
 महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई
नागिरकांची सनद 

 तावना -  

                 मराठी  सािहत्य, सं कृती व कला या क्षतर्ांमध्ये महारा टर्ास लाभलेला थोर वारसा जतन व  संवधर्न करण्यासाठी आिण िविवध िवषयांवरील मलूभतू 
संशोधन व काशन यांना उ ेजन देण्याच्या हेतनूे महारा टर् शासनाने 19 नो हबर, 1960 मध्ये महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाची थापना केली.  अशा 
तऱ्हेच्या मंडळाची मळू संक पना महारा टर्ाचे पिहले मख्यमंतर्ी व. यशवंतरावजी च हाण यांची होती.  संपणूर् भारतात राज्य पातळीवर थापन करण्यात आलेले सािहत्य - 
सं कृतीिवषयक कायर् करणारे  हे पिहलेच मंडळ होय.   
                   मंडळाचे पिहले अध्यक्ष तकर् तीथर् ल मणशा तर्ी जोशी होते. 

                  महारा टर्  राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाचे मख्य उि ट ‘पु तक काशन’ हे आहे. या मख्य उि टानसुारच सदर योजनेअंतगर्त सािहत्य, सं कृती, 
कला, इितहास यासारख्या िवषयांवर वैचािरक, सामािजक, समीक्षात्मक, चिरतर्ात्मक, वाड्मयीन संशोधन या िवषयांवरील वैिवध्यपणूर्, महत्वपणूर्, नािवन्यपणूर् व दिर्मळ 
वरूपाचे गर्थ मंडळाकडून कािशत केले जातात . खाजगी काशकांकडून जे गंभीर , वैचािरक , उच्च दजार्चे बौि क , वा यीन संशोधनात्मक गर्थ कािशत केले जात 
नाही असे अत्यंत महत्त्वाचे गंभीर वा यीन संशोधनात्मक गर्थ मंडळाकडून कािशत केले जातात . 
 



2. कायार्लयाची संरचना (तक्ता वरुपात)
                               महारा टर्  राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ संरचना 
                                                 सिचव गट - अ 
                                                                  
                                                                              अधीक्षक - 1 पद 
                                                  
                                                                                 पाठक - 1 पद 
                                                     
                                                                     सहायक लेखा अिधकारी - 1 पद 
                                             
                                                                         उच्च ेणी लघलुेखक - 1 पद 
 
                                                                           िन न ेणी लघलुेखक  - 1 पद 
                                                         
                                                                              विर ठ िलिपक - 4 पदे 
 
                                                                            गर्थालयीन सहायक - 1 पद 
 
                                                                          िलिपक - टंकलेखक - 7 पदे 
 
                                                                            वाहन चालक - 1 पद 
                                              
                                                                                 िशपाई - 2 पदे 
 



3. पिरिश ट-1(अिधका-यांची यादी व संपकर्  दरूध्वनी)

अध्यक्ष, 
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळ,मुंबई 

022 - 24325930 ई-मेल :    secretary.sblc-mh@gov.in 
                
 

सिचव , 
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळ,मुंबई 

022 - 24325929 ई-मेल :    secretary.sblc-mh@gov.in 
 

कायार्लय, 
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळ,मुंबई 

022 - 24325931 ई-मेल :    secretary.sblc-mh@gov.in 
 

 

4. पिरिश ट-2 
(कायर्पतूीर्चे वेळापतर्क) 

कायार्सन 
कर्मांक 

िवषय आव यक कागदपतर्ांची  
पतूर्ता के यानंतर िकती 
 कालावधीत सेवा परुिवली 
 जाते. 

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी/कमर्चारी 
(दालन कर्मांक व 
दरूध्वनी कर्मांक) 

सेवा िविहत कालावधीत परुिवली न 
गे यास ज्यांच्याकडे तकर्ार करता 
येईल तो अिधकारी व त्यांचा 
दरूध्वनी कर्मांक 

मंडळाची 
आ थापना 
शाखा 
 

मंडळाच्या आ थापनािवषयक 
बाबींची पतूर्ता करणे  आिण 
कमर्चाऱ्यांच्या सेवािवषयक बाबी 
पाहणे, मंडळाच्या कायार्लयात 
सवर्साधारण देखरेख ठेवणे, 
िश त राखणे, किन ठ 
कमर्चाऱ्यांना मागर्दशर्न 
करणे,शासनाशी व इतर 

महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे 
बद याचे िविनयमन व शासकीय 
कतर् य पार पाडण्यास होणाऱ्या 
िवलंबास ितबंध अिधिनयम 
2005 मधील करण कर्. 3च्या 
कलम 10(1) मधील तरतदुीस 
अनसुरून तात्काळ न ती 

अधीक्षक हे पद  
स :ि थतीत  िरक्त आहे. 
या पदाचे काम  
ी. .ना.मोरे पाहतात. 

महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मंडळ, रवींदर् 
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा 
मजला, सयानी रोड, 

मा. सिचव, महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मडळ, 
रवींदर् नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला, 
सयानी रोड, भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक - (022) 24325929 
 



कायार्लयाशी पतर् यवहार करणे, 
िवधानसभा/िवधान पिरषद 
नांच्या संदभार्त व भारत 

सरकारशी मा. सिचवांच्या 
सचुनेनसुार कायर्वाही करणे, 
सिचवांच्या गैरहजेरीत इतर 
शासकीय कायार्लयातील 
अिधकारी व जनतेशी 
कायार्लयीन यवहार, तसेच 
दरूध्वनी  करणे वगैरे, सिचवांच्या 
सचुनेनसुार वािर्षक अंदाजपतर्क, 
सधुािरत अंदाजपतर्क, पंचवािर्षक 
योजना यांसंबधीचे आराखडा 
तयार करणे, गोपनीय अिभलेख 
सांभाळणे, कमर्चाऱ्यांची रजा, 
अगर्ीमे बघणे, लेखा पिरक्षण व 
लेखािवषयक कामे, लोकलेखा 
सिमतीशी संवाद इत्यादी. 
कायार्लयाने वेळोवेळी 
सोपिवलेली इतर कामे िनयिमत 
पार पाडणे. 

शक्यतो त्याच िदवशी िंकवा 
दसुऱ्या िदवशी आिण तातडीच्या 
वरूपाची न ती शक्यतो  4 
िदवसात िनकाली काढण्यात 
येईल. अन्य  िवभागाशी संबिधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच्या आत  व दसुऱ्या 
िवभागाची बाब अंतभूर्त 
असले या व त्या िवभागांचे 
अिभ ाय आव यक असले या 
न तीवर  3 मिहन्यांच्या आत 
िनणर्य घेवनू योग्य कायर्वाही 
करण्यात येईल. 

भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक. 
(022)24325931  
ई मेल आयडी -  
secretary.sblc-
mh@gov.in 
 

मंडळाची पु तक 
काशन शाखा 
व लिलत/ 
लिलते र 
पु तकांना 
अनदुान शाखा 
 

     मंडळाच्या व सिमत्यांच्या 
बैठकींची सवर् कामे, बैठकींची 
िवषयसचूी व वृ ांत तयार करणे, 
मंडळाच्या व सिमतींच्या बैठकीत 
घेतले या िनणर्यावर िवशेषत: 
वा यीन िनणर्यावर कायर्वाही 
करणे, मंडळाकडे आले या 
ह तिलिखतांवर त्यांचे लेखक, 

महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे 
बद याचे िविनयमन व शासकीय 
कतर् य पार पाडण्यास होणाऱ्या 
िवलंबास ितबंध अिधिनयम 
2005 मधील करण कर्. 3च्या 
कलम 10(1) मधील तरतदुीस 
अनसुरून तात्काळ न ती 

या पदाचे काम  
ी. रा.म.ु रोकडे, पाठक 

पाहतात. महारा टर् राज्य 
सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळ, रवींदर् नाटय मंिदर 
इमारत, 2 रा मजला, सयानी 
रोड, भादेवी, मुंबई - 
400025 

मा. सिचव, महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मडळ, 
रवींदर् नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला, 
सयानी रोड, भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक - (022) 24325929 
 



काशक व मदर्णालय यांच्याशी 
कायर्कर्मानसुार व मंडळाने 
घेतले या िनणर्यानसुार 
पतर् यवहार करणे, मंडळाने 
काशनाथर्/अनदुानाथर् 
वीकारले या ह तिलिखतांची 
पणूर् मािहती सरुिक्षत ठेवणे व 
त्यावर मंडळाच्या िनणर्यानसुार 
कायर्वाही करणे , ह तिलिखत 
मदर्णालयास सोपिवण्यापवूीर् 
त्याची त्यक्ष तपासणी करून ती 
यवि थत व पिरपणूर् आहेत का 
याची खातर्ी करणे, पु तक 
मदर्णाथर्  काशकाकडे 
सोपिवणे, पु तके कािशत 
होईपयत काशकांशी/ 
मदर्णालयांशी  आिण लेखकांशी 
पतर् यवहार करणे, िविवध 
मदर्णालयांकडे / काशकांकडे 
सोपिवले या पु तकांच्या 
कामाच्या सततच्या गतीवर व 
ती पु तके लवकर कािशत 
होण्यावर लक्ष ठेवणे, मिुदर्त 
झालेली पु तके कािशत करून 
ती मंडळाच्या सद यांना िवतिरत 
करणे,तसेच मंडळाच्या वतीने 
वीकारले या पु तकासंबंधी  
िविवध लेखक, संपादकांकडून 
करारपतर् करून घेणे त्याच माणे 

शक्यतो त्याच िदवशी िंकवा 
दसुऱ्या िदवशी आिण तातडीच्या 
वरूपाची न ती शक्यतो  4 
िदवसात िनकाली काढण्यात 
येईल. अन्य  िवभागाशी संबिधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच्या आत  व दसुऱ्या 
िवभागाची बाब अंतभूर्त 
असले या व त्या िवभागांचे 
अिभ ाय आव यक असले या 
न तीवर  3 मिहन्यांच्या आत 
िनणर्य घेवनू योग्य कायर्वाही 
करण्यात येईल. 

दरूध्वनी कर्मांक. 
(022)24325931  
ई मेल आयडी -  
secretary.sblc-
mh@gov.in 
 



काशकांकडे काशनासाठी 
सोपिवले या  पु तकासंबधी 
काशकांशी पतर् यवहार करणे, 
दशर्ने, जािहराती या ारे 
मंडळाच्या काशनांची  व 
मंडळाच्या वा यीन कायार्ची 
िसध्दी करणे, व. यशवंतराव 
च हाण राज्य वा य परु कार 
योजना, अन्य मराठी सािहत्य 
संमेलनास अनदुान योजना व 
मंडळाच्यावतीने हाती घेण्यात 
येणारे िविवध वा यीन 
बहृद क पासंदभार्तील 
कामकाज पार पाडणे व 
कायार्लयाने वेळेावेळी 
सोपिवलेली इतर कामे पार 
पाडणे.  

नवलेखक 
अनदुान शाखा/ 
नवलेखक 
कायर्शाळा 
शाखा/ 
िनयतकािलक 
अनदुान शाखा 
 

     नवलेखक अनदुान योजनेची 
दरवषीर् जािहरात िस ीस देणे, 
जािहरातीनसुार आलेली 
ह तिलिखते वा य कारानसुार 
न द घेणे, रिज टर ठेवणे, 
नवलेखक अनदुान सिमतीच्या 
बैठकीत िवचाराथर् ठेवणे, 
बैठकीसंबधी  िवषयसचूी, वृ ांत 
तयार करणे, बैठकीत झाले या 
िनणर्यानसुार िनवड झालेली 
ह तिलिखते तज्ज्ञांकडे 
अिभ ायाथर् सोपिवणे तदनंतर 

महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे 
बद याचे िविनयमन व शासकीय 
कतर् य पार पाडण्यास होणाऱ्या 
िवलंबास ितबंध अिधिनयम 
2005 मधील करण कर्. 3च्या 
कलम 10(1) मधील तरतुदीस 
अनसुरून तात्काळ न ती 
शक्यतो त्याच िदवशी िंकवा 
दसुऱ्या िदवशी आिण तातडीच्या 
वरूपाची न ती शक्यतो  4 
िदवसात िनकाली काढण्यात 
येईल. अन्य  िवभागाशी संबिधत 

विर ठ िलिपक हे पद िरक्त 
अस यामळुे या पदाचे काम 
ी. . ना.मोरे, . अधीक्षक 

यांच्या पयर्वेक्षणाखाली 
कायार्लयातील िलिपक - 
टंकलेखकाकडून कामकाज 
पार पाडले जाते. 
महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मंडळ, रवींदर् 
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा 
मजला, सयानी रोड, 
भादेवी, मुंबई - 400025 

मा. सिचव, महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मडळ, 
रवींदर् नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला, 
सयानी रोड, भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक  - (022) 24325929 
 



ह तिलखीते काशनाथर् 
काशकांकडे 
सोपिवणे,लेखकाशी, तज्ज्ञांशी 
काशकांशी पतर् यवहार करणे, 
नवलेखकांना मागर्दशर्न हावे 
हणनू वा य कारानसुार 
कायर्शाळांचे आयोजन करणे,  
     मंडळातफ अनदुान िमळत 
असले या िनयतकािलकांना 
िनयिमत अनदुान वाटप करणे, 
िनयतकािलक सं थांशी 
पतर् यवहार करणे, िनयतकािलक 
बैठकीत िनयतकािलकांची 
िवषयसचूी ठेवणे, त्यावर झालेले 
िनणर्य संबधीतांना कळिवणे, 
वृ ांत िलिहणे वगैरे तसेच 
कायार्लयाने सोपिवलेली इतर 
कामे. 

नसले या न तीवर 45 
िदवसांच्या आत  व दसुऱ्या 
िवभागाची बाब अंतभूर्त 
असले या व त्या िवभागांचे 
अिभ ाय आव यक असले या 
न तीवर  3 मिहन्यांच्या आत 
िनणर्य घेवनू योग्य कायर्वाही 
करण्यात येईल. 

दरूध्वनी कर्मांक -  
(022)24325931  
ई मेल आयडी -  
secretary.sblc-
mh@gov.in 
 

मंडळाची 
लेखाशाखा 
 

     मंडळाच्या कायार्लयातील 
मािसक वेतन देयके, अध्यक्षांचे 
मानधन व आितथ्य भ ा, 
मंडळाचे अध्यक्ष व सद यांचे 
वास व बैठक भ ा देयके, 
आकि मक खचार्ची देयके, 
थायी अगर्ीम न दवही, रोखीचे 
पु तक (Cash Book) 
आकि मक व इतर खचार्ची 
वगीर्कृत न दवही तसेच उत्सव 
अगर्ीम, आगाऊ वास भ ा, 

महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे 
बद याचे िविनयमन व शासकीय 
कतर् य पार पाडण्यास होणाऱ्या 
िवलंबास ितबंध अिधिनयम 
2005 मधील करण कर्. 3च्या 
कलम 10(1) मधील तरतुदीस 
अनसुरून तात्काळ न ती 
शक्यतो त्याच िदवशी िंकवा 
दसुऱ्या िदवशी आिण तातडीच्या 
वरूपाची न ती शक्यतो  4 
िदवसात िनकाली काढण्यात 

ीमती रािधका रांबाडे, 
सहायक लेखा अिधकारी, व 
वाती स.ु केसरकर, विर ठ 
िलिपक ा देयके तयार 
करतात. 
महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मंडळ, रवींदर् 
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा 
मजला, सयानी रोड, 
भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक. 

मा. सिचव, महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मडळ, 
रवींदर् नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला, 
सयानी रोड, भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक -  (022) 24325929 
 



वेतन व भ े इत्यादी तसेच वगर् 3 
व 4 कमर्चाऱ्यांची भिव य 
िनवार्ह िनधी, अगर्ीम न दवही 
इत्यादी तपासणी. वािर्षक 
अंदाजपतर्क, सधुािरत 
अंदाजपतर्क, वािर्षक िवकास 
कायर्कर्म आदीसंबंधीची मािहती 
तयार करणे, लेखा आक्षपांना 
उ र देणे, खचर् मेळ, िविनयोजन 
लेख्यासंबधी मािहती घेणे, 
महालेखापाल कायार्लयाकडून 
होणाऱ्या वािर्षक लेखापिरक्षण 
पथकास मािहती व कागदपतर् 
परुिवणे, रोखीचे यवहार पाहणे, 
एन.ई.एफ. टी करणे /धनादेश 
पाठिवणे तसेच कॅशबकु, थायी 
अगर्ीम न दवही, आकि मक खचर् 
न दवही,  वगर् - 4 च्या 
कमर्चाऱ्यांच्या भिव य िनवार्ह 
िनधीची न दवही, देयक  न दवही 
अ ायावत ठेवणे, 
लेखाशाखेतील कागदपतर् सरुिक्षत 
ठेवणे, तसेच िकरकोळ 
पतर् यवहार करणे. कायार्लयीन 
सवर् कारची देयके 
(आकि मक, वासभ ा व इतर) 
तयार करून अिधदान व लेखा 
कायार्लयास सादर करणे, 
पदाच्या अनषुंगाने येणारी व 

येईल. अन्य  िवभागाशी संबिधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच्या आत  व दसुऱ्या 
िवभागाची बाब अंतभूर्त 
असले या व त्या िवभागांचे 
अिभ ाय आव यक असले या 
न तीवर  3 मिहन्यांच्या आत 
िनणर्य घेवनू योग्य कायर्वाही 
करण्यात येईल. 

(022)24325931  
ई मेल आयडी -  
secretary.sblc-
mh@gov.in 
 



कायार्लयाने सोपिवलेली इतर 
कामे. 

गर्थालय शाखा 
 

      मंडळाच्या कायार्लयातील 
गर्थाची देखभाल करणे व गर्थाची 
न दवहीत न द ठेवणे, 
कायार्लयातील शोकेसमध्ये 
न याने कािशत होणारी 
मंडळाची व मंडळाच्या 
अनदुानाने कािशत झालेली सवर् 
पु तके लावणे, जनतेच्या 
मागणीनसुार मंडळाच्या 
काशनाची सचूी पाठिवणे. 
मंडळाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या 
बैठकीस व उपसिमतीच्या 
बैठकीस उपि थत सद यांना 
कािशत पु तकांचे वाटप करणे 
व देवघेव न दवहीत न द ठेवणे. 
गर्थालयाशी संबंिधत वेळोवेळी 
नेमनू िदलेली इतर कामे 
 

महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे 
बद याचे िविनयमन व शासकीय 
कतर् य पार पाडण्यास होणाऱ्या 
िवलंबास ितबंध अिधिनयम 
2005 मधील करण कर्. 3च्या 
कलम 10(1) मधील तरतुदीस 
अनसुरून तात्काळ न ती 
शक्यतो त्याच िदवशी िंकवा 
दसुऱ्या िदवशी आिण तातडीच्या 
वरूपाची न ती शक्यतो  4 
िदवसात िनकाली काढण्यात 
येईल. अन्य  िवभागाशी संबिधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच्या आत  व दसुऱ्या 
िवभागाची बाब अंतभूर्त 
असले या व त्या िवभागांचे 
अिभ ाय आव यक असले या 
न तीवर  3 मिहन्यांच्या आत 
िनणर्य घेवनू योग्य कायर्वाही 
करण्यात येईल. 

ी. . ना. मोरे, गर्थालयीन 
सहायक, 
महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मंडळ, रवींदर् 
नाटय मंिदर इमारत, 2 रा 
मजला, सयानी रोड, 
भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक. 
(022)24325931  
 
 
ई मेल आयडी -  
secretary.sblc-
mh@gov.in 
 

मा. सिचव, महारा टर् राज्य सािहत्य 
आिण सं कृती मडळ, 
रवींदर् नाटय मंिदर इमारत, 2 रा मजला, 
सयानी रोड, भादेवी, मुंबई - 400025 
दरूध्वनी कर्मांक. (022) 24325929 
 

 

5. पिरिश ट-3  
(अिधिनयम व िनयमांची यादी) 
          महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाची िनिर्मती शा.िन.सा. .िव.कर्.बीएलसी - 1960 - के, िदनांक 19 नो हबर, 1960 या शासन िनणर्यान्वये झालेली 
आहे. मराठी भाषा िवभागाकडून वेगवेगळया िवषयाबाबत ा त  होणारे शासन िनणर्य, पिरपतर्क, अध्यादेश, यानसुार तसेच वेळोवेळी महारा टर् राज्य सािहत्य आिण 
सं कृती मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येणाऱ्या वा यीन िनणर्यानसुार िविवध वा यीन धोरणात्मक िनणर्यांची अमंलबजावणी केली जाते. मंडळाशी संबिधत िविवध 



शासन िनणर्य शासनाच्या, मंडळाच्या तसेच मराठी भाषा िवभागाच्या संकेत थळावर उपल ध करून देण्यात आले आहेत.
1) लिलत/लिलते र वा यासाठी 

अनदुान 
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्. सासंमं 2013/ .कर्.180/2013 भाषा - 3, िद. 1 ऑक्टोबर, 2014  

2) नवलेखकांना ोत्साहन अनदुान मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक - सासंमं 1013/ .कर्.165/2013/भाषा - 3,िदनांक 7 िडसबर, 2013  
3) नवलेखकांची चचार्सतर्/कायर्शाळा मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक नलेका - 2019/ .कर्. 57/भाषा - 3, िदनांक 05 ऑग ट, 2019 व मराठी 

भाषा िवभाग शासन शध्दीपतर् कर्मांक :  नलेका - 2019/ .कर्. 57/भाषा - 3, िदनांक 09ऑग ट, 2019   
4) सात सािहत्य सं थांना अनदुान - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य सापअ - 1015/ .कर्. 147/2015/भाषा - 3, िदनांक 08 नो हबर, 2017  
5) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य 

संमेलन अनदुान -  
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंअ - 2018/ .कर्.122/2018/भाषा - 3, िद. 23 ऑग ट, 2018 

6) वा .मयीन िनयतकािलकांना अनदुान 
योजना- 

मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक सासंमं - 1013/ .कर्. 166/2013/भाषा - 3,िदनांक 15 जानेवारी, 
2014  

7) अन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनदुान 
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 जनू, 2019 

8) पु तक काशन योजना मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक : सासंमं 1014/ .कर्.300/2014/भाषा, िदनांक 15/12/2014 
9) व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य 

परु कार योजना 
मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रावाप ु- 1012/ .कर्.104/2012/भाषा-3, 
 िद.10 स टबर, 2012, मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक परुस - 1012/ .कर्.111/2012/भाषा - 3, 
िद. 03 माचर्, 2014 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रावाप ु- 1014/ .कर्.120/2014/भाषा - 3, 
िद. 02 फे वुारी, 2016 

10) िंवदा करंदीकर जीवन गौरव परु कार मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. िंवदाप ु- 1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3, िद. 12 फे वुारी, 2015 व  
मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. िंवदाप ु- 1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 जलुै, 2018, मराठी भाषा 
िवभाग  शासन िनणर्य कर्. परुस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी भाषा िवभाग  शासन 
िनणर्य कर्. परुस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 10 नो हबर, 2020 

11) ी. प.ु भागवत परु कार मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक ीपभुा- 1014 / .कर्.113/2014/भाषा - 3, िद. 12 फे वुारी, 2015 , 
मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. परुस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी भाषा 
िवभाग  शासन िनणर्य कर्. परुस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 10 नो हबर, 2020 
 

 



6. पिरिश ट-4 कायार्लयांतगतर्महत्त्वाच्या सिमत्या/ मंडळे व परु कारांची यादी तसेच िविवध योजना/ क पांची /उपकर्मांची मािहती -
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाची व सिमत्यांची रचना खालील माणे आहे. 
सिमतीचे नांव अध्यक्ष अशासकीय सद य 
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ डॉ. सदानंद मोरे 29 अशासकीय सद य 
वा य क प सिमती डॉ. सदानंद मोरे 05 अशासकीय सद य 
िनयतकािलक अनदुान सिमती डॉ. सदानंद मोरे 07 अशासकीय सद य 
नवलेखक अनदुान सिमती डॉ. सदानंद मोरे 07 अशासकीय सद य 

 परु कारांची यादी - 
1) व.यशवंतराव च हाण राज्य वा य परु कार योजना - मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रावाप ु - 1012/ .कर्.104/2012/भाषा-3, िद.10 स टबर, 
2012, मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक परुस - 1012/ .कर्.111/2012/भाषा - 3,िद. 03 माचर्, 2014 व मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक रावाप ु - 
1014/ .कर्.120/2014/भाषा - 3, िद. 02 फे वुारी, 2016 अन्वये महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाकडून व.यशवंतराव च हाण राज्य वा य परु कार 
योजना राबिवली जात असनू  या योजनेअंतगर्त अ) ौढ िवभागात 22 सािहत्य परु कारासाठी त्येकी 1 लक्ष रकमचे एकुण 22 परु कार िदले जातात. ब)बालवा य 
परु कार या िवभागात 6 सािहत्य कारासाठी त्येकी 50 हजार रकमेचे 6 परु कार िदले जातात. क) थम काशन िवभागात 6 सािहत्य कारासाठी त्येकी 50 हजार 
रकमेचे 6 परु कार    ड) सरफोजी भोसले बहृन्महारा टर्  परु कार या िवभागात  रू. 1 लक्ष रकमेचा एक परु कार असे रू. 29 लक्ष  रकमेचे एकूण प तीस परु कार 
दान केले जातात. 
व. यशवंतराव च हाण राज्य वा य परु कार योजनेची कायर्प ती -- 

1) या योजनेअंतगर्त दरवषीर् िद. 1 जानेवारी, ते 31 िडसबर, या कालावधीत िस  झाले या पु तकांना ( थम आवृ ी) िनवडी अंती परु कार देण्यासाठी मंडळाकडून 
िडसबर मिहन्याच्या शेवटच्या आठवडयात वृ पतर्ातनू िस ी देवून िदनांक 01 जानेवारी ते 31 जानेवारी  या कालावधीत वेिशका मागिव या जातात. 
2) मंडळाच्या  https;//sahitya.marathi.gov.in या संकेत थळावरही वरील कालावधीत पधसाठी मािहती व वेिशका उपल ध करून देण्यात येते. 
3) वरील कालावधीत मंडळाकडे ा त झाले या वेिशका व पु तकांची छाननी केली जाते व तद्नंतर शासनाकडून गठीत करण्यात आले या परीक्षण सिमतीतील 
संबिधत परीक्षकांकडे त्या त्या वा य कारातील पु तके परीक्षणाथर् व िनवडीसाठी पाठिवली जातात. 
4) परीक्षकांकडून िनवडले या पु तकांना दरवषीर् िद. 27 फे वुारी रोजी मराठी भाषा गौरव िदन कायर्मकर्मात शासनाकडून परु कार दान केले जातात. 
2) िंवदा करंदीकर जीवन गौरव परु कार - राज्य शासनाच्यावतीने सािहत्य क्षतर्ात उ लेखनीय कामिगरी करणाऱ्या नामवंत ज्ये ठ सािहित्याकास ज्ञानपीठ परु कार 
ा त सािहित्यक कै. िंवदा करंदीकर  यांच्या नावे जीवन गौरव परु कार मंडळाच्यावतीने सन 2012 - 13 या वषार्पासनू दान करण्यात येत आहे. या परु काराचे 
वरूप   रू. 5,00,000/- (अक्षरी  रूपये पाच लक्ष फक्त ) रोख, मानिचन्ह व मानपतर् असे आहे. 



िंवदा करंदीकर जीवन गौरव परु काराची कायर्प ती -- 
1) दरवषीर् या परु कारासाठी अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ व ितच्या 4 घटकसं था तसेच कोकण मराठी सािहत्य पिरषद, रत्नािगरी व दिक्षण महारा टर् 
सािहत्य सभा, को हापरू तसेच मराठी भाषा िवभागाच्या अिधन त तीन कायार्लयाकडून मराठी सािहत्य क्षतर्ात उ लेखनीय  कायर् केले या  ज्ये ठ  सािहित्यकांच्या नावांच्या 
िशफारशी मागिवण्यात येतात. 
2) सदर िशफारशी शासनाकडून गठीत करण्यात आले या िनवड सिमतीसमोर ठेव या जातात. 
3) मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. िंवदाप ु - 1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 फे वुारी, 2015 व  मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. िंवदाप ु - 
1014/ .कर्.112/2014/भाषा - 3 िद. 12 जलुै, 2018 ,  मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. परुस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी 
भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. परुस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 10 नो हबर, 2020 या शासन िनणर्यान्वये िनि चत करण्यात आले या िनकषांनसुार ा त 
िशफारशीतनू िनवड सिमतीकडून एका ज्ये ठ सािहित्यकाची िनवड परु कारासाठी िनवड केली जाते. 
4) िनवड सिमतीकडून िंवदा करंदीकर जीवन गौरव परु कारासाठी िनवड झाले या ज्ये ठ सािहित्यकास दरवषीर्   िद. 27 फे वुारी रोजी आयोिजत मराठी भाषा गौरविदन 
कायर्कर्मात सदर परु कार शासनाकडून दान केला जातो. 
3)  ी.प.ुभागवत परु कार - मंडळाच्यावतीने सन 2012 - 13 या वषार्पासनू ी.प.ुभागवत परु कार देण्यात येत आहे. सािहत्य िनिर्मती क्षतर्ात लक्षणीय व उत्कृ ट 
कायर् करणाऱ्या काशन सं थेस मराठी काशन यवसायात मोलाचे कायर् करणारे ी.प.ुभागवत यांच्या नावे दरवषीर् परु कार देण्यात येतो. या परु काराचे वरूप  
रू. 3,00,000/- (अक्षरी रूपये तीन लक्ष फक्त) रोख, मानिचन्ह  व मानपतर् असे आहे. 
ी. प.ु भागवत परु काराची कायर्प ती -- 

1) दरवषीर् या परु कारासाठी अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ व ितच्या 4 घटक सं था तसेच कोकण मराठी सािहत्य पिरषद, रत्नािगरी व दिक्षण महारा टर् 
सािहत्य सभा, को हापरू तसेच मराठी भाषा िवभागाच्या अिधन त तीन कायार्लयाकडून सािहत्य िनिर्मती क्षतर्ात मोलाचे कायर् करणाऱ्या काशन सं थांच्या नावाच्या 
िशफारशी मागिवण्यात येतात. 
2) सदर िशफारशी शासनाकडून गठीत करण्यात आले या िनवड सिमतीसमोर ठेव या जातात. 
3) मराठी भाषा िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक ीपभुा- 1014 / .कर्.113/2014/भाषा - 3 िद. 12 फे वुारी, 2015,  मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. परुस - 
2020/ .कर्.66/भाषा - 3 िद. 16 ऑक्टोबर, 2020 व मराठी भाषा िवभाग  शासन िनणर्य कर्. परुस - 2020/ .कर्.66/भाषा - 3, िद. 10 नो हबर, 2020  अन्वये िनि चत 
करण्यात आले या िनकषांनसुार ा त िशफारशीतनू एका काशन सं थेची िनवड केली जाते. 
4) िनवड सिमतीकडून ी.प.ु भागवत परु कारासाठी िनवड झाले या काशन सं थेस दरवषीर् िद. 27 फे वुारी रोजी आयोिजत मराठी भाषा गौरव िदन कायर्कर्मात सदर 
परु कार शासनाकडून दान करण्यात येतो. 

 



राबिवण्यात येणारे िविवध उपकर्म/ क पांची मािहती -
1)   मंडळाची पु तक काशन योजना - 
सदर योजनेमध्ये सािहत्य, सं कृती, कला, इितहास यासारख्या िवषयांवर वैचािरक, सामािजक, समीक्षात्मक, चिरतर्ात्मक, वाड्मयीन संशोधन या िवषयांवरील वैिवध्यपणूर्, 
महत्वपणूर्, नािवन्यपणूर् व दिर्मळ वरूपाचे गर्थ मंडळाकडून कािशत केले जातात . खाजगी काशकांकडून जे गंभीर , वैचािरक , उच्च दजार्चे बौि क , वा यीन 
संशोधनात्मक गर्थ कािशत केले जात नाही असे अत्यंत महत्त्वाचे गंभीर वा यीन संशोधनात्मक गर्थ मंडळाकडून कािशत केले जातात.  तसेच मंडळाने कािशत 
केले या पु तकांचे मागणीनसुार पनुमुर्दर्णही केले जाते. 

मंडळातफ पु तक काशन अनदुान योजना कायर्प ती -  
1)   संबंिधत लेखकाकडून मंडळाकडे ा त झाले या संिहता वा .मय क प  सिमतीच्या बैठकीमध्ये िवचाराथर् व िनणर्याथर् ठेव या जातात. 
बैठकीतील िनणर्यानसुार संिहता त्या त्या िवषयातील  तज्ज्ञांकडे  अिभ ायासाठी  पाठव या जातात. 
2) तज्ज्ञांनी अनकुूल अिभ ाय िद यास सदर पु तक मंडळाकडून कािशत केले जाते. तज्ज्ञांचा अिभ ाय ितकूल असेल तर  मंडळाकडून पु तक कािशत केले जात 
नाही.  
3) या योजनेअंतगर्त मंडळाकडून कािशत होणाऱ्या पु तकाच्या लेखकाला 1000 श दासाठी 900/- रू. व अनवुादकाला 1000 श दासाठी 1000/- रू. इतके लेखन 
मानधन िदले जाते. 
 5)  संपणूर् िकर्येसाठी लागणारा कालावधी - एक वषर् 
2) लिलत/लिलते र वा यासाठी अनदुान -  या योजनेअंतगर्त मराठीतील लिलत/लिलतेतर  िवषयांवरील वा यीन गणुव ापणूर् अशा लेखनाचा िवचार 
अनदुानासाठी केला जातो. 
मंडळातफ लिलत/लिलते र वा यासाठी अनदुान योजना कायर्प ती --  
1) या योजनेअंतगर्त मंडळाकडे अजर् करणाऱ्या सं था अथवा यिक्तला रु..30,000/- च्या मयार्देत अनदुान िदले जाते.  
2)  संबंिधत यक्तींकडून/सं थेकडून मंडळाकडे ा त झाले या संिहता वा .मय क प  सिमतीच्या बैठकीमध्ये िवचाराथर् ठेव या जातात 
3) सद यांनी िनवड केले या संिहता त्या त्या िवषयातील  तज्ज्ञांकडे  अिभ ायासाठी  पाठव या जातात. 
4) अनकुूल अिभ ाय आ यास संबंिधत लेखकाला पु तकाच्या छपाईसाठी  रु.30,000/-  च्या मयार्देत अनदुान िदले जाते.  
5)  संपणूर् िकर्येसाठी लागणारा कालावधी - एक वषर् 
 
 



3) नवलेखकांना ोत्साहन अनदुान योजना -   या योजनेत ज्यांचे एकही पु तक  कािशत झाले नाही अशा लेखकांना  का य, कथा, नाटक/एकांिकका, कादंबरी,  
लिलतग   व बालवा य या लेखनाच्या थम काशनासाठी  अनदुान िदले जाते.   
नवलेखक अनदुान योजनेचा लाभ देण्याची कायर्प ती  
 1)   नवलेखक अनदुान योजनेची  िस ी महारा टर्ातील सवर् मखु वृ पतर्ांमधनू  मािहती व जनसंपकर्  महासंचालनालयामाफर् त दरवषीर् िडसबर  मिहन्याच्या शेवटच्या 
आठवडयात  िदली जाते व िदनांक 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी या कालावधीत टंकिलिखत सािहत्य ि वकारली जाते .  
2) मंडळाच्या  https://sahitya.marathi.gov.in  या  संकेत थळावरही  ही मािहती ठेवली जाते.    
3) या िस ीच्या अनषुंगाने िनधार्िरत कालाविधत आलेले  सवर् टंकिलिखत सािहत्य  नवलेखक अनदुान  
सिमतीपढुे िवचाराथर् ठेवण्यात येते.                                                                 
4) वा .मय कारानसुार संबंिधत तज्ज्ञांकडून टंकिलिखत सािहत्याचा दजार् व गणुव ा तपासली जाते.                                                                                            
5)  त्यानंतर अनकुूल अिभ ाय असले या टंकिलिखत सािहत्य काशनाथर् काशकांना सोपिवले जाते. 
6)  ितकूल अिभ ाय असले या लेखकांना नकार कळिवला जातो.  
7)   या योजनेत मदर्णासाठी पु तके िमळावीत हणनू  काशकांनी  मंडळाकडे अजर् करावा  
लागतो. नवलेखक अनदुान सिमती  काशकांचा दजार्, अनभुव, िव वासाहर्ता  बघनू  दरवषीर्  
काशकांची यादी तयार करते व जन्या यादीवरही पनुिर्वचार केला जातो.  

8) नवलेखकांच्या ज्या टंकिलिखत सािहत्याला अनकुूल अिभ ाय िमळतो ते टंकिलिखत सािहत्य  मदर्णासाठी  िनवड झाले या काशकांकडे पाठिवले जाते. 
9) काशकाला मदर्ण पणूर्  झा यावर  िनिर्मती  खचार्च्या  75 टक्के  रक्कम िदली जाते. 
10) संपणूर् िकर्येसाठी लागणारा कालावधी  --  एक  वषर् 
4)  नवलेखकांची चचार्सतर्/कायर्शाळा -  नवलेखकांना ज्ये ठ सािहित्यकांचे मागर्दशर्न हावे, हणनू महारा टर्ात िविवध िठकाणी नवलेखकांच्या  कायर्शाळा/चचार्सतर् 
आयोिजत के या  जातात. 
5) सात सािहत्य सं थांना अनदुान -  मराठी सािहत्य आिण सं कृतीच्या िवकासासाठी अनदुान योजनतगर्त  
1) अिखल भारतीय मराठी सािहत्य महामंडळ   
2) िवदभर् मराठी सािहत्य पिरषद, नागपरू   
3) मराठवाडा सािहत्य पिरषद, औरंगाबाद   
4) महारा टर् सािहत्य पिरषद, पणुे  
5)  मुंबई मराठी सािहत्य संघ, मुंबई   
6)  कोकण मराठी सािहत्य पिरषद, रत्नािगरी   
7)  दिक्षण महारा टर्  सािहत्य सभा, को हापरू  या 7  सं थांना दरवषीर् त्येकी रक्कम रु. 10.00 लाखाचे अनदुान देण्यात येते. 
 
 



6) िनयतकािलकांना अनदुान योजना-- या योजनेत बहुिवध वा यीन, समाजोपयोगी, समीक्षात्मक, वैचािरक इत्यादी िनयतकािलकांचा  अंतभार्व असतो. अशा 
िनयतकािलकांचा वा .मयीन दजार्, िनयिमतता, उपयक्तता  यांचा साक याने िवचार केला जातो. 
िनयतकािलकांना  अनदुान कायर्प ती -- 
1)  मंडळाकडे अनदुानासाठी अजर् करणाऱ्या िनयतकािलकांचा या योजनेमधनू  अनदुान देण्यासाठी िवचार केला जातो.   
2) िनयतकािलक अनदुान सिमतीपढुे मंडळाला ा त झालेले सवर् अजर्  व  िनयतकािलके िवचाराथर् ठेवली जातात.   
3) सिमतीचे सद य वा .मयीन िनयतकािलकांची  गणुव ा, दजार्, िनयिमतता, उपयक्तता  यांचा साक याने िवचार करुन  अनदुानासाठी िशफारस करणे िंकवा  
अनदुानासाठी अपातर् ठरवणे,  अनदुान वाढ िंकवा घट करणे ,  अनदुान  थांबिवणे अशा  प तीने  िनणर्य घेतात.   
4) सद यांनी िनयतकािलकांसंदभार्त घेतलेला ितकूल / अनकुूल  अिभ ाय संबंिधतांना  कळिवला जातो.   
5)  अनदुानासाठी अजर् ा त झा यानंतर अनदुान मान्य होईपयतचा कालावधी--अंदाजे एक वषर्   
7) अन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनदुान योजना - या योजनेत  महारा टर् राज्य सां कृितक धोरण 2010 अंतगर्त मख्य वाहापेक्षा वेगळया अन्य सािहत्य 
संमेलनाला रक्कम रू. 60 लक्षच्या मयार्देत अनदुान िदले जाते. 
 
अन्य मराठी सािहत्य संमेलनाला अनदुान योजनेची कायर्प ती -  
1) या योजनेअंतगर्त मंडळाकडून दरवषीर् एि ल अखेर वृ पतर्ात जािहरात देवनू िदनांक 1 मे ते 31 मे या दर यान राज्यातील  सं था नोदंणी अिधिनयम, 1860  
आिण सावर्जिनक िव व त यव था, 1950 अंतगर्त धमार्दाय आयक्ताकडे न दणी असले या सं थांकडून  अजर् मागिवले जातात.  
2) मंडळाच्या  https;//sahitya.marathi.gov.in या संकेत थळावरही वरील कालावधीत सदर योजनेची मािहती व अजर्  उपल ध करून देण्यात येतो. 
3) संमेलनाच्या अनदुानासाठी सं थांकडून िविहत कालमयार्देत (िद. 1 मे 31 मे या दर यान) मंडळास ा त झालेले अजर् महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळाच्या बैठकीत अंतीम िनवडीसाठी ठेवण्यात येतात व मराठी भाषा िवभाग व शासन िनणर्य रासांधो  - 1012/ .कर्. 126/2012/भाषा - 3, िद. 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 जनू, 2019 रोजीच्या या तीन शासन िनणर्यात नमदू िनयमावलीतील सवर् अटींची पतूर्ता करणाऱ्या सं थाची 
िनवड मंडळाच्या बैठकीत सद य एकमताने करतात व मंडळाच्या बैठकीत िनवड करण्यात आले या सं थाना अन्य मराठी सािहत्य संमेलनाचे आयोजन करण्यासाठी 
मंडळाकडून अनदुान िवतरीत केले जाते. 
 
 
 



7. पिरिश ट-6 
(कदर्ीय मािहती अिधकार अिधिनयम, 2005 अन्वये िनयक्त केलेले जनमािहती अिधकारी व अिपलीय अिधकारी यांची यादी) 
अ. कर्. िवषय राज्य सहायक जन 

मािहती अिधकारी 
राज्य जन मािहती अिधकारी अिपिलय अिधकारी 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ थापना शाखा - 
मंडळाच्या 
कायार्लयातील 
आ थापनािवषयक बाबी 
हाताळणे, 
सेवापु तकाच्या सवर् 
न दी जतन करणे, लेखन 
सामगर्ी िवषयक न दी, 
पदभरती  पदाचे ताव 
व अन्य 
आ थापनािवषयक 
करण करणे. 

काशन शाखा - 
काशनिवषयक बाबी, 
व. यशवंतराव च हाण 
राज्य वा य परु कार 
योजना, िंवदा करंदीकर 
जीवन गौरव परु कार 
योजना,                    
ी. प.ुभागवत परु कार 

योजना, अन्य मराठी 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

पाठक, राज्य सहायक 
जन मािहती अिधकारी 

 

 

 

 

अधीक्षक तथा जन मािहती अिधकारी, 
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळ,मुंबई 

दरुध्वनी कर्मांक : 24325931 (022) 

ई-मेल :  secretary.sblc- mh@gov.in 
 

सिचव, 
महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ,मुंबई 

 

दरुध्वनी कर्मांक : 24325929 (022) 

ई-मेल :  secretary.sblc- mh@gov.in 
 



 
 
 
 
 
 
 
3) 

सािहत्य संमेलन अनदुान 
योजना, सां कृितक 
धोरणातील मंडळाकडे 
सोपिवलेले क प/ 
योजना व मंडळाने हाती 
घेतलेले क प/ योजना 

लेखा शाखा - मंडळाच्या 
कायार्लयाची सवर् देयके 
तपासणे, खचार्चा 
ताळमेळ, िविनयोजन 
लेखे इतर अन्य 
लेखािवषयक कामे 

 

 

 

 

 

सहायक लेखा 
अिधकारी, राज्य सहायक 
जन मािहती अिधकारी 

 
 

  
 


