महाराष् राजय सािहतय आिण संसकक्ी मंडळ, मुंबई
नागिरकांची सनद
�स्तावन मराठी सािहत्, संस्क ृत व कला या क्षे�ांमध महाराष्�ा लाभले ला थोर वारसा जतन आिण संवधर् करण्यासाठ आिण मराठी भाषेत िविवध
िवषयांवरील मूलभूत संशोधन व �काशन यांना उ�े जन देण्याच् हेतूने महाराष् शासनाने 19 नोव्ह ें, 1960 मध्य महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाची
स्थापन के ली. अशा तऱ्हेच् मंडळाची मूळ संकल्पन महाराष्�ाच पिहले मुख्यमं� स्.यशवंतरावजी चव्हा यांची होती. सवर देशामध्य राज् पातळीवर सािहत्
संस्क ृत िवषयक स्थाप करण्या आले ले हे पिहलेच मंडळ होय.
मंडळाचे पिहले अध्य तकर्तीथ ल�मणशास्� जोशी होते.
महाराष्�ाच संस्क ृत, सािहत्, आिण इितहास हे िवषय तसेच िवज्ञ, आधुिनक तं�ज्ञ , समाजिव�ा यांच्य कक्ष येणाऱ्य िवषयांवर मराठीमध्य
�ंथरचना करण्यासाठ िविवध वा�यीन योजनांना चालना देणे, मदत करणे व अशा योजना मंडळाने स्व: हाती घेणे हे सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाचे मुख् उि�ष्
आहे . शासनाने मंडळाकडे सोपिवले ली वरील उि�ष्ट साध् करण्यासाठ आिण आधुिनक महाराष्�ाच् वा�यीन गरजा लक्ष घेऊन सु�वातीपासूनच मंडळ मौिलक व
बहु िवध वा�यीन िन�मतीसाठी कायर्र आहे.

2.

काय�लयाची संरचना (तक्ता स्व�प)
महाराष् राज् सािहत् आिण संस ्क ृत मंडळ संरचना
सिचव गट - अ
अधीक् - 1 पद
�पाठक - 1 पद
सहायक लेखा अिधकारी - 1 पद
उच्च�ेण लघुलेखक - 1 पद

िनम्न�ेण लघुलेखक - 1 पद
विरष् िलिपक - 4 पदे
�ंथालयीन सहायक - 1 पद
िलिपक - टं कलेखक - 7 पदे
वाहन चालक - 1 पद
िशपाई - 2 पदे

3.

पिरिशष्-1(अिधका-यांची यादी व संपकर् दूरध्व)
अध्य,
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत

022 - 24325930

ई-मेल :

secretary.sblc-mh@gov.in

022 - 24325929

ई-मेल :

secretary.sblc-mh@gov.in

022 - 24325931

ई-मेल :

secretary.sblc-mh@gov.in

मं डळ,मुंबई
सिचव ,
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत
मं डळ,मुंबई
काय�लय,
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत
मं डळ,मुंबई

4.

पिरिशष्-2
(कायर ्पूत�च े वेळाप�)
काय�सन
�मांक

मं डळाची
आस्थापन
शाखा

िवषय

मंडळाच्य आस्थापनािवषय
बाबींच पूतर्त करणे आिण
कमर्चाऱ्यांच सेवािवषयक बाबी
पाहणे, मंडळाच्य काय�लयात
सवर्साधार दे खरे ख ठेवणे,
िशस्
राखणे,
किनष्
कमर्चाऱ्यां
मागर्दशर
करणे,शासनाशी
व
इतर
काय�लयाशी प�व्यवहा करणे,
िवधानसभा/िवधान
पिरषद
�श्नांच् संदभ�त व भारत
सरकारशी
मा.
सिचवांच्य
सुचनेनस
ु ार कायर्वाह करणे,
सिचवांच्य गैरहजेरीत इतर
शासकीय
काय�लयातील
अिधकारी
व
जनतेशी
काय�लयीन व्यवहा, तसेच
दूरध्वन करणे वगैरे, सिचवांच्य
सुचनेनस
ु ार वा�षक अंदाजप�क,
सुधािरत अंदाजप�क, पंचवा�षक
योजना यांसंबधीचे आराखडा

आवश्य कागदप�ांची

सेवा

पुरिवणारा

पूतर्त केल्यानंत िकती

अिधकारी/कमर ्चार

गेल्या ज्यांच्याक त�ार करता

कालावधीत सेवा पुरिवली

(दालन

जाते.

दरू ध्वन �मांक)

दरू ध्वन �मांक

अधीक् हे पद
स�:�स्थतीत िरक् आहे .
या पदाचे काम
�ी. �.ना.मोरे पाहतात.
महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मंडळ, रवीं
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड,
�भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन �मांक.
(022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblcmh@gov.in

मा. सिचव, महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मडळ,
रवीं नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला,
सयानी रोड, �भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन �मांक - (022) 24325929

महाराष् शासकीय कमर्चाऱ्यां
बदल्याच िविनयमन व शासकीय
कतर्व पार पाडण्या होणाऱ्य
िवलं बास �ितबंध अिधिनयम
2005 मधील �करण �. 3च्य
कलम 10(1) मधील तरतुदीस
अनुस�न तात्का नस्त
शक्यत त्या िदवशी िंकव
दुसऱ्य िदवशी आिण तातडीच्य
स्व�पाचीनस्त शक्यत 4
िदवसात िनकाली काढण्यात
येईल. अन् िवभागाशी संबिधत
नसलेल्यानस्तवर 45
िदवसांच्या आत व दुसऱ्या
िवभागाची बाब अंतभूर्त
असलेल्या व त् िवभागांचे
अिभ�ाय आवश्यक असलेल्य
नस्तीवर 3 मिहन्याच्या आत

�मांक

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न

व

येईल

तो

अिधकारी

व

त्यांच

तयार करणे, गोपनीय अिभलेख
सांभाळणे, कमर्चाऱ्यां रजा,
अ�ीमे बघणे, ले खा पिरक् व
ले खािवषयक कामे, लोकलेखा
सिमतीशी संवाद इत्याद.
काय�लयाने
वेळोवेळी
सोपिवले ली इतर कामे िनयिमत
पार पाडणे.
मं डळाची पुस्त
मंडळाच्य व सिमत्यांच्
�काशन शाखा
बैठकींच सवर कामे, बैठकींच
व लिलत/
िवषयसूची व वृ�ांत तयार करणे,
लिलते�र
मंडळाच्य व सिमतींच् बैठकीत
पुस्तकांन
घेतले ल्य िनणर्याव िवशेषत:
अनुदान शाखा
वा�यीन िनणर्याव कायर्वाह
करणे, मंडळाकडे आलेल्य
हस्तिलिखतांव त्यांच लेखक,
�काशक व मु�णालय यांच्याशी
कायर्�मानुसा व मंडळाने
घेतले ल्य
िनणर्यानुसा
प�व्यवहा करणे, मंडळाने
�काशनाथर/अनुदानाथर
स्वीकारलेल् हस्तिलिखतांच
पूणर मािहती सुरिक् ठेवणे व
त्याव मंडळाच्य िनणर्यानुसा
कायर्वाह करणे , हस्तिलिख
मु�णालयास
सोपिवण्यापूव
त्याच �त्य तपासणी क�न ती
व्यव�स् व पिरपूणर आहेत का
याची खा�ी करणे, पुस्त

िनणर्य घेवून योग्य कायर्वा
करण्यात येई.

महाराष् शासकीय कमर्चाऱ्यां
बदल्याच िविनयमन व शासकीय
कतर्व पार पाडण्या होणाऱ्य
िवलं बास �ितबंध अिधिनयम
2005 मधील �करण �. 3च्य
कलम 10(1) मधील तरतुदीस
अनुस�न तात्का नस्त
शक्यत त्या िदवशी िंकव
दुसऱ्य िदवशी आिण तातडीच्य
स्व�पाचीनस्त शक्यत 4
िदवसात िनकाली काढण्यात
येईल. अन् िवभागाशी संबिधत
नसलेल्यानस्तवर 45
िदवसांच्या आत व दुसऱ्या
िवभागाची बाब अंतभूर्त
असलेल्या व त् िवभागांचे
अिभ�ाय आवश्यक असलेल्य
नस्तीवर 3 मिहन्याच्या आत

या पदाचे काम
�ी. रा.मु. रोकडे, �पाठक
पाहतात. महाराष् राज्
सािहत् आिण संस्क ृत
मंडळ, रवीं नाटय मंिदर
इमारत, 2 रा मजला, सयानी
रोड, �भादेवी, मुब
ं ई400025
दूरध्वन �मांक.
(022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblcmh@gov.in

मा. सिचव, महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मडळ,
रवीं नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला,
सयानी रोड, �भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन �मांक - (022) 24325929

मु�णाथर
�काशकाकडे िनणर्य घेवून योग्य कायर्वा
सोपिवणे, पुस्तक
�कािशत करण्यात येई.
होईपय�त
�काशकांशी/
मु�णालयांशी आिण ले खकांशी
प�व्यवहा
करणे,
िविवध
मु�णालयांकडे / �काशकांकडे
सोपिवले ल्य
पुस्तकांच्
कामाच्य सततच्य �गतीवर व
ती पुस्तके लवकर �कािशत
होण्याव लक ठे वणे, मुि�त
झाले ली पुस्तक �कािशत क�न
ती मंडळाच्य सदस्यांन िवतिरत
करणे,तसेच मंडळाच्य वतीने
स्वीकारलेल्
पुस्तकासंबंध
िविवध ले खक, संपादकांकडू न
करारप� क�न घेणे त्याच�माण
�काशकांकडे
�काशनासाठी
सोपिवले ल्य
पुस्तकासंबध
�काशकांशी प�व्यवहा करणे,
�दशर्न,
जािहराती
या�ारे
मंडळाच्य �काशनांची
व
मंडळाच्य वा�यीन काय�ची
�िसध्द करणे, स्. यशवंतराव
चव्हा राज् वा�य पुरस्का
योजना, अन् मराठी सािहत्
संमेलनास अनुदान योजना व
मंडळाच्यावतीन हाती घेण्या
येणारे िविवध
वा�यीन
बृहद�कल्पासंदभ�ती

कामकाज पार पाडणे व
काय�लयाने
वेळेावेळी
सोपिवले ली इतर कामे पार
पाडणे.
नवलख
े क
नवले खक अनुदान योजनेची
अनुदान शाखा / दरवष� जािहरात �िस�ीस देणे,
नवलेखक
जािहरातीनुसार
आलेली
कायर ्शाळा
हस्तिलिखत वा�य �कारानुसार
शाखा/
नों घेणे, रिजस्ट ठेवणे,
िनयतकािलक
नवले खक अनुदान सिमतीच्य
अनुदान शाखा
बैठकीत
िवचाराथर
ठेवणे,
बैठकीसंबधी िवषयसूची, वृ�ांत
तयार करणे, बैठकीत झालेल्य
िनणर्यानुसा िनवड झालेली
हस्तिलिखत
तज्ज्ञां
अिभ�ायाथर सोपिवणे तदनंतर
हस्तिलखीत
�काशनाथर
�काशकांकडे
सोपिवणे,ले खकाशी,
तज्ज्ञा
�काशकांशी प�व्यवहा करणे,
नवले खकांना मागर्दशर व्हाव
म्हणू
वा�य�कारानुसार
कायर्शाळांच आयोजन करणे,
मंडळातफ� अनुदान िमळत
असले ल्य
िनयतकािलकांना
िनयिमत अनुदान वाटप करणे,
िनयतकािलक
संस्थांश
प�व्यवहा करणे, िनयतकािलक
बैठकीत
िनयतकािलकांची

महाराष् शासकीय कमर्चाऱ्यां
बदल्याच िविनयमन व शासकीय
कतर्व पार पाडण्या होणाऱ्य
िवलं बास �ितबंध अिधिनयम
2005 मधील �करण �. 3च्य
कलम 10(1) मधील तरतुदीस
अनुस�न
तात्का
नस्त
शक्यत त्या िदवशी िंकव
दुसऱ्य िदवशी आिण तातडीच्य
स्व�पाची नस्त शक्यत 4
िदवसात िनकाली काढण्यात
येईल. अन् िवभागाशी संबिधत
नसलेल्या
नस्तवर
45
िदवसांच्या आत
व दुसऱ्या
िवभागाची बाब अंतभूर्त
असलेल्या व त्
िवभागांचे
अिभ�ाय आवश्यक असलेल्य
नस्तीवर 3 मिहन्याच्या आत
िनणर्य घेवून योग्य कायर्वा
करण्यात येई.

विरष् िलिपक हे पद िरक्
असल्यामुळ या पदाचे काम
�ी. �. ना.मोरे , �. अधीक्
यांच्य
पयर्वेक्षणाख
काय�लयातील िलिपक टं कलेखकाकडू न कामकाज
पार पाडले जाते.
महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मंडळ, रवीं
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला,
सयानी
रोड,
�भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन
�मांक
(022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblcmh@gov.in

मा. सिचव, महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मडळ,
रवीं नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला,
सयानी रोड, �भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन �मांक - (022) 24325929

मं डळाची
लेखाशाखा

िवषयसूची ठे वणे, त्याव झालेले
िनणर् संबधीतांना कळिवणे,
वृ�ांत िलिहणे वगैरे तसेच
काय�लयाने सोपिवले ली इतर
काम.े
मंडळाच्य
काय�लयातील
मािसक वेतन देयके , अध्यक्षा
मानधन व आितथ् भ�ा,
मंडळाचे अध्य व सदस्यांच
�वास व बैठक भ�ा देयके ,
आक�स्म खच�ची देयके ,
स्थाय अ�ीम नोंदवह, रोखीचे
(Cash
Book)
पुस्त
आक�स्म व इतर खच�ची
वग�कृत नोंदवह तसेच उत्स
अ�ीम, आगाऊ �वास भ�ा,
वेतन व भ�े इत्याद तसेच वगर 3
व 4 कमर्चाऱ्यां भिवष्
िनव�ह िनधी, अ�ीम नोंदवह
इत्याद
तपासणी.
वा�षक
अंदाजप�क,
सुधािरत
अंदाजप�क, वा�षक िवकास
कायर्� आदीसंबंधीची मािहती
तयार करणे, ले खा आक्षेपां
उ�र देणे, खचर मळ
े , िविनयोजन
ले ख्यासंबध
मािहती
घेणे,
महाले खापाल काय�लयाकडू न
होणाऱ्य वा�षक ले खापिरक्
पथकास मािहती व कागदप�े

महाराष् शासकीय कमर्चाऱ्यां
बदल्याच िविनयमन व शासकीय
कतर्व पार पाडण्या होणाऱ्य
िवलं बास �ितबंध अिधिनयम
2005 मधील �करण �. 3च्य
कलम 10(1) मधील तरतुदीस
अनुस�न
तात्का
नस्त
शक्यत त्या िदवशी िंकव
दुसऱ्य िदवशी आिण तातडीच्य
स्व�पाची नस्त शक्यत 4
िदवसात िनकाली काढण्यात
येईल. अन् िवभागाशी संबिधत
नसलेल्या
नस्तवर
45
िदवसांच्या आत
व दुसऱ्या
िवभागाची बाब अंतभूर्त
असलेल्या व त्
िवभागांचे
अिभ�ाय आवश्यक असलेल्य
नस्तीवर 3 मिहन्याच्या आत
िनणर्य घेवून योग्य कायर्वा
करण्यात येई.

�ीमती
शुभांगी
सु.
साडेगावकर, सहायक लेखा
अिधकारी, व स्वात सु.
के सरकर, विरषठ िलिपक �ा
देयके तयार करतात.
महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मंडळ, रवीं
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला,
सयानी
रोड,
�भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन
�मांक.
(022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblcmh@gov.in

मा. सिचव, महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मडळ,
रवीं नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला,
सयानी रोड, �भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन �मांक - (022) 24325929

�ंथालय शाखा

पुरिवणे, रोखीचे व्यवहा पाहणे,
एन.ई.एफ. टी करणे / धनादेश
पाठिवणे तसेच कॅ शबुक, स्थाय
अ�ीम नोंदवह, आक�स्म खचर
नोंदवह,
वगर - 4 च्य
कमर्चाऱ्यांच भिवष् िनव�ह
िनधीची नोंदवह, देयक नोंदवह
अ�ायावत
ठेवणे,
ले खाशाखेतील कागदप� सुरिक्
ठे वणे,
तसेच
िकरकोळ
प�व्यवहा करणे. काय�लयीन
सवर
�कारची
देयके
(आक�स्म, �वासभ�ा व इतर)
तयार क�न अिधदान व लेखा
काय�लयास सादर करणे,
पदाच्य अनुषंगाने येणारी व
काय�लयाने सोपिवले ली इतर
काम.े
मंडळाच्य काय�लयातील
�ंथाची देखभाल करणे व �ंथाची
नोंदवही
नों
ठेवणे,
काय�लयातील
शोके समध्य
नव्यान
�कािशत
होणारी
मंडळाची
व
मंडळाच्य
अनुदानाने �कािशत झालेली सवर
पुस्तक
लावणे,
जनतेच्य
मागणीनुसार
मंडळाच्य
�काशनाची सूची पाठिवणे.
मंडळाच्य वेळोवेळी होणाऱ्य

महाराष् शासकीय कमर्चाऱ्यां
बदल्याच िविनयमन व शासकीय
कतर्व पार पाडण्या होणाऱ्य
िवलं बास �ितबंध अिधिनयम
2005 मधील �करण �. 3च्य
कलम 10(1) मधील तरतुदीस
अनुस�न
तात्का
नस्त
शक्यत त्या िदवशी िंकव
दुसऱ्य िदवशी आिण तातडीच्य
स्व�पाची नस्त शक्यत 4
िदवसात िनकाली काढण्यात

�ी. �. ना. मोरे , �ंथालयीन
सहायक,
महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मंडळ, रवीं
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला,
सयानी
रोड,
�भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन
�मांक.
(022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblc-

मा. सिचव, महाराष् राज् सािहत्
आिण संस्क ृत मडळ,
रवीं नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला,
सयानी रोड, �भादेवी, मुब
ं ई - 400025
दूरध्वन �मांक. (022) 24325929

बैठकीस
व
उपसिमतीच्य
बैठकीस उप�स्थ सदस्यांन
�कािशत पुस्तकांच वाटप करणे
व देवघेव नोंदवही नों ठेवणे.
�ंथालयाशी संबंिधत वेळोवेळी
नेमन
ू िदले ली इतर कामे

5.

पिरिशष्-3

येईल. अन् िवभागाशी संबिधत mh@gov.in
नसलेल्या
नस्तवर
45
िदवसांच्या आत
व दुसऱ्या
िवभागाची बाब अंतभूर्त
असलेल्या व त्
िवभागांचे
अिभ�ाय आवश्यक असलेल्य
नस्तीवर 3 मिहन्याच्या आत
िनणर्य घेवून योग्य कायर्वा
करण्यात येई.

(अिधिनयम व िनयमांची यादी)
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाची िन�मती शा.िन.सा.�.िव.�.बीएलसी - 1960 - के , िदनांक 19 नोव्ह ें, 1960 या शासन िनणर्यान्व झालेली
आहे . मराठी भाषा िवभागाकडू न वेगवेगळया िवषयाबाबत �ाप् होणारे शासन िनणर्, पिरप�क, अध्यादे, यानुसार तसेच वेळोवेळी महाराष् राज् सािहत् आिण
संस्क ृत मंडळाच्य बैठकीत घेण्या येणाऱ्य वा�यीन िनणर्यानुसार िविव वा�यीन धोरणात्म िनणर्यांच अमंलबजावणी के ली जाते. मंडळाशी संबिधत िविवध
शासन िनणर् शासनाच्य, मंडळाच्य तसेच मराठी भाषा िवभागाच्य संकेतस्थळाव उपलब् क�न देण्या आले आहेत.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

लिलत/लिलते�र वा�यासाठी
अनुदान
नवले खकांना �ोत्साह अनुदान

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �. सासंमं 2013/�.�.180/2013 भाषा - 3, िद. 1 ऑक्टोब, 2014

सात सािहत् संस्थांन अनुदान अिखल भारतीय मराठी सािहत्
संमेलन अनुदान वाड.मयीन िनयतकािलकांना अनुदान
योजनाअन् मराठी सािहत् संमेलन अनुदान
योजना -

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् सापअ - 1015/�.�. 147/2015/भाषा - 3, िदनांक 08 नोवहहेर, 2017
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मां् सासंअ - 2018/�.�.122/2018/भाषा - 3, िद. 23 ऑगस्, 2018

नवलेखकांची चच�स�े/कायर्शाळ

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक - सासंमं 1013/�.�.165/2013/भाषा - 3,िदनांक 7 िडसेंब, 2013
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक नलेका /1012/�.�. 134/2012/भाषा - 3, िदनांक 24 जून, 2013

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक सासंमं - 1013/�.�. 166/2013/भाषा - 3,िदनांक 15 जानेवारी,
2014
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक रासांधो - 1012/�.�. 126/2012/भाषा - 3, िदनांक 17 एि�ल,
2015 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक रासांधो - 1015/�.�. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 16
जानेवारी, 2016

8)
9)

पुस्त �काशन योजना
स्. यशवंतराव चव्हा राज् वा�य
पुरस्का योजना

10) िंवद करं दीकर जीवन गौरव पुरस्का

6.

11)

�ी. पु. भागवत पुरस्का

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक : सासंमं 1014/�.�.300/2014/भाषा, िदनांक 15/12/2014
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक रावापु - 1012/ �.�.104/2012/भाषा-3,
िद.10 सप्टें, 2012, मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक पुरस - 1012/�.�.111/2012/भाषा - 3,
िद. 03 माचर , 2014 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक रावापु - 1014/�.�.120/2014/भाषा - 3,
िद. 02 फे�ुवारी, 2016
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �. िंवदाप - 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3, िद. 12 फे�ुवारी, 2015 व
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �. िवदााु - 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 जुल,ै 2018
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक �ीपुभा- 1014 /�.�.113/2014/भाषा - 3, िद. 12 फे�ुवारी, 2015

पिरिशष्-4 काय�लयांतगतरमह�वाच्या सिमत्/ मं डळे व पुरस्कारांची यादी तसेच िविवध योजन/�कल्पांची/उप�मांची मािहती महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाची व सिमत्यांच रचना खालील�माणे आहे .
सिमतीचे नांव
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळ
वा�य �कल् सिमती
िनयतकािलक अनुदान सिमती
नवलेखक अनुदान सिमती

पुरस्कारांच यादी -

अध्य
डॉ. सदानंद मोर्
डॉ. सदानंद मोरे
डॉ. सदानंद मोरे
डॉ. सदानंद मोरे

अशासकीय सदस्
35 अशासकीय सदस्
06 अशासकीय सदस्
06 अशासकीय सदस्
07 अशासकीय सदस्

1) स्.यशवंतराव चव्हा राज् वा�य पुरस्का योजना - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक रावापु - 1012/ �.�.104/2012/भाषा-3,
िद.10 सप्ट ें, 2012 अन्वये महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळा स्.यशवंतराव चव्हा राज् वा�य पुरस्का योजना राबिवली जात असून

या

योजनेअत
ं गर् अ)�ौढ िवभागात 22 सािहत् पुरस्कारासाठ �त्येक 1 लक रकमचे एकुण 22 पुरस्का िदले जातात. ब)बालवा�य पुरस्का या िवभागात 6
सािहत्य�कारासाठ �त्येक 50 हजार रकमच
े े 6 पुरस्का िदले जातात. क)�थम �काशन िवभागात 6 सािहत् �कारासाठी �त्येक 50 हजार रकमेचे 6 पुरस्का
ड) सरफोजी भोसले बृहन्महाराष पुरस्का या िवभागात �. 1 लक रकमेचा एक पुरस्का असे �. 29 लक रकमेचे एकूण पस्ती पुरस्का �दान के ले जातात.
स्. यशवंतराव चव्हा राज् वा�य पुरस्का योजनेची कायर ्प�त -1) या योजनेअत
ं गर् दरवष� िद. 1 जानेवारी, ते 31 िडसेंब, या कालावधीत �िस� झालेल्य पुस्तकांन (�थम आव�
ृ ी) िनवडी अंती पुरस्का देण्यासाठ मंडळाकडू न
िडसेंब मिहन्याच् शेवटच्य आठवडयात वृ�प�ातून �िस�ी देवन
ू िदनांक 01 जानेवारी ते 31 जानेवारी या कालावधीत �वेिशका मागिवल्य जातात.
2) मंडळाच्य https;//sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावरह वरील कालावधीत स्पध�साठ मािहती व �वेिशका उपलब् क�न दे ण्या येते.
3) वरील कालावधीत मंडळाकडे �ाप् झाले ल्य �वेिशका व पुस्तकांच छाननी के ली जाते व तद्नंत शासनाकडू न गठीत करण्या आले ल्य परीक् सिमतीतील

संबिधत परीक्षकांक त्य त्य वा�य �कारातील पुस्तक परीक्षणा व िनवडीसाठी पाठिवली जातात.
4) परीक्षकांकड िनवडले ल्य पुस्तकांन दरवष� िद. 27 फे�ुवारी रोजी मराठी भाषा गौरव िदन कायर्म�मा शासनाकडू न पुरस्का �दान के ले जातात.
2) िंवद करं दीकर जीवन गौरव पुरस्का - राज् शासनाच्यावतीन सािहत् क्षे� उल्लेखनी कामिगरी करणाऱ्य नामवंत ज्येष सािह�त्याका ज्ञानप पुरस्का
�ाप् सािह�त्य कै. िंवद करं दीकर यांच्य नावे जीवन गौरव पुरस्का मंडळाच्यावतीन सन 2012 - 13 या वष�पासून �दान करण्या येत आहे . या पुरस्काराच
स्व� �. 5,00,000/- (अक्ष �पये पाच लक फक् ) रोख, मानिचन् व मानप� असे आहे .
िंवद करं दीकर जीवन गौरव पुरस्काराच कायर ्प�त --

1) दरवष� या पुरस्कारासाठ अिखल भारतीय मराठी सािहत् महामंडळ व ितच्य 6 घटकसंस्थ तसेच मराठी भाषा िवभागाच्य अिधनस् तीन काय�लयाकडू न मराठी
सािहत् क्षे� उल्लेखनी कायर के ले ल्य ज्येष सािह�त्यकांच् नावांच्य िशफारशी मागिवण्या येतात.
2) सदर िशफारशी शासनाकडू न गठीत करण्या आलेल्य िनवड सिमतीसमोर ठेवल्य जातात.
3) मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �. िंवदाप - 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 फे�ुवारी, 2015 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �. िवदााु 1014/�.�.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 जुल,ै 2018 या शासन िनणर्यान्व िन�श्च करण्या आलेल्य िनकषांनस
ु ार �ाप् िशफारशीतून िनवड सिमतीकडू न एका
ज्येष सािह�त्यकाच िनवड पुरस्कारासाठ के ली जाते.
4) िनवड सिमतीकडू न िंवद करं दीकर जीवन गौरव पुरस्कारासाठ िनवड झालेल्य ज्येष सािह�त्यका दरवष� िद. 27 फे�ुवारी रोजी आयोिजत मराठी भाषा गौरविदन
कायर्�मा सदर पुरस्का शासनाकडू न �दान के ला जातो.
3) �ी.पु.भागवत पुरस्का - मंडळाच्यावतीन सन 2012 - 13 या वष�पासून �ी.पु.भागवत पुरस्का देण्या येत आहे . सािहत् िन�मती क्षे� लक्षण व उत्क ृष
कायर करणाऱ्य �काशन संस्थे मराठी �काशन व्यवसाया मोलाचे कायर करणारे �ी.पु.भागवत यांच्य नावे दरवष� पुरस्कार देण्य येतो. या पुरस्काराच स्व�
�. 3,00,000/- (अक्ष �पये तीन लक फक्) रोख, मानिचन् व मानप� असे आहे .
�ी. पु. भागवत पुरस्काराच कायर ्प�त --

1) दरवष� या पुरस्कारासाठ अिखल भारतीय मराठी सािहत् महामंडळ व ितच्य 6 घटक संस्थ तसेच मराठी भाषा िवभागाच्य अिधनस् तीन काय�लयाकडू न सािहत्
िन�मती क्षे� मोलाचे कायर करणाऱ्य �काशन संस्थांच् नावाच्य िशफारशी मागिवण्या येतात.
2) सदर िशफारशी शासनाकडू न गठीत करण्या आलेल्य िनवड सिमतीसमोर ठेवल्य जातात.
3) िनवड सिमतीकडू न मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक �ीपुभा- 1014 /�.�.113/2014/भाषा - 3

िद. 12 फे�ुवारी, 2015 अन्वय िन�श्च करण्या

आले ल्य िनकषांनस
ु ार �ाप् िशफारशीतून एका �काशन संस्थेच िनवड के ली जाते.
4) िनवड सिमतीकडू न �ी.पु. भागवत पुरस्कारासाठ िनवड झालेल्य �काशन संस्थे दरवष� िद. 27 फे�ुवारी रोजी आयोिजत मराठी भाषा गौरव िदन कायर्�मा सदर
पुरस्का शासनाकडू न �दान करण्या येतो.

राबिवण्यातयेणारेिविवधउप�/ �कल्पांची मािहती1) मं डळाची पुस्त �काशन योजना * शास्�ी (िवज्ञ) �ंथमाला - या मािलकेतील पुस्तक , िवज्ञ व तं�ज्ञ या िवषयांवरील असून
मराठी वाचकांना पूरक व संदभर ्�ं म्हणू उपयोगी ठरतात.
* उत्क ृष �ंथांचे भाषांतर - मराठीिशवाय इं�जी, रिशयन, �ें संस्क ृ व �ाकृत इत्याद
अन् भाषांतील िविवध िवषयांवरील पुस्तक मंडळाने मराठीमध्य भाषांतिरत के ली आहेत.
* महाराष्�ाच इितहास व महाराष्�ाच् इितहासाशी संबंिधत ऐितहािसक कागदप�ांचे संपादन �काशन व संशोधन 1) महाराष्�ाच �माणभूत असा सुलभ राजकीय, सांस्क ृित इितहास मराठी भाषेत नव्यान संपािदत/�कािशत करण्याच ही योजना आहे .
�ागैितहािसक कालापासून ते आधुिनक कालापय�त साधारणत: �त्येक 500 पृष्ठांच् 5 खंडात म्हणज (1) �ाचीन कालखंड, (2) मध्ययुगी कालखंड, (3) मराठा
कालखंड भाग-1, िशवकाल, (4) मराठा कालखंड भाग-2 पेशवेकाल व (5) आधुिनक कालखंड �कािशत करण्या आल् आह्ृ.
* वैचािरक, समीक्षात, चिर�ात्म स्व�पाच �काशने - दज�दार पुस्तकेवाचकास कमी िकमतीत उपलब् क�न दे ण्याच् या योजनेत मराठीतील �ितभावंत
सािह�त्यकांच् सािहत्याच पुनमु्�
र , समाज पिरवतर् घडिवण्या मदत होऊ शके ल असे थोर िवचारवंतांचे वा�य, असामान् व्य�क्त चिर�े, वैचािरक, सिमक्षात
बृहद्�ं वगैरे �कािशत करण्या येतात.
* महाराष्�ाच िशल्पका - महाराष्�ाच् राजकीय, सामािजक, शैक्षि, सांस्क ृित, आ�थक व वैचािरक जडणघडणीत ज्यांन हातभार लावला त्यांच्
जीवनकाय�वर आधािरत साधारणत: शंभर ते सव्वाश पानांची चिर�े महाराष्�ाच िशल्पका या योजनेंतगर पुस्त �पाने �कािशत करण्याच ही योजना आहे .
2) लिलत/लिलते�र वा�यासाठी अनुदान - या योजनेअत
ं गर् मराठीतील लिलत/लिलतेतर िवषयांवरील वा�यीन गुणव�ापूणर अशा लेखनाचा िवचार
अनुदानासाठी के ला जातो.
मं डळातफ� लिलत/लिलते�र वा�यासाठी अनुदान योजना कायर ्प�त -1) ्ा ्ोजन्अंृगरृ मंडळा्ड् अजर करणाऱ्य संस्थ अथवा व्य�क्त �..30,000/- च्य मय�देत अनुदान िदले जाते.
2) संबंिधत व्यक्तींक/संस्थेकडू मंडळाकडे �ाप् झालेल्य संिहता वाड.मय �कल् सिमतीच्य बैठकीमध्य िवचाराथर ठे वल्य जातात
3) सदस्यांन िनवड के ले ल्य संिहता त्य त्य िवषयातील तज्ञांक अिभ�ायासाठी पाठवल्य जातात.
4) अनुकूल अिभ�ाय आल्या संबंिधत ले खकाला पुस्तकाच् �काशनाथर �.30,000/- चे अनुदान िदले जाते.
5) संपण
ू र् �ि�येसाठी लागणारा कालावधी- एक वषर

3) नवलख
े कांना �ोत्साह अनुदान योजना - या योजनेत ज्यांच एकही पुस्त �कािशत झाले नाही अशा लेखकांना काव्, कथा, नाटक/एकांिकका, कादं बरी,
लिलतग� व बालवा�य या ले खनाच्य �थम �काशनासाठी अनुदान िदले जाते.
नवलख
े क अनुदान योजनेचा लाभ दे ण्याच कायर ्प�त
1) नवलेखक अनुदान योजनेची �िस�ी महाराष्�ाती सवर �मुख वृ�प�ांमधून मािहती व जनसंपकर महासंचालनालयामाफर् दरवष� िडसेंब मिहन्याच् शेवटच्य
आठवडयात िदली जाते व िदनांक 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी या कालावधीत टं किलिखत सािहत् �स्वकारल जाते .
2) मंडळाच्य https://sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावरह ही मािहती ठेवली जाते.
3) या �िस�ीच्य अनुषंगाने िनध�िरत कालाविधत आलेले सवर टं किलिखत सािहत् नवलेखक अनुदान
सिमतीपुढे िवचाराथर ठे वण्या येते.
4) वाड.मय �कारानुसार संबंिधत तज्ज्ञांक टं किलिखत सािहत्याच दज� व गुणव�ा तपासली जाते.
5) त्यानंत अनुकूल अिभ�ाय असले ल्य टं किलिखत सािहत् �काशनाथर �काशकांना सोपिवले जाते.
6) �ितकूल अिभ�ाय असले ल्य ले खकांना नकार कळिवला जातो.
7) या योजनेत मु�णासाठी पुस्तक िमळावीत म्हणू �काशकांनी मंडळाकडे अजर करावा
लागतो. नवलेखक अनुदान सिमती �काशकांचा दज�, अनुभव, िवश्वासाहर् बघून दरवष�
�काशकांची यादी तयार करते व जुन्य यादीवरही पुन�वचार के ला जातो.
8) नवले खकांच्य ज्य टं किलिखत सािहत्याल अनुकूल अिभ�ाय िमळतो ते टं किलिखत सािहत् मु�णासाठी िनवड झाले ल्य �काशकांकडे पाठिवले जाते.
9) �काशकाला मु�ण पूणर झाल्याव िन�मती खच�च्य 75 टक्क रक्क िदली जाते.
10) संपण
ू र �ि�येसाठी लागणारा कालावधी -- एक वषर
4) नवलेखकांची चच�स�े/कायर ्शाळ - नवले खकांना ज्येष सािह�त्यकांच मागर्दशर व्हाव,म्हणू महाराष्�ा िविवध िठकाणी नवले खकांच्य कायर्शाळ/चच�स�े
आयोिजत के ल्य जातात.
5) सात सािहत् संस्थांन अनुदान - मराठी सािहत् आिण संस्क ृतीच् िवकासासाठी अनुदान योजनेंतगर
1) अिखल भारतीय मराठी सािहत् महामंडळ
2) िवदभर मराठी सािहत् पिरषद, नागपूर
3) मराठवाडा सािहत् पिरषद, औरं गाबाद
4) महाराष् सािहत् पिरषद, पुणे
5) मुब
ं ई मराठी सािहत् संघ, मुब
ं ई
6) कोकण मराठी सािहत् पिरषद, रत्नािगर
7) दिक् महाराष् सािहत् सभा, कोल्हापू या 7 संस्थांन दरवष� �त्येक रक्क �. 10.00 लाखाचे अनुदान दे ण्या येते.
6) िनयतकािलकांना अनुदान योजना-- या योजनेत बहु िवध वा�यीन, समाजोपयोगी, समीक्षात, वैचािरक इत्यादी िनयतकािलकांचा अंतभ�व असतो. अशा
िनयतकािलकांचा वाड.मयीन दज�, िनयिमतता, उपयुक्तत यांचा साकल्यान िवचार के ला जातो.

िनयतकािलकांना अनुदान कायर ्प�त -1) मंडळाकडे अनुदानासाठी अजर करणाऱ्य िनयतकािलकांचा या योजनेमधून अनुदान देण्यासाठ िवचार के ला जातो.
2) िनयतकािलक अनुदान सिमतीपुढे मंडळाला �ाप् झालेले सवर अजर व िनयतकािलके िवचाराथर ठेवली जातात.
3) सिमतीचे सदस् वाड.मयीन िनयतकािलकांची गुणव�ा, दज�, िनयिमतता, उपयुक्तत यांचा साकल्यान िवचार क�न अनुदानासाठी िशफारस करणे िंकव
अनुदानासाठी अपा� ठरवणे, अनुदान वाढ िंकव घट करणे , अनुदान थांबिवणे अशा प�तीने िनणर् घेतात.
4) सदस्यांनी िनयतकािलकांसंदभ�त घेतलेल �ितकूल / अनुकूल अिभ�ाय संबंिधतांना कळिवला जातो.
5) अनुदानासाठी अजर �ाप् झाल्यानंत अनुदान मान् होईपय�तचा कालावधी--अंदाजे एक वषर
7) अन् मराठी सािहत् संमेलन अनुदान योजना - या योजनेत महाराष् राज् सांस्क ृित धोरण 2010 अंतगर् मुख् �वाहापेक् वेगळया अन् सािहत्
संमेलनाला रक्क �. 30 लक्षच मय�देत अनुदान िदले जाते.
अन् मराठी सािहत् संमेलनाला अनुदान योजनेची कायर ्प�त 1) या योजनेअत
ं गर् मंडळाकडू न दरवष� एि�ल अखेर वृ�प�ात जािहरात देवन
ू िदनांक 1 मे ते 31 मे या दरम्या राज्याती संस्थ नोदं णी अिधिनयम, 1860
आिण सावर्जिन िवश्वस व्यवस्, 1950 अंतगर् धम�दाय आयुक्ताकड नोंदण असलेल्य संस्थांकडू अजर मागिवले जातात.
2) मंडळाच्य https;//sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावरह वरील कालावधीत सदर योजनेची मािहती व अजर उपलब् क�न दे ण्या येतो.
3) संमेलनाच्य अनुदानासाठी संस्थांकडू िविहत कालमय�देत (िद. 1 मे 31 मे या दरम्या) मंडळास �ाप् झालेले अजर महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत
मंडळाच्य बैठकीत अंतीम िनवडीसाठी ठे वण्या येतात व मराठी भाषा िवभाग व शासन िनणर् रासांधो - 1012/�.�. 126/2012/भाषा - 3, िद. 17 एि�ल, 2015
व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर् �मांक रासांधो - 1015/�.�.111/2015/भाषा - 3, िदनांक 16 जानेवारी, 2016 रोजीच्य या दोन शासन िनणर्या नमूद
िनयमावलीतील सवर अटींच पूतर्त करणाऱ्य संस्थाची िनवड मंडळाच्या बैठकीत सदस्य एकमताने करता मंडळाच्य बैठकीत िनवड करण्या आले ल्य संस्थान
अन्य मराठी सािहत्य संमेलनाचे आयोजन करण्यासामंडळाकडू न अनुदान िवतरीत के ले जाते.

7.

पिरिशष्-6
(कें�ीय मािहती अिधकार अिधिनय, 2005 अन्वये िनयुक्त केलेले जनमािहती अिधकारी व अिपलीय अिधकारी यांची या)
अ. �.

िवषय

राज्य सहायक जन

राज्य जन मािहती अिधकार

अिपिलय अिधकारी

मािहती अिधकारी
1)

आस्थापन शाखा मंडळाच्य

--

अधीक् तथा जन मािहती अिधकारी,
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत

सिचव,
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळ,मुब
ं ई

मंडळ,मुब
ं ई

काय�लयातील
आस्थापनािवषय बाबी
हाताळणे,
सेवापुस्तकाच् सवर
नोंद जतन करणे, ले खन
साम�ी िवषयक नोंद,
पदभरती पदाचे �स्ता
व अन्
आस्थापनािवषय
2)

3)

�करण करणे.
�काशन शाखा �काशनिवषयक बाबी,
स्. यशवंतराव चव्हा
राज् वा�य पुरस्का
योजना, िंवद करं दीकर
जीवन गौरव पुरस्का
योजना, �ी.
पु.भागवत पुरस्का
योजना, अन् मराठी
सािहत् संमेलन अनुदान
योजना, सांस्क ृित
धोरणातील मंडळाकडे
सोपिवले ले �कल्/
योजना व मंडळाने हाती
घेतले ले �कल्/ योजना
लेखा शाखा - मंडळाच्य

�पाठक, राज् सहायक
जन मािहती अिधकारी

दुरध्वन �मांक : 24325931 (022)

दुरध्वन �मांक : 24325929 (022)

ई-मेल : secretary.sblc- mh@gov.in

ई-मल
े : secretary.sblc- mh@gov.in

काय�लयाची सवर देयके
तपासणे, खच�चा
ताळमळ
े , िविनयोजन
लेखे इतर अन्
लेखािवषयक कामे

सहायक लेखा
अिधकारी, राज् सहायक
जन मािहती अिधकारी

