महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाच्या योजना
तावना :
मराठी सािहत्य सं कृ ती व कला या क्षेतर्ांमध्ये महारा टर्ास लाभले ला थोर वारसा जतन व संवधर्न करण्यासाठी आिण
िविवध िवषयांवरील मूलभूत संशोधन व काशन यांना उ ेजन दे ण्याच्या हे तन
ू े महारा टर् शासनाने 19 नो हबर, 1960
मध्ये महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाची थापना केली. अशा तऱ्हे च्या मंडळाची मूळ संक पना
महारा टर्ाचे पिहले मुख्यमंतर्ी व. यशवंतरावजी च हाण यांची होती. संपण
ू र् भारतात राज्य पातळीवर थापन करण्यात
आले ले सािहत्य-सं कृ तीिवषयक कायर् करणारे हे पिहले च मंडळ होय.

मंडळाचे पिहले अध्यक्ष तकर्तीथर्

ल मणशा तर्ी जोशी हे होते.
1) मं डळाचे मुख्य उि ट
महारा टर्ाचे सािहत्य, सं कृ ती आिण इितहास यांसारख्या िवषयांवर मराठीमध्ये गर्ंथरचना करण्यासाठी िविवध वा यीन
योजनांना चालना दे णे, मदत करणे व अशा योजना मंडळाने वत: हाती घे णे हे सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाचे मुख्य
उि ट आहे . सदर उि ट साध्य करण्यासाठी आिण आधुिनक महारा टर्ाच्या वा यीन गरजा लक्षात घे ऊन
सुरुवातीपासूनच मंडळ मौिलक व बहु िवध वा यीन िनिर्मतीसाठी कायर्रत आहे . सािहत्य सं कृ तीच्या िवकासासाठी
साधन वरूप असे मौिलक गर्ंथ व त िंकमतीत मराठी वाचकांना उपल ध करून दे ण्यावर मंडळाने लक्ष किदर्त केले
आहे . मंडळाच्या सािहत्य संवधर्नाच्या उि टपूतीर्साठी मंडळामाफर्त खालील योजना/उपकर्म राबिवले जातात.
(2) मं डळाच्यावतीने राबिवण्यात ये णाऱ्या मुख योजना / उपकर्म यांची सिव तर मािहती
(1)

मंडळाची पु तक काशन योजना - महारा टर्ाचे सािहत्य , सं कृ ती आिण महारा टर्ाचा इितहास यािवषयीच्या

वैचािरक , समीक्षात्मक , चिरतर्ात्मक आिद गर्ंथांचे संपादन, संशोधन व काशन , महारा टर्ाचे िश पकार योजना
(2)

लिलत व लिलतेतर वा याच्या काशनाथर् अनुदान योजना

(3)

नवले खक उ ेजनाथर् अनुदान योजना

(4)

नवलेखकांची चचार्सतर्े / कायर्शाळांना अनुदान योजना

(5)

सािहत्य सं थांना अनुदान

(6)

अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलनास अनुदान

(7)

िनयतकािलकांना अनुदान

(8)
(9)
(10)

व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य पुर कार योजना
िंवदा करं दीकर जीवनगौरव पुर कार
ी. पु. भागवत पुर कार

(11)

अन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान योजना

(12)

बृहद्गर्ंथ योजना
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* महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या मुख योजनांची सिव तर मािहती 1)

मंडळाची पु तक काशन योजना -

खाजगी

काशकांमाफर्त साधारणत: जी पु तके

कािशत करण्यास नकार िदला जातो, अशी पु तके िजज्ञासू ,

चोखंदळ तसेच सामान्य वाचकास कमी िंकमतीत उपल ध करुन दे ण्याची ही योजना आहे . सदर योजनेत वैचािरक,
समीक्षात्मक, चिरतर्ात्मक इत्यादी िवषयांवरील गर्ंथ

कािशत केले जातात.

तसेच मंडळाने

कािशत केले या

पु तकांचे मागणीनुसार पुनमुर्दर्णही केले जाते. सदर योजनेनस
ु ार मंडळाने आतापयत 584 पु तके कािशत केली
आहे त.
2)

लिलत व लिलतेतर वा याच्या काशनाथर् अनुदान या योजने अंतगर्त मराठीतील वैचािरक िवषयावरील वैिश टयपूणर् संशोधनात्मक

अशा उच्च दजार्च्या

ले खनाचा, तसेच लिलत सािहत्यातील वा यीन द ृ टीने गुणव ापूणर् असले या ले खनाचा िवचार अनुदानासाठी केला
जातो.
3) नवलेखक उ ेजनाथर् अनुदान योजना या योजने अंतगर्त ज्यांचे एकही पु तक

कािशत झाले नाही, अशा नवले खकांना कथा, कादं बरी, लिलतग ,

का य, नाटक (एकांिकका), बालवा य या ले खनाच्या काशनासाठी मंडळाकडू न अनुदान िदले जाते. आतापयत
सदर योजनेअंतगर्त 2311 नवले खकांची पु तके कािशत झाली आहे त.
4) नवलेखकांची चचार्सतर्े / कायर् शाळांना अनुदान योजना नवले खकांना ज्ये ठ सािहित्यकांचे मागर्दशर्न हावे, त्यांच्या ले खनात सुधारणा हावी, हणून महारा टर्ात िविवध
िठकाणी नवले खकांची 10 चचार्सतर्े / कायर्शाळा आयोिजत के या जातात. मंडळाकडू न महारा टर्भर आजिमतीपयत
111 चचार्सतर्े / कायर्शाळा आयोिजत करण्यात आ या आहे त.
5)

सािहत्य सं थांना अनुदान -

या अनुदान योजनेतगर्त शासनामाफर्त 1989-90 सालापासून मराठी सािहत्य आिण सं कृ तीच्या िवकासासाठी 1) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ, 2) िवदभर् सािहत्य संघ, नागपूर, 3) मराठवाडा सािहत्य पिरषद,
औरं गाबाद, 4) महारा टर् सािहत्य पिरषद, पुणे, 5) मुंबई मराठी सािहत्य संघ, मुंबई, 6) कोकण मराठी सािहत्य पिरषद,
रत्नािगरी, 7) दिक्षण महारा टर् सािहत्य सभा, को हापूर अशा 7 सं थांना दरवषीर् त्येकी रक्कम रु.5.00 लाख रुपये
अनुदान दे ण्यात येत होते. िव ीय वषर् 2018-19 पासून सदर अनुदान रु. 10.00 लक्ष करण्यात आले आहे .
6) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलनास अनुदान अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळाकडू न दरवषीर् अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलन आयोिजत केले
जाते. या अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलनासाठी रु. 25.00 लाखाचे अनुदान मंडळामाफर्त िदले जात होते.
िव ीय वषर् 2018-19 पासून सदर अनुदान रु. 50.00 लक्ष करण्यात आले आहे .
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7) िनयतकािलकांना अनुदान मराठी भाषेत िविवध िवषयांवर िसध्द होणाऱ्या 58 िनयतकािलकांना ितवषीर् अनुदान िवतिरत केले जाते.
8)

व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य पुर कार योजना -

सन 2012 पासून राज्य वा य पुर कार योजना सां कृ ितक कायर् संचालनालयाकडू न मंडळाकडे ह तांतिरत करण्यात
आली. सदर योजना महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाच्यावतीने

व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य

पुर कार योजना या नावाने राबिवण्यात येत आहे . या योजनेअंतगर्त अ) ौढ वा य िवभागात 22 वा य पुर कार,
ब) बालवा य िवभागात 6 पुर कार, क)

थम

काशन िवभागात 6 पुर कार व ड) सरफोजीराजे भोसले

बृहन्महारा टर् पुर कार 1 असे एकूण 35 राज्य वा य पुर कार मंडळाच्यावतीने दान केले जातात.
9)

ज्ये ठ सािहित्यकास िंवदा करं दीकर जीवन गौरव पुर कार सािहत्य क्षेतर्ात उ लेखनीय कामिगरी करणाऱ्या नामवंत ज्ये ठ सािहित्यकास, ज्ञानपीठ पुर कार

ात

सािहित्यक, कै. िंवदा करं दीकर यांच्या नावे जीवन गौरव पुर कार मंडळाच्यावतीने सन 2012-13 पासून

दान

करण्यात येत आहे . या पुर काराचे वरूप रु. 5,00,000/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) रोख, मानिचन्ह व मानपतर्
असे आहे .
10)

ी.पु. भागवत पुर कार महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाकडू न

सािहत्य िनिर्मती क्षेतर्ात लक्षणीय व उत्कृ ट कायर्

करणाऱ्या काशन सं थेस मराठी काशन यवसायात मोलाचे कायर् करणारे

ी.पु. भागवत यांच्या नावे दरवषीर्

पुर कार दे ण्यात येतो. या पुर काराचे वरूप रु. 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष फक्त) रोख, मानिचन्ह व
मानपतर् असे आहे .
11) अन्य मराठी सािहत्य संमेलनाना अनुदान योजना महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाकडू न दरवषीर् अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलनास रु. 50.00
लाखाचे अनुदान िदले जाते.

या मुख्य सािहत्य संमेलना माणेच मुख्य मान या गेले या

वाहातील जनसमुहांच्या आिण उपेिक्षत वगार्ंच्या अन्य

वाहापेक्षा वेगळया

मराठी सािहत्य संमेलनांना अनुदान दे ण्यात यावे, या

सां कृ ितक धोरणातील सूचनेनस
ु ार मंडळाकडू न दरवषीर् रु.2.00 लाखाचे अनुदान अन्य संमेलनांना दे ण्यात येते.
12) बृहद्गर्ंथ क प योजना मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. सासंमं 2016/ .कर्.60/2016/भाषा-3, िद. 13.05.2016 अन्वये
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाच्या वतीने ‘बृहद्गर्ंथ क प’ योजना राबिवण्यात येते. महारा टर्ाचे
सािहत्य, सं कृ ती आिण इितहास यासारख्या िवषयांवर मराठीमध्ये गर्ंथ िनिर्मती करणे हे महारा टर् राज्य सािहत्य आिण
सं कृ ती मंडळाचे मुख्य उि ट आहे . या मुख्य उि टानुसारच सदर योजनेअंतगर्त सािहत्य, सं कृ ती, कला, इितहास
यासारख्या िवषयांवर वैचािरक, सामािजक, समीक्षात्मक, चिरतर्ात्मक, वाड्मयीन संशोधन या िवषयांवरील वैिवध्यपूणर्,
महत्वपूणर्, नािवन्यपूणर् व दुिर्मळ वरुपाचे बृहद्गर्ंथ क प हाती घे ण्यात येऊन महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती
मंडळाकडू न कािशत केले जातात.
D:/Santosh/2021/Mandalachya yojna.

