अनवये महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ामाारस सनयसकासलकाणाया �काशनयाठ् अनुंान संले जासे.
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1012/�.�. 126/2012/भाषा - 3, संनाणक 17 एस�ल, 2015 व
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1015/�.�. 111/2015/भाषा - 3, संनाणक 16 जानेवार्, 2016
अनवये अनय मराठ् यासहिय यणमेलनाला अनुंान संले जासे.
शा ््य (सवजान) णलमाला, उिकंष� णलाचे भाषाणसर, महाराष्ाचा ससहाय व महाराष्ााया ससहायावर �काश
�ाक ाऱया ऐससहासयक कागंप्ाणचे यणपांन/�काशन, वैचासरक, यसम ािमक, चसर्ािमक �काशने, महाराष्ाचे

9)

व. यशवणसराव चवहा रााय वावय
पुर कार येजना -

10)

िवंा करणं्कर ज्वन गडरव पुर कार

11)

�्. पु. भागवस पुर कार

1) यमह यमाििी यण वमधम

सशंपकार, मराठ् वावय केशाचे यणपांन व �काशनायाठ् मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक : यायणमण
1014/�.�.300/2014/भाषा संनाणक 15/12/2014 यानुयार ह् येजना राबसवल् जासे.
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रावापु - 1012/�.�.104/2012/भाषा-3, सं.10 यप�हबर, 2012, मराठ् भाषा
सवभाग शायन सन रय �माणक पुरय - 1012/�.�.111/2012/भाषा - 3,सं. 03 माचर, 2014 व मराठ् भाषा सवभाग
शायन सन रय �माणक रावापु - 1014/�.�.120/2014/भाषा - 3,सं. 02 ाे�ुवार्, 2016 नुयार या येजनेअणसगरस
अ)�डढ सवभागास 22 यासहिय पुर कारायाठ् �ियेक् 1 ल रकमचे एकु 22 पुर कार संले जासास. ब)बालवावय
पुर कार या सवभागास 6 यासहिय�कारायाठ् �ियेक् 50 हजार रकमेचे 6 पुर कार संले जासास. क)�लम �काशन
सवभागास 6 यासहिय �कारायाठ् �ियेक् 50 हजार रकमेचे 6 पुर कार ी) यराेज् भेयले बंहनमहाराष् पुर कार या
सवभागास ध. 1 ल रकमेचा एक पुर कार अये ध. 29 ल रकमेचे एक प स्य पुर कार �ंान केले जासास.
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �. िवंापु - 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3 सं. 12 ाे�ुवार्, 2015 व मराठ्
भाषा सवभाग शायन सन रय �. िवंापु - 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3 सं. 12 जुल,ै 2018 या शायन सन रयानवये
सन�नचस कररयास ्लेंया सनकषाणनुयार �ापस सशाारश्सन सनवी यसमस्कीन एका ायेषठ यासह�ियकाच् सनवी
पुर कारायाठ् सनवी केल् जासे.
मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक �्पुभा- 1014 /�.�.113/2014/भाषा - 3 सं. 12 ाे�ुवार्, 2015 अनवये
सन�नचस कररयास ्लेंया सनकषाणनुयार �ापस सशाारश्सन एका �काशन यण लेच् सनवी केल् जासे.

धुदमध -

) लमिमव�ी� धमंे -

1) अाय ,असतल भारस्य मराठ् यासहिय महामणी ,�ारा सवंभर यासहिय यणघ,याण कंससक यणकुल, झाश् रा ् चडक,य्साबी�, नागपर - 440 01
2) अाय ,महाराष् यासहिय पसरषं,स� क र सा,पु े - 411 030.
3) अाय , मुणबई मराठ् यासहिय यणघ,यासहिय यणघ मणसंर, ीॉ. भालेराव मागर, सगरगाणव,मुणबई - 400 004.
4) अाय , मराठवाीा यासहिय पसरषं, य�नम् कॉलन्, औरणगाबां - 431 001.
5) अाय ,ंस

महाराष् यासहिय यभा,1253/54, मंस् अपा�रमह�,ज्-6, बाबजमाल रेी, यर वस् �ॉसकजाया मागे,केंहापर.

6) अाय ,सवंभर यासहिय यणघ,याण कंससक यणकुल, झाश् रा ् चडक,य्साबी�, नागपर - 440 01
7) अाय ,केक

मराठ् यासहिय पसरषं,�ारा- �्. �काश ं व्,यियम सशवम, कारवाणच्वाी् रेी, ाम् पेल्य �ेशन जव ,पे. पेमही् (बुवुक), सा.सज. रिनासगर् 415612

ब) लमिमी� ायक

- धपये 50.00 ल (�ियेक् 10 ल या�मा )े

क) ाधंी चमंहेीे ाधकर - मराठ् भाषा सव मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय यापअ - 1015/�.�. 147/2015/भाषा - 3, संनाणक 08 नेवहहबर, 2017 या शायन सन रयानुयार
महाराष् रााय यासहिय ्स

यण कंस् मणी ामाारस असतल भारस्य मराठ् यासहिय महामणी

व ियाणाया 4 घ�क यण ला सयेच केक

मराठ् यासहिय पसरषं, रिनासगर् व ंस

महाराष् यासहिय यभा, केंहापर या 7 यासहिय यण लाना अनुंन संले जासे
2) ाधीहकमालकमणधम

धुदमध ीोणधम-

) लमिमव�ी� धमंे 1) संपादक, परामशर (�ैमािसक),त�वज्ञ िवभाग, पुणे िव�ापीठ, गणेशिंख, पुणे 411 007.
2) संपादक, कथामाला (मािसक),अिखल भारतीय साने गु�जी कथामाला,�ारा मधु नािशककर,नारायण भुवन, म.कव� पथ,नौपाडा, ठाणे (प.), 400 602.
3)संपादक, मराठी िवज्ञ पिरषद पि�का (मािसक),मराठी िवज्ञ पिरषद,िवज्ञ भवन, िव.ना.पुरव मागर,िशव चुनाभ�ी (पूवर),मुब
ं ई - 400 022.
4)संपादक, िमळून साऱ्याजण (मािसक),िनरामय प�ब्ल च ॅिरटे बल �स्,33/25, निचकेत, �भात रोड,गल्ल �.4, पुणे 411 004.
5)संपादक, संशोधक (�ैमािसक),इितहासाचायर िव.का.राजवाडे संशोधन मंडळ, राजवाडे पथ, गल्ल �.1,धुळे 424 001.
6) संपादक, दिक् महाराष् सािहत् पि�का (�ैमािसक),चं�बन, सािहत् िनवास कॉलनी,उजळाईवाडी, कोल्हापू 416 004.
7) संपादक, आमची �ीवाणी (चौमािसक),का.स.वाणी मराठी �गत अध्यय संस्थ,उन्नतीनग, नकाणे रोड,दे वपूर, धुळे - 424 002.
8) कायर्वा, भाषा आिण जीवन (�ैमािसक), बी-5/16,सूयर्�भ, सनिसटी, आनंदनगर, िंसहगड रस्, पुणे - 411 051.
9) संपादक, भारतीय इितहास आिण संस्कृती इितहास संशोधन मंड, 172, मुब
ं ई मराठी �ंथसं�हालय मागर, नायगांव, दादर (पूवर), मुब
ं ई -400 014.
10) संपादक, मराठी संशोधन पि�का (�ैमािसक), मराठी संशोधन मंडळ, 172, मुब
ं ई मराठी �ंथसं�हालय मागर, नायगांव, दादर (पूवर), मुब
ं ई - 400014 .
11) संपादक, सािहत्य(�ैमािसक), मुंबई मराठी सािहत्य सं, सािहत्य संघ मंिद, डॉ भालेराव मागर, िगरगांव, मुब
ं ई - 400 004.
ु (पूवर) मुब
12) कायर्वा, नव - अनुष्टुभ �ितष्ठ, )व्दार-कायर्वा, बी-2/14, अमोल सहिनवास, वा.ब. फडके मागर, मुलंड
ं ई - 400 081 .
13) �मुख संपादक,अथर ्संवा (�ैमािसक),प्लॉ नं.30, पिरमल कॉलनी, यशवंत क्लासेसच् मागे, शहादा, िजल्ह नंदुरबार - 425 409.
14) संपादक, आरती (मािसक),िंचतामण सािहत् सहयोग सहकारी �काशन संस्थ मय�िदत, दुग�पूजा आंबेडकर समाज मंिदराजवळ, जेलरोड, सावंतवाडी, िज.िंसधुदुग - 416 510.
15)संपादक, नवभारत (मािसक), �ाज्ञ पाठशाळा मं, 315, गंगापुरी, वाई, िज. सातारा - 412 409.
16) संपादक, िशक्षण समीक(व्दैमािस) िशक्षण समीक्षा , 572, पसायदान, नाईक रोड, महाल, नागपूर - 440032.
17) अध्य, झपूझ� (�ैमािसक), कोकण मराठी सािहत्य पिरष, िशक� प्लाझ, कलेक्टर

ऑिफस समो, रत्नािगरी- 514 612.

18)संपादक, केल्यान भाषांतर,कलासक्, पुणे, 3, ज्ञानेश्, 2 �भा हौ.सो.,कोथ�ड, पुणे - 411 038.
19) संपादक, पालकनीती (मािसक),पालकनीती पिरवार, अमृता �क्लिन, संभाजी पूल कोपरा, डे क्क िजमखाना, कव� रस्त, पुणे - 411 004.
20) संपादक, बालिवकास (मािसक),साने गु�जी बालिवकास मंिदर,�ारा मुब
ं ई मराठी �ंथसं�हालय, 172,मुब
ं ई मराठी �ंथसं�हालय मागर, नायगांव, दादर (प.ू ), मुब
ं ई - 400 014.
21) संपादक, �बोधन �काशन ज्योत (मािसक),समाजवादी �बोिधनी,536/18, इंड�स्�य इस्टे,इचलकरं जी, िज.कोल्हापू -416 115.
22) संपादक,माय-मावशी(षण्मािस),साने गु�जी राष्�ी स्मार �स्,म्युिनिसप मराठी शाळा �.2,1 ला मजला, �.नं.32,गोखले रोड,पोतुर्गी चचर ्जव,दादर (प.),मुब
ं ई -40028
23) संपादक, पुरोगामी सत्यशोध (�ैमािसक),महात्म जोतीराव फु ले समता �ितष्ठा,प्लॉ नं. 89, न्य िंटब माक�ट, भवानी पेठ, पुणे - 411 002.

24) संपादक, समाज �बोधन पि�का (�ैमािसक),समाज �बोधन संस्थ,416, आर.के.नगर हाऊिंस सोसायटी नं.6, पाचगाव,कोल्हापू - 416 013.
25) संपादक, साम्ययो साधना,45, �मोद नगर, सेक्ट -3,नकाणे रस्त, दे वपूर, धुळे - 424 002.
26) संपादक, वास्त �पवाणी (मािसक),�भात िच�मंडळ,शारदा इमारत, दादर,मुब
ं ई - 400 014.
27) संपादक, वा�षकांक (वा�षक),िवदभर संशोधन मंडळ,वेस् हायकोटर रोड, जवाहर वसतीगृहामागे ,िस�व्ह लाईन्, नागपूर - 440 001.
28) संपादक, पंचधारा (�ैमािसक),मराठी सािहत् पिरषद,4-6-458, इसािमया बाजार,है दराबाद - 500 027.
29) संपादक, �ेल जागृती (�ैमािसक),राष्�ी दृ�ष्टही संघ महाराष्,�ारा रचनात्म कायर सिमती, राष्�ी शाळा मागर, गांधी चौक, िवलेपाल� (प.),मुब
ं ई - 400 056.
30) सिचव, अ�स्मतादश, �ागितक िवचार संसद, �ावस्ती िमलींद कॉलेज सम, छावणी, औरंगाबाद - 431 002.
31) कायर्वा, �ितष्ठा, मराठवाडा सािहत्य पिरष, स�न्म� कॉलन, औरंगाबाद - 431 002.
32) संपादक, सृ�ष्टज्ञ(मािसक), महात्मा फुले वस्तु सं�हा, घोले रोड, पुणे - 411 004.
33)संपादक, पिरवतर्नाचा मुराळी(मािसक), के.डी. दे साई कॉलनी, मु.पो. गारगोटी, ता.भुदरगड, िज.कोल्हापूर- 416 209.
34) संपादक, सवर्धारा(�ैमािसक), सवर् मंग, 42, सहजानंद नगर, मोश� रोड, अमरावती - 444 602.
35) संपादक, छा� �बोधन (मािसक), ज्ञान�बोिध, 510, सदािशव पेठ, पुणे - 411 030.
36) संपादक, अक्षरगाथ(�ैमािसक), बळीवंश, निृ ंसह पॅलेसच्या मा, नरहरनगर, नांदे ड - 431 605.
37) संपादक, जडण-घडण (मािसक),�ारा स�ा�ी �काशन,101, पिहला मजला, रामकृष् परमहंस गृहरचना, चै तन् हॉ�स्पटलशेजार, पवर्त पुलानजीक, िंसहग रोड, पुणे - 411 030.
38) संपादक, ज्ञानमो,8, अिनश �ासाद, भटांचा बोळ,437 अ/2, नारायण पेठ,पुणे - 411 030.
39) संचालक, िनमर् रानवारा,�ारा-वंिचत िवकास,405/9, नारायण पेठ,मोदी गणपती मागे, पुणे - 411 030.
40) संपादक,अक् वा�य,�णव, �क्मेनग,थोडगा रोड, अहमदपरू ,ता.अहमदपरू , िज.लातूर - 413 515.
41) संपादक, िशक्षण पि�, नूतन बाल िशक्षण स, िवकासवाडी, कोसबाड हील, ता. डहाणू, िज. पालघर - 401 703.
42) संपादक, मुलांचे मािसक, 168, हनुमान नगर, नागपूर - 440024.
43) संपादक,िशवमु�ांकन, अ/2, मानसनगरी, छ�पती िशवाजी चौक, तळे गाव (पूवर), ता. मावळ, िज. पुणे - 410 507.
44) संपादक, िवमशर, भारतीय िवचार साधना, 1214/1215, सदािशव पेठ, पे�गेट भावे हायस्कूल पिरस, िलमयेवाडी, पुणे - 411 030.
45) संपादक, िवजयन्, 855, धनगर गल्ल, राम मंिदर मागे, खणभाग, सांगली - 416 416.
46) संपादक, वयम, न्यू वंदना स.एच.एस. 3 रा मजला, लाल बहादूर शास्�ी माग, वंदना िसनेमा जवळ, ठाणे - 400 602.
47) संपादक, युगवाणी, िवदभर् सािहत्य स, चौथा माळा, सांस्कृितक संकु, झाशी राणी चौक, सीताबड�, नागपूर - 440 012.
48) संपादक, सक्षम समी, शब्दाली �काश, बी-5/206, दुसरा मजला, राहु लिनसगर, अतुलनगर, वारजे-माळवाडी, पुणे - 411 058.
49) संपादक, ईशान्य वात� मािस, �ेंडस

ऑफ नॉथर्ईस्ट स, डोंिबवल, ए-232, कस्तुरी प्ला, मानपाडा रोड, डोंिबवली(पूवर), िज. ठाणे - 421 201.

50) संचालक, िववेक िवचार, िववेकानंद कें, 165, रे ल्वे लाईन, सोलापूर 413 001.
51) संपादक, ितफण, िशवार, �ीराम कॉलनी, िहवरखेडा रोड, कन्न, ता. कन्न, िज. औरंगाबाद - 431 103.

52) संपादक, रंगवाचा, वसंतराव आचरे कर सांस्कृितक �ितष्ठ, कणकवली, 484 वाडर ् . 2, संस्थेचे िविवध कलासंकु, गणपती मंिदरामागे, िबजलीनगर, कणकवली - 416602.
53)यणपांक, महाराष् मराठ् माायसमक सश क यणघ, �ारा - 120, ब, यांेगेपा

ब) लमिमी� ायक

पेठ, ढेंया ग पस् मणसंरा- जव , यासारा शहर, सा.सज. यासारा - 415 002.

- धपये 19 ल 35 हजार

क) ाधंी चमंहेीे ाधकर - मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणमण - 1013/�.�. 166/2013/भाषा - 3, संनाणक 15 जानेवार्, 2014 या शायन सन रयानुयार महाराष्
रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ामाारस सनयसकासलकाणाया �काशनयाठ् अनुंान संले जासे.
3) धंलेखकमणी� ीी�यंे/कमीराम म

धुदमध

) लमिमव�ी� धमंे - ंरवष� नवनव्न यण लामाये कायरशा ेचे ्येजन केले जासे.

ब) लमिमी� ायक

- धपये 3 ल 50 हजार ( 7 कायरशा ायाठ् �ियेक् 50 हजार धपये या�मा )े

क) ाधंी चमंहेीे ाधकर - मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणमण - 1013/�.�. 166/2013/भाषा - 3, संनाणक 15 जानेवार्, 2014 या शायन सन रयानुयार महाराष्
रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ामाारस सनयसकासलकाणाया �काशनयाठ् अनुंान संले जासे.

4) ाखल िमाह�ी

ामा� यमाििी यण ेलध

धुदमध -

) लमिमव�ी� धमंे - अाय ,असतल भारस्य मराठ् यासहिय महामणी , �ारा महाराष् यासहिय पसरषं,स� क र सा, पु े - 411 030.

ब) लमिमी� ायक

- धपये 50.00 ल

क) ाधंी चमंहेीे ाधकर - मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक यायणअ - 2018/�.�.122/2018/भाषा - 3, सं. 23
असतल भारस्य मराठ् यासहिय महामणी
5)

ी

ामा� यमाििी यण ेलध

ग �, 2018 या शायन सन रयानुयार

्येसजस असतल भारस्य मराठ् यासहिय यणमेलनााया ्येजनायाठ् अनुंान संले जासे.

धुदमध ीोणधम -

) लमिमव�ी� धमंे -  ंरवष� मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1012/�.�. 126/2012/भाषा - 3, संनाणक 17 एस�ल, 2015 व मराठ् भाषा
सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1015/�.�. 111/2015/भाषा - 3, संनाणक 16 जानेवार्, 2016 या शायन सन रयानुयार यासहिय यण लाकीन अनय मराठ्
यासहिय यणमेलन अनुंान येजनेयाठ् अजर मागसवरयास येवन ियास्ल सनकषानुयार यण लाना अनुंान संले जासे.
ब) लमिमी� ायक

- धपये 30 ल

क) ाधंी चमंहेीे ाधकर - मराठ् भाषा सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1012/�.�. 126/2012/भाषा - 3, संनाणक 17 एस�ल, 2015 व मराठ् भाषा
सवभाग शायन सन रय �माणक रायाणधे - 1015/�.�. 111/2015/भाषा - 3, संनाणक 16 जानेवार्, 2016 या शायन सन रयानुयार अनय मराठ् यासहिय यणमेलनाला
अनुंान संले जासे.
कलम (4)(1)(ख)(तेरा) या व्यक्तींना सव, परवाने िंकवा �ािधकारप�े याबाबतची  मािहत.  
सनरणक

कलम (4)(1)(ख)(चौदा) इलेक्�ॅािनक स्व�पात त्यास उपलब्ध असलेल्या िंकवा त्याच्याकडे असलेल्या मािहती संबधाती
मासहस्चा असधकार असधसनयम, 2005 ाया 4(1) (त) अनवये �ियेक यावरजसनक �ासधकर ाने �सय� करावयाच् मासहस् मणी ााया सरावर उपलउध ्हे. सयेच
यंर मासहस् मणी ााया यणकेस ल ावर �सय� कररयास ्ल् ्हे. मणी ाच् णलयणपंा ई - बुक वधपास मणी ााया https://sahitya.marathi.gov.in या
यणकेस ल ावर यवर जनसेयाठ् सन:शुंक वधपास उपलउध ्हे.
कलम (4)(1)(ख)(पंधरा) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळाच्या कामकाजाची तसेच �ंथालयाची म.
महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ााया काय�लय्न कामकाजाच् मासहस् काय�लय्न वे ेस (यका ् 09:45 से 05: 30) नागसरकाणना उपलउध हेउ शकसे.
मणी ाच् णलयणपंा ई - बुक वधपास मणी ााया https://sahitya.marathi.gov.in या यणकेस ल ावर यवर जनसेयाठ् सन:शुंक वधपास उपलउध ्हे.
कलम (4)(1)(ख)(सोळा) महाराष्� राज्य सािहत्य आिण सं स्कृती मंडळातील अिपलीय अिधक/जन मािहती अिधकारी यांची िवस्तृत मािहती �कािशत
करणे
ाचल�ी ािकमऱ्ीमीे धमं
यसचव,
महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ,मुणबई
णध मािह� ािकमऱ्ीमीे धमं
अध् क सला जन मासहस् असधकार्,
महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ,मुणबई

कमी�लीमीे धमं ं च्म
महाराष् रााय यासहिय ्स यण कंस् मणी ,
रवलव ना�य मणसंर मारस, 2 रा मजला,
ययान् रेी, �भांेव्, मुणबई - 400025

दुा ंध� ि मणक

24325929 (022)

24325931 (022)

कलम (4)(1)(ख)(सतरा) िविहत करण्यात येईल अशी इतर मािहती �िस� करील आिण त्यानंतर दरवष� ती �काशने अ�यावत करीमणी ााया https://sahitya.marathi.gov.in या यणकेस ल ावर्ल मासहस् सनयसकालावध्स अ�यावस कररयास येईल.  
अिधक मािहतीसाठी मराठी भाषा िवभागाच्या संकेतस्थळाला भेट �ा.
https://marathi.gov.in/Site/Home/Index.aspx

