
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाच्या लहलत व लहलतेतर पुस्तक 
प्रकाशनार्थ अनुदान योजनेत पुस्तकाच्या 
प्रकाशनार्थ देण्यात येिाऱ्या अनुदानात वाढ 
तसेच सदर पुस्तकाचं्या हस्तहलहिताचंे 
पहरक्षि करण्यासाठी हनयुक्त करण्यात 
आलले्या तज्ाचं्या मानधनात वाढ 
करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाग 

शासन हनिथय क्रमाकंः सासंमं 1013/प्र.क्र.180/2013/भाषा-3 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
तारीि: 1  ऑक्टोबर, २०१४ 

वाचा :  
             सामाहजक न्याय, सासं्कृहतक कायथ, हक्रडा व हवशेष सहाय्य हवभाग, शासन हनिथय 

 क्रमाकंः  सासंमं-2001/प्र.क्र.135/साकंा-1, हदनाकं 30 जुल,ै2002. 
 

प्रस्तावना : 
                  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून राबहवण्यात येत असलेल्या लहलत 
व लहलतेतर पुस्तक प्रकाशनार्थ अनुदान योजने अंतगथत संदभाधीन हदनाकं 30 जुल,ै 2002 च्या 
शासन हनिथयानुसार, अनुदानासाठी पुस्तक व्यक्ती कडून आल्यास हनर्ममती िचाच्या 50% व 
पुस्तक संस्रे्कडून आल्यास हनर्ममती िचाच्या 75%, परंतु जास्तीत जास्त रु.20,000/- असा दर 
हनहित करण्यात आला होता. तर्ाहप, व्यक्ती व संस्र्ा यानंा पुस्तकाच्या प्रकाशनार्थ देण्यात 
येिाऱ्या अनुदानात समानता रहावी या उदे्दशाने अनुदानाच्या रकमेची एकच मयादा हनहित 
करण्याचा प्रस्ताव तसेच महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या 
हस्तहलहितांमधून प्रकाशनासाठी पात्र हस्तहलिीताचंी हनवड करण्यासाठी हनयुक्त करण्यात 
आलेल्या तज्ज्ाचंे पहरश्रम, जबाबदारी आहि तज्ज्ता हवचारात घेऊन संदभाधीन शासन हनिथयान्वये 
हनहित करण्यात आलेल्या तज्ज्ाचं्या मानधनात कालानुरुप वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
हवचाराधीन होता.    

शासन हनिथय :  
1. या शासन हनिथयान्वये लहलत व लहलतेतर पुस्तक प्रकाशन योजने अंतगथत महाराष्ट्र राज्य 
साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडे पुस्तकाच्या प्रकाशनार्थ अनुदानासाठी, व्यक्ती अर्वा 
संस्र्ाकंडून प्राप्त होिाऱ्या पुस्तकाच्या प्रकाशन िचाच्या 75% इतके एकरकमी,  परंतु जास्तीत 
जास्त रु.30,000/- (रुपये तीस हजार फक्त) च्या मयादेत अनुदान मंजूर करण्यास तसेच महाराष्ट्र 
राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास प्राप्त झालेल्या हस्तहलहितामंधून प्रकाशनासाठी पात्र 
हस्तहलहिताचंी हनवड करण्यासाठी हनयुक्त करण्यात आलेल्या  तज्ज्ाचंे मानधन प्रहत 
हस्तहलहित रु.3,000/- (रुपये  तीन हजार फक्त) प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
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2. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडे व्यक्ती अर्वा संस्र्ाकंडून पुस्तक 
प्रकाशनार्थ अनुदानासाठी प्राप्त होिाऱ्या पुस्तकांचा हवषय व आशय बघुन पुस्तकाचंी हनवड 
करण्याची व हनवड करण्यात आलेल्या पुस्तकानंा अनुदान मंजूर करण्याचे संपूिथ अहधकार 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास प्रदान करण्यात येत आहेत. 

3. या योजने अंतगथत देण्यात येिारे अनुदान पसु्तकाची हनर्ममती प्रहक्रया हनदोष व 
सुहवहहतहरत्या पूिथ झाल्याची िात्री करुन व पुस्तकाच्या 15 प्रती  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळास प्राप्त झाल्यानंतर प्रदान करण्यात याव.े 

4. सदर योजनेकरीता होिारा िचथ मराठी भाषा हवभाग, "मागिी क्र.झेडएफ - 02, 2205 
कला व संस्कृती (00) 102 कला व संस्कृती प्रचालन (01) योजनेतर योजना (01)(01) राज्य 
साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ (2205 3172) 31 सहायक अनुदाने" या लेिाशीषािाली मंजूर 
केलेल्या अनुदानातून भागहवण्यात यावा. 

5. यासाठी सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई यानंा आहरि व 
संहवतरि अहधकारी म्हिनू घोहषत करण्यात येत असून, त्यानंा अर्वा त्यांनी प्राहधकृत केलेल्या 
अहधकाऱ्यास याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राहधकृत करण्यात येत आहे. 

6. हा शासन हनिथय हवत्त हवभागाच्या अनौपचारीक सदंभथ क्र.अनौसं ८६१/१४/व्यय-४ हद.१५ 
सप्टेंबर,२०१४  अन्वये प्राप्त  झालेल्या मंजुरीनुसार हनगथहमत करण्यात येत आहे.    
  

७.        सदर शासन हनिथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201410011509421133 असा आहे. हा आदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

                                                                                                       (वृषाली व. सावतं) 
 अवर सहचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

1. महालेिापाल, महाराष्ट्र - 1/2, (लेिा परीक्षा / लेिा व अनुज्येता), मंुबई. 
2. अहधदान व लेिाहधकारी, मंुबई, 
3. हनवासी लेिा परीक्षा अहधकारी, मंुबई, 
4. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
5. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
6. हवत्त हवभाग, (व्यय - 4 / सेवा 5 / हवहनयम), मंत्रालय, मंुबई, 
7. हनवड नस्ती (भाषा-3). 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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