
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाच्या, “उत्कृष्ट्ट गं्रथाचंे भाषातंर” या 
योजनेअतंर्गत प्रकाहित करण्यात येिाऱ्या 
भाषातंरीत पुस्तकाच्या भाषातंरकाराच्या 
मोबदल्यात तसेच हस्तहिहितावंर अहभप्राय 
देिाऱ्या तज्ाचं्या मानधनात वाढ  करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
मराठी भाषा हवभार् 

िासन हनिगय क्रमांकः सासमंं-1013/प्र.क्र.181/2013/भाषा-3, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रािय, मुंबई - 400 032. 
तारीि: 02 जून, 2016. 

 

वाचा :-   िासन हनिगय, सामाहजक न्याय, सांस्कृहतक कायग, क्रीडा व हविेष सहाय्य हवभार्,                 
क्र.सासमंं-2001/प्र.क्र.135/सांका-1, हदनांक 30 जुि,ै 2002. 

 

प्रस्तावना :-  
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून राबहवण्यात येत असिेल्या, “उत्कृष्ट्ट गं्रथांच े
भाषांतर” या योजनेचा मखु्य हेतू अन्य भारतीय भाषांमधीि व भारतीयेतर भाषांमधीि हवहवध हवषयावरीि 
मौहिक व महत्वपिूग गं्रथांची भाषातंरे मराठी भाषेत उपिब्ध करुन देिे हा आहे. या योजने अंतर्गत 
संदभाधीन हदनांक 30 जुिै, 2002 च्या िासन हनिगयानुसार हनहित करण्यात आिले्या, महाराष्ट्र राज्य 
साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून प्रकाहित करण्यात येिाऱ्या भाषांतहरत गं्रथाच्या भाषांतरकाराच्या 
मोबदल्यात तसचे भाषांतहरत पसु्तकाच्या हस्तहिहितावर अहभप्राय देिाऱ्या तज्ज्ांच्या मानधनात वाढ 
करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या हवचाराधीन होता.   

 

िासन हनिगय :-  
 

या िासन हनिगयान्वये उत्कृष्ट्ट गं्रथांचे भाषांतर या योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळाकडून प्रकाहित करण्यात येिाऱ्या भारतीयेतर (परदेिी) भाषांमधीि पसु्तकांच ेतसेच अन्य 
भारतीय भाषेतीि पसु्तकांच ेमराठी भाषते भाषांतर करण्यासाठी मूळ गं्रथातीि 1000 िब्दांना रु.1000/- 
(रुपये एक हजार फक्त) मोबदिा प्रदान करण्यास व भाषांतहरत पसु्तकांच्या हस्तहिहिताचंी तपासिी 
करण्यासाठी हनयकु्त करण्यात आिेल्या तज्ज्ांना एका हस्तहिहिताकहरता रु.3000/- (रुपये तीन 
हजार फक्त) इतके मानधन  प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.   

 

2.  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने भाषांतर योजनेसाठी कायगहनयमाविी तयार 
करावी. सदर कायगहनयमाविी प्रमािे भाषातंर कायग पिूग करिे भाषांतरकारास बधंनकारक राहीि. 
 

3. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडून भाषांतरकाराकडे भाषांतरासाठी 
सोपहवण्यात आिेल्या अन्य भारतीय / भारतीयेतर भाषेमधीि गं्रथांचे भाषातंर, मंडळाच्या सूचनेनुसार 
झािे नसल्यास संपिूग भाषातंर नाकारण्याचा अहधकार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास 
राहीि.  



िासन हनिगय क्रमांकः क्र.सासमंं-1013/प्र.क्र.181/2013/भाषा-3 
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4. अन्य भारतीय / भारतीयेतर भाषतेीि उत्कृष्ट्ट गं्रथांच्या भाषांतरीत पसु्तकांच्या छपाईनंतर 
मंडळाच्या हनिगयानुसार भाषांतरकारास भाषातंरीत पसु्तकाच्या 5 ते 10 प्रती हवनामलू्य हवतरीत करण्याच े
अहधकार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळास प्रदान करण्यात येत आहेत. 

 

5. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ प्रकाहित करीत असिेल्या भाषातंरीत पसु्तकाच्या 
प्रकािनाचे सवग हक्क मंडळास प्रदान करण्यात येत आहेत. 

 

6. सदर योजनेकरीता होिारा िचग मराठी भाषा हवभार्," मार्िी क्र. झेड एफ 02, 2205 किा व 
संस्कृती (00) 102, किा व संस्कृती प्रचािन, (01) योजनेतर योजना (01) (01) राज्य साहहत्य व संस्कृती 
मंडळ (2205 3172) 16 प्रकािने" या िेिाहिषािािी मंजूर केिेल्या अनुदानातून भार्हवण्यात यावा.   

 

7. यासाठी सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरि व संहवतरि 
अहधकारी म्हिनू घोहषत करण्यात येत असून, त्यांना अथवा त्यांनी प्राहधकृत केिेल्या अहधका-यास 
याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राहधकृत करण्यात येत आहे.  

 

८. हा िासन हनिगय हवत्त हवभार्ाच्या अनौपचाहरक सदंभग क्र.४५/व्यय-४, हद.१०.02.2016 अन्वये  
प्राप्त झािेल्या मंजूरीनुसार हनर्गहमत करण्यात येत आहे. 

 

९. सदर िासन हनिगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपिब्ध करण्यात आिा असून त्याचा संकेताक 201606021450337833 असा आहे. हा आदेि 
हडजीटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदेिानुसार व नावाने.  
 
 
 

     ( अपिा अ. र्ावडे )  
 उप सहचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेसहचव, मंत्रािय, मंुबई, 
2. मा.मंत्री  (मराठी भाषा) याचंे हविेष कायग अहधकारी, मंत्रािय, मंुबई, 
3. महािेिापाि, महाराष्ट्र - 1 / 2, (िेिा परीक्षा / िेिा व अनुज्ेयता), मंुबई,  
4. महािेिापाि, महाराष्ट्र - 1 / 2, (िेिा परीक्षा / िेिा व अनुज्ेयता), नार्परू, 
5. अहधदान व िेिाहधकारी, मंुबई, 
6. हनवासी िेिा परीक्षा अहधकारी, मंुबई, 
7. प्रधान सहचव (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रािय, मंुबई, 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
9. सहचव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
10. हवत्त हवभार् (व्यय - 4 / सेवा 6 / हवहनयम), मंत्रािय, मंुबई, 
11. हनवड नस्ती (भाषा-3).  
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