
जािहरात 
 

‘ नवलेखक ú अनदुान योजनेबाबत  
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाचे आवाहन’ 

 
 महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाकडून सन 2020 या वषार्साठी ज्याचे 
आजिमतीपयर्न्त एकही पु तक कािशत झालेले नाही अशा नवलेखकांच्या पिह या पु तकाच्या 
काशनाला अनदुान देण्यासाठी अजर् मागिवण्यात येत आहेत. नवलेखकांना  (1) किवता (64  ते 96 
टाईप केलेली पृ ठे - 80 किवता) (2) कथा (128 ते 144 टाईप केलेली पृ ठे - जा तीतजा त 
45000 श द) (3)  नाटक/ एकांिकका (64  ते 96 टाईप केलेली पृ ठे - जा तीतजा त 28000 
श द) (4)  कादंबरी (128 ते 144 टाईप केलेली पृ ठे - जा तीतजा त 45000 श द) (5) 
बालवा .मय  (64  ते 96 टाईप केलेली पृ ठे - जा तीतजा त 28000 श द) (6) वैचािरक 
लेख/लिलतलेख/चिरतर्/आत्मकथन/ वास वणर्न  (128 ते 144 टाईप केलेली पृ ठे - जा तीतजा त 
45000 श द) या सहा वा य कारातील पिह या पु तकाच्या काशनासाठी वरील पृ ठसंख्येच्या 
मयार्देतील मिुदर्त (टाईप) मजकूराला अनदुान देण्यात येईल. (वर उ लेिखले या िकमान पृ ठसंख्येपेक्षा 
कमी पृ ठसंख्येचे तसेच कमाल पृ ठसंख्येपेक्षा जा त पृ ठसंख्येचे मिुदर्त पाठिव यास सदर मिुदर्ताचा या 
योजनेत िवचार केला जाणार नाही) नवलेखकांनी आपले  अ कािशत सािहत्य मिुदर्त वरूपात (टाईप 
केले या) पाठवनू या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळाने केले आहे. नवलेखकांनी त्यांचे सािहत्य िदनांक 27 जानेवारी, 2020 ते 28 फे वुारी, 2020 
या कालावधीत पढुील  पत्त्यावर पाठवावे. सिचव,  महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ, रवींदर् 
नाटय मंिदर इमारत, दसुरा  मजला, सयानी रोड,  भादेवी, मुंबई 400025. दरूध्वनी :-  022-
2432 5931  

या योजनेसाठीचे मािहतीपतर्क, िविहत नमनु्यातील अजर् आिण इतर तपशील शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर ‘निवनतम संदेश’ या अंतगर्त नवलेखक अनदुान 
योजना 2020 मािहतीपतर्क व अजर् या शीषर्काखाली तसेच What’s New या अंतगर्त 
Navlekhaka Grant Scheme Rules Book and Application Form या शीषर्काखाली तसेच 
मंडळाच्या https://sahitya.marathi.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आहे. 

 
 

    सिचव, 
         महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ 
                                        नवलेखक अनदुान योजना  मािहतीपतर्क   
 

िनयम व अटी 
 

मराठी भाषेतील नवलेखकांना लिलत वा .मयाच्या काशनासाठी उ ेजनाथर् अनदुान देण्याची 
योजना सािहत्य सं कृती मंडळातफ दरवषीर् कायार्िन्वत केली जाते. ही योजना महारा टर्ातील व 
महारा टर्ाबाहेरील फक्त मराठी नवलेखकांनाच लाग ूआहे. नवलेखक हणजे ज्याचे एकही पु तक 
कािशत झाले नाही असाच लेखक अिभ ेत आहे.  

या योजनेखाली िविवध लिलत व लिलतेतर सािहत्याचा खालील  गटात िवचार करण्यात येईल  
 

 वा .मय कार डेमी आकारातील  अंदाजे छापील पृ ठसंख्या 
  िकमान कमाल 
  
1 किवता संगर्ह 64 ते 96           (80 किवता)
2 कथासंगर्ह 128 ते 144       (45000 श द)
3 नाटक/एकांिकका 64 ते 96         (28000 श द)
4 कादंबरी 128 ते 144       (45000 श द)
5 बालवा .मय (का य, कथा, 64 ते 96         (28000 श द)
 कादंबरी, नाटक/एकांिकका)

6 इतर कारचे वैचािरक तसेच चिरतर्,
आत्मचिरतर् लिलत वरुपाचे तसेच 
वास वणर्नात्मक  वरुपाचे लेखन  

128 ते 144       (45000 श द)

  
    या योजनेत सािहत्य पाठिवताना पढुील बाबी लेखकांनी लक्षात घेणे आव यक आहे :-     

 
(2)  िविहत पृ ठसंख्येत बसणारी (वर उ लेिखले या िकमान पृ ठसंख्येपेक्षा कमी पृ ठसंख्येच्या 
टंकिलिखत तीचा या योजनेत िवचार केला जाणार नाही ) व मंडळाच्या नवलेखक अनदुान योजना 
सिमतीने िकमान गणुव ेच्या िनकषांवर िनवडलेले लेखन तज्ज्ञांकडे अिभ ायासाठी पाठिवण्यात येईल. 
 
(3) या योजनेत अनदुानासाठी सादर करावयाच्या अजार्तील छायािचतर् वसाक्षांिकत करून  सोबत 
जोडण्यात यावा.  लेखक/कवीने हे वसाक्षांिकत छायािचतर् न जोड यास त्यांच्या अजार्चा  िवचार केला 
जाणार नाही. 
                   ...2/- 
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(4)   मंडळाकडे अनदुानासाठी पाठवावयाचे सािहत्य [टाईप केलेले] वच्छ, शु , सवुाच्य, चिलत 
(सधुारीत)  शु लेखनानसुार व कागदाच्या एकाच बाजसू टाईप केलेले (डेमीसाईज) असावे. तावना, 
अनकुर्मिणका एकूण लेखनाची पृ ठसंख्या इत्यादी गो टींची पतूर्ता करुन सािहत्य यवि थत बांधनू 
पाठवावे. तसेच  टाईप केले या तीवर पु तकाचे नाव, वा .मय कार व लेखकाचा प ा  िलिहलेला 
नसावा. मातर् टाईप केलेली त सादर करताना लेखक /कवीने आपले नाव, प ा, शीषर्क, वा .मय 
कार  याब लचा  तपशील एका वेगळया कागदावर टंकिलिखत करून तो मंडळाला पाठवावा. 

 
(5)   नवलेखकाला कोणत्याही एका वा .मय कारात केवळ एकच टाईप केलेली त सादर करता 
येईल. 
 
(6) अजार्साठी कसलेही शु क (फी) अथवा टपाल पाठिवण्याची जरुरी  नाही. सािहत्याची फक्त एक 
त न दणी डाकेने मंडळाकडे पाठवावी.  त्याची पोच देण्यात येईल. सािहत्य गहाळ   झा यास त्याची 
जबाबदारी मंडळ वीकारणार नाही. 
  
(7)   मंडळाकडे पाठवावयाचे सािहत्य वतंतर् असावे आिण तसे अस याब लची लेखी हमी लेखकाने 
देणे आव यक आहे. 
 
(8) नवलेखकांकडून आले या सािहत्याची तपासणी करण्यासाठी त्या त्या सािहत्य 
कारातील/िवषयातील तज्ज्ञांची एक यादी  मडंळ  तयार करते.  या सािहत्यावर तज्ज्ञांचा अिभ ाय 
घेतला जातो. तज्ज्ञांना लेखकाचे नाव, प ा हा तपशील कळिवला जात नाही. मंडळ त्याब ल  
गोपनीयता राखते. तज्ज्ञांच्या अनकूुल िंकवा ितकूल अिभ ायाच्या आधारे अनदुानाब ल िनणर्य 
करण्यात येतो.  
 
(9)   सािहत्याच्या गणुव ेब ल तज्ज्ञांनी एकदा अनकूुल िंकवा ितकूल िनणर्य िदला की  तो अंितम 
मानला जातो. या िनणर्याच्या योग्यायोग्यतेबाबत संबंधीत लेखकाने कोणतेही प टीकरण मािगत यास  
वा  गणुव ेच्या िनकषाबाबत िवचारणा के यास  त्याबाबतीत कोणतेही प टीकरण देण्यास मंडळ 
बांधील नाही. त्यामळेु  एकदा िनणर्य कळिव यानंतर कोणताही पतर् यवहार लेखकांनी करु नये.  
 
(10)अनदुानिवषयक िनणर्य झा यावर संबंधीत लेखकाला तो िनणर्य कळिवला जाईल. हा िनणर्य 
होण्यास साधारणत: 1 वषार्चा कालावधी लागतो. त्यामळेु एक वषार्च्या कालावधीपयत नवलेखकांनी 
या संदभार्त मडंळाशी पतर् यवहार करु नये.  
           ...3/- 
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(11)  अनदुानासाठी ा त झाले या सािहत्यकृतीत इतर सािहित्यकांचे सािहत्य समािव ट करण्यात  
आ याचे िनदशर्नास आ यास तो सािहित्यक या योजनेतील अनदुानासाठी  कायम अपातर् समजण्यात 
येईल.  
 
(12) तज्ज्ञांनी अनकुुल अिभ ाय िदले या व मंडळाने अनदुानाचा िनणर्य घेतले या  सािहत्याच्या 
पिह या आवृ ीच्या काशनाचे अिधकार मंडळाकडे राहतील.  
 
(13) अनदुान ा त ठरले या नवलेखकाच्या पु तकाच्या काशनासाठी मंडळाने रा त ठरिवले या 
िनिर्मती खचार्च्या 75% अनदुान काशकाला देऊन मंडळ पु तक कािशत करते. 
 
(14) पातर् ठरले या पु तकाच्या फक्त 500 ती छापण्यासाठी अनदुान देण्यात  येईल.  

                                                    
(15) या योजनेतील कािशत पु तकाच्या 50 ती लेखकाला देण्यात येतील. यापेक्षा अिधक ती  
ह या असतील व एकाच वेळी िकमान 10 ती लेखकाने खरेदी के या तर िंकमतीच्या 25% सटू 
काशकांकडून िमळेल.  

 
(16) अनदुानास पातर् ठरले या पु तकाच्या नवलेखकाला मंडळाने ठरिव यानसुार खालील माणे  
काशकांकडून मानधन देण्यात येईल :-  

 
अ.कर्. वा .मय कार रक्कम रुपये 
    1 का यसंगर्ह  750/-
    2 नाटक/एकांिकका  750/-
    3 लिलतग /वैचािरक 1,000/-
    4                         कथासंगर्ह 1,000/-
    5 कादंबरी 1,500/- 
    6 बालवा .मय  750/-

 
(17) परीक्षकांचा अिभ ाय अजर्दार / लेखकांना कळिवण्यात येत नाही. 

           
(18) परीक्षकांकडून नकार िमळाले या लेखनाचा अनदुानासाठी पनुिर्वचार केला जात  नाही,  व 
त्याबाबत कोणताही पतर् यवहार केला जाणार नाही. 

 
...4/- 
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(19) मंडळाने काशनाथर् न वीकारलेले सािहत्य कोणत्याही पिरि थतीत लेखकाला परत पाठिवले 
जात नाही. त्यामळेु लेखकाने मंडळाकडे पाठिवले या आप या लेखनाची एक त वत: जवळ ठेवणे 
आव यक आहे.  
 
(20) या योजनेअंतगर्त मडंळाकडे सािहत्य पाठिवण्याची मदुत िदनांक 27 जानेवारी, 2020 ते  
28 फे वुारी, 2020  पयत आहे.  

      
अनदुान अजर् व मािहतीपतर्क तसेच अिधक मािहतीसाठी पतर् यवहाराचा प ा :- 
       सिचव, 
                            महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ, 
                            रवींदर् नाटय मंिदर इमारत, दसुरा मजला,  
                            प.ु ल. देशपांडे महारा टर् कला अकादमी आवार, 
                            सयानी रोड, भादेवी, मुंबई - 400 025. 
                            दरूध्वनी :- 24325931 
  
वेबसाईट - https://sahitya.marathi.gov.in 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ 
नवलेखक अनदुान योजनेचा अजर् 

 
1) 
 

2) 
 

लेखकाचे नाव : 
(ई-मेल आयडीसह) 
जन्म िदनांक   : 
 
 

 
वसाक्षांिकत 
छायािचतर् 

3) पतर् यवहारासाठी संपणूर् प ा :
 
 

 

4) दरूध्वनी कर्मांक - िनवास/कायार्लय/
मोबाईल ( मणध्वनी) : 

 

5)  ज्या पु तकाच्या काशनासाठी अनदुानाची  मागणी
आहे त्या पु तकाचा वा .मय कार व त्याची पृ ठसंख्या : 

 

6) सादर करीत असलेले सािहत्य भाषांतिरत/
रुपांतिरत/आधािरत आहे का ? 

 

7) या योजने ारे यापवूीर् मंडळाचे
अनदुान िमळाले आहे काय ? 

 

8) यापवूीर् अन्य िरतीने (मंडळाच्या
अनदुानािशवाय) लेखकाची पु तके 
कािशत झाली आहेत काय ? 

 

मी शपथपवूर्क सांगतो/सांगते की, वर िलिहलेली सवर् मािहती खरी आहे. माझे आजवर एकही 
पु तक कािशत झालेले नस यामळेु या अजार्ने ज्या पु तकासाठी अनदुान मािगतले आहे ते माझे 
पिहले पु तक आहे. हे पु तक भाषांतिरत/रुपांतिरत िंकवा आधािरत नाही. हे सवर् वी माझेच िलखाण 
आहे. वरील मािहती  कोणत्याही बाबतीत खोटी आहे असे नंतर आढळून आ यास मला मंजरू 
झाले या अनदुानाची संपणूर् रक्कम मंडळास परत करण्याची मी वैयिक्तक हमी देतो/देते. या योजनेतील 
पु तकाच्या अनदुानासंबंधी महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाचा अंितम िनणर्य मला 
बंधनकारक राहील. 
 माझ्या सािहत्याची एक त माझ्याकडे आहे. त्यामळेु मंडळाने माझे सािहत्य वीकारले नाही 
तरी मी ते परत मागणार नाही. 
 
                                                                                    लेखकाची  सही 
 
                                                         

                                                                          (लेखक/लेिखकेचे नाव) 
  िदनांक  :-                                                                              
 


