कदर्ीय मािहतीचा अिधकार अिधनयम 2005 कलम 4 (1)(ख) मधील 17 बाबींवरील मािहती
कलम 4 (1)(ख) (एक) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळ, मुंबई मं डळाची संरचना व कायर्
कायार्लयाचे नाव
प ा
शासकीय िवभागाचे नाव

महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळ , मुंबई
रिंवदर् ना मंदीर इमारत, दुसरा मजला, सयानी रोड, भादे वी,मुंबई -400025
मराठी भाषा िवभाग

महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळ संरचना
सिचव गट - अ
अधीक्षक - 1 पद
पाठक - 1 पद
सहायक लेखा अिधकारी - 1 पद
उच्च ेणी लघुलेखक - 1 पद
िन न ेणी लघुलेखक - 1 पद
विर ठ िलिपक - 4 पदे
गर्ंथालयीन सहायक - 1 पद
िलिपक - टं कलेखक - 7 पदे
वाहन चालक - 1 पद
िशपाई - 2 पदे

मंडळाची उि टे व कायर्
(ध्येय धोरण)

मराठी सािहत्य, सं कृ ती व कला या क्षेतर्ांमध्ये महारा टर्ास लाभलेला 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 आलेले
सािहत्य - सं कृ तीिवषयक कायर् करणारे हे पिहलेच मंडळ होय. मंडळाचे पिहले अध्यक्ष तकर्तीथर्
ल मणशा तर्ी जोशी होते.
मं डळाचे मुख्य उि ट :
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाचे मुख्य उि ट ‘पु तक काशन’ हे 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 वरूपाचे गर्ंथ मंडळाकडू न कािशत केले जातात .
खाजगी काशकांकडू न जे गंभीर , वैचािरक , उच्च दजार्चे बौि क , वा यीन संशोधनात्मक गर्ंथ
कािशत केले जात नाही असे अत्यंत महत्त्वाचे गंभीर वा यीन संशोधनात्मक गर्ंथ मंडळाकडू न
कािशत केले जातात .

कायार्लयाची वेळ, दूरध्वनी
कर्मांक , फॅ क्स कर्मांक आिण ई मेल

कायार्लयीन वेळ : सकाळी 09.45 ते सायंकाळी 06.15 वा.पयत
दूरध्वनी : 022 - 24325931/ फॅ क्स : 24325931
ई-मेल : secretary.sblc-mh@gov.in
secretary.sblc@gmail.com

सा तािहक सु ी व िविश ट
सेवेसाठी ठरिवलेला वेळ

त्ये क मिहन्यातील शिनवार व रिववार तसेच शासनाने जाहीर केले या सावर्जिनक सु या

कलम 4 (1)(ख) (दोन )महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळ, मुंबई कायार्लयातील अिधकारी /कमर् चारी यांच्या अिधकार व कतर् याचा तपशील
अ.कर्.
1

पदनाम
सिचव

2
3

अधीक्षक - 1
पाठक - 1

4
5
6
7
8
9
10
11

वरी ठ िलिपक - 4
गर्ंथालयीन सहायक - 1
उच्च ेणी लघुलेखक - 1
िन न ेणी लघुलेखक - 1
सहायक लेखा अिधकारी - 1
िलिपक - टं कलेखक - 7
वाहन चालक - 1
िशपाई - 2
एकूण - 21

अिधकार व कतर् ये
िवभाग मुख, कायार्लय मुख व िनयंतर्ण अिधकारी, शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले िनयम,
अिधिनयम, शासन िनणर्य, पिरपतर्क, अिधसूचना यानुसार फक्त शासकीय कामकाज पाहाणे व
मंडळाच्या मा. अध्यक्ष व सद य यांच्या वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांमध्ये घे त या जाणाऱ्या वा यीन
धोरणात्मक िनणर्यांची माननीय अध्यक्षांच्या आदे शानुसार अमंलबजावणी करणे. सिचवाचे पद हे केवळ
शासकीय कामकाज पाहाणारे असून मंडळाच्या सिचवांना वा यीन धोरणात्मक िनणर्य घे ण्याचे
कोणतेही अिधकार नाहीत तर मंडळाच्या सिचवांनी मंडळाच्या अध्यक्षांच्या आदे शानुसार वा यीन
धोरणात्मक िनणर्यांची अंमलबजावणी करणे.
मंडळाच्या सवर् आ थापना िवषयक व शासन िवषयक जबाबदाऱ्या पार पाडणे, पयर्वेक्षण करणे.
पु तक काशन व अनुदानाची कामे, मंडळाच्या बैठकांमध्ये होणाऱ्या सवर् वा यीन धोरणात्मक
िनणर्यांची त्यक्ष अमंलबजावणी व मंडळाच्या सवर् वा यीन योजनांच्या अंमलबजावणीची पूणर्
जबाबदारी पार पाडणे.
मंडळाचे कामकाज चालिवण्यासाठी सिचव, अधीक्षक यांना सहा य करणे.
मंडळाची व अनुदानाची पु तके सद यांना िवतरीत करणे, गर्ंथालयाची यव था पाहणे.
सिचव यांचे त
ृ लेखन घे णे.
अध्यक्षांचे ृतलेखन घे णे.
आहरण व संिवतरण अिधकारी व मंडळाचे लेखा िवषयक सवर् कामकाज करणे.
टं कलेखनाची कामे करणे.
अध्यक्षांचे वाहन चालिवणे.
कायार्लयातील फाईली, कागदपतर्े िवतरण करणे व तदनुषंिगक इतर कामे.

कलम 4 (1)(ख) (तीन) िनणर्य िकर्ये तील पयर् वेक्षण व जबाबदारीच्या उ रदायीत्व िनि चतीची कायर् पध्दती
शा.िन.सा. .िव.कर्.बीएलसी - 1960 - के, िदनांक 19 नो हबर, 1960 नुसार व शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन िनणर्य, पिरपतर्क,
अिधसूचना इत्यादीनुसार दे ण्यात आले या शासकीय तसेच िव ीय ािधकारानुसार कायार्लयातील कामकाज चालिवले जाते.तसेच सवर् वा यीन धोरणात्मक
िनणर्य मंडळाकडू न घे तले जातात. मंडळाच्या सवर्साधारण बैठकांमध्ये घे ण्यात आले या वा यीन धोरणात्मक िनणर्याची अमंलबजावणी कायार्लयाकडू न केली जाते.

कलम (4)(1)(ख)(चार) वत:ची काय पार पाडण्यासाठी ािधकरणाकडू न ठरिवण्यात आलेले मानके
शा.िन.सा. .िव.कर्.बीएलसी - 1960 - के, िदनांक 19 नो हबर, 1960 नुसार व शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन िनणर्य, पिरपतर्क,
अिधसूचना इत्यादीनुसार दे ण्यात आले या शासकीय तसेच िव ीय ािधकारानुसार कायार्लयातील कामकाज चालिवले जाते. तसेच सवर् वा यीन धोरणात्मक िनणर्य
मंडळाकडू न घे तले जातात. मंडळाच्या सवर्साधारण बैठकांमध्ये घे ण्यात आले या वा यीन धोरणात्मक िनणर्याची अमंलबजावणी कायार्लयाकडू न केली जाते.सामान्य
शासन िवभाग (रचना व कायर्प ती) यांनी ठरवून िदले या कामाच्या माणानुसार कायार्लयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी कािशत केले या मंतर्ालयीन कायर्प ती
िनयम पुि तकेत नमूद के यानुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी िदले या िनदशानुसार कमर्चाऱ्याकडू न कामकाज केले जाते.

कलम (4)(1)(ख)(पाच) कामाशी संबंिधत िनयम, िविनमय, सूचना, िनयमपुि तका आिण अिभलेख
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाची िनिर्मती शा.िन.सा. .िव.कर्.बीएलसी - 1960 - के, िदनांक 19 नो हबर, 1960 या शासन िनणर्यान्वये झालेली
आहे . मराठी भाषा िवभागाकडू न वेगवेगळया िवषयाबाबत ा त होणारे शासन िनणर्य, पिरपतर्क, अध्यादे श, यानुसार तसेच वेळोवेळी महारा टर् राज्य सािहत्य आिण
सं कृ ती मंडळाच्या बैठकीत घे ण्यात येणाऱ्या वा यीन धोरणात्मक िनणर्यांची अमंलबजावणी केली जाते. मंडळाशी संबिधत िविवध शासन िनणर्य शासनाच्या,
मंडळाच्या तसेच मराठी भाषा िवभागाच्या संकेत थळावर उपल ध करून दे ण्यात आले आहे त.
1)
2)
3)

लिलत/लिलते र वा यासाठी अनुदान
नवले खकांना ोत्साहन अनुदान
नवले खकांची चचार्सतर्े/कायर्शाळा

4)
5)
6)
7)

सािहत्य सं थांना अनुदान अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान वा .मयीन िनयतकािलकांना अनुदान योजनाअन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान योजना -

8)
9)

पु तक काशन योजना
व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य पुर कार
योजना

10)

िंवदा करं दीकर जीवन गौरव पुर कार

11)

ी. पु. भागवत पुर कार

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. सासंमं 2013/ .कर्.180/2013 भाषा - 3 िद. 1 ऑक्टोबर, 2014
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक - सासंमं 1013/ .कर्.165/2013/भाषा - 3 िदनांक 7 िडसबर, 2013
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक नलेका - 2019/ .कर्. 57/भाषा - 3, िदनांक 05 ऑग ट, 2019 व
मराठी भाषा िवभाग शासन शुध्दीपतर् कर्मांक : नलेका - 2019/ .कर्. 57/भाषा - 3, िदनांक 09ऑग ट, 2019
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य सापअ - 1015/ .कर्. 147/2015/भाषा - 3, िदनांक 08 नो हबर, 2017
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंअ - 2018/ .कर्.122/2018/भाषा - 3, िद. 23 ऑग ट, 2018
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंमं - 1013/ .कर्. 166/2013/भाषा - 3, िदनांक 15 जानेवारी, 2014
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1012/ .कर्. 126/2012/भाषा - 3, िदनांक 17 एि ल, 2015,
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 16 जानेवारी, 2016
व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 26 जून, 2019
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक : सासंमं 1014/ .कर्.300/2014/भाषा िदनांक 15/12/2014
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रावापु - 1012/ .कर्.104/2012/भाषा-3, िद.10 स टबर, 2012, मराठी
भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक पुरस - 1012/ .कर्.111/2012/भाषा - 3,िद. 03 माचर् , 2014 व मराठी भाषा
ु ारी, 2016
िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रावापु - 1014/ .कर्.120/2014/भाषा - 3,िद. 02 फे व
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. िंवदापु - 1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 फे व
ु ारी, 2015,मराठी
भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. िंवदापु - 1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 जुलै, 2018, मराठी भाषा
िवभाग शासन िनणर्य कर्. पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी भाषा िवभाग शासन
िनणर्य कर्. पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 10 नो हबर, 2020
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक ीपुभा- 1014 / .कर्.113/2014/भाषा - 3 िद. 12 फे व
ु ारी, 2015,
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी भाषा
िवभाग शासन िनणर्य कर्. पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 10 नो हबर, 2020

कलम (4)(1)(ख)(सहा) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळातील उपल ध द ताऐवजांची यादी
अ.कर्.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

शाखा
काशन शाखा - काशन शाखािवषयक न त्या
आ थापना - आ थापनािवषयक न त्या
िनयतकािलक अनुदान योजना - िनयतकािलक शाखािवषयक न त्या
नवले खक अनुदान योजना - नवलेखक शाखािवषयक न त्या
लेखा शाखा - लेखा शाखािवषयक न त्या
अनुदान शाखा - अनुदानिवषक न त्या
वा यीन बृहद क प - वा यीन बृहद क पिवषयक न त्या
व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य पुर कार योजना - व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य पुर कार शाखािवषयक न त्या
िंवदा करं दीकर जीवन गौरव पुर कार व ी. पु. भागवत पुर कार - िंवदा करं दीकर जीवन गौरव पुर कार व ी. पु. भागवत पुर कार शाखा िवषयक न त्या
गर्ंथालय शाखा - मंडळाच्या कािशत पु तकांची यादी

कलम (4)(1)(ख)(सात) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाच्या कायार्लयाच्या पिरणामकारक कामासाठी जनसामन्यांशी स लामसलत करण्याची यव था
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाची उि टे , क प, उपकर्म, व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य पुर कार योजना अजर्, नवले खक अनुदान
योजना अजर्, मंडळाच्या कािशत पु तकांची यादी मंडळाच्या संकेत थळावर िस

करण्यात येते. याबाबत सवर्सामान्य जनतेची मते व िनवेदने पतर्ा ारे अथवा ई - मेल

ारे ा त हािवत यासाठी मंडळाचा पतर् यवहाराचा प ा, दुरध्वनी व ई - मेल मंडळाच्या https://sahitya.marathi.gov.in या संकेत थळावर िस
आहे .

करण्यात आले ला

कलम (4)(1)(ख)(आठ) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या सिमती यादी कािशत करणे
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाची व सिमत्यांची रचना खालील माणे आहे .
सिमतीचे नांव

अध्यक्ष

अशासकीय सद य

महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळ

डॉ. सदानंद मोरे

29 अशासकीय सद य

वा य क प सिमती

डॉ. सदानंद मोरे

05 अशासकीय सद य

िनयतकािलक अनुदान सिमती
नवले खक अनुदान सिमती

डॉ. सदानंद मोरे
डॉ. सदानंद मोरे

07 अशासकीय सद य
07 अशासकीय सद य

मंडळाचे कामकाज मंडळाच्या उि टानुसार व उि टाच्या अनुषंगाने मंडळाच्या बैठकांमध्ये घे तले या िनणर्यानुसार चालते.

कलम (4)(1)(ख)(नऊ) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चारी यांची यादी
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या कायार्लयातील अिधकारी / कमर् चारी यांची नावे , पदनाम, याबाबतची यादी
अ.कर्.
1
2
3

अिधकारी/कमर्चाऱ्यांचे नांव

पदनाम

रूजू िदनांक

ीमती मीनाक्षी रा. पाटील

सिचव

10/02/2012

अधीक्षक
रीडर

21/12/2011

िरक्त
ी. रा. मु. रोकडे

4

ीमती रा. बा. रांबाडे

सहायक लेखा अिधकारी

20/06/2019

5

ीमती म.म.राऊत

उच्च ेणी लघुलेखक

09/05/1995

6

िरक्त

िन न ेणी लघुलेखक
(अध्यक्षांचे वीय सहायक)

-

7
8

ीमती वा.सु.केसरकर
िरक्त

विर ठ िलिपक
विर ठ िलिपक

02/04/2009
-

9

िरक्त

विर ठ िलिपक

-

10

िरक्त

विर ठ िलिपक

-

11
12

ी. .ना.मोरे
ी. सं.पो. दे श ीवार

गर्ंथालयीन सहायक
िलिपक - टं कलेखक

27/12/2011
14/08/2015

13

ी. सा.ग.बरडे

िलिपक - टं कलेखक

17/02/2016

14

ी. यो. ज्ञा. सरखोत

िलिपक - टं कलेखक

04/10/2016

15
16

ी. अ.रा. िशरफु ले
ी. र.सु. द डकर

िलिपक - टं कलेखक
िलिपक - टं कलेखक

13/10/2016
19/11/2018

17

िरक्त

िलिपक - टं कलेखक

-

18

िरक्त

िलिपक - टं कलेखक

-

19
20

ी. सितश मोरे
ीमती सु. व. घोसाळकर

वाहन चालक (बा
िशपाई

21

ी. रा. पां. उं बरे

िशपाई

तर्ोत)

23/08/2021
17/08/1993
02/05/1995

कलम (4)(1)(ख)(दहा) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चारी यांची नावे व त्यांचे मािसक वेतन
अ.कर्.
1)

नाव
ीमती मीनाक्षी रा. पाटील

पदनाम
सिचव

मूळ वेतन (रूपये)
1,08,800/-

2)

िरक्त

अधीक्षक

--

3)

ी. रा. मु. रोकडे

4)
5)

ीमती रा. बा. रांबाडे
ीमती म. म. राऊत

6)
7)

िरक्त
ीमती वा. सु. केसरकर

पाठक

50,400/-

सहायक लेखा अिधकारी
उच्च ेणी लघुलेखक

44,400/91,400/-

िन न ेणी लघुलेखक
(अध्यक्षांचे वीय सहायक)
विर ठ िलिपक

29,600/-

8)

िरक्त

वरी ठ िलिपक

--

9)

िरक्त

वरी ठ िलिपक

--

10)
11)

िरक्त
ी. . ना. मोरे

वरी ठ िलिपक
गर्ंथालयीन सहायक

-30,200/-

12)

ी. सं. पो. दे श ीवार

िलिपक - टं कलेखक

23,800/-

13)
14)

ी. सा.ग. बरडे
ी. यो. ज्ञा. सरखोत

िलिपक - टं कलेखक
िलिपक - टं कलेखक

21,700/23,100/-

15)

ी. अ.रा. िशरफु ले

िलिपक - टं कलेखक

23,100/-

16)
17)

ी. र.सु.द डकर
िरक्त

िलिपक - टं कलेखक
िलिपक - टं कलेखक

21,700/--

18)

िरक्त

िलिपक - टं कलेखक

--

19)

ी. सतीश मोरे

वाहन चालक (बा

20)
21)

ीमती सु. व. घोसाळकर
ी. रा. पां. उं बरे

िशपाई
िशपाई

तर्ोत)

18,582/33,100/33,100/-

कलम (4)(1)(ख)(अकरा) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या कायार्लयाचे मं जरू अंदाजपतर्क व खचार्चा तपिशल याची िव तृत मािहती
कािशत करणे.
झेडएफ - 02, 2205 कला व सं कृ ती, ( 00 ) 102, कला व सं कृ ती चालन, ( 01 ) योजने र योजना (01 ) ( 01 ) राज्य सािहत्य व सं कृ ती मंडळ ( 2205 3172 )
सन 2021- 22
अ.कर्.

अंदाज पतर्िकय शीषार्चे वणर्न

अथर्संकि पय तरतूद (रू.हजारात)

1

2205 3172 01 वेतन

1,25,24

2

2205 3172 03 अितकािलक भ ा

0

3

2205 3172 06 दूरध्वनी, वीज पाणी शु क

1,50

4

2205 3172 10 कंतर्ाटी सेवा

4,00

5

2205 3172 11 वास खचर्

5,00

6

2205 317213 कायार्लयीन खचर्

4,00

7

2205 3172 14 भाडे प ी व कर

15,60

8

2205 317216 काशने

45,00

9

2205 3172 17 संगणक खचर्

1,10

10

2205 3172 20 इतर शासकीय खचर्

12

11

2205 3172 24 पेटर्ोल, तेल व वंगण

0

12

2205 3172 28 यावसाियक सेवा

1,20

13

2205 3172 31 सहायक अनुदाने

0

14

2205 3199 50 इतर खचर् (राज्य वा य पुर कार)

50,00

15

2205 3395 31 सहायक अनुदाने

70,00

(सात सािहत्य सं थाना अनुदान)
16

2205 3401 31 सहायक अनुदाने
( नवले खक तज्ज्ञ मानधन व पु तक काशन)

6,00

17

2205 3412 31 सहायक अनुदाने

5,00

(नवलेखक कायर्शाळा)
18

2205 3421 31 सहायक अनुदाने

22,00

( िनयतकािलकांना अनुदान)
19

2205 3439 31 सहायक अनुदाने

1,00

(लिलत व लिलते र पु तक काशन)
20

2205 3448 31 सहायक अनुदाने

50,00

(अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलन)
झेडएफ - 02, 2205 कला व सं कृ ती, ( 00 ) 102, कला व सं कृ ती चालन, ( 02 ) योजनांतगर्त योजना (02 ) ( 02 )
21

2205 3214 31 सहायक अनुदान वेतने र

1,60,00

कलम (4)(1)(ख)(बारा) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या कायार्लयातील अनुदान वाटपाच्या कायर् कर्माची कायर् प ती महारा टर् राज्य
सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या अंदाजपतर्कीय तरतुदीनुसार िव

िवभागाने िदले या मागर्दशर् न सूचनां माणे अथर् संक पीय िवतरण णाली

(B.D.S.)वर शासनाने उपल ध करून िदले या मयार्दे त अनुदानाचे िवतरण करण्यात ये ते. या कायार्लयाकडू न खालील शासन िनणर्यानुसार अनुदान
कायर् प ती अवलंबली जाते.
अ.कर्.

योजनेचे नाव

अनुदान वाटपाची कायर् प ती

1)

लिलत/लिलते र वा यासाठी अनुदान

या योजनेअंतगर्त मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. सासंमं 2013/ .कर्.180/2013 भाषा - 3 िद. 1 ऑक्टोबर,
2014 अन्वये व वा य क प सिमतीच्या बैठकीतील िनण्यार्नस
ु ार महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाकडे
यक्ती अथवा सं था यांच्याकडू न ा त होणाऱ्या पु तकाच्या काशन खचार्च्या 75 % इतके एकरकमी, परं तु जा तीत
जा त रू. 30,000/- (अक्षरी - तीस हजार फक्त) अनुदान मंजरू केले जाते.

2)

नवले खकांना ोत्साहन अनुदान

मंडाळाच्या िनयतकालीक अनुदान सिमतीच्या बैठकीतील िनणर्यानुसार व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंमं 1013/ .कर्.165/2013/भाषा - 3 िदनांक 7 िडसबर, 2013 अन्वये या योजनेतगर्त अनुदान िदले जाते. सदर
योजनेची मािहती मंडळाच्या https://sahitya.marathi.gov.in या संकेत थळावर उपकर्म/योजना या िशषार्खाली
दे ण्यात आली आहे .

3)

नवले खकांची चचार्सतर्े/कायर्शाळा

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक नलेका - 2019/ .कर्. 57/भाषा - 3, िदनांक 05 ऑग ट, 2019 व मराठी
भाषा िवभाग शासन शुध्दीपतर् कर्मांक : नले का - 2019/ .कर्. 57/भाषा - 3, िदनांक 09ऑग ट, 2019 अन्वये
नवोिदत लेखकांना ोत्साहन दे ण्यासाठी 10 कायर्शाळा /िशबीरे आयोिजत करण्यासाठी अनुदान िदले जाते.

4)

सािहत्य सं थांना अनुदान -

5)

अिखल भारतीय मराठी सािहत्य
संमेलन अनुदान -

मराठी भाषा िव मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य सापअ - 1015/ .कर्. 147/2015/भाषा - 3, िदनांक 08 नो हबर,
2017 अन्वये महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळामाफर्त अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ व त्यांच्या
4 घटक सं था तसेच कोकण मराठी सािहत्य पिरषद, रत्नािगरी व दिक्षण महारा टर् सािहत्य सभा, को हापूर या 7
सािहत्य सं थाना अनुदान त्येकी रू. 10.00 लक्ष या माणे रू.70.00 लक्ष इतके अनुदान िदले जाते.
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंअ - 2018/ .कर्.122/2018/भाषा - 3, िद. 23 ऑग ट, 2018अन्वये
अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळास रू. 50.00 लक्ष इतके अनुदान िदले जाते.

6)

वा .मयीन िनयतकािलकांना अनुदान
योजना-

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंमं - 1013/ .कर्. 166/2013/भाषा - 3, िदनांक 15 जानेवारी, 2014
अन्वये महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळामाफर्त िनयतकािलकांच्या काशनसाठी अनुदान िदले जाते.

7)

अन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान
योजना -

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1012/ .कर्. 126/2012/भाषा - 3, िदनांक 17 एि ल, 2015 ,
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 16 जानेवारी, 2016 व
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 26 जून, 2019अन्वये
अन्य मराठी सािहत्य संमेलनाला अनुदान िदले जाते.

8)

पु तक काशन योजना -

सदर योजनेमध्ये सािहत्य, सं कृ ती, कला, इितहास यासारख्या िवषयांवर वैचािरक, सामािजक, समीक्षात्मक,
चिरतर्ात्मक, वाड्मयीन संशोधन या िवषयांवरील वैिवध्यपूणर्, महत्वपूणर्, नािवन्यपूणर् व दुिर्मळ वरूपाचे गर्ंथ
मंडळाकडू न कािशत केले जातात . खाजगी काशकांकडू न जे गंभीर , वैचािरक , उच्च दजार्चे बौि क , वा यीन
संशोधनात्मक गर्ंथ कािशत केले जात नाही असे अत्यंत महत्त्वाचे गंभीर वा यीन संशोधनात्मक गर्ंथ मंडळाकडू न
कािशत केले जातात. मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक : सासंमं 1014/ .कर्.300/2014/भाषा िदनांक
15/12/2014 यानुसार ही योजना राबिवली जाते.

9)

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

10)

िंवदा करं दीकर जीवन गौरव पुर कार

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रावापु - 1012/ .कर्.104/2012/भाषा-3, िद.10 स टबर, 2012, मराठी भाषा
िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक पुरस - 1012/ .कर्.111/2012/भाषा - 3,िद. 03 माचर् , 2014 व मराठी भाषा िवभाग
ु ारी, 2016 नुसार या योजनेअंतगर्त
शासन िनणर्य कर्मांक रावापु - 1014/ .कर्.120/2014/भाषा - 3,िद. 02 फे व
अ) ौढ िवभागात 22 सािहत्य पुर कारासाठी त्येकी 1 लक्ष रकमचे एकुण 22 पुर कार िदले जातात. ब)बालवा य
पुर कार या िवभागात 6 सािहत्य कारासाठी त्येकी 50 हजार रकमेचे 6 पुर कार िदले जातात. क) थम काशन
िवभागात 6 सािहत्य कारासाठी त्येकी 50 हजार रकमेचे 6 पुर कार ड) सरफोजी भोसले बृहन्महारा टर् पुर कार या
िवभागात रू. 1 लक्ष रकमेचा एक पुर कार असे रू. 29 लक्ष रकमेचे एकूण प तीस पुर कार दान केले जातात.
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. िंवदापु - 1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 फे व
ु ारी, 2015 व मराठी
भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. िंवदापु - 1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 जुलै, 2018 , मराठी भाषा िवभाग
शासन िनणर्य कर्. पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्.
पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 10 नो हबर, 2020 या शासन िनणर्यान्वये िनि चत करण्यात आले या
िनकषांनस
ु ार ा त िशफारशीतून िनवड सिमतीकडू न एका ज्ये ठ सािहित्यकाची िनवड पुर कारासाठी िनवड केली जाते.

11)

ी. पु. भागवत पुर कार

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक ीपुभा- 1014 / .कर्.113/2014/भाषा - 3 िद. 12 फे व
ु ारी, 2015, मराठी
भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी भाषा िवभाग
शासन िनणर्य कर्. पुरस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3, िद. 10 नो हबर, 2020 अन्वये िनि चत करण्यात आले या
िनकषांनस
ु ार ा त िशफारशीतून एका काशन सं थेची िनवड केली जाते.

1) सात सािहत्य सं थाना अनुदान अ) लाभाथीर्ंची नावे -

1) अध्यक्ष,अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ, ारा मराठवाडा सािहत्य पिरषद, सिन्मतर् कॉलनी, औरं गाबाद - 431 001.
2) अध्यक्ष,महारा टर् सािहत्य पिरषद,िटळक र ता,पुणे - 411 030.
3) अध्यक्ष, मुंबई मराठी सािहत्य संघ,सािहत्य संघ मंिदर, डॉ. भालेराव मागर्, िगरगांव,मुंबई - 400 004.

4) अध्यक्ष, मराठवाडा सािहत्य पिरषद, सिन्मतर् कॉलनी, औरं गाबाद - 431 001.
5) अध्यक्ष,दिक्षण महारा टर् सािहत्य सभा,1253/54, मृती अपाटर् मट,जी-6, बाबूजमाल रोड, सर वती टॉिकजच्या मागे,को हापूर.
6) अध्यक्ष,िवदभर् सािहत्य संघ,सां कृ ितक संकुल, झाशी राणी चौक,सीताबडीर्, नागपूर - 440 01
7) अध्यक्ष,कोकण मराठी सािहत्य पिरषद, ारा- कवी केशवसुत मारक, मु.पो. मालगुंड हाया गणपतीपुळे , ता. िज. रत्नािगरी - 415615

ब) लाभाची रक्कम - रूपये 70.00 लक्ष ( त्येकी 10 लक्ष या माणे)
क) िनवड पातर्तेचे िनकष - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य सापअ - 1015/ .कर्. 147/2015/भाषा - 3, िदनांक 08 नो हबर, 2017 या शासन िनणर्यानुसार
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळामाफर्त अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ व त्यांच्या 4 घटक सं था तसेच कोकण मराठी सािहत्य पिरषद, रत्नािगरी
व दिक्षण महारा टर् सािहत्य सभा, को हापूर या 7 सािहत्य सं थाना अनुदन िदले जाते
2) िनयतकािलकांना अनुदान योजनाअ) लाभाथीर्ंची नावे 1) संपादक, परामशर् (तर्ैमािसक),तत्त्वज्ञान िवभाग, पुणे िव ापीठ, गणेशिंखड, पुणे 411 007.
2) संपादक, कथामाला (मािसक),अिखल भारतीय साने गुरुजी कथामाला, ारा मधु नािशककर,नारायण भुवन, म.कव पथ,नौपाडा, ठाणे (प.), 400 602.
3) संपादक, मराठी िवज्ञान पिरषद पितर्का (मािसक),मराठी िवज्ञान पिरषद,िवज्ञान भवन, िव.ना.पुरव मागर्,िशव चुनाभ ी (पूवर्),मुंबई - 400 022.
4) संपादक, िमळू न साऱ्याजणी (मािसक),िनरामय पि लक च ॅिरटे बल टर् ट,33/25, निचकेत, भात रोड,ग ली कर्.4, पुणे 411 004.
5) संपादक, संशोधक (तर्ैमािसक),इितहासाचायर् िव.का.राजवाडे संशोधन मंडळ, राजवाडे पथ, ग ली कर्.1,धुळे 424 001.
6) संपादक, दिक्षण महारा टर् सािहत्य पितर्का (तर्ैमािसक),चं दर्बन, सािहत्य िनवास कॉलनी,उजळाईवाडी, को हापूर 416 004.
7) संपादक, आमची ीवाणी (चौमािसक),का.स.वाणी मराठी गत अध्ययन सं था,उन्नतीनगर, नकाणे रोड,दे वपूर, धुळे - 424 002.
8) कायर्वाह, भाषा आिण जीवन (तर्ैमािसक), बी-5/16,सूयर् भा, सनिसटी, आनंदनगर, िंसहगड र ता, पुणे - 411 051.
9) संपादक, मराठी संशोधन पितर्का (तर्ैमािसक), मराठी संशोधन मंडळ, 172, मुंबई मराठी गर्ंथसंगर्हालय मागर्, नायगांव, दादर (पूवर्), मुंबई - 400014.
10) संपादक, सािहत्य (तर्ैमािसक), मुंबई मराठी सािहत्य संघ, सािहत्य संघ मंिदर, डॉ भालेराव मागर्, िगरगांव, मुंबई - 400 004.
ु (पूवर्) मुंबई - 400 081.
11) कायर्वाह, नव - अनु टु भ ित ठान, ) दारा-कायर्वाह, बी-2/14, अमोल सहिनवास, वा.ब. फडके मागर्, मुलंड
12) मुख संपादक,अथर्संवाद (तर्ैमािसक), लॉट नं.30, पिरमल कॉलनी, यशवंत क्लासेसच्या मागे, शहादा, िज हा नंदरु बार - 425 409.
13) संपादक, आरती (मािसक),िंचतामणी सािहत्य सहयोग सहकारी काशन सं था मयार्िदत, दुगार्पज
ू ा आंबेडकर समाज मंिदराजवळ, जेलरोड, सावंतवाडी, िज.िंसधुदग
ु र् - 416 510.
14) संपादक, नवभारत (मािसक), ाज्ञ पाठशाळा मंडळ, 315, गंगापुरी, वाई, िज. सातारा - 412 409.
15) संपादक, िशक्षण समीक्षा ( दै मािसक) िशक्षण समीक्षा मंडळ, 572, पसायदान, नाईक रोड, महाल, नागपूर - 440032.
16) अध्यक्ष, झपूझार् (तर्ैमािसक), कोकण मराठी सािहत्य पिरषद, िशक लाझा, कलेक्टर ऑिफस समोर, रत्नािगरी - 514 612.
17) संपादक, के याने भाषांतर,कलासक्त, पुणे, 3, ज्ञाने वरी, 2 भा हौ.सो.,कोथरूड, पुणे - 411 038.

18) संपादक, पालकनीती (मािसक),पालकनीती पिरवार, अमृता िक्लिनक, संभाजी पूल कोपरा, डे क्कन िजमखाना, कव र ता, पुणे - 411 004.
19) संपादक, बालिवकास (मािसक),साने गुरुजी बालिवकास मंिदर, ारा मुंबई मराठी गर्ंथसंगर्हालय, 172,मुंबई मराठी गर्ंथसंगर्हालय मागर्, नायगांव, दादर (पू.), मुंबई - 400 014.
20) संपादक, बोधन काशन ज्योती (मािसक),समाजवादी बोिधनी,536/18, इंडि टर्यल इ टे ट,इचलकरं जी, िज.को हापूर -416 115.
21) संपादक,माय-मावशी(षण्मािसक),साने गुरुजी रा टर्ीय मारक टर् ट, युिनिसपल मराठी शाळा कर्.2,1 ला मजला, रु.नं.32,गोखले रोड,पोतुर्गीज चचर् जवळ,दादर (प.),मुंबई -40028
22) संपादक, पुरोगामी सत्यशोधक (तर्ैमािसक),महात्मा जोतीराव फु ले समता ित ठान, लॉट नं. 89, न्यू िंटबर माकट, भवानी पेठ, पुणे - 411 002.
23) संपादक, समाज बोधन पितर्का (तर्ैमािसक),समाज बोधन सं था,416, आर.के.नगर हाऊिंसग सोसायटी नं.6, पाचगाव,को हापूर - 416 013.
24) संपादक, सा ययोग साधना,45, मोद नगर, सेक्टर -3,नकाणे र ता, दे वपूर, धुळे - 424 002.
25) संपादक, वा तव रुपवाणी (मािसक), भात िचतर्मंडळ,शारदा इमारत, दादर,मुंबई - 400 014.
26) संपादक, वािर्षकांक (वािर्षक),िवदभर् संशोधन मंडळ,वे ट हायकोटर् रोड, जवाहर वसतीगृहामागे,िसि हल लाईन्स, नागपूर - 440 001.
27) संपादक, पंचधारा (तर्ैमािसक),मराठी सािहत्य पिरषद,4-6-458, इसािमया बाजार,है दराबाद - 500 027.
28) संपादक, ेल जागृती (तर्ैमािसक),रा टर्ीय दिृ टहीन संघ महारा टर्, ारा रचनात्मक कायर् सिमती, रा टर्ीय शाळा मागर्, गांधी चौक, िवलेपाल (प.),मुंबई - 400 056.
29) सिचव, अि मतादशर्, ागितक िवचार संसद, ाव ती िमलींद कॉलेज समोर, छावणी, औरं गाबाद - 431 002.
30) कायर्वाह, ित ठान, मराठवाडा सािहत्य पिरषद, सिन्मतर् कॉलनी, औरं गाबाद - 431 002.
31) संपादक, सृि टज्ञान (मािसक), महात्मा फु ले व तु संगर्हालय, घोले रोड, पुणे - 411 004.
32) संपादक, पिरवतर्नाचा मुराळी (मािसक), के.डी. दे साई कॉलनी, मु.पो. गारगोटी, ता.भुदरगड, िज.को हापूर - 416 209.
33) संपादक, सवर्धारा (तर्ैमािसक), सवर् मंगल, 42, सहजानंद नगर, मोशीर् रोड, अमरावती - 444 602.
34) संपादक, छातर् बोधन (मािसक), ज्ञान बोिधनी, 510, सदािशव पेठ, पुणे - 411 030.
35) संपादक, अक्षरगाथा (तर्ैमािसक), बळीवंश, नृिंसह पॅलेसच्या मागे, नरहरनगर, नांदेड - 431 605.
36) संपादक, जडण-घडण (मािसक), ारा स ादर्ी काशन,101, पिहला मजला, रामकृ ण परमहं स गृहरचना, चै तन्य हॉि पटलशेजारी, पवर्ती पुलानजीक, िंसहगड रोड, पुणे - 411 030.
37) संपादक, ज्ञानमोचक,8, अिनश ासाद, भटांचा बोळ,437 अ/2, नारायण पेठ,पुणे - 411 030.
38) संचालक, िनमर्ळ रानवारा, ारा-वंिचत िवकास,405/9, नारायण पेठ,मोदी गणपती मागे, पुणे - 411 030.
39) संपादक,अक्षर वा य, णव, रूक्मेनगर,थोडगा रोड, अहमदपूर,ता.अहमदपूर, िज.लातूर - 413 515.
40) संपादक, िशक्षण पितर्का, नूतन बाल िशक्षण संघ, िवकासवाडी, कोसबाड हील, ता. डहाणू, िज. पालघर - 401 703.
41) संपादक, मुलांचे मािसक, 168, हनुमान नगर, नागपूर - 440024.
42) संपादक,िशवमुदर्ांकन, अ/2, मानसनगरी, छतर्पती िशवाजी चौक, तळे गाव (पूव)र् , ता. मावळ, िज. पुणे - 410 507.
43) संपादक, िवमशर्, भारतीय िवचार साधना, 1214/1215, सदािशव पेठ, पेरुगेट भावे हाय कूल पिरसर, िलमयेवाडी, पुणे - 411 030.
44) संपादक, िवजयन्त, 855, धनगर ग ली, राम मंिदर मागे, खणभाग, सांगली - 416 416.
45) संपादक, वयम, न्यू वंदना सी.एच.एस. 3 रा मजला, लाल बहादूर शा तर्ी मागर्, वंदना िसनेमा जवळ, ठाणे - 400 602.

46) संपादक, युगवाणी, िवदभर् सािहत्य संघ, चौथा माळा, सां कृ ितक संकुल, झाशी राणी चौक, सीताबडीर्, नागपूर - 440 012.
47) संपादक, सक्षम समीक्षा, श दाली काशन, बी-5/206, दुसरा मजला, राहु लिनसगर्, अतुलनगर, वारजे-माळवाडी, पुणे - 411 058.
48) संचालक, िववेक िवचार, िववेकानंद कदर्, 165, रे वे लाईन्स, सोलापूर 413 001.
49) संपादक, ितफण, िशवार, ीराम कॉलनी, िहवरखेडा रोड, कन्नड, ता. कन्नड, िज. औरं गाबाद - 431 103.
50) संपादक, रं गवाचा, वसंतराव आचरे कर सां कृ ितक ित ठान, कणकवली, 484 वाडर् न. 2, सं थेचे िविवध कलासंकुल, गणपती मंिदरामागे, िबजलीनगर, कणकवली - 416602.
51) संपादक, महारा टर् मराठी माध्यिमक िशक्षक संघ, ारा - 120, ब, यादोगोपाळ पेठ, ढो या गणपती मंिदरा - जवळ, सातारा शहर, ता.िज. सातारा - 415 002.
52) संपादक, नवे - गांव आंदोलन, नवे - गांव आंदोलन कायर्, शांितिनकेतन लोकिव ापीठ, माधवनगर रोड, सांगली - 416 416
53) संपादक, जीवन गौरव, लॉट नं. 27, आनंद नगर, ग ली नं. 6 गारखेडा पिरसर, आ पाली बु िवहाराजवळ, औरं गाबाद - 431009
54) संपादक, हाकारा, 201, आकांक्षा रे िसडे न्सी, बी िंवग, िशवाजी पुतळयाजवळ, औंध गाव, पुणे - 411007
55) संपादक, भवताल, 403,21, हाम नी इमारत, ग ली 4 ब, डी.बी. दे वधर पथ, स ह नं. 759/21+22, डे क्कन िजमखाना, पुणे - 411004
56) संपादक, एकता, एकता मािसक फ डे शन, 1360, शुकर्वार पेठ, बाजीराव रोड, पुणे 411002

ब) लाभाची रक्कम - रूपये 21 लक्ष
क) िनवड पातर्तेचे िनकष - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंमं - 1013/ .कर्. 166/2013/भाषा - 3, िदनांक 15 जानेवारी, 2014 या शासन
िनणर्यानुसार महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळामाफर्त िनयतकािलकांच्या काशनसाठी अनुदान िदले जाते.
3) नवलेखकांची चचार्सतर्े/कायर् शाळा अनुदान
अ) लाभाथीर्ंची नावे - दरवषीर् नवनवीन सं थामध्ये कायर्शाळे चे आयोजन केले जाते.
ब) लाभाची रक्कम - रूपये 50.00 लक्ष ( 10 कायर्शाळासाठी

त्येकी 50 हजार रूपये या माणे)

क) िनवड पातर्तेचे िनकष - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक नलेका - 2019/ .कर्.57/भाषा - 3, िदनांक 05 ऑग ट, 2019 व मराठी भाषा िवभाग शासन
शुध्दीपतर् कर्मांक नलेका - 2019/ .कर्.57/भाषा - 3, िदनांक 09 ऑग ट, 2019 या शासन िनणर्यानुसार महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळामाफर्त
नवले खकांची चचार्सतर्े/कायर्शाळा यासाठी अनुदान िदले जाते.
4) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान अ) लाभाथीर्ंची नावे - अध्यक्ष,अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ, ारा मराठवाडा सािहत्य पिरषद, सिन्मतर् कॉलनी, औरं गाबाद - 431 001.
ब) लाभाची रक्कम - रूपये 50.00 लक्ष
क) िनवड पातर्तेचे िनकष - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंअ - 2018/ .कर्.122/2018/भाषा - 3, िद. 23 ऑग ट, 2018 या शासन िनणर्यानुसार
अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ आयोिजत अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी अनुदान िदले जाते.

5) अन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान योजना अ) लाभाथीर्ंची नावे - दरवषीर् मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1012/ .कर्. 126/2012/भाषा - 3, िदनांक 17 एि ल, 2015, मराठी भाषा
िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 16 जानेवारी, 2016 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 26 जून, 2019 या शासन िनणर्यानुसार सािहत्य सं थाकडू न अन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान योजनेसाठी अजर्
मागिवण्यात येवन
ू त्यातील िनकषानुसार सं थाना अनुदान िदले जाते.
ब) लाभाची रक्कम - रूपये 60 लक्ष
क) िनवड पातर्तेचे िनकष - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1012/ .कर्. 126/2012/भाषा - 3, िदनांक 17 एि ल, 2015 व मराठी भाषा
िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो - 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 16 जानेवारी, 2016 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रासांधो 1015/ .कर्. 111/2015/भाषा - 3, िदनांक 26 जून, 2019 या शासन िनणर्यानुसार अन्य मराठी सािहत्य संमेलनाला अनुदान िदले जाते.
कलम (4)(1)(ख)(तेरा) या यक्तींना सवलती, परवाने िंकवा ािधकारपतर्े याबाबतची मािहती.
िनरं क
कलम (4)(1)(ख)(चौदा) इलेक्टर्ॅािनक वरूपात त्यास उपल ध असले या िंकवा त्याच्याकडे असले या मािहती संबधातील तपशील
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 च्या 4(1) (ख) अन्वये त्येक सावर्जिनक ािधकरणाने िस
सदर मािहती मंडळाच्या संकेत थळावर िस

करावयाची मािहती मंडळाच्या तरावर उपल ध आहे . तसेच

करण्यात आली आहे . मंडळाची गर्ंथसंपदा ई - बुक वरूपात मंडळाच्या https://sahitya.marathi.gov.in या

संकेत थळावर सवर् जनतेसाठी िन:शु क वरूपात उपल ध आहे .
कलम (4)(1)(ख)(पंधरा) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळाच्या कामकाजाची तसेच गर्ंथालयाची मािहती.
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मंडळाच्या कायार्लयीन कामकाजाची मािहती कायार्लयीन वेळेत (सकाळी 09:45 ते 06: 15) नागिरकांना उपल ध होउ शकते.
मंडळाची गर्ंथसंपदा ई - बुक वरूपात मंडळाच्या https://sahitya.marathi.gov.in या संकेत थळावर सवर् जनतेसाठी िन:शु क वरूपात उपल ध आहे .

कलम (4)(1)(ख)(सोळा) महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती मं डळातील अिपलीय अिधकारी /जन मािहती अिधकारी यांची िव तृत मािहती कािशत
करणे
अिपलीय अिधकाऱ्याचे नाव

कायार्लयाचे नाव व प ा

दुरध्वनी कर्मांक

ई - मे ल

सिचव,
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती
मंडळ,मुंबई
जन मािहती अिधकाऱ्याचे नाव

महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती
मंडळ,
रवींदर् नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला,
सयानी रोड, भादे वी, मुंबई - 400025

24325929 (022)

secretary.sblc-mh@gov.in

24325931 (022)

secretary.sblc-mh@gov.in

अधीक्षक तथा जन मािहती अिधकारी,
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृ ती
मंडळ,मुंबई
कलम (4)(1)(ख)(सतरा) िविहत करण्यात ये ईल अशी इतर मािहती िस

करील आिण त्यानंतर दरवषीर् ती काशने अ यावत करील - मं डळाच्या

https://sahitya.marathi.gov.in या संकेत थळावरील मािहती िनयतकालावधीत अ यावत करण्यात येईल.
अिधक मािहतीसाठी मराठी भाषा िवभागाच्या https://marathi.gov.in/Site/Home/Index.aspx या संकेत थळाला भे ट

ावी.

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अंतगर्त अजर्दाराने शु क भरण्याची प त
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अंतगर्त अजर्दाराने अजर् करतांना तसेच जादा शु काचे दान करतांना दशर्नी धनाकषर्, बक
ँ े चा धनादे श तसेच
मिनऑडर् र इ. नावे (In Favour of ) - ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER, MAHARASHTRA STATE BOARD FOR LITERATURE AND
CULTURE , MUMBAI करण्यात यावी.

