महाराष्�  राज् य सािहत ्य

संस्कृती

मं डळामाफर्त िनयतकािलकांच्या �काशनासा
दे ण्यात येणार अनुदान वाढवून दे णेबाबत.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1013/�.�.166/2013/भाषा-3,
हु तात्मा राजगु� चौ, मादाम कामा मागर,
मं�ालय, मुंबई-400 032.

तारीख : 15 जानेवारी, 2014.
वाचा :-

1) सामान्य �शासन िवभा, शासन िनणर्य �.एफएप-1062, िद.17.08.1962.

2) सामान्य �शासन िवभा, शासन िनणर्य �.बीएलस-1074/5200/एल/2, िद.31.05.1974.

3) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्य �. मसा-1011/�.�.73/2011/भाषा-3, िद.19.01.2012.

�स्तावन :-

महाराष्�  शासनाच्या मराठी भाषा िवभागाच्या अिधपत्याखालील महाराष्� राज्य स  

आिण संस्कृती मंडळ या काय�लयामाफर्राबिवण्यात येणऱ्यािनयतकािलक अनुदान योजने अंतगर्त
(1) िनयतकािलकांची िनयिमतता, (2) िनयतकािलकांची गुणव�ा, (3) िनयतकािलकाचा दज�, (4)

िनयतकािलकांची पृष्ठसंख्, (5) िनयतकािलकांनी  वषर्भरात हाताळलेले िविवध िवष, (6) अंकांची 

मांडणी, सजावट या बाबींचा िवचार क�न िनयतकािलकांना अनुदान िवतरीत करण्यात येते. सद
िनयतकािलकांची  छपाई व कागदाच्या दरामध्ये दरवष� होणार10 ते 15 टक्के वाढ िवचारात घेऊ,

स�:�स्थतीत  देण्यात येत असलेल् 56 िनयतकािलकांच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबतचा तसे

िनयतकािलकांची  गुणव�ा तपासून पा� िनयतकािलकांची िनवड करण्याच्या अनुषंगान

िनयतकािलकांची  संख्या कमी / अिधक करण्यास महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती म
�ािधकृत करण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवचाराधीन हो

शासन िनणर् :-

या शासन िनणर्यासोबत जोडण्या आलेल्या पिरिशष्टात नमूद करण्यात आलेल

िनयतकािलकांच्या अनुदानात वाढ करण्याच्या �स्तावास पुढील अटीच्या अधीन राहून मान्यता द
येत आहे. (िववरणप� सोबत जोडले आहे )

“महाराष्�  राज् य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळाने िनयतकािलकांना अनुदान िवत

करण्यापूव िनयतकािलकांची  गुणव�ा /दज� कायम राहीला असल्याची खा�ी
करावी.”

कृ .मा.प.

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1013/�.�.166/2013/भाषा-3.
2.

उपलब्ध अनुदानाच्या मय�द, मंडळाच्या िनवड सिमतीने मान्य केलेल्या िनयतकािलकां

अनुदान दे ण्यासंदभ�त सिच, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ यांना �ािधकरण्यात
येत आहे.

3.

या शासन िनणर्यान्व, वरील�माणे िनयतकािलकांच्या अनुदानात हणारा खचर् मंडळाच्य

"मागणी �.झेड एफ - 02, 2205, कला व संस्कृती 00)102, कला व संस्कृती �चाल, 01 योजने�र
योजना (01)(01) राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंड2205 3172)-31 सहायक अनुदाने (योजनेतर)"

या लेखािशष�खाली  मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून व मािसक िनधी िववरणप�ा�माण
भागिवण्यात यावा
4.

यासाठी सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यांना आहरण व संिवतरण 

अिधकारी  म्हणून

घोिषत करण्यात येत असून त्ना अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्या दुय्

अिधकाऱ्यास याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ािधकृत करण्यात य

5.

हे आदे श सदर शासन िनणर्य िनगर्िमत झाल्याच्या िदनांकापासून अंमलात ये

6.

हा शासन िनणर्, िव�ीय  अिधकार िनयमपु�स्तका 1978, भाग-पिहला, उपिवभाग-तीन,

अनु�मांक-4, पिरच्छे-27 (2) मधील तरतूदीनुसार �शासकीय िवभागांना �दान करण्यात आलेल्य
अिधकारांनुसार िनगर्िमत करण्यात येत आह

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

7.

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201401151016109533 असा आहे . हा आदे श 
िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य.

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.

Dethe
Lalita S
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( लिलता िश. दे ठे )

�त,

उप सिचव, महाराष्� शास

1. अध्य, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,

2. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस् मंडळ, मुंबई,

3. महालेखापाल, महाराष्�-1/2, (लेखा परीक्षा लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर,

4. अिधदान व लेखािधकारी, मुंबई,

5. िनवासी लेखा परीक्षा अिधका, मुंबई,
6. िनवड नस्ती (भाष-3).
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शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1013/�.�.166/2013/भाषा-3.

िव व र ण प �

शासन िनणर्य�.सासंमं-1013/�.�.166/2013/भाषा-3, िदनांक 15.01.2014 चे सहप�
56 िनयतकािलकांना मंजूर अनुदानाची यादी

अ.�.

िनयतकािलकाचे नावं

सध्या देण्या

वाढीव

येत असलेल  
े

अनुदान

अनुदान

1.

परामशर् (�ैमािसक

25,000/-

35,000/-

3.

मराठी िवज्ञान पिरषद पि�का (मािस

40,000/-

50,000/-

2.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

कथामाला (मािसक)

अक्षर वैदभ� (मािस

िमळू न साऱ्यजणी  (मािसक)
संशोधक (�ैमािसक)

दिक् महाराष् सािहत् पि�का (�ैमािसक)
आमची �ीवाणी (चौमािसक)
ऋग्वद (मािसक)

25,000/30,000/30,000/30,000/30,000/25,000/25,000/

भाषा आिण जीवन (�ैमािसक)

35,000/-

भारतीय इितहास आिण संस्कृत (�ेमािसक)

30,000/-

हाकारा (�ैमािसक)

मराठी संशोधन पि�का (�ैमािसक)
मै�ीच्या पिलकडे (चौमािसक

30,000/30,000/25,000/

सािहत् (�ैमािसक)

35,000/-

नव - अनुष्टुभ (�ैमािसक

30,000/-

शब्दांकूर (�ैमािसक

�ेन टॉिनक (मािसक )

महाराष्� मराठी अध्यापक (�ैमािसक
अथर्संवा (�ैमािसक)
आरती (मािसक)

नवभारत (मािसक)

िशक् समीक्षा (�ैमािस
झपूझ� (�ैमािसक)

केल्यान भाषांतर (�ैमािसक)
पालकनीती (मािसक)

बालिवकास (मािसक)

�बोधन �काशन ज्योती (मािसक
�ची (मािसक)

15,000/25,000/15,000/35,000/22,000/40,000/30,000/30,000/30,000/25,000/15,000/25,000/30,000/पृ� 4 पैकी 3

35,000/40,000/40,000/40,000/40,000/35,000/35,000/45,000/40,000/40,000/40,000/35,000/45,000/25,000/40,000/35,000/25,000/45,000/30,000/50,000/40,000/40,000/40,000/35,000/25,000/35,000/40,000/-

पुढे चालू ...

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1013/�.�.166/2013/भाषा-3.

िव व र ण प �

शासन िनणर्य�.सासंमं-1013/�.�.166/2013/भाषा-3, िदनांक 15.01.2014 चे सहप�
56 िनयतकािलकांना मंजूर अनुदानाची यादी

अ.�.

िनयतकािलकाचे नावं

सध्या देण्या

वाढीव

येत असलेल  
े

अनुदान

अनुदान

30.

लोकिवदया पि�का (�ैमािसक)

15,000/-

25,000/-

32.

पुरोगामी  सत्यशोधक (�ैमािसक

25,000/-

35,000/-

31.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

मायमावशी (षण्मािसक

20,000/-

समाज �बोधन पि�का (�ैमािसक)

30,000/-

गोरवाणी (�ैमािसक)
उम� (�ैमािसक)

वास्तव �पवाणी (मािसक

िवदभर् संशोधन मंडळ वा�षकांक (वा�षक
पंचधारा (�ैमािसक)

मिहला आंदोलन पि�का (मािसक)

30,000/-

15,000/-

25,000/-

25,000/20,000/40,000/15,000/-

�ेल जागृती (�ैमािसक)

40,000/-

अ�स्मतादशर् (�ैमािस
�ितष्ठान (�ैमािसक)

पिरवतर्नाचा वाटस� (पािक्

25,000/-

सवर्धारा (�ैमािसक

20,000/-

�ेरक ललकारी (मािसक)

30,000/-

छा� �बोधन (मािसक)

20,000/-

अक्षरगाथ(�ैमािसक)

20,000/-

जडण - घडण (मािसक)

िनमर्ळ रानवारा (बालमािसक) (नव्याने सुरवात केलले
िनयतकािलक)

अक्षर वाङमय (�ैमािसक) (नव्याने सुरवात केलेले िनयतकाि
ज्ञान मोचक (�ैमािसक) (नव्यासुरवात केलेले िनयतकािलक)

50,000/25,000/-

50,000/-

35,000/-

30,000/-

पिरवतर्नाचा मुराळी (मािसक

30,000/-

25,000/30,000/-

अंतन�द (मािसक)

35,000/-

45,000/-

25,000/-

सृष्टीज्ञ(मािसक)

30,000/-

35,000/21,000/-

मायबोली (चौमािसक)

40,000/-

20,000/20,000/-

साम्ययोग साधना (पािक्

30,000/-

25,000/----------

*-*-*-*-*-*-*-*
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30,000/35,000/40,000/40,000/35,000/30,000/40,000/30,000/30,000/40,000/25,000/30,000/25,000/-

