
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाच्या पुस्तक प्रकाशन योजने अतंर्गत 
मंडळाने हिहून घेतिले्या पुस्तकाच्या 
िखेकाच्या मानधनात वाढ तसेच मंडळाकडे 
पुस्तक प्रकाशनार्ग प्राप्त होिाऱ्या 
हस्तहिहखताचें पहरक्षि करण्यासाठी हनयुक्त 
करण्यात आिले्या तज््ांच्या  मानधनात  वाढ  
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभार् 

शासन हनिगय क्रमांकः सासंमं-1014/300/प्र.क्र.80/2014/भाषा-3, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रािय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 15 हडसेंबर, 2014. 

वाचा :-  
1) सामान्य प्रशासन हवभार्, शासन हनिगय  क्र.एफएपी-1062, हदनांक 17 ऑर्स्ट, 1962, 
2) सामाहजक न्याय, सांस्कृहतक कायग, क्रीडा व हवशेष सहाय्य हवभार्, शासन हनिगय क्र.सासंमं-

2001/प्र.क्र.135/सांका -1, हदनांक 30 जुि,ै 2002. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून राबहवण्यात येत असिेल्या पुस्तक प्रकाशन 
योजने अंतर्गत संदभाधीन हदनांक 30 जुि,ै 2002 च्या शासन हनिगयानुसार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळाने हिहून घेतिेल्या पुस्तकाच्या िेखकास प्रत्येक प्रकाशनार्ग 1000 शबदांना रु.300/- व 
मंडळाकडे प्रकाशनार्ग आिेल्या पुस्तकांच्या हस्तहिहखतांचे परीक्षि करण्यासाठी हनयुक्त करण्यात 
आिेल्या तज््ांना रु.500/- प्रहत हस्तहिहखत इतके मानधन, असा दर हनहचचत करण्यात आिा  होता. 
तर्ाहप, िेखकांचे व हस्तहिहखत तज््ांचे परीश्रम हवचारात घेऊन या मानधनात कािानुरुप वाढ 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या हवचाराधीन होता. 
शासन हनिगय :-  

या शासन हनिगयान्वये पुस्तक प्रकाशनार्ग योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाने एखादया िेखकाकडून हिहून घेतिेल्या पुस्तकाच्या िेखनासाठी प्रत्येक 1000 शबदांना 
रु.९00/- (रुपये नऊशे फक्त) इतके मानधन तसेच मंडळाकडे प्रकाशनार्ग प्राप्त झािेल्या हस्तहिहखताचें 
परीक्षि करण्यासाठी हनयुक्त करण्यात आिेल्या तज््ांना रु.१,५00/- (रुपये एक हजार  पाचशे फक्त) प्रहत 
हस्तहिहखत इतके मानधन  प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२.    या योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाच्या हनिगयानुसार एखाद्या 
िेखकाकडून हिहून घेतेििेे पुस्तक ककवा मंडळाकडे प्रकाशनाकरीता प्राप्त झािेि े एखाद्या िेखकाचे 
हस्तहिहखत अशा दोन्ही प्रकारातीि पुस्तकांच्या प्रकाशनाचा संपूिग खचग महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळाकडून करण्यात येिार असल्यामुळे प्रकाशनाचे संपूिग हक्क महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळाच्या स्वाधीन असतीि.  



शासन हनिगय क्रमांकः सासंमं-1014/300/प्र.क्र.80/2014/भाषा-3, 
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3. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून प्रकाहशत करण्यात आिेल्या पुस्तकाची दुसरी 
आवृत्ती िेखकास स्वत: प्रकाहशत करावयाची असल्यास संबंहधत िेखकाने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळाची परवानर्ी घेिे बंधनकारक राहीि. 
४. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून हिहून घेण्यात आिेिी पुस्तके तसेच 
मंडळाकडे प्राप्त झािेल्या हस्तहिहखतांपैकी हनवडक पुस्तके प्रकाहशत झाल्यानंतर या दोन्ही प्रकारातीि 
पुस्तकाच्या 15 प्रती संबंहधत िेखकांना हवनामूल्य देण्याचे अहधकार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळास राहतीि. 
5. प्रस्ताहवत योजनेकरीता होिारा खचग मराठी भाषा हवभार्, "मार्िी क्र.झेडएफ 02, 2205 - किा व 
संस्कृती (00) 102, किा व संस्कृती प्रचािन, (01) योजनेतर योजना (01)(01) राज्य साहहत्य व संस्कृती 
मंडळ (2205 3172) 16 - प्रकाशने" या िखेाहशषाखािी  त्या त्या वषी मंजूर करण्यात आिेल्या 
अनुदानातून भार्हवण्यात यावा. 
6. यासाठी सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई यांना आहरि व संहवतरि 
अहधकारी म्हिून घोहषत करण्यात येत असून, त्यांना अर्वा त्यांनी प्राहधकृत केिेल्या अहधकाऱ्यास  
याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राहधकृत करण्यात येत आहे. 
7. हा शासन हनिगय हवत्त हवभार्ाच्या अनौपचाहरक संदभग क्र. ३२५/सेवा -६,हद. २५ नोव्हेंबर,२०१४ 
अन्वये प्राप्त झािेल्या मंजुरीनुसार हनर्गहमत करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन हनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपिबध 
करण्यात आिा असून त्याचा संकेताक 201412121116492133 असा आहे. हा आदेश हडजीटि 
स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
  ( धा.र.कचदरकर )  
 अवर सहचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. महािेखापाि, महाराष्ट्र - 1 (िेखा परीक्षा / िेखा व अनु्ेयता), मंुबई, 
२. महािेखापाि, महाराष्ट्र -2, (िेखा परीक्षा / िेखा व अनु्ेयता), नार्पूर, 
2. अहधदान व िेखाहधकारी, मंुबई, 
3. हनवासी िेखा परीक्षा अहधकारी, मंुबई, 
5. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
6. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
7. हवत्त हवभार् / (व्यय-4), मंत्रािय, मंुबई, 
8. हनवड नस्ती (भाषा-3).  

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