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कार्यक्रम क्रमांक-1 

प्रस्तािना 

 मराठी भाषेच्या सर्वांगीण वर्वकासाच्या दषृ्टीकोनातनू महाराष्र राज्याच्या सरु्वणणमहोत्सर्वी र्वषामध्ये “मराठी भाषा 

वर्वभाग”असा स्र्वतंत्र प्रशासकीय वर्वभाग शासन अविसचूना ,सामान्य प्रशासन वर्वभाग, क्रमांक आरओबी-2012/108/18(र. 

र्व. का.), वदनांक 29.11.2010 अन्र्वये वनमाण करण्यात आला आहे. महाराष्र शासन कायणवनयमार्वलीतील सामान्य प्रशासन 

वर्वभाग, पयणटन र्व सांस्कृवतक कायण वर्वभाग आवण शालेय वशक्षण र्व क्रीडा वर्वभाग यांच्या अखत्यावरत असलेले मराठी भाषेशी 

संबंवित वर्वषय, तसेच मराठी भाषावर्वषयक कामकाज हाताळणारी खालील कायालये/संस्था/मंडळे मराठी भाषा वर्वभागाच्या 

प्रशासकीय वनयंत्रणाखाली र्वगण करण्यात आली आहेत. 

1. भाषा संचालनालय, 

2. राज्य मराठी वर्वकास संस्था, 

3. महाराष्र राज्य सावहत्यआवण संस्कृती मंडळ आवण 

4. महाराष्र राज्य मराठी वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळ. 

 वर्वभागाचा वर्वत्तीय आराखडा खाली वदला आहे 
 

1) मंडळवनहाय खचाचा तपशील      
(i) Details of Boardwise Expenditure 
          (रक्कम रु. लाखात) 
__________________________________________________________________________ 

            

 

 

 

िषय 
अवनिार्य/ 

कार्यक्रमांतगयत 

िैधावनक विकास मंडळ 

 

विदभय            मराठिाडा 

 

उियवरत 
महाराष्र 

अविभाज्र् 

 

एकूि 

2017-18 

अवनर्वायण 43.22 43.86 80.18 1284.11 1451.37 

कायणक्रमांतगणत -- --- --- 1417.94 1417.94 

एकूण 43.22 43.86 80.18 2702.05 2869.31 
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(2) वर्वत्तीय आर्वश्यकता 
(ii) Financial requirements 
                 (रक्कम रुपये हजारात) 

 
 
 
 

अथयसंकल्प 2018-19 
Budget 2018-19 

सधुावरत अंदाज 2018-19 
Revised Estimates 2018-19 

अथयसंकल्पीर् अंदाज 2019-20 
Budget Estimates 2019-20 

Committe

d 

 

Scheme 
 
 

Total 
 

Committed 

 
Scheme 

 
Total 

 

Committed 

 
Scheme 

 
Total 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(अ) कार्ालर्वनहार् तरतदुी  
(1) मराठी भाषा वर्वभाग (खदु्द) 332.84 502.00 834.84 363.30 816.91 

 
1180.21                                                           467.25 961.00           1428.25 

(2) भाषा संचालनालय 709.31 -- 709.31 779.32 ---- 779.32 997.25 --- 997.25 
(3) राज्य मराठी वर्वकास संस्था 102.50 400.30 502.80 112.20 902.00 1014.20 143.53 1100.00 1243.53 
(4) महाराष्र राज्य सावहत्य 
आवण संस्कृती मंडळ 

100.51 378.90 479.41 153.29 322.83 476.12 183.93 421.20 605.13 

(5) महाराष्र राज्य मराठी 
वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळ 

195.20 150.80 346.00      261.34 120.64 
 

381.98 260.34 150.80 411.14 

एकूि (अ) 1,440.36 1,432.00 2,872.36 1669.45 2162.38 3831.83 2052.30 2633.00 4685.30 
 
(1) ठेर्व संलग्न वर्वमा योजना 2.40 -- 2.40 1.20 ---- 1.20 2.40 ---- 2.40 
(2) शासकीय कमणचा-यांना प्रदाने 21.67 -- 21.67 38.05 ---- 38.05 47.61 ---- 47.61 

एकूि (ब) 24.07 -- 24.07 39.25 ----- 39.25 50.01 ---- 50.01 
एकूि (अ+ब) 1,464.43 1,432.00 2,896.43 1708.70 2162.38 3871.08 2102.31 2633.00 4735.31 

 



C:\Users\gaurkar.bhimrao\Desktop\कार्यक्रम अदंाजपत्रक २०१९-२०.docx 

कार्यक्रम क्रमांक-2 
मराठी भाषा विभाग, मंत्रालर् 

 
 मराठी भाषा वर्वभागातील पदे भरण्यासाठी  मखु्य सवचर्वांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त सवमती गठीत करण्यात 
आली असनू या सवमतीने मराठी भाषा वर्वभागासाठी मंत्रालय स्तरार्वर टप्पप्पया-टप्पप्पयाने वर्ववर्वि संर्वगातील एकूण 53 पदांना 
मंजरुी वदली आहे. 

(1) मराठी भाषेला अवभजात भाषेचा दजा देिे :- 

 भारतीय भाषांना अवभजात भाषेचा दजा देण्यासंदभात कें द्र शासनाकडून कायणर्वाही केली जाते. अवभजात भाषेचा 
दजा देण्यासाठी कें द्र शासनाने कळवर्वलेल्या वनकषांच्या अनषंुगाने मराठी भाषा ही अवभजात भाषेचा दजा वमळण्यासाठी पात्र 
ठरते ककर्वा कसे, याबाबतचा अभ्यास करून कें द्र शासनाकडे पवरपणूण प्रस्तार्व पाठवर्वण्यासाठी राज्य शासनाने प्रा. रंगनाथ 
पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषातज्ांची एक सवमती वदनांक 10.01.2012 च्या शासन वनणणयानसुार स्थापन केली. या 
सवमतीने तयार केलेला मराठी भाषेतील अहर्वाल शासनाने  वदनांक 12.07.2013 रोजी  कें द्र शासनाचे सवचर्व, संस्कृती 
मंत्रालय, नर्वी वदल्ली यांच्याकडे पाठवर्वला आहे. सदर अहर्वालाची इंग्रजी अनरु्वावदत प्रत वदनांक 16.11.2013 रोजी कें द्र 
शासनाचे सवचर्व, संस्कृती मंत्रालय, नर्वी वदल्ली यांच्याकडे पाठवर्वली आहे.   

 कें द्र शासनाकडे प्रलंवबत असलेल्या प्रस्तार्वासंदभात संस्कृती मंत्रालयाने वदलेल्या मावहतीनसुार मराठी भाषेला 
अवभजात भाषेचा दजा देण्याबाबतच्या वर्वषयाची वटप्पपणी वदनांक 28.04.2015 रोजी कें द्र शासनाच्या मंत्रीमंडळ 
सवचर्वालयाच्या वर्वचाराथण सादर करण्यात आली आहे. तथावप, भारतीय भाषांना अवभजात भाषेचा दजा देण्यासंदभात मा. 
उच्च न्यायालय, मद्रास येथे वर्ववर्वि जनवहत यावचका प्रलंवबत होत्या. त्यामळेु  सदरहू प्रस्तार्व कें द्र शासनाच्या स्तरार्वर 
प्रलंवबत होता. या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी वदनांक 08.08.2016 रोजी वदलेल्या वनणणयास अनसुरुन मराठी 
भाषेला अवभजात भाषेचा दजा देण्याबाबतचा प्रस्तार्व कें द्र शासनाच्या वर्वचारािीन असल्याचे वदनांक 08.12.2016 च्या 
पत्रान्र्वये कें द्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने कळवर्वले आहे. सद्य:स्स्थतीत हा प्रस्तार्व कें द्र शासनाकडे प्रलंवबत आहे. 
याबाबत कें द्र शासनाकडे पाठपरुार्वा सरुु आहे.  

(2) प्रशासवनक व्र्िहारात मराठी भाषेचा िापर िाढवििे :- 

 प्रशासवनक व्यर्वहारात मराठी भाषेचा र्वापर र्वाढार्वा याकवरता शासन स्तरार्वर सातत्याने सचूना देण्यात आल्या 
आहेत. या संदभांत काही तांवत्रक अडचणी असल्यास त्या दरू करण्याकवरता वर्वभागाकडून भाषा संचालनालयामार्ण त 
वर्ववहत नमनेु अनरु्वावदत करुन देण्यात येतात. तसेच शासनाकडून प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या वर्ववर्वि वर्वषयांच्या पवरभाषा 
कोशांचा र्वापर व्हार्वा याकवरता सदर कोश सर्वण वर्वभागांना उपलब्ि करुन देण्यात आले आहेत. नर्वीन वर्वषयांचे पवरभाषा 
कोश उपलब्ि व्हार्वते याकवरता शासनाने आपत्ती व्यर्वस्थापन, संगणकशास्त्र, जैर्वतंत्रज्ान यासारख्या नवर्वन वर्वषयांचे 
पवरभाषा कोश तयार करण्याचे काम सरुु केले आहे. 

 (3) मराठी भाषा भिन :- 

 सांस्कृवतक िोरण 2010 अंतगणत राज्य शासनाने मराठी भाषेच्या वर्वकास र्व संशोिनासाठी काम करणाऱ्या सर्वण 
संस्थांमध्ये समन्र्वय रहार्वा, याकवरता या संस्था एकाच संकुलात कायणरत असण्याच्या अनषंुगाने स्र्वतंत्र भाषा भर्वन स्थापन 
करण्याचा वनणणय शासनाने घेतला आहे. “रंगभर्वन, िोबी तलार्व” येथे भाषा भर्वन मखु्य कें द्राची उभारणी करण्याचे 
प्रस्तावर्वत होते. तथावप, सदर र्वास्तु र्वारसा इमारतीच्या यादीत असल्याने, या वठकाणी नर्वीन इमारतीचे बांिकाम करणे 
शक्य झाले नाही. सबब मराठी भाषा भर्वन चे मखु्य कें द्र दवक्षण मुंबई ककर्वा र्वांद्रा-कुला र्वसाहत पवरसरामध्ये र्व उपकें द्र 
ऐरोली, नर्वी मुंबई येथे करण्याबाबत शासनाने वनणणय घेतला आहे. त्यानसुार ऐरोली येथे भाषा भर्वन उपकें द्राचे काम सरुु 
करण्याचा प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचारािीन आहे. 
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 (4) मराठी भाषा संिधयनाकवरता विविध िार्मषक उपक्रम :- 

(अ) मराठी भाषा संिधयन पंधरिडा (वदनांक 1 जानेिारी ते 15 जानेिारी) :-  
 मराठी भाषा संर्विणनाबाबत शालेय र्व महावर्वद्यालयीन वर्वद्यार्थ्यांयांमध्ये जागरुकता र्वाढार्वी,या कवरता  दरर्वषी                                                                                                                    
 वदनांक 01 जानेर्वारी ते 15 जानेर्वारी हा कालार्विी “मराठी भाषा संर्विणन पंिरर्वडा” म्हणनु साजरा करण्यात येतो. या 
कालार्विीत वर्वद्यार्थ्यांयांच्या सहभागा बरोबरच सर्वण प्रशासवनक वर्वभाग  र्व राज्यातील सर्वण कें द्रीय कायालये / र्वावणज्य संस्था 
यांच्या स्तरार्वर मराठी भाषा संर्विणन वर्वषयक वर्ववर्वि उपक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत वर्वभागाकडून आर्वाहन करण्यात 
येते. 
(आ) मराठी भाषा गौरिवदन (वदनांक 27 फेब्रिुारी) :  

ज्येष्ठ कर्वी वर्व.र्वा.वशरर्वाडकर उर्ण  कुसमुाग्रज यांनी महाराष्राच्या सांस्कृवतक  के्षत्रामध्ये  मोलाचे  योगदान  वदले  
असनू, मराठी भाषा ही ज्ानभाषा होण्यासाठी अथक पवरश्रम घेतले आहेत. आपल्या मातभृाषेचा गौरर्व म्हणनू आवण 
त्यांच्या स्मतृीला अवभर्वादन म्हणनू शासन वनणणय क्र.मभावद-1012/प्र.क्र.88/2012/भाषा-3, वदनांक 21 जानेर्वारी, 2013 
अन्र्वये वदनांक 27 रे्ब्ररु्वारी  हा त्यांचा जन्मवदन  राज्यभर "मराठी भाषा गौरर्व वदन" म्हणनू साजरा करण्याचा वनणणय 
घेण्यात आला आहे. सदर शासन वनणणयास अनसुरुन सर्वण मंत्रालयीन वर्वभाग र्व त्यांच्या अविपत्याखालील सर्वण 
शासकीय/वनमशासकीय कायालये, शासकीय संस्था/मंडळ, सार्वणजवनक उपक्रम इत्यावद कायालयांनी समारंभपरू्वणक "मराठी 
भाषा गौरर्व वदन" सोहळा साजरा करण्याबाबत  दरर्वषी   स्र्वतंत्रपणे शासन पवरपत्रकाद्वारे सचूना देण्यात येतात.  
  शासनातरे् या वदर्वशी  मराठी सावहत्य के्षत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ सावहस्त्यकास कर्वदा करंदीकर जीर्वन 
गौरर्व परुस्कार ,उत्कृष्ट प्रकाशन संस्थेस श्री .प ु .भागर्वत परुस्कार ,मराठी भाषा संर्विणनासाठी मोलाचे योगदान देणा-या 
व्यक्तीस अथर्वा संस्थेस आतंरराष्रीय वकती  चे ज्येष्ठ भाषा र्वैज्ावनक आवण सावहत्य समीक्षक डॉ.अशोक केळकर यांचे  
नांर्वे "मराठी भाषा अभ्यासक परुस्कार" र्व कवर्वतेच्या माध्यमातनू भाषा संर्विणनाचे कायण करणा-या कर्वीर्वयण मंगेश 
पाडगांर्वकर यांचे नांर्वे “मराठी भाषा संर्विणक परुस्कार” असे  परुस्कार त्याचप्रमाणे  उत्कृष्ट मराठी र्वाङमय वनर्ममतीस 
"स्र्व.यशर्वंतरार्व चव्हाण राज्य र्वाङमय परुस्कार" या परुस्कारांचे वर्वतरण करण्यात येते.   
(इ) िाचन पे्ररिा वदन (वदनांक 15 ऑक्टोबर) :- माजी राष्रपती  डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम यांच्या स्मतृी  जतन 
करण्याच्या उदे्दशाने 15 ऑक्टोबर हा त्यांचा जन्मवदर्वस “र्वाचन पे्ररणा वदन” म्हणनू साजरा करण्याचा वनणणय शासनाने 
घेतला आहे. या वनणणयास अनसुरुन शालेय र्व महावर्वद्यालयीन वर्वद्यार्थ्यांयांमध्ये र्वाचनाची पे्ररणा वनमाण करण्यासाठी र्व 
र्वाचनाची आर्वड र्वधृ्ध्दगत करण्यासाठी  सर्वण मंत्रालयीन वर्वभाग र्व त्यांच्या अविपत्याखालील सर्वण शासकीय/वनमशासकीय 
कायालये, शासकीय संस्था/मंडळ, सार्वणजवनक उपक्रम इ. कायालयांनी “र्वाचन पे्ररणा वदन” साजरा करण्याबाबत  दरर्वषी   
स्र्वतंत्रपणे शासन पवरपत्रकाद्वारे सचूना देण्यात येतात.  
(5) विधानमंडळ मराठी भाषा सवमती :- महाराष्र राजभाषा अविवनयम, 1964 अन्र्वये “मराठी” ही शासन 
व्यर्वहारासाठी राजभाषा म्हणनू स्स्र्वकारण्यात आली आहे. सर्वण के्षत्रात राज्यातील राज्य शासकीय / वनमशासकीय 
कायालयांमध्ये मराठी भाषेचा सक्षमपणे र्वापर करणे हे शासनाचे िोरण आहे. या िोरणाचा काटेकोरपणे अर्वलंब व्हार्वा र्व 
मराठी भाषेच्या र्वापरा संबंिी सर्वण राज्य शासकीय / वनमशासकीय कायालयांच्या कामाचा आढार्वा घेतला जार्वा या उदे्दशाने 
राज्य वर्विानमंडळाच्या दोन्ही सभागहृांच्या सदस्यांचा समार्वेश असलेली, “संयकु्त वर्वविमंडळ मराठी भाषा सवमती” स्थापन 
करण्यात आली आहे. या सवमतीकडून राज्यातील शासकीय कायालयांचा र्व स्थावनक स्र्वराज्य संस्थांच्या कामाचा आढार्वा 
घेण्यात येतो र्व प्रशासनाच्या कामात मराठी भाषेचा  जास्तीत जास्त र्वापर व्हार्वा, यादषृ्टीने सवमतीकडून वर्ववर्वि सचूना र्व 
उपाययोजना सचुवर्वण्यात येतात. 
                 मराठी भाषा वर्वभागाच्या अविपत्याखालील कायालयांकडून तयार करण्यात आलेले शब्दकोश 
shabdkosh.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर र्व मराठी भाषा वर्वभागाची मावहती marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर 
उपलब्ि आहे.   

             ---------------- 
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                                             विभागाची संरचना 

                                                                           मंत्री 

 

 

                                                                प्रिान सवचर्व/सवचर्व 

 

 

                                                                 सह सवचर्व/उपसवचर्व 

 

 

 

 

  अर्वर सवचर्व            अर्वर सवचर्व        अर्वर सवचर्व 

 (आस्थापना)           (अथणसंकल्प)     (गहृ व्यर्वस्थापन) 

 

 

   कक्ष अविकारी (आस्था-1)              कक्ष अविकारी (अथणसंकल्प)                 कक्ष अविकारी (नोंदणी) 

   कक्ष अविकारी (भाषा - 3)              कक्ष अविकारी (आस्था-2)                       कक्ष अविकारी (भाषा-1) 

   कक्ष अविकारी (रोख शाखा)   कक्ष अविकारी (भाषा-2)  

                                      ई गव्हनणन्स    
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 

Personnel Summary 

 

अ.क्र. 

(1) 

पदनाम 

(2) 

िेतनशे्रिी 

(3) 

पदसंख्र्ा 

(4) 

Designation 

(5) 

         (अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1 प्रिान सवचर्व/सवचर्व संर्वगण पद 1 Pr. Secretary/Secretary 

2 सह सवचर्व/उप सवचर्व एस-27 : 118500-214100  
एस-25 : 78800-209200 

1 Joint Secretary/ 
 Deputy Secretary 

     
3 अर्वर सवचर्व एस-23 : 67700-208700 3 Under Secretary 

4 कक्ष अविकारी एस-17 : 47600-151100 8 Section Officer 

                                      एकूि (अ) 13 Total (A) 

         (ब) अराजपवत्रत (B)Non-Gazetted 

1 लघलेुखक (उच्चश्रणेी) एस-15 : 41800-132300 3 Stenographer (H.G.) 

2 सहायक एस-14 : 38600-122800 9 Assistant 

3 रोखलेखापाल एस-14 : 38600-122800 1 Cash Accountant 

3 लघलेुखक (वनम्नश्रणेी) एस-14 : 38600-122800 2 Stenographer (L.G.) 

4 वलवपक-टंकलेखक एस-6 : 19900-63200 12 Clerk-cum-Typist 

5 र्वाहनचालक एस-6 : 19900-63200 2 Driver 

              एकूि (ब) 29 Total (B) 

(क) अराजपवत्रत (िगय-4) (C) Non-Gazetted (Class-IV) 

1 वशपाई एस-1 : 15000-47600     8 Peon 

             एकूि (क) 8 Total (C) 

एकूि (अ+ब+क)  

 

50 Grand Total (A+B+C) 
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कार्यक्रम क्रमांक-3 

भाषा संचालनालर् 

 महाराष्र राजभाषा अविवनयम, 1964 अन्र्वये “मराठी” ही शासन व्यर्वहारासाठी राजभाषा म्हणनू स्स्र्वकारण्यात 
आली असनू सर्वण प्रशासवनक व्यर्वहारात मराठी भाषेचा र्वापर होणे अवनर्वायण आहे.त्या अनषंुगाने शासन व्यर्वहारात 
मराठीचा र्वापर या शासनाच्या िोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजार्वणी  होण्यासाठी करार्वयाच्या उपाययोजनेचे काम 
मखु्यत: भाषा संचालनालयाचे असनू त्यासाठी ह्या संचालनालयाकडुन वर्ववर्वि प्रकारची कामे पार पाडण्यात येतात :-  
        भाषा अनरु्वाद र्व शब्दार्वली  या दोन प्रमखु शाखांच्या माध्यमातनू भाषा वर्वकासाची महत्र्वाची कामे हातळण्यात 
येतात. त्याच बरोबर भाषा वर्वषयक िोरणात्मक काम करण्यासाठी वर्वभागांतगणत “भाषा सल्लागार सवमती” कायणरत आहे. 

महाराष्र शासनाने वद. 22 जनू, 2010 च्या शासन वनणणयान्र्वये शासन व्यर्वहारात राजभाषा मराठीचा र्वापर करण्याचे िोरण 
राबवर्वण्यासाठी भाषा संचालनालयांतगणत कायम स्र्वरुपी भाषा सल्लागार सवमतीची स्थापना केली आहे. सवमतीची 
र्वेळोर्वेळी पनुरणचना करण्यात येते. वर्वद्यमान सवमतीर्वरील अशासकीय र्व शासकीय सदस्यांची संख्या 41 असनू या 
सवमतीची कायणकक्षा पढुीलप्रमाणे आहे:-  

(अ) मराठी भाषेचे िोरण ठरवर्वणे, 
(आ)  भाषा अवभर्वदृ्धीसाठी नर्वनर्वे उपाय र्व कायणक्रम सचुवर्वणे र्व या अनषंुगाने शासनाला मागणदशणन करणे, 
(इ)  भाषा संचालनालयाने प्रकावशत केलेल्या कोशांमध्ये प्रचवलत शब्दांची भर घालनू कोश अद्ययार्वत करणे, 
(ई)  नर्वीन पवरभाषा कोशांची वनर्ममती करणे, 
(उ) पवरभाषा कोशांचे पनुमुणद्रण, पवरभाषेतील अत्यार्वश्यक पवरष्करणे, शब्दव्यतु्पत्ती मराठी पवरभावषक संज्ांच्या    समस्या 

सोडवर्वणे. 
भाषा संचालनालर्ाची महत्िाची कामे :- 
(1) राज्य कायदे र्व वनयमांचे मराठीकरण :- 
शासन अविसचूना साप्रवर्व क्र.ओएलएर्-1095/737/प्र.क्र.36/95/20ब, वदनांक 14/08/1995 अन्र्वये महाराष्र 
राजभाषा अविवनयम, 1964 चे कलम 5 अंमलात आले असनू त्यानसुार 15 ऑगस्ट,1995 पासनू राज्य वर्विानमंडळात 
सादर केली जाणारी सर्वण वर्वियेके, वर्विानमंडळाने संमत करार्वयाचे सर्वण अविवनयम, मा. राज्यपालांनी प्रख्यावपत केलेले 
सर्वण अध्यादेश तसेच आदेश, वनयम, वर्ववनयम, उपवर्ववि मळू स्र्वरूपात मराठीत सादर करणे बंिनकारक केले आहे र्व 
मराठीतील अविवनयम र्व वनयमांना कायद्यांचा मळू मसदुा समजण्यात येत आहे.  तथावप, राज्य अविवनयम र्व वनयम मलूत: 
मराठीत तयार करण्यासाठी वर्ववि र्व न्याय वर्वभागामध्ये स्र्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने कायद्याच्या इगं्रजी मसदु्यांचा मराठी अनरु्वाद 
करून ते वर्विानमंडळत सादर केले जातात.   
महाराष्र राजभाषा अविवनयम, 1965 च्या कलम 5 ची अंमलबजार्वणी करण्याच्या दषृ्टीने, भाषा संचालनालयाद्वारे सन 
2017-18 या र्वषात पढुीलप्रमाणे राज्य अविवनयम र्व वनयमांचे मराठीकरण केले आहे :-  
 (अ) राज्य वर्विानमंडळात सादर केली जाणारी सर्वण वर्विेयके  
 (ब) राज्य वर्विानमंडळाने संमत केलेले अविवनयम  
 (क) अनचु्छेद 213 अन्र्वये महाराष्राच्या मा. राज्यपालांनी प्रस्थावपत केलेले सर्वण अध्यादेश.  
 (ड) कें द्रीय र्व राज्य अविवनयमांखालील सर्वण वनयम, आदेश, वर्ववनयम र्व उपवर्ववि  
अलीकडील काळात मराठीकरण केलेले काही ठळक राज्यवनयम पढुीलप्रमाणे आहेत. 

(1) र्वस्तु र्व सेर्वा करवर्वषयक वनयम (2) सार्वणजवनक वर्वद्यापीठ वर्वषयक पवरवनयम.  
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(2)  राज्र् कार्द्ांचे अद्र्ाितीकरि:  

 राज्य वर्विानमंडळाने केलेल्या सिुारणा अविवनयमांतील तरतुदींचा समार्वेश करून मळू राज्य अविवनयमांचे 
अद्ययार्वतीकरण करण्याचे र्व ते पसु्तक स्र्वरूपात प्रवसद्ध करण्याचे काम वडसेंबर, 1983 पासनू भाषा संचालनालयाद्वारे 
केले जाते. यांमध्ये पढुील कामांचा समार्वेश होतो:-  
(अ) राज्य वर्विानमंडळाने सिुारणा अविवनयमान्र्वये मळू कायद्यांमध्ये केलेल्या सिुारणा समावर्वष्ट करणे.  
(ब) अद्ययार्वत स्र्वरूपात राज्य अविवनयम पनुमुणवद्रत प्रतीच्या (वरकप्रटच्या) स्र्वरूपात प्रवसध्द करणे.  
(क) राज्य अविवनयमांचे एकत्रीकरण करून महाराष्र अविवनयम संवहता या स्र्वरूपात प्रवसध्द करणे. 
(ड) राज्य अविवनयमांचे अद्ययार्वतीकरण करून त्यांची पसु्तक स्र्वरूपात छपाई करणे र्व ते भाषा संचालनालयाच्या 
संकेतस्थळार्वर प्रवसद्ध करणे.   

राज्य अविवनयमांची सद्य:स्स्थती पढुीलप्रमाणे आहे. – 
एकुण अविवनयम 

अद्ययार्वत 
वनरवसत केलेले संकेतस्थळार्वर 

अपलोड 
करार्वयाचे 

अंवतम छपाईसाठी 
मदु्रणालयाकडे 

पाठवर्वलेले/ 
पाठर्वार्वयाचे. 

अद्ययार्वतीकरणासाठी 
हाती असलेले 

अविवनयम 

619(सध्या 
संकेतस्थळार्वर 

603) 

42 97 143 337 

  

(3) भारताचे संविधान ि कें द्रीर् अवधवनर्मांचे मराठीकरि : 

 प्राविकृत पाठ (कें द्रीय कायदे) अविवनयम, 1973 अन्र्वये कें द्रीय अविवनयमांचा र्व भारताच्या संवर्विानाचा मराठी 
अनरु्वाद करून ते प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरूपात प्रवसध्द करण्याचे काम भाषा संचालनालयाद्वारे केले जाते.  

कें द्रीय अविवनयमांचे मराठीकरण करून प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरूपात प्रवसद्ध करण्याची प्रवक्रया :-   
(1) कें द्रीय अविवनयमांचा अनरु्वाद करणे, अनरु्वाद तपासणे, सिुारणा बसवर्वणे र्व मवुद्रत र्वाचन करणे.  
(2) भारत सरकारच्या वर्ववि र्व न्याय मंत्रालयाच्या राजभाषा खंडाच्या कायणकारी गटाच्या बैठकीत कें द्रीय 

अविवनयमांच्या   मराठी पाठास मान्यता घेणे.  
(3) मा. राष्रपतींच्या अनमुतीने कें द्रीय अविवनयम प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरूपात प्रवसध्द करणे.  
(4) प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरुपात प्रवसध्द झालेले भारताचे संवर्विान र्व कें द्रीय अविवनयम प्रवसध्द करणे.   
 

(अ) भारताचे संविधान : भारतीच्या संवर्विानाचा मराठी अनरु्वाद करुन मा. राष्रपतींच्या मान्यतेने प्राविकृत पाठाच्या 
स्र्वरुपात प्रवसध्द केले असनू र्वळेोर्वेळी त्यात सिुारणा समावर्वष्ट करुन आतापयंत भारताच्या संवर्विानाच्या सात आर्वतृ्त्या 
प्रवसध्द करण्यात आल्या असनू त्यापैकी सहा आर्वतृ्त्या मराठीत आहेत र्व सातर्वी स्व्दभाषीय आर्वतृ्ती प्रवसद्ध करण्यात 
आली आहे.  

(ब) कें द्रीर् अवधवनर्म:- प्राविकृत पाठ (कें द्रीय कायदे) अविवनयम, 1973 अन्र्वये आतापयंत 349 कें द्रीय कायद्यांना 
भारत सरकारच्या राजभाषा खंडाच्या कायणकारी गटाची मान्यता घेण्यात आली असनू त्यापैकी मा. राष्रपतींच्या मान्यतेने 
175 कें द्रीय अविवनयम प्राविकृत पाठाच्या स्र्वरूपात प्रवसध्द झाले आहेत. तसेच  44 कें द्रीय अविवनयम प्राविकृत 
अनरु्वादाच्या स्र्वरुपात प्रवसध्द करुन त्यांचे अद्ययार्वतीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 
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 (4) न्र्ार्वनियर्ांचे मराठीकरि : 

(अ) न्यायालयीन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करण्याच्या दषृ्टीने, भारतीय वर्ववि प्रवतर्वतृ्तातील (All India Law 
Report) मा. उच्च न्यायालयाच्या र्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वनर्वडक न्यायवनणणयांचा मराठीत अनरु्वाद 
करणे र्व न्यायवनणणय पवत्रकेच्या  स्र्वरूपात प्रवसध्द करणे.  

(ब) भारताच्या संवर्विानाच्या अनचु्छेद 141 अन्र्वये मा. उच्च न्यायालयांच्या र्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
न्यायवनणणयास  कायद्याचा दजा असल्याने, हे काम न्याय व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करण्याच्या दषृ्टीने 
महत्र्वाचे आहे.  

(क) परेुशा मनषु्यबळा अभार्वी न्यायवनणणयांचे मराठीकरण करण्याचे काम सद्य:स्स्थतीत थांबलेले आहे. 
 

 (5) वनर्मपसु्स्तका आवि प्रमाि नमनेु ि प्रपते्र र्ांचे मराठीकरि : -  

(अ) शासन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करण्याच्या दषृ्टीने, मंत्रालयीन वर्वभाग र्व शासकीय कायालयांद्वारे 
र्वापरल्या जाणाऱ्या वनयमपसु्स्तका (Manuals) आवण वर्वशेष र्व प्रमाण नमनेु आवण प्रपते्र यांचा मराठीत 
अनरु्वाद करून देण्याचे काम भाषा संचालनालयाद्वारे केले जाते.  

(ब) भाषा संचालनालयाने सन 2018-19 या र्वषात माहे एवप्रल ते नोव्हेंबर 2018 या कालार्विीत 6544 
र्ोवलओ इतके वनयमपसु्स्तका, प्रमाण नमनेु र्व प्रपते्र मराठीत उपलब्ि करून वदलेले असनू समुारे 12,000 
र्ोवलओ होईल असा अंदाज आहे. 

 
(6) प्रशासकीर् ि संकीिय प्रकरिांचे मराठीकरि: - 

 (अ)  महाराष्र राजभाषा अविवनयम, 1965 अन्र्वये शासन व्यर्वहारात राजभाषा मराठीचा   100 टक्के र्वापर 
करण्याच्या िोरणाची प्रभार्वीपणे अंमलबजार्वणी करण्याच्या दषृ्टीने, सर्वण मंत्रालयीन वर्वभागांच्या प्रशासकीय र्व संकीणण 
प्रकरणांसह पढुील प्रकरणांचा मराठीत अनरु्वाद करण्याचे र्व अनरु्वाद तपासणीचे काम भाषा संचालनालयाद्वारे केले जाते.  

 (ब)  कें द्र सरकारच्या र्व राज्य शासनाच्या वर्ववर्वि योजना र्व कायणक्रम.  
 (क)  कें द्र सरकारची र्व राज्य शासनाची िोरणे र्व मागणदशणक तत्त्र्वे.  
 (ड)  मंत्रालयीन वर्वभागांची अन्य प्रशासकीय र्व संकीणण प्रकरणे.  
 (इ)  वर्ववर्वि चौकशी सवमत्यांच्या र्व अभ्यास सवमत्यांचे अहर्वाल र्व कृती अहर्वाल. 

(र्)  भारतीय वनर्वडणकू आयोगाचे वनदेश, आदेश, वनयम, आचार संवहता र्व वनयम पसु्स्तका.  
 (ग)  मा. राज्यपालांचे वनदेश र्व आदेश.  
 
 सन  2018-19 या र्वषात वर्ववर्वि मंत्रालयीन वर्वभागाच्या प्रशासकीय र्व संकीणण प्रकरणांचा मराठी अनरु्वाद र्व 
अनरु्वाद तपासणी करुन वदलेला आहे. अवलकडील काळामध्ये मराठीकरण केलेली काही ठळक प्रशासकीय प्रकरणे 
पढुीलप्रमाणे आहेत:-  
  (1) प्रिानमंत्री आर्वास योजना.  
  (2) 15 व्या वर्वत्त आयोगाचे वनर्वेदन.  
  (3) 15 व्या वर्वत्त आयोगाच्या संदभातील मा. मखु्यमंत्री र्व वर्वत्त मंत्री यांची भाषणे.  
  (4) र्वस्त्र उद्योग िोरण. 
  (5) महाराष्र बालहक्क संरक्षण आयोग अहर्वाल. 
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(7) विविध अथयसंकल्पीर् प्रकाशनांचे मराठीकरि :  
        (अ) भारतीय संवर्विानाच्या अनचु्छेद 205 र्व 202 अन्र्वये वर्वत्त वर्वभागामार्ण त राज्य वर्विानमंडळाच्या तीनही 
अविर्वेशनामध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या पढुील अथणसंकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनरु्वाद, अनरु्वाद तपासणी, सिुारणा, 
मवुद्रत र्वाचन, इत्यादी कामे भाषा संचालनायाद्वारे केली जातात :- 
 (1) खचाचे परूक वर्वर्वरणपत्र.  
 (2) अथणसंकल्पवर्वषयक वनर्वदेन.  
 (3) अथणसंकल्पीय अदंाज.  
 (4) अविक खचाचे वर्वर्वरणपत्र.  
 सन 2018-19 या र्वषात पढुील अथणसंकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनरु्वाद र्व अनरु्वाद तपासणी करण्याचे आवण 
त्याच्या अंवतम मदु्रणापयंतची कामे पार पाडलेली आहेत. 
 (1) खचाचे परूक वर्वर्वरणपत्र, 2018-2019 (माचण, 2018, जलैु 2018 र्व नोव्हेंबर 2018).  
 (2) अविक खचाचे परूक वर्वर्वरणपत्र, (2013-14) (जलैु 2018). 
 (3) अथणसंकल्प वर्वषयक वनर्वदेन, 2018-2019.  
(8) भारताचे वनरं्त्रक ि महालेखापरीक्षक र्ांच्र्ा लखेापरीक्षा अहिालांचे मराठीकरि:- 
        (अ) भारताचे वनयंत्रक र्व महालेखापरीक्षक यांच्यामार्ण त भारतीय संवर्विानाच्या अनचु्छेद 151 अन्र्वये मा. 
राज्यपालांना सादर केल्या जाणारे र्व दरर्वषी   वर्विानमंडळात सादर केल्या जाणाऱ्या पढुील अहर्वालांचा मराठी अनरु्वाद, 
अनरु्वाद तपासणी र्व मवुद्रत र्वाचन, इत्यादी कामे भाषा संचालनालयाद्वारे केली जातात :  
 (1)  वर्वत्तीय लेखा.  
 (2)  वर्ववनयोजन लेखा.  
 (3)  जमा महसलुी लेखा.  
 (4)  नागरी लेखा.  
 (5)  लेख्यांर्वरील ओझरता दषृ्टीके्षप.  
मागील र्वषी   उपरोक्त अहर्वालांपैकी पढुील अहर्वालांचे मराठीकरण करण्यात आले. 

(1) वर्वत्तीय लेखा, 2016-17  
(2) वर्ववनयोजन लेखा 2016-17 
(3) लेख्यांर्वरील ओझरता दषृ्टीके्षप. 

(9) पवरभाषा ि शब्दकोश वनर्ममती कार्य:-  
 (अ) शासन व्यर्वहारात र्व न्याय व्यर्वहारात आवण शालेय र्व वर्वद्यापीठ स्तरार्वरील अभ्यासक्रमात मराठीचा र्वापर 

करण्यासाठी प्रशासकीय, तांवत्रक र्व शास्त्रीय वर्वषयांचे पवरभाषा कोश र्व शब्दकोश तयार करण्याचे र्व त्यात 
सिुारणा करण्याचे काम भाषा संचालनालयाद्वारे केले जात आहे.  

 
 (ब) पवरभाषा वनर्ममती र्व कोश वनर्ममती हे कायण संशोिन र्व शैक्षवणक स्र्वरूपाचे आहे.  

 (क) वर्ववर्वि वर्वषयतज्ज्ांचा समार्वेश असलेल्या भाषा सल्लागार मंडळाच्या मागणदशणनाखाली हे कायण परू्वी   
करण्यात आले. आता भाषा सल्लागार सवमतीच्या र्व वर्ववर्वि पवरभाषा उपसवमत्यांच्या मागणदशणनाखाली नर्वीन 
पवरभाषा कोश वनर्ममतीचे र्व परू्वी  च्या कोशांमध्ये सिुारणा करुन त्यांचे पनुमुणद्रण करण्याचे  काम सरुू आहे.  

(ड)  जनतेच्या मागणीनसुार, पवरभाषा कोशांची स्थळ स्र्वरुपात / मवुद्रत स्र्वरुपात पनुछणपाई करण्याचे काम केले 
जाते. 
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(10) भाषा संचालनालर्ाने तर्ार केलेले पवरभाषा कोश, शब्दकोश ि शासन व्र्िहार उपर्ोगी मागयदशयक 
पसु्स्तका : 
  

(1) शब्दकोश:- भाषा संचालनालयाने शासन व्यर्वहारास र्व न्याय व्यर्वहारास उपयकु्त असलेले पढुील कोश 
प्रवसध्द केलेले आहेत: 

1) शासन व्यर्वहार कोश 2) प्रशासन र्वाक्प्रयोग 3) पदनाम कोश 4) वर्वत्तीय शब्दार्वली 
5) शासन व्यर्वहार शब्दार्वली 6) न्यायव्यर्वहार कोश   

  
  (2) शासन व्र्िहार उपर्ोगी मागयदशयक पसु्स्तका:- भाषा संचालनालयाने शासन व्यर्वहारास उपयोगी 
असलेल्या पढुील मागणदशणक पसु्स्तका र्व गं्रथ प्रवसध्द केलेले आहेत: 

1) प्रशासवनक लेखन 2) राजभाषा पवरचय  3) कायणदर्मशका 4) मराठी लघलेुखन          
मागणदर्मशका 

5) शासन व्यर्वहारात 
मराठी 

6) मराठी टंकलेखन 
प्रर्वेवशका 

7) प्रमाणलेखन      
वनयमार्वली 

8) मंथन 

9) मराठी लघलेुखन 10) राजभाषा पवरचय र्व  
कायणरुप व्याकरण 

11) संवक्षप्पत शेऱ्यांची 
लघपुसु्स्तका. 

 

  
(3) पवरभाषा कोश:- भाषा संचालनालयाने वर्ववर्वि वर्वषयांचे पढुील शास्त्रीय र्व तांवत्रक पवरभाषा कोश प्रवसध्द 

केलेले आहेत :- 
1) लोकप्रशासन 
पवरभाषा कोश 

2) कृवषशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

3) तत्त्र्वज्ान र्व तकण शास्त्र 
पवरभाषा कोश 

4) गवणतशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

5) वशक्षणशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

6) मानसशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

7) रसायनशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

8) यंत्र अवभयांवत्रकी 
पवरभाषा कोश 

9) भगूोलशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

10) न्यायर्वैद्यक र्व 
वर्वषशास्त्र पवरभाषा कोश 

11) औषिशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

12) व्यर्वसाय व्यर्वस्थापन 
पवरभाषा कोश 

13) सावहत्य समीक्षा 
पवरभाषा कोश 

14) र्वतृ्तपत्रवर्वद्या 
पवरभाषा कोश 

15) र्वावणज्यशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

16) िातुशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

17) शारीरशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

18) गं्रथालयशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

19) वर्वद्यतु अवभयांवत्रकी 
पवरभाषा कोश 

20) संख्याशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

21) शरीरवक्रयाशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

22) भशूास्त्र पवरभाषा 
कोश 

23) स्थापत्य अवभयांवत्रकी  
पवरभाषा कोश 

24) अथणशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

25) जीर्वशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

26) भौवतकशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

27) राज्यशास्त्र पवरभाषा 
कोश 

28) भाषावर्वज्ान र्व 
र्वाड्.मयवर्वद्या पवरभाषा 
कोश 

29) समाजशास्त्र 
पवरभाषा कोश 

   

 
(4) पावरभावषक शब्दािल्र्ा :- भाषा संचालनालयाने, शास्त्रीय र्व तांवत्रक वर्वषयाच्या पढुील शब्दार्वल्या मराठी 

X इंग्रजी या स्र्वरुपात प्रवसध्द केलेल्या आहेत :- 

1) वर्वकृतीशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली 

2) भौवतकशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली 

3) कृवषशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली 

4) र्वावणज्यशास्त्र पावरभावषक 
शब्दार्वली. 
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(11) पवरभाषा कोशांमध्रे् ि शब्दकोशांमध्रे् सधुारिा करुन त्र्ांचे पनुमुयद्रि करण्र्ाचा प्रकल्प :- 
भाषा संचालनालयाने आतापयंत वर्ववर्वि वर्वषयांचे पवरभाषा कोश र्व शब्दकोश प्रवसद्ध केलेले असनू भाषा 

सल्लागार सवमतीच्या मागणदशणनाखाली 5 वर्ववर्वि वर्वषयांच्या कोश / पवरभाषा कोश उपसवमत्यांद्वारे परू्वी  च्या पवरभाषा 
कोशांमध्ये सिुारणा करुन त्यांचे पनुमुणद्रण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतलेला असनू या उपसवमत्यांच्या अंतगणत कोश 
पवरभाषा कोशांसंबंिात पढुीलप्रमाणे कामकाज सरुू आहे :- 
(अ) विविध उपसवमत्र्ांमाफय त सरुू असलले्र्ा पवरभाषा कोशांच्र्ा कामकाजाची सद्स्स्थती :- 
   (1) शासन व्यर्वहार कोश, (2) कृवषशास्त्र पवरभाषा कोश, (3) अथणशास्त्र पवरभाषा कोश, (4) तत्त्र्वज्ान आवण 
तकण शास्त्र पवरभाषा कोश र्व (5) वशक्षणशास्त्र पवरभाषा कोश या कोशांचे सिुारणा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 
(ब) भाषा संचालनालयाची प्रकाशने व परिभाषा कोश भ्रमणध्वनी उपयोजकावि टाकण्याचा प्रकल्प:-  

भाषा संचालनालयाने प्रससध्द केलेल्या शब्दकोशांपैकी १) काययदर्शशका २) प्रशासन वाक्प्प्रयोग ३) शासन व्यवहार 
कोश व ४) न्यायव्यवहार कोश  हे चार सनवडक शब्दकोश भ्रमणध्वनी उपयोजकाद्वारे (Mobile App) उपलब्ध करुन सदले 
असून सद. 27 रे्ब्र.ु 2018 रोजी मराठी भाषा गौरवसदनी लोकापयण करण्यात आले आहे. 
 (12)  शासन व्र्िहारात मराठीचा िापर (शासकीर् कार्ालर्ांची तपासिी) :-  
 (अ) राजभाषा अविवनयम, 1964 अन्र्वये शासन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर करणे अवनर्वायण           
केलेले असल्याने, शासन व्यर्वहारात मराठीचा र्वापर केला जातो ककर्वा कसे यादषृ्टीने महाराष्रातील मंत्रालयीन वर्वभाग 
आवण शासकीय र्व वनम-शासकीय कायालये यांची तपासणी करणे, त्यासंबंिातील अडचणी सोडवर्वणे र्व मागणदशणन करणे 
आवण करार्वयाच्या उपाययोजनासंबंिी शासनाकडे अहर्वाल पाठवर्वणे, इत्यावद कामे भाषा संचालनालयामार्ण त केली 
जातात.  

(ब) मखु्यालय स्तरार्वर भाषा संचालक र्व वर्वभागीय स्तरार्वर वर्वभागीय सहायक भाषा संचालक यांच्या 
नेततृ्र्वाखालील  तपासणी पथकाद्वारे शासकीय कायालयांची तपासणी केली जाते.  

(क) आतापयंत राज्यातील समुारे 959 शासकीय र्व वनमशासकीय कायालयांची आवण 7 मंत्रालयीन वर्वभागांची 
तपासणी केली आहे. 

 (13) भाषाविषर्क परीक्षा : एतदथण मंडळामार्ण त घेतल्या जाणाऱ्या पढुील परीक्षा घेण्याची संपणूण जबाबदारी भाषा 
संचालनालय पार पाडत आहे. या परीक्षा र्वषातनू दोन र्वेळा घेतल्या जातात. सदर परीक्षा पढुीलप्रमाणे आहेत: 
 1.  मराठी भाषा (राजपवत्रत) परीक्षा.  
 2.  मराठी भाषा (अराजपवत्रत) परीक्षा.  
 3.  कहदी भाषा (उच्च श्रेणी) परीक्षा.  
 4. कहदी भाषा (वनम्न श्रेणी) परीक्षा.  
 5. मराठी टंकलेखन परीक्षा.  
 6. मराठी लघलेुखन परीक्षा. 
  
  
 भाषा संचालनालयाची मावहती directorate.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे. तसेच 

संचालनालयाकडून प्रवसध्द करण्यात आलेले वर्ववर्वि पवरभाषाकोश/शब्दकोश यातील मावहती एकवत्रतपणे 

http://shabdkosh.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे.  

  ---------- 

                         

 

http://shabdkosh.marathi.gov.in/
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       कमयचारी विषर्क गोषिारा 
Personnel Summary 

 
अ क्र. 

 
(1) 

पदनाम 
 

(2) 

िेतनश्रेिी 
SCALE OF PAY                                                  

                       (3) 

पदाचंी 
संख्र्ा 
(4) 

DESIGNATION 
 

(5) 
(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1. भाषा संचालक एस-25 : 78800-209200 1 Director of Languages 
2. भाषा उपसंचालक 

(अनरु्वाद र्व शब्दार्वली) 
एस-20 : 56100-177500 1 Dy.Director of Languages 

(Translation & Terminology) 
3. भाषा उपसंचालक (वर्ववि) एस-20 : 56100-177500 1 Dy.Director of Languages (Law) 
4. वर्वभागीय सहायक भाषा 

संचालक 
एस-16 : 44900-142400 3 Divisional Assistant Director of 

Languages 
5. सहायक भाषा संचालक 

(अनरु्वाद र्व शब्दार्वली) 
एस-15 : 41800-132300 5 Assistant Director of Languages 

(Translation & Terminology) 
6. सहायक भाषा संचालक 

(प्रवशक्षण र्व आस्थापना) 
एस-15 : 41800-132300 1 Assistant Director of Languages 

(Training & Establishment) 
7. भाषा अविकारी (कहदी) एस-15 : 41800-132300 1 Language Officer (Hindi) 

                एकूि (अ) 13 Total (A) 
(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted  

8. मराठी लघलेुखक (उच्चशे्रणी) एस-15 : 41800-132300 1 Marathi Stenographer (H.G.) 
9. पयणरे्वक्षक (मराठी/कहदी) एस-14 : 38600-122800 10 

(9+1) 
Superviser 

10. अिीक्षक एस-14 : 38600-122800 7 Superintedndent 
11. अनरु्वादक (मराठी/कहदी) एस-13 : 35400-112400 46 

(42+4) 
Translator 

12. र्ववरष्ठ वलवपक एस-8 : 25500-81100 10 Senior Clerk 
13. मराठी लघटंुकलेखक एस-8 : 25500-81100 2 Steno-Typist (Marathi) 
14. वलवपक-टंकलेखक (मराठी) एस-6 : 19900-63200 19 Clerk-Typist (Marathi) 
15. वलवपक-टंकलेखक (इंग्रजी) एस-6 : 19900-63200 1 Clerk-Typist (English) 
16. कवनष्ठ  गं्रथपाल एस-7 : 21700-69100 1 Junior Librarian 
17. र्वाहनचालक एस-6 : 19900-63200 2 Driver 

               एकूि (ब) 99 TOTAL (B) 
(क) िगय ड (C) Class D 
18. नाईक एस-3 : 16600-52400 2 Naik 
19. चपराशी एस-1 : 15000-47600 18 Peon 
              एकूि (क) 20 TOTAL (C) 

एकूि (अ + ब + क)  132 GRANT TOTAL(A+B+C) 
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कार्यक्रम क्रमांक 4 
राज्र् मराठी विकास संस्था 

 
 मराठी भाषा आवण महाराष्राची संस्कृती यांचे संरक्षण, संगोपन आवण संर्विणन करण्याच्या हेतनेू महाराष्र शासनाने 
वदनांक 1 मे 1992 रोजी ‘राज्य मराठी वर्वकास संस्थेची’ स्थापना केली. ‘संस्था नोंदणी अविवनयम, 1860’ आवण 
‘सार्वणजवनक वर्वश्र्वस्त व्यर्वस्था अविवनयम, 1950’ अन्र्वये वदनांक 02 जानेर्वारी 1993 रोजी संस्थेची िमादाय आयकु्त, 
मुंबई यांच्याकडे स्र्वायत्त संस्था म्हणनू नोंदणी झाली. सर्वण कायदेशीर बाबी पणूण झाल्यानंतर वदनांक 01 माचण 1993 पासनू 
संस्थेच्या कामकाजास सरुुर्वात झाली. तेव्हापासनू संस्था मराठी भाषेच्या वर्वकासासाठी वर्ववर्वि उपक्रम राबर्वत आहे. 
संस्थेची उविष्टे : 
 वर्ववर्वि के्षत्रांत होणारा मराठीचा र्वापर अविकाविक गणुर्वत्तापणूण होत जार्वा, यासाठी प्रयत्नशील राहणे र्व मराठी 
भाषेच्या अवभर्वदृ्धीची प्रवक्रया वनयोजनपरू्वणक गवतमान करणे ही या संस्थेच्या स्थापनेमागील दोन मखु्य उवद्दष्टे आहेत. 
त्यानसुार सर्वण स्तरांर्वर मराठीचा वर्वकास सािण्यासाठी संस्था स्र्वतंत्रपणे उपक्रम हाती घेते. भाषा र्व संस्कृतीच्या के्षत्रात 
मराठी भाषेच्या अवभर्वदृ्धीसाठी काम करणाऱ्या वर्ववर्वि शासकीय र्व अशासकीय संस्थांमध्ये समन्र्वय राखनू त्या संस्थांच्या 
सहाय्यानेही काही उपक्रम संस्था पार पाडते. 
प्रशासकीर् व्र्िस्था : 
 संस्थेचे कामकाज वतच्या वनयामक मंडळाच्या मान्यतेने चालते. संस्थेचे कायणक्रम/उपक्रम/प्रकल्प यांचे अग्रक्रम 
ठरवर्वण्यासाठी वनयामक मंडळाच्या सल्ल्यानसुार एक उपक्रम सवमती, आर्मथक बाबी वर्वचारात घेण्यासाठी वनयामक 
मंडळाच्या सदस्यांमिनू वनमाण केलेली एक वर्वत्त सवमती आवण संस्थेचे आर्मथक, प्रशासकीय र्व कायदेशीर वनयोजन र्व 
व्यर्वस्थापन करण्यासाठी तसेच संस्थेच्या वर्ववर्वि प्रकल्पांच्या अंमलबजार्वणीच्या कामार्वर देखरेख ठेर्वण्यासाठी एक 
कायणकारी सवमती नेमण्यात आली आहे. संस्थेच्या वर्ववर्वि कायासाठी या कायणकारी सवमतीची मंजरुी आर्वश्यक असते. 
 महाराष्र राज्याचे मखु्यमंत्री हे संस्थेचे पदवसद्ध अध्यक्ष  आहेत आवण मराठी भाषा वर्वभागाचे मंत्री हे संस्थेचे 
पदवसद्ध उपाध्यक्ष आहेत. 
संस्थेचे आजिरचे कार्य  : 
 संस्थेने आपल्या उवद्दष्टांना अनसुरून वर्ववर्वि प्रकारचे उपक्रम आयोवजत केले आहेत. 
अ) चचासते्र : आजपयंत वर्ववर्वि वर्वषयांर्वर 25 हून अविक राज्यस्तरीय चचासत्रांचे आयोजन राज्य मराठी वर्वकास 
संस्थेतरे् करण्यात आले आहे.  
(ब) काही महत्त्िपिूय प्रकाशने : मराठी भाषेच्या वर्वकासाला परूक असे मावहतीकोश, संकल्पनाकोश, सचूी, 
मावहतीपसु्स्तका, कायणपसु्स्तका, र्वैचावरक, संशोिनात्मक लेखन, मराठी सावहत्यकृतींची कहदी भाषांतरे अशी वर्ववर्विांगी 71 
पसु्तके संस्थेने प्रकावशत केली आहेत. त्यापैकी काही उल्लेखनीय प्रकाशने पढुीलप्रमाणे आहेत :- 
(1) भाषाविषर्क :  
(अ) वशक्षण वशक्षक र्व अभ्यासक्रम - (संपादन - रमेश पानसे) जन्मभाषेचा पाश तोडून आम्ही काय करणार?  ना देश, ना 
गोत, ना राष्र असे आम्हांस व्हार्वयाचे आहे काय?, या मौवलक आवण मलूभतू प्रश्नाला वभडणारे, मराठीच्या वशक्षणक्रमाशी 
संबंवित असलेले एक जनेु (1906) वचरतरुण पसु्तक. 
(ब) मराठी भाषा : र्वाढ आवण वबघाड - (श्री. के. क्षीरसागर) मराठी बोलताना आवण वतच्यातनू लेखनव्यर्वहार पार 
पाडताना सर्वणसामान्य वशवक्षत माणसाच्या मनात आज जे-जे प्रश्न घटुमळत आहेत, त्यांचा मकु्त मनाने घेतलेला परामशण. 
(क) महाराष्राचा भावषक नकाशा परू्वणतयारी - (प्रमखु संशोिक - डॉ. रमेश िोंगडे, संशोिन समन्र्वयक आवण संशोिक 
साहाय्यक - डॉ. अशोक सोलनकर) प्रमाण मराठी, बोली, उपभाषा, आवदर्वासींच्या भाषा, वमश्रभाषा इत्याकदचे वर्ववर्वि 
भावषक आवर्वष्कार, त्यांची प्रदेशानसुार नकाशाद्वारे मांडणी करून महाराष्रातील भाषांची र्वैवर्वध्यपणूण मावहती देणारा गं्रथ. 
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(2) कोश ि सचूी िाङ्मर् :  
(अ) कोश र्व सचूी र्वाङ्मय : स्र्वरुप आवण साध्य - (संपादन - सरोवजनी र्वैद्य, सषुमा पौडर्वाल, अवनता जोशी, कवर्वता 
महाजन)  बी.ए., एम. ए. चे मराठी वर्वषयाचे वर्वद्याथी  , गं्रथालयशास्त्र वर्वद्याथी   तसेच संशोिनपर लेखन करू 
इस्च्छणाऱ्यांसाठी उपयकु्त. संस्कृत-इंग्रजी-मराठी भाषांतील र्वैवर्वध्यपणूण कोश र्व सचूीर्वाङ्मयाचा सांगोपांग पवरचय करून 
देणारा गं्रथ. 
(ब) शालेय मराठी शब्दकोश - (र्वसंत आबाजी डहाके, वगरीश पतके) इयत्ता 5 र्वी ते 12 र्वी पयंतच्या सर्वण वर्वषयांच्या 
मराठी पाठ्यपसु्तकांशी संबंवित शब्द, संज्ा, र्वाक्प्रचार आकदची सवचत्र र्व सोदाहरण ओळख. मराठी अभ्यास पवरषदेतरे् 
वदले जाणारे मराठी भाषावर्वषयक लेखनाचे महाब ॅंक पावरतोवषक 1999.  
(क) वर्वज्ान संकल्पना कोश - (प्रा. रा. वर्व. सोर्वनी) इयत्ता 5 र्वी ते 10 पयंतच्या रसायनशास्त्र, भौवतकशास्त्र र्व 
जीर्वशास्त्रातील संकल्पना सबुोि मराठीतनू उलगडून सांगणारा कोश. (मराठी वर्वज्ान पवरषदेच्या सहकायाने) 
(ड) मराठी लघलेुखन शब्दकोश (र्व. र्वा. इनामदार) मराठी लघलेुखनाचे वशक्षक आवण वर्वद्याथी   यांना सरार्वासाठी उपयकु्त 
ठरलेला लघलेुखनवर्वषयक एकमेर्व गं्रथ. ना. गो. कालेलकर परुस्कार, महाराष्र राज्य शासन परुस्कार 1995-96. 
(इ) दवलत ग्रामीण सावहत्य शब्दकोश - (संपादक - डॉ. गंगािर पानतार्वणे) याकवरता इ.स. 1818 ते 2005 या 
कालखंडात प्रकावशत झालेल्या सावहत्यातनू दवलत-ग्रामीण जीर्वनानभुर्व व्यक्त झाले आहेत असे सावहत्य या 
शब्दकोशासाठी आिारभतू मानले आहे. त्यातील अपवरवचत र्व नर्वीन शब्द कोशबद्ध करण्यात येणार आहेत. दोन खंड 
प्रकावशत, वतसरा खंड लर्वकरच प्रकावशत होईल. 
(3) शैक्षविक :  
(अ) मराठी लेखन मागणदर्मशका - (यास्स्मन शेख) सर्वणसामान्य नागवरक, शाळा-महावर्वद्यालयांतील वर्वद्याथी  , भाषा 
वशकणाऱ्या अन्य भाषक व्यक्ती, दरूवचत्रर्वाणीपटार्वर लेखन करणारे कलार्वंत, पाट्या रंगवर्वणारे रंगारी, टंकलेखक, 
संगणकार्वर अक्षरजळुणी करणारे जळुारी अशा सर्वांना मराठीत लेखन करण्यासाठी वबनचकू मागणदशणन करणारे उपयकु्त 
पसु्तक. 
(ब) प्रशासवनक मराठी भाषेचा वर्वकास - (गीता भागर्वत) प्रशासवनक लेखन करणा-यांसाठी मागणदशणनपर सचूनांसह, 
प्रशासवनक मराठीच्या र्वस्तुवनष्ठ र्व शास्रशदु्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास. 
(क) इतर उपक्रम : 
(1) इतर राज्र्ांतील मराठी भावषक विद्ार्थ्र्ांना मदत ि भारतातील विविध राज्र्ांतील ि जगातील अनेक 
देशांतील मराठी भाषकांसाठी उपक्रम : मध्यप्रदेश, कनाटक, आधं्रप्रदेश, गजुरात इत्यावद राज्यांतील शाळांना महत्त्र्वाची 
पसु्तके पाठर्वण्याचे काम संस्था करीत आहे. सन 1994 पासनू संस्थेने आधं्रप्रदेशातील महाराष्र मंडळ, हैद्राबाद यांना र्व 
त्यांनी सचुवर्वलेल्या शाळांतील इयत्ता 1 ली ते 12र्वी पयंतच्या वर्वद्यार्थ्यांयांना बालभारती, कुमारभारती, यरु्वकभारती अशी 
मराठीची पाठ्यपसु्तके पाठवर्वण्यात येतात. महाराष्र मंडळ ही पसु्तके वर्वद्याथी   प्रवतष्ठान महाराष्र मंडळ (आंध्र प्रदेश) 
यांच्यामार्ण त संबंवित शाळांना वर्वतवरत करीत असते. इतर राज्यांतील र्व देशांतील मराठी र्वाचकांना दजेदार मराठी पसु्तके 
र्वाचण्यासाठी उपलब्ि व्हार्वीत, या उदे्दशाने संस्थेने सन 2003 पासनू गं्रथालयांना र्व मराठी मंडळांना गं्रथभेट हा उपक्रम 
हाती घेतला आहे. आजपयंत हैद्राबाद, बेळगार्व, भोपाळ, सरुत, जयपरू, अहमदाबाद, बडोदा, रायपरू, इंदरू, राजकोट, 
जबलपरू इत्यावद वठकाणच्या 23 गं्रथालयांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची पसु्तके भेट म्हणनू पाठवर्वण्यात आली आहेत. 
तसेच अमेवरकेतील मराठी मंडळांनाही संस्थेने तीन र्वषण लवलत सावहत्याची पसु्तके पाठवर्वली आहेत. सन 2013-14 मध्ये 
संस्थेने वसकंदराबाद, इंदरू, रायपरू, बेळगार्व, जयपरू, भोपाळ, तंजार्वर, कोलकत्ता, र्वाराणसी, पणेु इत्यावद वठकाणच्या 13 
मराठी मंडळांना पसु्तके पाठर्वली आहेत. या योजनेतंगणत बहृन्महाराष्रातील वनर्वडक मराठी मंडळांना मराठीतील चांगली, 
वनर्वडक पसु्तके पाठवर्वण्याची कायणर्वाही संस्थेतरे् सरुू आहे. तसेच महाराष्र शासनाच्या सचूनेनसुार ज्येष्ठ सावहस्त्यक श्री. 
चंद्रकांत खोत यांची वनर्वडक पसु्तकेदेखील बहृन्महाराष्रातील वनर्वडक मराठी मंडळांना पाठवर्वली आहेत. 
(2) बहृन्महाराष्र मंडळांना अथयसहाय्र् र्ोजना: महाराष्र शासनाने सन 2010 मध्ये स्र्वीकारलेल्या सांस्कृवतक 
िोरणातील प्रकरण 4 “भाषा आवण सावहत्य” याअतंगणत बहृन्महाराष्र या वर्वभागात उल्लेवखल्यानसुार महाराष्राबाहेर अन्य 
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राज्यांत मराठी भाषा, सावहत्य आवण महाराष्रीय संस्कृती या संदभात आवण महाराष्राबाहेर मराठी गं्रथ प्रकाशनाचे दजेदार 
कायण करणाऱ्या मान्यताप्राप्पत संस्थांना अथणसाहाय्य देण्याची योजना कायास्न्र्वत आहे. राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या 
घटनेतील “अन्य राज्यात र्व परदेशात असलेल्या मराठी भाषकांसाठी वर्ववर्वि भावषक उपक्रम करणे” ह्या उवद्दष्टाचा भाग 
म्हणनू महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळामार्ण त राबवर्वण्यात येणारी ही योजना शासन वनणणय, मराठी भाषा 
वर्वभाग वदनांक 13.06.2016 अन्र्वये राज्य मराठी वर्वकास संस्थेकडे हस्तांतवरत केली आहे. या योजनेअंतगणत, 
महाराष्राबाहेर मराठी भाषा, सावहत्य र्व संस्कृती र्वकृद्धगत होण्यासाठी कायण करणाऱ्या देशांतगणत बहृन्महाराष्रातील 
मान्यताप्राप्पत संस्था/मंडळे यांना वर्ववहत कायणपद्धतीनसुार अथणसहाय्य करण्यात येते. 
 (3) िाचन पे्ररिा वदन: भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दलु कलाम यांच्या जन्मवदनाचे औवचत्य सािनू सन 2015 पासनू 
दरर्वषी   वदनांक 15 ऑक्टोबर हा वदर्वस र्वाचन पे्ररणा वदन म्हणनू साजरा करण्यात येतो. यावनवमत्त वर्ववर्विांगी कायणक्रम 
आयोवजत करण्यात येतात. डेक्कन क्र्वीन र्व पंचर्वटी एक्सपे्रसने रोज नोकरी/व्यर्वसायावनवमत्त प्रर्वास करणाऱ् या 
पासिारकांसाठी त्यांच्या राखीर्व डब्यात र्वाचन करण्यासाठी र्वाचनदतूाच्या माध्यमातुन पसु्तके उपलब्ि करुन देणाऱ् या 
वर्रत्या र्वाचनालयाचे उद्घाटन  वद. 15 ऑक्टो. 2018 रोजी करण्यात आले.   
(4) मराठी भाषा गौरिवदन : शासनाच्या िोरणानसुार कर्वी कुसमुाग्रजांच्या जन्मवदनावनवमत्त दरर्वषी   27 रे्ब्ररु्वारी हा 
वदर्वस मराठी भाषा गौरर्ववदन म्हणनू साजरा केला जातो. सन 2016 मध्ये या वनवमत्ताने र्वाचन कायणशाळेचे आयोजन 
करण्यात आले होते. शासन वनणणय, मराठी भाषा वर्वभाग, वदनांक 18.02.2016 अन्र्वये सन 2016 पासनू “डॉ. अशोक रा. 
केळकर मराठी भाषा अभ्यासक परुस्कार” आवण “कवर्वर्वयण मंगेश पाडगार्वकर मराठी भाषा संर्विणक परुस्कार” हे दोन 
नर्वीन परुस्कार मराठी भाषा संर्विणनासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीस अथर्वा संस्थेकवरता सरुु करण्यात आले 
आहेत.मराठी भाषा गौरर्ववदन समारंभाच्या र्वेळी सदर परुस्कारांचे वर्वतरण करण्यात येते.  
 सन 2018 या र्वषी  चा “डॉ.अशोक केळकर भाषा अभ्यासक परुस्कार” ज्येष्ठ भाषा र्वैज्ावनक डॉ कल्याण  काळे  
यांना र्व “कवर्वर्वयण मंगेश पाडगांर्वकर भाषासंर्विणक परुस्कार”, डॉ. हवरश्चंद्र बोरकर यांना जावहर करण्यात आला आहे. या 
परुस्काराचे स्र्वरुप प्रत्येकी रु. 2,00,000/- (रु. दोन लाख र्क्त) रोख मानवचन्ह र्व मानपत्र असे आहे.  
(5) मराठी भाषा संिधयन पंधरिडा : सन 2019 मध्ये या कायणक्रमाच्या वनवमत्ताने मराठी वर्ववकवपवडया वर्वषयी जागतृी 
करण्यासाठी राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या र्वतीने पदव्यतु्तर स्तरार्वरील वर्वद्याथी   आवण प्राध्यापक ह्यांच्यासाठी 
कायणशाळांचे आयोजन करण्यात आले. वद.03 जाने. 2019 ते वद. 5 जाने 2019 या कालार्विीत मंत्रालयात आयोवजत 
गं्रथप्रदशणनात संस्थेने गं्रथवर्वक्रीसाठी सहभाग घेतला.   
(ड) संस्थेत सरुु असलेल ेउल्लेखनीर् प्रकल्प : 

(1) दवलत-ग्रामीि सावहत्र् शब्दकोश ि सावहत्र्सचूी : दवलत आवण ग्रामीण सावहत्य हे मराठी सावहत्यातील महत्त्र्वाचे 
असे दोन प्रर्वाह आहेत. अपवरवचत शब्द, संज्ा, संकल्पना, म्हणी, र्वाक्यप्रयोग यांमळेु हे सावहत्य काही प्रमाणात र्वाचकांच्या 
दषृ्टीने दबुोि रावहले आहे. लोकजीर्वनाच्या र्वेगर्वेगळ्या अंगांशी  वनगवडत अशा दवलत-ग्रामीण सावहत्यातील, शब्दांचा 
नेमका अथण सापडेल असा शब्दकोश आज मराठीत नसल्याने तसेच ह्या सावहत्यामिनू जे नर्वनर्वीन आवण अपवरवचत शब्द 
वमळतात ते प्रमाण मराठी भाषेत येणे आर्वश्यक असल्याने असे शब्द वर्ववर्वि सावहत्यकृतींमिनू वनर्वडून त्यांचे अथण 
तपशीलांसह या कोशात वदलेले आहेत. तो वर्ववशष्ट शब्द असलेले सावहत्यकृतीतील मळू र्वाक्यही र्वाचकांच्या संदभासाठी 
त्या त्या नोंदीमध्ये वदलेले आहे.  
       दवलत-ग्रामीि-सावहत्र् रूढी, प्रथा, परंपरा विवधकोश : दवलत-ग्रामीण सावहत्य शब्दकोश या प्रकल्पाचाच हा 
एक भाग असनू त्यामध्ये दवलत र्व ग्रामीण सावहत्यकृतींमिनू आलेल्या वर्ववर्वि जाती-जमातींच्या वर्ववि, रूढी, प्रथा, परंपरा, 
श्रद्धा, समजतुी, सण-उत्सर्व, नर्वस-सायास, दैर्वत, लोकाचार इत्यावद वर्वषयांच्या अनषंुगाने सांस्कृवतक संदभण असलेल्या 
अनेक संकल्पनांचे संकलन करून त्यांची सवचत्र स्पष्टीकरणात्मक मावहती या कोशातनू वदलेली असनू हा कोश प्रकावशत 
करण्यात आला आहे. 
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(2) िस्त्रवनर्ममती-मावहतीकोश : र्वस्त्रोद्योगाची सर्वांगीण र्व अद्ययार्वत मावहती मराठी भाषेतनू उपलब्ि करून देणारा 
'र्वस्त्रवनर्ममती मावहतीकोश' हा प्रकल्प राज्य मराठी वर्वकास संस्था आवण दत्ताजीरार्व कदम तांवत्रक वशक्षण संस्था, 
इचलकरंजी यांनी संयकु्तपणे कायास्न्र्वत केला आहे. झपाट्याने वर्वकवसत होणाऱ्या वर्वज्ान-तंत्रज्ानामळेु भारतातील 
र्वस्त्रोद्योगाचा, र्वस्त्रवनर्ममतीकलेचा वर्वकास कसा होत गेला ते वर्वकासाचे टप्पपे, भारतीय र्वस्त्रोद्योगाचे आजर्वरचे स्र्वरूप 
त्याची र्वैज्ावनक-तांवत्रक प्रगती, महाराष्राचे या उद्योगामिील स्थान, होऊ घातलेले जागवतकीकरण या सर्वांचा साकल्याने 
वर्वचार या कोशात करण्यात आला आहे. मराठीच्या आवण महाराष्राच्या संदभात र्वस्त्रोद्योगाला प्राचीन काळापासनू 
महत्त्र्वाचे स्थान आहे, परंतु, या वर्वषयासंबंिी र्ारच थोडे दजेदार वलखाण मराठी भाषेत उपलब्ि आहे. ही त्रटुी दरू 
करण्यासाठी सर्वणसामान्य वजज्ासलूा समजेल अशी मावहती या कोशात देण्यात आली आहे. या मावहतीकोशाचे  एकूण नऊ 
खंड संकस्ल्पत असनू आतापयंत चार खंडांचे प्रकाशन झाले आहे. पाचर्वा खंड प्रकाशनाच्या मागार्वर आहे. खंड 1 - 
तंतुवनमाण र्व तंतवुर्वज्ान,  खंड 2 - सतूवनमाण, खंड 3 - कापडवनमाण, खंड 4 - रासायवनक प्रवक्रया. खंड 5 - रॅ्शन र्व 
र्वस्त्रप्रार्वरणे, खंड 6 - तंत्रोपयोगी र्वस्ते्र, खंड 7 - र्वस्त्रोद्योग व्यर्वस्थापन, खंड 8 - र्वस्त्र संकल्पनेचा सांस्कृवतक अवर्वष्कार 
आवण खंड 9 - र्वस्त्रोद्योग पवरभाषाकोश. 
(3) मराठी गं्रथसवूचमाला (1951-2000) : शं. ग. दाते यांनी सन 1950 पयंतच्या मराठी गं्रथांची वर्वषयर्वार सचूी दोन 
भागांत तयार केली  होती. ही सचूी बरीच र्वषे अनपुलब्ि असल्याने वतचे नर्वीन पवरवशष्टांसह पनुमुणद्रण संस्थेमार्ण त 
करण्यात आले होते. इ. स. 1950 नंतर मराठीमध्ये प्रकावशत झालेल्या गं्रथांची एकवत्रत अशी वर्वषयर्वार गं्रथसचूी उपलब्ि 
नसल्याने राज्य मराठी वर्वकास संस्थेने 'मराठी गं्रथसचूीमाला' हा प्रकल्प हाती घेतला असनू त्याअंतगणत इ. स. 1951 ते 
2000 या कालखंडातील मराठी गं्रथांची वर्वषयर्वार सचूी करण्यात येत आहे.  आतापयणत या मालेतील चार भाग - भाग 3 
(1951-1962), भाग 4(1963-1970), भाग 5 (1971-1978) आवण भाग 6 (1979-1985) - प्रकावशत करण्यात 
आले आहेत. इ. स. 2000 पयंतच्या कालखंडातील गं्रथांची नोंद करणाऱ्या पढुील भागांचे काम चाल ूआहे. 
(4) मराठी उत्तमोत्तम सावहत्र्कृतींची श्राव्र् पसु्तके (ऑवडओ सीडीज) : या प्रकल्पांतगणत मराठीतील प्रवसद्ध 
वनर्वडक संतसावहत्य तसेच ज्ानपीठ पावरतोवषक वर्वजेत्या सावहस्त्यकांचे सावहत्य, सावहत्य अकादमी पावरतोवषक वर्वजेते 
सावहत्य र्व महाराष्र शासन पावरतोवषक वर्वजेते वनर्वडक सावहत्यकृतींची श्राव्य पसु्तके तयार करण्यात येणार असनू, 
आतापयंत कृष्णाकाठ (स्र्व. यशर्वंतरार्व चव्हाण यांचे आत्मचवरत्र) र्व श्री दासबोि (श्री समथण रामदास कृत) या गं्रथांची 
श्राव्य पसु्तके तयार करण्यात आली असनू ती संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि करून देण्यात आली आहेत. तसेच 
त्यांच्या ऑवडओ सीडीही संस्थेच्या कायालयात वर्वक्रीसाठी उपलब्ि आहेत. ज्ानपीठ परुस्कार वर्वजेते मराठीतील ज्येष्ठ 
कर्वी कुसमुाग्रज आवण कर्वदा करंदीकर यांचे अनकु्रमे रसयात्रा र्व प्रर्वासी पक्षी आवण संवहता र्व आवदमाया ह्या 
कवर्वतासंग्रहांची श्राव्य पसु्तके संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर जनतेसाठी वर्वनामलू्य उपलब्ि करण्यात आली आहेत.  
(5) मोडी वलपीतील हस्तवलवखतांचे मराठी भाषेत रुपांतरि ि विषर्सचूी खंड तर्ार करिे  : तवमळ वर्वद्यापीठ, 
तंजार्वर येथील मोडी हस्तवलवखतांचे मराठी भाषेत रुपांतरण करण्याचा प्रकल्प संस्थेने माहे माचण 2013 मध्ये तवमळ 
वर्वद्यापीठ, तंजार्वर यांच्याबरोबर करार करून सरुू केलेला आहे. या प्रकल्पांतगणत अवतमहत्त्र्वाच्या पाच लाख मोडी 
हस्तवलवखतांचे जतन र्व संर्विणन करण्यासाठी परू्वणतयारी म्हणनू त्यांची सार्सर्ाई, दरुुस्ती करून त्यांची वर्वषयाप्रमाणे सचूी 
(कॅटलॉग) तयार करणे, ती कागदपते्र संगणकार्वर (वडवजटायजेशन) आणणे र्व त्या कागदपत्रांचे मराठीमध्ये रुपांतरण 
करून ते प्रकावशत करणे असे या प्रकल्पाचे स्र्वरूप आहे. यातील पाच लाख हस्तवलवखत कागदपत्रांची सार्सर्ाई करणे, 
कादपत्रांच्या घड्या काढणे, र्ाटलेली र्व जीणण झालेली हस्तवलवखते दरुुस्ती करणे इ. कामे तसेच या कागदपत्रांचे 
संगणकीकरण करण्याचे काम पणूण झाले असनु मराठी भाषेत रुपांतरण करण्याची कायणर्वाही सरुु आहे. 
(6) अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम : ह्या प्रकल्पाचे पढुील दोन भाग आहेत. अमराठी भाषकांसाठी प्रकाशने ह्या पवहल्या 
भागांतगणत अमराठी भाषकांना मराठी भाषेचे ज्ान करून देण्यासाठी पाठ्यपसु्तके, शब्दकोश इ. वनमाण करणे तसेच 
इतर प्रकाशने वनमाण करणे आवण दसुऱ्या भागांतगणत दैनंवदन व्यर्वहारात उपयोगी पडेल असे मराठी भाषेचे वशक्षण 
देणे अवभपे्रत आहे. या दषृ्टीने मुंबई वर्वद्यापीठाच्या जमणन वर्वभागाने हाती घेतलेल्या  “माय मराठी” प्रकल्पामध्ये राज्य 
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मराठी वर्वकास संस्थेने सवक्रय सहभाग घेतला आहे.  3 र्वषात 6 पातळ्यांची  पसु्तके तयार होणार असनू  अमराठी 
भाषकांना र्वैज्ावनक दषृ्टीने  अध्यापन कसे करता येईल याचा वर्वचार त्यात केला आहे. 
 राज्र् मराठी विकास संस्थेकडून अमराठी भावषकांना मराठी भाषेचे प्रवशक्षि देण्र्ाचे उपक्रम िेळोिेळी 
आरे्ावजत केलेल े आहेत. आतापर्यन्त संस्थेकडून मुंबई रेल्िे विकास कॉपोरेशन/इस्त्रार्ल रे्थील तेल अिीि 
विद्ापीठामध्रे् विद्ार्थ्र्ांसाठी मराठी प्रवशक्षि कार्यक्रमांचे आर्ोजन केल ेआहे. त्र्ास विद्ार्थ्र्ांचा उत्तम प्रवतसाद 
वमळाला.  
 (7) संस्थेच्र्ा प्रकाशनांचे ई-पसु्तक स्िरूपात रूपांतर करण्र्ाचा प्रकल्प : संगणकीय क्रांतीमळेु उपलब्ि झालेल्या 
नव्या सािनांर्वर संस्थेची प्रकाशने उपलब्ि व्हार्वीत ह्या हेतनेू संस्थेच्या काही प्रकाशनांचे इ-बकु स्र्वरूपात रूपांतर करण्याचे 
काम संस्थेने हाती घेतले आहे. संस्थेची ही प्रकाशने इ-पब, पीडीएर् अशा वर्ववर्वि संगणकीय पसु्तक स्र्वरुपांत उपलब्ि  
होत आहेत. सध्या संस्थेची 10 प्रकाशने इ-पसु्तक स्र्वरूपात संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहेत.  
(8) मराठी दरु्ममळ गं्रथांचे संगिकीकरि : आजर्वर प्रकावशत झालेल्या मराठी गं्रथांपैकी ज्यांच्या स्र्वावमत्र्व हक्काची 
मदुत संपली आहे, असे मराठी भाषेतील दरु्ममळ गं्रथ आवण वनयतकावलके ह्यांचे संगणककीकरण करून ते महाजालार्वर 
जनतेसाठी उपलब्ि करून देण्यात यार्वेत, अशी  तरतदू महाराष्र राज्याचे सांस्कृवतक िोरण 2010 मध्ये करण्यात आली 
आहे. त्यानसुार मराठी भाषा, संस्कृती, सावहत्य आवण समाजजीर्वन ह्यासंदभातील ऐवतहावसक ठेर्वा जतन करण्याच्या हेतनेू 
मराठीतील दरु्ममळ पसु्तके आवण वनयतकावलके ह्यांचे संगणकीकरण (वडवजटायजेशन) करून ते जनतेला उपलब्ि करून 
देण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.सद्य:स्स्थतीत राज्य मराठी वर्वकास संस्थेकडून 956 दरु्ममळ गं्रथांची सचूी तयार 
करण्यात आली असनू आतापयंत 103 पसु्तके र्व वर्ववर्वि वनयतकावलकांचे 357 सटेु अंक (239 बांिीर्व खंड - बांिीर्व 
खंडात एकाहून अविक सटेु अंक असतात) उतरर्वून घेण्यासाठी (डाऊनलोड करण्यासाठी) सध्या संस्थेच्या संकेतस्थळार्वर 
उपलब्ि करून देण्यात आले आहेत. 
(9) विवधशास्त्र संज्ञा - संकल्पना कोश : वर्ववि र्व न्याय व्यर्वहारात र्वापरल्या जाणाऱ्या संज्ा - संकल्पना सर्वणसामान्य 
जनतेस कळण्यास मदत व्हार्वी, हा मखु्य उदे्दश असलेला वर्वविशास्त्र संज्ा- संकल्पना कोश तयार करण्याचे वनयोवजत आहे. 
अविर्वक्ता स्र्व.शांताराम दातार हे या कोशाचे प्रमखु संपादक र्व समन्र्वयक म्हणनू काम करत होते. त्यांच्या वनिनानंतर या 
कोषाचे काम राष्रीय वर्ववि  वर्वश्र्र्ववर्वद्यालय,मुंबई यांच्या सहकायाने पणूण करण्यात येत आहे. 
(10) ऑवलस्पपक मावहतीकोश : मराठीमध्ये ऑवलस्म्पक स्पिांवर्वषयी मावहती देणारी पसु्तके आहेत. परंत,ु 
मावहतीकोशाच्या िती  र्वरचा एकही कोश उपलब्ि नाही. त्यामळेु शाळा-महावर्वद्यालये यांना उपयकु्त ठरेल असा अद्ययार्वत 
मावहतीकोश तयार करण्याचे संकस्ल्पत असनू श्री. हेमंत जोगदेर्व हे या मावहतीकोशाचे  प्रमखु संपादक असणार आहेत. 
ज्ान प्रबोविनी-क्रीडाकुल, वनगडी आवण चंद्रशेखर आगाशे शारीवरक वशक्षणशास्त्र महावर्वद्यालय (महाराष्रीय मंडळ), पणेु 
यांच्या संयकु्त वर्वद्यमाने हा प्रकल्प राबवर्वण्यात येणार आहे. हा कोश ई-बकू स्र्वरुपात तयार करण्याचा प्रकल्प अल्पार्विीत 
पणूणत्र्वास नेण्याचे वनयोजन आहे. 
(11) संगिक आवि मराठी : संगणकार्वर मराठी सािनांचा मकु्त र्वापर होण्यासाठी मकु्त आवण व्यक्त स्र्वरुपाची सािने 
वनमाण करण्याचा राज्य मराठी वर्वकास संस्थेचा संकल्प आहे. या मध्ये मराठी प्रमाण-लेखन-यंत्रणा, यवुनकोड प्रवशक्षण, 
मकु्त आवण व्यक्त स्त्रोत (Free & Open Source) सािनांच्या आिारे मराठीचा प्रसार होण्यासाठी अशा उपयकु्त सािनांचे 
मराठीकरण, यवुनकोड कन्सॉर्मशअमचे सदस्यत्र्व, या बाबी समावर्वष्ट आहेत. 
(12) र्वुनकोड-आधावरत मकु्त (फ्री अॅण्ड ओपन सोसय) मराठी टंक तर्ार करिे : महाराष्र शासनाच्या  वद. 6 
नोव्हें . 2009 च्या शासनवनणणयान्चये वनस्श्चत करण्यात आलेल्या वनकषांनसुार राज्य मराठी वर्वकास संस्थेने महाजालार्वर 
आवण संगणकार्वर यवुनकोड ही संकेतप्रणाली र्वापरुन महाराष्र राज्याचे पवहले मखु्यमंत्री यशर्वतंरार्व चव्हाण यांच्या 
जन्मशताब्दीर्वषात यशोमदु्रा र्व यशोर्वणे ू  हे दोन टंक जीपीएल - 3 ह्या परर्वानग्यांतगणत वर्वतरीत करण्यास स्र्वावमत्र्व हक्क 
िारक म्हणनू मान्यता वदली आहे. 
(13) पसु्तकांचे गाि :  लोकसहभागातनू साकारलेला पसु्तकांचं गार्व हा नावर्वन्यपणूण प्रकल्प महाबळेश्र्वर जर्वळील 
वभलार या गार्वी कायणस्न्र्वत करण्यात आला आहे. वभलार गार्वात घरे, लॉज, आवण शाळा, मंवदरे अशी सार्वणजवनक वठकाणे 
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वमळून 25 जागा वनर्वडण्यात आल्या आहेत. या एकूण 25 वठकाणी पसु्तकांची सावहत्यप्रकारवनहाय दालने ठेर्वण्यात आली 
आहेत. प्रत्येक घरात, पयणटकांना पसु्तके व्यर्वस्स्थत पाहता येतील, चाळता येतील आवण प्रसंगी आरामात बसनू र्वाचता 
येतील अशी व्यर्वस्था आहे. 
(14) महाराष्रातील मराठीच्र्ा बोलींचे प्रवतमांकन महाराष्रातील मराठी बोलीभाषा कालांतराने व्यपगत होऊ नयेत 
ह्यासाठी त्या भाषांचे संगणकीय जतन, संर्विणन करण्याच्या दषृ्टीने त्यांचे प्रवतमांकन (वडजीटायझेशन) करण्याचा प्रकल्प 
डेक्कन कॉलेज, पणेु या अवभमत वर्वद्यापीठाच्या सहयोगातनू राज्य मराठी वर्वकास संस्थेकडे सरुु आहे. मराठीच्या बोलींचे 
लेखन ध्र्ववनमदु्रण आवण आर्वश्यक वतथे वचत्रमदु्रण असे या प्रकल्पाचे स्र्वरुप आहे.  
 (15) डॉ.अशोक केळकर र्ांचा मराठी इंग्रजी शब्दकोश : भाषा र्वैज्ावनक डॉ. अशोक केळकर यांच्या अपणूण 
राहीलेल्या “द प्रोजेक्ट ऑर् कॉम्पे्रहेस्न्सव्ह मराठी इंस्ग्लश वडक्शनरी” या  प्रकल्पाचे काम पस्श्चम वर्वभागीय भाषा कें द्र 
(भारतीय भाषा संस्थान) पणेु र्व राज्य मराठी वर्वकास संस्था  यांच्या वर्वद्यमाने  पणूण करण्यात येणार आहे. 
(16) समांतर पाठर्पसु्तक वनर्ममतीसाठी अनदुान : सहुृद मंडळ, पणेु या संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तार्वानसुार, कणणबिीर 
र्व अन्य वदव्यांग वर्वद्यार्थ्यांयांसाठी बालभारतीची समांतर पाठ्यपसु्तके तयार करण्यात आली असनू हया  पसु्तकांचे 
महाराष्रातील  कणणबिीर शाळांच्या मार्ण त वर्वतरण करण्यात आले आहे.   

 )71 ( वििेक चवरत्रकोश :  सर्वणसामान्य माणसापयंत वर्ववर्वि के्षत्रातील महनीय व्यक्तींची चवरते्र पोहोचवर्वण्यासठी वर्वर्वके  
साप्पतावहकाने हाती घेतलेल्या प्रकल्पाला आर्मथक बल देऊन हे सारे खंड पणूण करुन एक उत्तम प्रकल्प साकारण्याचे श्रेय 
राज्य मराठी राज्य मराठी वर्वकास संस्थेला वमळणार आहे . 
(18) रंगिैखरी: मराठी सावहत्यातील मान्यर्वर लेखकांच्या सावहत्यकृतींचा वर्ववर्वि कलांच्या आिारे नाट्यावर्वष्कार सादर 
करायला लार्वणाऱ्या “रंगर्वैखरी” ह्या स्पिेचे आयोजन खास महावर्वद्यालयीन वर्वद्यार्थ्यांयांसाठी 2018 पासनू  करण्यात येत 
आहे.      

                राज्य मराठी वर्वकास संस्थेची  मावहती rmvs.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे. 
                                                      -------------- 
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 

Personnel Summary 

 अ.क्र.               पदनाम    िेतनशे्रिी                पदांची      Designation                                         
Scale of pay               संख्र्ा  
(1)                 (2)                            (3)                    (4)             (5) 

 
        (अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1. संचालक                    37400-67000 (गे्रड पे 8700)             1    Director 

2. उप संचालक        37400-67000 (गे्रड पे 8700)             1    Dy. Director 

3. र्ववरष्ठ संशोिन सहायक       15600-39100 (गे्रड पे 7600)                1  Senior Research Assisant 

4. प्रशासकीय अविकारी       15600-39100 (गे्रड पे 6600)                 1  Administrative Officer 

5. कवनष्ठ संशोिन सहायक       15600-39100 (गे्रड पे 5400)        1    Junior Research Assisant 
6. लेखा अविकारी        9300-34800 (गे्रड पे 4400)         1    Accounts Officer 
7. कायासन अविकारी       9300-34800 (गे्रड पे 4400)       1    Desk Officer 

                                          एकुि (अ)       7       Total (A) 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted  
8. लघलेुखक (वनम्नश्रणेी)             9300-34800 (गे्रड पे 4300)      1 Stenographer (L.G) 
9. सहायक        9300-34800 (गे्रड पे 4200)      3 Assistant 

10. वलवपक-टंकलेखक      5200-20200 (गे्रड पे 1900)                 2 Clerk-Typist 

11. रोखपाल        5200-20200 (गे्रड पे 1900)      1 Cashier 

12. र्वाहन चालक       5200-20200 (गे्रड पे 1900)      1 Driver 

                         एकुि (ब)     8   Total (B) 

         (क) िगय ड (C) Class D 
13. वशपाई       4440-7440 (गे्रड पे 1300) 1 Peon 

               एकूि (क)              1      Total (C) 

                  एकूि (अ + ब + क)          16    Grand Total (A+B+C) 

 

  



C:\Users\gaurkar.bhimrao\Desktop\कार्यक्रम अदंाजपत्रक २०१९-२०.docx 

कार्यक्रम क्रमांक-5 

महाराष्र राज्र् सावहत्र् आवि संस्कृती मंडळ 

 मराठी भाषा, सावहत्य, संस्कृती र्व कला या के्षत्रांमध्ये महाराष्रास लाभलेला थोर र्वारसा जतन र्व  संर्विणन 
करण्यासाठी आवण वर्ववर्वि वर्वषयांर्वरील मलूभतू संशोिन र्व प्रकाशन यांना उते्तजन देण्याच्या हेतनेू महाराष्र शासनाने 
वदनांक 19 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. अशा तऱ्हेच्या मंडळाची 
मळू संकल्पना महाराष्राचे पवहले मखु्यमंत्री स्र्व. यशर्वतंरार्वजी चव्हाण यांची होती. संपणूण भारतात राज्य पातळीर्वर स्थापन 
करण्यात आलेले सावहत्य-संस्कृती वर्वषयक कायण करणारे हे पवहलेच मंडळ होय.  मंडळाचे पवहले अध्यक्ष तकण तीथण 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे होते.   
मंडळाचे मखु्र् उविष्ट 
 महाराष्राची भाषा, सावहत्य, संस्कृती आवण इवतहास हे वर्वषय तसेच वर्वज्ान, आिवुनक तंत्रज्ान, समाजवर्वद्या 
यांच्या कके्षत येणाऱ्या वर्वषयांर्वर मराठीमध्ये गं्रथरचना करण्यासाठी वर्ववर्वि र्वाङ्मयीन योजनांना चालना देणे, मदत करणे र्व 
अशा योजना मंडळाने स्र्वत: हाती घेणे हे सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाचे मखु्य उवद्दष्ट आहे.  शासनाने मंडळाकडे 
सोपवर्वलेली र्वरील उवद्दष्टे साध्य करण्यासाठी आवण आिवुनक महाराष्राच्या र्वाङ्मयीन गरजा लक्षात घेऊन सरुुर्वातीपासनूच 
मंडळ मौवलक र्व बहुवर्वि र्वाङ्मयीन वनर्ममतीसाठी कायणरत आहे. ज्ान आवण संस्कृतीच्या वर्वकासासाठी सािनस्र्वरूप र्व 
आिवुनक वर्वज्ान र्व तंत्रज्ान यातील अद्ययार्वत प्रगतीची मावहती देणारी, मलूभतू ज्ान देणारी पसु्तके र्व अवभजात गं्रथांची 
भाषांतरे स्र्वस्त ककमतीत मराठी र्वाचकांना उपलब्ि करून देण्यार्वर मंडळाने लक्ष कें वद्रत केले आहे. मंडळाच्या सावहत्य 
संर्विणनाच्या उवद्दष्टपतूी  साठी मंडळामार्ण त खालील योजना/उपक्रम राबवर्वले जातात. 
   (1) पसु्तक प्रकाशन उपक्रम : या योजनेमध्ये शास्त्रीय (वर्वज्ान) गं्रथमाला, उत्कृष्ट गं्रथांचे भाषांतर, शास्त्रीय (वर्वज्ान) 
गं्रथमाला, महाराष्राच्या इवतहासाशी संबंवित ऐवतहावसक कागदपत्रांचे संपादन र्व प्रकाशन, र्वैचावरक, समीक्षात्मक, 
चवरत्रात्मक इत्यावद वर्वषयांर्वरील गं्रथ प्रकावशत केले जातात. तसेच मंडळाने प्रकावशत केलेल्या पसु्तकांचे मागणीनसुार 
पनुमुणद्रणही केले जाते. सदर योजनेअंतगणत आतापयंत 541 पसु्तके प्रकावशत केली आहेत. अभ्यासक, तसेच सामान्य 
र्वाचकांना मौवलक सावहत्य उपलब्ि करुन देणे हा या योजनेचा मखु्य हेत ूआहे.  

(अ) उत्कृष्ट गं्रथांची भाषांतरे - मराठीतील र्व अन्य भाषांमिील वर्ववर्वि वर्वषयांर्वरील अवभजात र्वाङ्मयाच्या गं्रथांनी 
जगातील र्वैचावरक सावहत्यात मोलाची भर घातली आहे. अशा मौवलक र्व महत्त्र्वपणूण गं्रथांची भाषांतरे मराठी तसेच 
कहदी आवण इगं्रजी भाषेत उपलब्ि करून देण्याचा या योजनेमागील उदे्दश आहे. या योजनेअतंगणत इंग्रजी, रवशयन, 
फ्रें च इत्यावद पाश्चात्य र्व संस्कृत, प्राकृत यांसारख्या भारतीय भाषांतनू मंडळाने पसु्तके वनर्वडली असनू भाषांतरीत 
पसु्तके प्रकावशत करण्यात आली आहेत. 

(ब) महाराष्राचा इवतहास र्व त्यार्वर प्रकाश टाकणा-या ऐवतहावसक कागदपत्रांचे संपादन र्व प्रकाशन - महाराष्राच्या 
इवतहासार्वर प्रकाश टाकणारी उपलब्ि नर्वीन सािने आवण सावहत्य लक्षात घेऊन र्व अशा अद्ययार्वत 
सािनसामग्रीचा उपयोग करून आिवुनक इवतहास रचनेच्या तत्त्र्वानसुार महाराष्राचा प्रमाणभतू असा सलुभ 
राजकीय, सांस्कृवतक इवतहास मराठी भाषेत नव्याने संपावदत/प्रकावशत करण्यात येतो.  

(क) मंडळाची र्वैचावरक, समीक्षात्मक, चवरत्रात्मक स्र्वरुपाची अन्य प्रकाशने - खाजगी प्रकाशकांमार्ण त सािारणत: जी 
पसु्तके प्रकावशत करण्यास नकार वदला जातो, अशी पसु्तके वजज्ास,ू चोखंदळ तसेच र्वाचकांस र्वाजर्वी वकमतीत 
उपलब्ि करून देण्यात येतात. मराठीतील प्रवतभार्वतं सावहस्त्यकांच्या सवहत्याचे पनुमुणद्रण तसेच समाज-पवरर्वतणन 
घडवर्वण्यास मदत होऊ शकेल असे थोर वर्वचारर्वंतांचे र्वाङ्मय, असामान्य व्यध्क्तची चवरते्र र्वगैरे प्रकावशत करण्यात 
येतात.  

(ड) महाराष्राचे वशल्पकार योजना - महाराष्राच्या राजकीय, सामावजक, शैक्षवणक, सांस्कृवतक, आर्मथक र्व र्वैचावरक 
जडणघडणीत ज्या महनीय व्यक्तींनी भर घातली आहे, त्यांच्या जीर्वनकायार्वर आिावरत सािारणत: शंभर ते 
सव्र्वाशे पानांची चवरते्र “महाराष्राचे वशल्पकार” या योजनेंतगणत पसु्तकरुपाने प्रकावशत करण्यात येतात.  
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(2) लवलत ि लवलतेतर िाङ्मर्ाच्र्ा प्रकाशनाथय अनदुान : मराठीतील र्वैचावरक र्व शास्त्रीय वर्वषयार्वरील गं्रथांची 
उणीर्व लक्षात घेऊन वलवहलेल्या शास्त्रीय र्व तांवत्रक वर्वषयार्वरील र्वैवशष्टयपणूण संशोिनात्मक अशा उच्च दजाच्या लेखनाचा 
तसेच लवलत सावहत्यातील र्वाङ्मयीन दषृ्टीने गणुर्वत्तापणूण असलेल्या लेखनाचा वर्वचार अनदुानासाठी केला जातो. महाराष्र 
राज्य सावहत्य र्व संस्कृती मंडळाकडे  पसु्तकाच्या प्रकाशनाथण अनदुानासाठी व्यक्ती अथर्वा संस्थांकडून प्राप्पत होणा-या  
पसु्तकाच्या  प्रकाशन  खचाच्या  75% इतके  एकरकमी परंत ुजास्तीत जास्त रु. 30,000/- च्या मयादेत अथणसहाय्य केले 
जाते. 
(3) निलेखक उते्तजनाथय अनदुान : .मराठी भाषेतील नर्वलेखकांना लवलत र्वाङमयाच्या प्रकाशनासाठी उते्तजनाथण 
अनदुान देण्याची योजना महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळामार्ण त दरर्वषी   कायास्न्र्वत केली जाते.  सदर योजना 
महाराष्रातील र्व महाराष्राबाहेरील र्क्त मराठी नर्वलेखकांनाच लाग ू आहे.  मंडळाकडे दरर्वषी   काव्य, कथा, 
नाटक/एकांवकका, कादंबरी, लवलत गद्य र्व बालर्वाङमयातील वर्ववर्वि प्रकारची हस्तवलवखते प्राप्पत  होतात. मंडळाच्या 
नर्वलेखक अनदुान सवमतीच्या बैठकीमध्ये मंडळाकडे प्राप्पत हस्तवलवखतांर्वरील अनकूुल/प्रवतकूल अवभप्रायांच्या अनषंुगाने 
दरर्वषी   अनकूुल हस्तवलवखतांना अनदुान देण्यासंदभात वनणणय घेतला जातो. दरर्वषी   मंडळाकडे प्राप्पत होणा-या 
हस्तवलवखतांची संख्या कमीजास्त होण्याची शक्यता असते.  मंडळाकडून प्रकाशनास अनकूुल ठरलेल्या हस्तवलवखतांच्या 
प्रकाशनासाठी प्रकाशक प्रत्येक पसु्तकासाठी 25% रक्कम खचण करतात र्व प्रकाशकांनी नर्वलेखकांची पसु्तके सवुर्ववहत 
पध्दतीने मंडळास छापनू वदल्यानंतर उर्वणवरत 75% अनदुान वदले जाते. आतापयंत सदर योजनेअतंगणत 2197 
नर्वलेखकांची पसु्तके  प्रकावशत करण्यात आली आहे. 
 (4) निलेखकांची चचासते्र/कार्यशाळांना अनदुान : नर्वलेखकांना ज्येष्ठ सावहस्त्यकांचे मागणदशणन व्हार्व,े त्यांच्या 

लेखनात सिुारणा व्हार्वी म्हणनू महाराष्रात वर्ववर्वि वठकाणी नर्वलेखकांची चचासते्र/कायणशाळा आयोवजत केल्या जातात. 
यामध्ये दरर्वषी   7 कायाशाळा/चचासते्र आयोवजत केली जातात. याकवरता प्रत्येकी रु. 50,000/- हजार अशी एकूण रु. 
3,50,000/- इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येते. महाराष्रभर आतापयंत 106 चचासते्र/कायणशाळा यांचे आयोजन झाले 
आहे. 
(5) सावहत्र् संस्थांना अनदुान : या अनदुान योजनेअंतगणत शासनामार्ण त मराठी सावहत्य आवण संस्कृतीच्या 
वर्वकासासाठी खालील 7 संस्थांना दरर्वषी   वदल्या जाणाऱ्या रु. 5.00 लाख इतक्या अनदुानात र्वाढ करुन सन 2018-19 
पासनू  प्रत्येकी रु.10.00 लाख  इतके अनदुान देण्यात येत आहे.  
        (1) अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ   

(2) वर्वदभण सावहत्य संघ, नागपरू   
(3) मराठर्वाडा सावहत्य पवरषद, औरंगाबाद   
(4) महाराष्र सावहत्य पवरषद, पणेु   
(5) मुंबई मराठी सावहत्य संघ, मुंबई  

       (6) कोकण मराठी सावहत्य पवरषद, रत्नावगरी आवण 
(7) दवक्षण महाराष्र सावहत्य सभा, कोल्हापरू. 

(6) अवखल भारतीर् मराठी सावहत्र् संमेलनास अनदुान : अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ दरर्वषी   अवखल 
भारतीय मराठी सावहत्य संमेलन आयोवजत करते. या संमेलनासाठी दरर्वषी   रु. 25.00 लाख इतके अनदुान देण्यात येत 
होते. सन 2018-19 पासनू सदर अनदुानाच्या रकमेत र्वाढ करुल रुपये 50.00 लाख इतके अनदुान देण्यात येत आहे. 
(7) वनर्तकावलकांना अनदुान : वर्ववर्वि वर्वषयांर्वरील मराठी भाषेत प्रवसध्द होणाऱ्या दजेदार र्व वनकषास पात्र 
ठरणाऱ्याअशा सर्वणसािारणपणे 50-56  वनयतकावलकांना प्रवतर्वषी   अनदुान वर्वतवरत केले जाते. 
(8)  स्ि. र्शिंतराि चव्हाि राज्र् िाङ्मर् परुस्कार र्ोजना : यामध्ये अ) प्रौढ र्वाङ्मय वर्वभागात 22 र्वाङ्मय परुस्कार, 
ब) बालर्वाङ्मय वर्वभागात 6 परुस्कार, क) प्रथम प्रकाशन वर्वभागात 6 परुस्कार र्व ड) सरर्ोजीराजे भोसले बहृन्महाराष्र 
परुस्कार असे एकूण 35 राज्य र्वाङ्मय परुस्कार दरर्वषी   मराठी भाषा गौरर्ववदनी प्रदान केले जातात. 
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 सन 2017 चा स्र्व. यशर्वतंरार्व चव्हाण राज्य र्वाड:मय परुस्कार 32 सावहस्त्यक/लेखकांना जाहीर करण्यात आला 
आहे 
(9) ज्रे्ष्ठ सावहस्त्र्कास विदा करंदीकर जीिन गौरि परुस्कार : मराठी सावहत्य/र्वाङ्मय के्षत्रात भरीर्व र्व मोलाची 
कामवगरी करणाऱ्या नामर्वंत ज्येष्ठ सावहस्त्यकास कै. कर्वदा करंदीकर यांच्या नार्वे जीर्वन गौरर्व परुस्कार प्रदान करण्यात 
येतो. या परुस्काराचे स्र्वरूप रु. 5,00,000/- (रुपये पाच लक्ष र्क्त), मानवचन्ह र्व मानपत्र असे आहे. 
 सन 2018 चा कर्वदा करंदीकर जीर्वन गौरर्व परुस्कार डॉ.महेश एलकंुचर्वार यांना जाहीर करण्यात आला आहे. 
(10) श्री. प.ु भागित परुस्कार : सावहत्य वनर्ममती के्षत्रात लक्षणीय र्व उत्कृष्ट कायण करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस मराठी 
प्रकाशन व्यर्वसायात मोलाचे कायण करणारे श्री. प.ु भागर्वत यांच्या नार्व ेदरर्वषी   परुस्कार देण्यात येतो. या परुस्काराचे स्र्वरूप 
रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लक्ष र्क्त), मानवचन्ह र्व मानपत्र असे आहे. 
 सन 2018 चा श्री. प.ु भागर्वत परुस्कार सावहत्य प्रसार  कें द्र, नागपरू या संस्थेस जाहीर करण्यात आला आहे. 
(11) अन्र् मराठी सावहत्र् संमेलनाना अनदुान : महाराष्र राज्य सांस्कृवतक िोरण 2010 नसुार अवखल भारतीय मराठी 
सावहत्य महामंडळामार्ण त दरर्वषी   आयोवजत केल्या जाणाऱ्या अवखल भारतीय मराठी  सावहत्य संमेलनाव्यवतवरक्त 
राज्यामध्ये आयोवजत होणाऱ्या अन्य 15 मराठी सावहत्य संमेलनांना प्रत्येकी दरर्वषी   रु.2.00 लाखाचे अनदुान देण्यात येते.  
(12) मंडळाच्र्ा गं्रथांचे ई-बकु - महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाने मराठी भाषा, संस्कृती, वर्वज्ान, 
आिवुनक तंत्रज्ान र्व  समाजवर्वद्या यासारख्या वर्ववर्वि वर्वषयांर्वर आजवमतीपयंत 524 गं्रथ प्रकावशत केले आहेत. त्यापैकी 
444 पसु्तकांचे ई-बकु करण्यात आले आहे. 
(13) बहृद्ग्गं्रथांचे प्रकाशन करिे : महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाच्या मखु्य उद्दीष्टानसुार या मंडळाकडून 
सावहत्य, संस्कृती, कला, इवतहास, वर्वज्ान र्व तंत्रज्ान, र्वैचावरक र्व सामावजक, समीक्षात्मक, चवरत्रात्मक, शास्त्रीय 
र्वाङमयीन संशोिन या वर्वषयांर्वरील र्वैवर्वध्यपणूण, महत् त्र्वपणूण, नावर्वन्यपणूण र्व दरु्ममळ स्र्वरुपाचे बहृद्गं्रथ प्रकल्प हाती घेण्यात 
येऊन प्रकावशत करण्यात येतात. 
 (14) “एक भारत श्रषे्ठ भारत” या कें द्र शासनाच्या योजनेंतगणत सन 2016-17 च्या प्रथम र्वषात महाराष्र राज्याची 

जोडी ओवरसा राज्यासोबत असनू या मध्ये भावषक र्व सांस्कृवतक देर्वाणघेर्वाण संदभात राज्य परुस्कार प्राप्पत 5 पसु्तके 
उवरया भाषेत अनरु्वादीत करण्यात आली आहेत. 
अ.क्र. 
(1) 

पसु्तकाचे नार्व 
(2) 

लेखकाचे नार्व 
(3) 

अनरु्वादकाचे नार्व 
(4) 

1 महाराष्राची कुळकथा डॉ. मिकुर ढर्वळीकर श्रीमती मंजलुता मोहपात्रा 

2 गार्वगाडा शतकानंतर श्री. अवनल पाटील श्रीमती सवर्वता राऊत 

3 गंमत शाळा (भाग-3) श्री. राजीर्व तांबे श्रीमती सवर्वता राऊत 

4 सर्वणसाक्षी श्रीमती संवजर्वनी खेर डॉ. र्वासदेुर्व जोगळेकर 

5 कैवर्यत श्री. अनंत जातेगांर्वकर डॉ. र्वासदेुर्व जोगळेकर 

 
महाराष्र राज्य सावहत्य आवण  संस्कृती मंडळाकडून प्रकावशत करण्यात आलेल्या पसु्तकांची यादी सोबत जोडली आहे.  

             महाराष्र राज्य सावहत्य संस्कृती मंडळाची  मावहती sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहे 

----------------------- 
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 

Personnel Summary 

 

अ.क्र. 
 

(1) 

पदनाम 
 

(2) 
 

िेतनशे्रिी 
SCALE OF PAY 

(3) 

पदांची 
संख्र्ा 
  (4) 

DESIGNATION 
 
                  (5) 

(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 

1. 

   2. 

सवचर्व 

सहाय्यक लेखाविकारी 

एस-23 : 67700-208700 

एस-15 : 41800-132300 

1 

     1 

Secretary 

Assistant Account 
Officer 

  एकूि (अ) 2 Total (A) 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted  

3. अिीक्षक एस-14 : 38600-122800 1 Superitendent 

4. प्रपाठक एस-14 : 38600-122800 1 Reader 

5. उच्चश्रेणी लघलेुखक एस-15 : 41800-132300 1 Stenographar (H.G.) 

6. अध्यक्षांचे स्र्वीय सहाय्यक 
(वनम्नश्रेणी लघलेुखक) 

एस-14 : 38600-122800 1 P.A. to Chairman 
[Stenographar (L.G.)] 

7. र्ववरष्ठ वलपीक एस-8 : 25500-81100 4 Senior Clerk 

8. गं्रथालयीन सहाय्यक एस- 7 : 21700-69100 1 Assistant Librarian 

10 वलवपक-टंकलेखक  एस- 6 : 19900-63200 7 Clerk-Typist 

11 र्वाहनचालक एस- 6 : 19900-63200 1 Driver 

  एकूि (ब) 17 Total (B) 

(क) िगय ड (C) Class D 

12. वशपाई एस- 1 : 15000-47600 2 Peon 

                    एकूि (क) 2 Total (C) 

      एकूि (अ + ब + क) 21 Total (A+B+C) 
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कार्यक्रम क्रमांक 6 

महाराष्र राज्र् मराठी विश्िकोश वनर्ममती मंडळ 

 महाराष्र राज्याचे पवहले मखु्यमंत्री स्र्व. यशर्वतंरार्व चव्हाण यांनी महाराष्र राज्याच्या स्थापनेच्या र्वेळी 
राज्यकारभारासंबंिी मलूभतू िोरण सवूचत करणारी काही सतेू्र सांवगतली. त्या सतू्रांनसुार मराठी भाषा र्व सावहत्य यांच्या 
अवभर्वदृ्धीसाठी राज्य शासनाने वदनांक 19.11.1960 रोजी तकण तीथण लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्र 
राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाने जे अनेकवर्वि उपक्रम सरुु केले, त्यापैकी एक प्रमखु र्व 
र्वैवशष्टयपणूण उपक्रम म्हणजे मराठी वर्वश्र्वकोशाची वनर्ममती हा होय.  
 वदनांक 01.12.1980 रोजी महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाचे वर्वभाजन होऊन मराठी 
वर्वश्र्वकोशाच्या संपादन र्व प्रकाशन कायासाठी महाराष्र राज्य मराठी वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळ या राज्यस्तरीय मंडळाची 
स्थापना झाली. तकण तीथण लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या वनिनानंतर (वदनांक 27.05.1994) प्रा. मे. प.ु रेगे, प्रा. रा. ग. जािर्व, 
डॉ. श्रीकांत वजचकार र्व डॉ. वर्वजया र्वाड यांनी वर्वश्र्वकोशाचे अध्यक्ष र्व प्रमखु संपादक म्हणनू काम पावहले आहे. वदनांक 
10.08.2015 पासनू श्री. वदलीप करंबेळकर हे मंडळाचे अध्यक्ष र्व प्रमखु संपादक म्हणनू काम पहात आहेत. 
 मराठी वर्वश्र्वकोश हा सर्वणवर्वषयसंग्राहक ज्ानकोश असनू त्यात जर्वळ जर्वळ 100 पेक्षा अविक महत्र्वाच्या मलुभतू 
ज्ानशाखांतील हजारो वर्वषयोपवर्वषयांची सर्वांगीण पण सारभतू अद्ययार्वत मावहती लहान-मोठया लेखांच्या रुपाने प्रकावशत 
करण्यात आली आहे. मराठी वर्वश्र्वकोशाचे 1 ते 20 खंड र्वणानकु्रमाने प्रकावशत झाले आहेत.  
 
मराठी विश्िकोशाचे अद्र्ाितीकरि : कालौघानसुार सर्वण वर्वषय र्व ज्ानशाखांमध्ये झालेले बदल र्व र्वाढ यांमळेु 
वर्वश्र्वकोशातील अनेक नोंदीमध्ये सिुारणा तसेच काही अवतवरक्त नोंदी समावर्वष्ट करणे र्व नोंदीचे अद्ययार्वतीकरण करणे 
हे काम कालमयादेत करणे आर्वश्यक असनू सदर काम जलद गतीने जनतेपयंत पोहचवर्वण्याकवरता मावहती र्व तंत्रज्ानाची 
मदत घेऊन सर्वण ज्ानशाखांतील नोंदी संकेतस्थळार्वर उपलब्ि करुन देणे आर्वश्यक आहे. यापढेु वर्वश्र्वकोशातील नोंदी 
छापील स्र्वरुपात प्रकावशत न करता त्या र्वाचकांना ऑनलाईन उपलब्ि करुन देण्यात येणार आहेत. याकवरता वर्ववर्वि 
वर्वद्यापीठे, शैक्षवणक र्व संशोिन संस्था इत्याकदच्या सहकायाने ज्ानमंडळे स्थापन करुन त्यांच्या माध्यमातनू मराठी 
वर्वश्र्वकोशातील नोंदी अद्ययार्वत करण्याचे तसेच नर्वीन नोंदी समावर्वष्ट करण्याचे काम सरुु करण्यात आले आहे. 
सद्य:स्स्थतीत वर्ववर्वि वर्वषयांची 60 ज्ानमंडळे स्थापन करण्याचे वनयोजन असनू यापैकी 47 ज्ानमंडळे स्थापन होऊन 
त्यांचे काम सरुु झाले आहे.  
 मराठी वर्वश्र्वकोशाचे संपादन कायण हे वर्वज्ान र्व तंत्रवर्वज्ा, मानव्यवर्वद्या, कला आवण प्रशासन अशा 4 शाखांमध्ये 
वर्वभागलेले आहेत. ज्ानवर्वज्ानाच्या सर्वणच शाखांमध्ये कायमस्र्वरुपी तज्ज् संपादन नेमणे शक्य नसल्याने वर्ववर्वि शाखांतील 
तज्ज्ांच्या सर्वडीनसुार अभ्यागत संपादक म्हणनू त्यांचे सहकायण उपलब्ि करुन घेण्यात येते. र्वाई, वजल्हा सातारा येथे 
वर्वश्र्वकोशाचे अद्ययार्वत गं्रथालय असनू त्यामध्ये समुारे 50 हजारांहून अविक संदभणगं्रथ उपलब्ि आहेत. वर्वश्र्वकोशाच्य 
मदु्रणासाठी र्वाई येथेच शासनाचे स्र्वतंत्र शासकीय मदु्रणालय स्थापन करण्यात आले आहे.  
विक्रीस उपलब्ध असललेी प्रकाशने :  
 प्रकाशनाचे नार्व     मळू ककमत (रु.)             सर्वलतीची ककमत (रु.) 
1) मराठी वर्वश्र्वकोश खंड          250/-   175/- 
2) 1 ते 17 खंडांच्या 6 सीडींचा संच         1000/-   700/- 
3) कुमार वर्वश्र्वकोश (जीर्वसषृ्टी आवण पयार्वरण) 
 खंड-2 भाग-1          500/-   350/- 
4) कुमार वर्वश्र्वकोश (जीर्वसषृ्टी आवण पयार्वरण) 
 खंड-2 भाग-2           500/-   350/- 
5)        मराठी-वर्वश्र्वकोश 1 ते 20 खंड काडण- पेनड्राईव्ह                800/-                                     -- 
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6)        वर्वश्र्वकोशाचे सर्वण खंड मोबाईल ॲपच्या स्र्वरुपात उपलब्ि  
“मराठी वर्वश्र्वकोश” हे भ्रमणध्र्वनी उपयोजकाच्या (मोबाईल ॲपच्या) माध्यमातनू उपलब्ि असनू त्याद्वारे वर्वश्र्वकोशाच्या 1 

ते 20 खंडातील सर्वण नोंदी भ्रमणध्र्वनीर्वर आता एका क्लीकर्वर मोर्त उपलब्ि करुन वदल्या आहेत. हे उपयोजक गगुल 
प्पले स्टोअरर्वर सहजवरत्या उपलब्ि आहे.  
मंडळाचे आगामी उपक्रम :  
1) मराठी वर्वश्र्वकोशाचे सातत्याने अद्ययार्वतीकरण र्व प्रकाशन. 
2) कुमार वर्वश्र्वकोश (जीर्वसषृ्टी आवण पयार्वरण) भाग-3 चे प्रकाशन 
3) कुमार वर्वश्र्वकोश 1 ते 12 खंडांचे संपादन र्व प्रकाशन 
4) मराठी वर्वश्र्वकोश खंडांचे मदु्रण-वर्वश्र्वकोश लेखन, समीक्षण, संपादन र्व प्रकाशनासाठी नर्वीन तंत्रज्ानाचा र्वापर. 
5) र्वाचन पे्ररणा वदन  (15 ऑक्टोबर), मराठी  भाषा संर्विणन पंिरर्वडा (1 ते 15 जानेर्वारी)  र्व मराठी भाषा गौरर्व वदन (27 
रे्बरु्वारी)   या वदर्वशी वर्वभागाच्या वनदेशानसुार मराठी भाषा प्रचार र्व प्रसार या संबंिी वर्वशेष उपक्रम हाती घेणे. 
 
            महाराष्र राज्य वर्वश्र्वकोश वनर्ममती मंडळाची  मावहती marathivishwakosh.org.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ि 
आहे                                                     

 
--------------------------- 
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कमयचारी विषर्क गोषिारा 
Personnel Summary 

 
अ.
क्र. 

पदनाम 
 

िेतनश्रेिी 
SCALE OF PAY 

पदांची 
संख्र्ा 

DESIGNATION 

(1) प्रशासकीर् कार्ालर्, मुंबई (1) Administative Office, Mumbai 
(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 
1. 
2. 

सवचर्व 
सहाय्यक लेखाविकारी 

एस-23 : 67700-208700 
एस-15 : 41800-132300 
 

1 
1 

Secretary 
Assistant Account Officer 
 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted 
3. अविक्षक एस-14 : 38600-122800 1 Superitendent 
4. वनम्नश्रेणी लघुलेखक एस-14 : 38600-122800 1 Lower  Grade Stenographar  
5. वर्वद्याव्यासंगी सहायक एस-15 : 41800-132300 1 Vidya Vyasangi Assistant 
6. स्र्वीय सहायक एस-14 : 38600-122800 1 Personal Assistant 
7. र्ववरष्ठ वलपीक एस-8 :   25500-81100 2 Senior Clerk 
8. वलवपक-टंकलेखक  एस-6 :   19900-63200 2 Clerk-Typist  
9. र्वाहनचालक एस-6 :   19900-63200 1 Driver 

(क) िगय ड (C) Class D 
10. वशपाई एस-1 :  15000-47600 2 Peon 
 एकूि (1)  13 Total (1) 

(2) िाई कार्ालर् (2) Wai Office 
(अ) राजपवत्रत (A) Gazetted 
1. सहायक सवचर्व एस-15 : 41800-132300 1 Assistant Secretary 

(ब) अराजपवत्रत (B) Non-Gazetted 
2. वर्वद्याव्यासंगी सहायक एस-15 : 41800-132300 7 Vidya Vyasangi Assistant 
3. संपादकीय सहायक  एस-10 :  29200-92300 7 Editorial Assistant  
4. गं्रथालयीन सहायक एस-7  :   21700-69100 3 Library Assistant 
5. वलवपक-टंकलेखक  एस-6 :   19900-63200 5 Clerk-Typist  

(क) िगय ड (C) Class D 
6. वशपाई एस-1 :  15000-47600 4 Peon 
7. झाडूर्वाला हमाल एस-1 :  15000-47600 1 Sweeper-Cum-Hamal 
 एकूि (2)  28 Total (2) 

(3) ठोक मावसक मानधन (3) Gross Monthly Honorarium 
1. वर्वभाग संपादक 21000 2 Section Editor 
2. सहसंपादक 14000 3 Joint Editor 
3. कला संपादक 11000 1 Art Editor 
4. प्रमखु वचत्रकार 10000 1 Chief Artist 
5. प्रमखु मानवचत्रकार 11000 1 Chief Draftsman 
6. सहायक मानवचत्रकार 8500 1 Assistant Draftsman 
7. संदभण सहायक 8000 1 Reference Assistant 
 एकूि (3)   10 Total (3) 

एकूि (1 + 2 + 3)  51 Total (1 + 2 + 3) 
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महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ 

प्रकाशने 

अ.क्र.  पसु्तकाचे नार्व  लेखकाचे नार्व 

(1) (2) (3) 

1 रायगडची जीर्वनकथा   कै.प्रा.शां.वर्व. आर्वळसकर 

2 मराठ्यांच्या इवतहासाची सािने पोतुणगीज दप्पतर खंड 2 (कै. 
डॉ. पांडुरंग स. वपसलेुकर संपावदत पोतुणगीज कागदपत्रांचे 
भाषांतर)  

श्री. स.शं. देसाई 

3 मराठ्यांच्या इवतहासाची सािने पोतुणगीज दप्पतर खंड वतसरा 
आवशया वर्वभाग (भाग 1 ते 5) (इ.स.1663 -1739) 
(कै.डॉ.पांडुरंग स. वपसलेुकर संपावदत पोतुणगीज कागदपत्रांचे 
भाषांतर)  

श्री. स.शं. देसाई 

4 मराठ्यांच्या सते्तचा उत्कषण (कै.न्या.म.गो. रानडे वलवखत 
‘Rise of the Maratha Power’ चा अनरु्वाद) 

प्रा. न.र. र्ाटक 

5 महाराष्र महोदयाचा परू्वणरंग लेखक : कै.ना.कृ.गदे्र          
संपादक  प्रा.ग.ह. खरे 

6 नानासाहेब पेशर्व ेआवण स्र्वातंत्र्ययधु्द (आनंद स्र्वरुप वमश्रा 
वलवखत ‘Nanasaheb Peshwa & Fight for the 
Freedom’ चा अनरु्वाद)  

डॉ. र्वा.रा. ढमढेरे 

7 असे होते मोगल (वनकोलाव्हा मनचुी वलवखत ‘Storia Do 
Mogor mogul India 1653-1708 by Niccolao 
Manucci) चा सारांश अनरु्वाद  

श्री. ज.स. चौबळ 

8 A History of the Maratha Navy and 
Merchantships  

Dr. B.K. Apte 

9 The Portuguese and Marathas (English) 
Portugueses  E Marathas by Late Dr. P.S. 

Pisurlekar 

श्री. प्र.रा. काकोडकर 

10 मानर्वी आनरु्वंवशकता प्रा. रा.वर्व. सोर्वनी 

11 आरोग्य आवण आहारशास्त्र प्रा. शांता केळकर 

12 माणसाचा मेंद ूर्व त्याचे कायण डॉ. म.ग. गोगटे 

13 मिमेुह डॉ. म.ग. गोगटे 

14 होवमओपावथक औषिांचा लक्षण भार्वनाकोश डॉ. शं.र. र्ाटक 
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15 होवमओपावथक औषिांचा वनघंटु डॉ. शं.र. र्ाटक 

16 पाश्चात्य रोग वचवकत्सा खंड 1  डॉ. मिकुर रानडे 

17 पाश्चात्य रोग वचवकत्सा खंड 2 (डॉ. बो.मा ॅं. वलवखत 
‘Medicine Essentials for Practitioners and 

Students’ चा अनरु्वाद) 

डॉ. मिकुर रानडे 

18 आयरु्वेदीय-शब्दकोश : संस्कृत-संस्कृत वद्वतीय खंड 
(परूावणक) 

संपादक पं. र्वेणीमािर्वशास्त्री 
जोशी आवण कै.पं.ना.ह. जोशी 

19 आयरु्वेदीय शब्दकोश : संस्कृत-संस्कृत-मराठी वद्वतीय खंड 
(प ते ह) 

संपादक पं. र्वेणीमािर्वशास्त्री 
जोशी आवण कै.पं.ना.ह. जोशी 

20 मानर्वी देह भाग पवहला, खंड 1 डॉ. म.वर्व. आपटे 

21 मानर्वी देह भाग पवहला, खंड दसुरा डॉ. म.वर्व. आपटे 

22 मानर्वी देह भाग 2 डॉ. म.वर्व. आपटे 

23 मानर्वी शरीर वर्वज्ान कै. डॉ. व्यं.र. साने 

24 प्रावणसषृ्टी भाग पवहला डॉ. म.वर्व. आपटे 

25 प्रावणसषृ्टी भाग दसुरा डॉ. म.वर्व. आपटे 

26 प्राणीजन्य मानर्वी रोग डॉ. मो.रा. देर्व 

27 र्वनश्रीसषृ्टी खंड 1 डॉ. म.वर्व. आपटे 

28 र्वनश्रीसषृ्टी खंड 2 डॉ. म.वर्व. आपटे 

29 Konkani of South Kanara Dr. A.M. Ghatge 

30 Kudali  Dr. A.M. Ghatge 

31 Kunbi of Mahad Dr. A.M. Ghatge 

32 Cochin Dr. A.M. Ghatge 

33 Marathi of Kasargod Dr. A.M. Ghatge 

34 Warli of Thana Dr. A.M. Ghatge 

35 Gawadi of Goa Dr. A.M. Ghatge 

36 Konkani of Kankon Dr. A.M. Ghatge 

37 अवभनय सािना (स्तावनस्लार्वस्की च्या ‘An Actor 
Prepares’ चा मराठी अनरु्वाद) 

के. नारायण काळे 

38 रस-भार्व-वर्वचार (भरतमनुींच्या नाट्यशास्त्रातील प्रा. र.पं. कंगले 
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रसवसद्धांतवर्वषयक अध्याय 6 र्व 7 यांचे ‘अवभनर्व 
भारती’सहü सटीप मराठी भाषांतर) 

39 दशरूपक-वर्विान (भरतमनुींच्या नाट्यशास्त्रातील 
नाट्यशास्त्रवर्वषयक अध्याय 18 र्व 19 यांचे ‘अवभनर्व 

भारती ’ टीकेसह सटीप मराठी भाषांतर) 

प्रा. र.पं. कंगले 

40 मदु्राराक्षस (वर्वशाखादत्त वर्वरवचत “मदु्राराक्षस” चे भाषांतर) डॉ. गो.के. भट 

41 संगीताचायण पं. वर्वष्ण ुनारायण भातखंडे यांचे चवरत्र  डॉ. श्री.ना. रातंजनकर 

42 संगीत रत्नाकर भाग-1 अध्याय 1 ते 4 ( “संगीत 
रत्नाकरü” या संस्कृत गं्रथाचे ‘•कलावनिी ’ टीकेसह सटीप 

मराठी भाषांतर) 

प्रा. ग.ह. तारळेकर 

43 स्रॅवर्वन्स्कीचे सांवगवतक सौंदयणशास्त्र (Poetics of Music 
and other works by Igor Stravinsky चा अनरु्वाद) 

प्रा अशोक दा. रानडे 

44 संगीत आवण कल्पकता (आरन कोपल ॅंड वलवखत “Music 
& imagination” चा अनरु्वाद) 

श्री. श्री.ह. देशपांडे 

45 महाराष्राचे संगीतातील कायण (श्री. र्वा.ह. देशपांडे वलवखत 
“Maharashtra’s Contribution to Music” चे भाषांतर) 

श्री. श्री.ह. देशपांडे 

46 राग र्वगी  करण डॉ. शं.अ. टेंकशे 

47 भारतीय संगीत र्व संगीतशास्त्र श्री. बा.गं. आचरेकर 

48 भारतीय र्वादे्य श्री. मा.कृ. पारिी 

49 डीझेल एंवजन प्रा. सभुाष सार्वरकर 

50 रेवडओ दरुूस्ती (व्हॉल्व्ह र्व रॅस्न्झस्टर रेवडओ) श्री. श्री.वर्व. सोहोनी 

51 रेकॉडण प्पलेअर श्री. श्री.वर्व. सोहोनी 

52 रेवडओ रचना आवण कायण श्री. श्री.वर्व. सोहोनी 

53 अणयुगु डॉ. वर्व.त्र्यं. आठर्वले 

54 कातन यंत्राचे अंतरंग श्री. शं.गो. वभडे 

55 यंत्रकाम भाग-1 श्री. शं.गो. वभडे 

56 सैध्दास्न्तक मवृत्तका-बलवर्वज्ान (तेरझागी वलवखत 
Theoretical Soil Mechanics चा अनरु्वाद) 

श्री. श.म. भालेरार्व 

57 सतुी र्वस्त्रोद्योग कै. न.गो. देर्विर 

58 िमणशास्त्राचा इवतहास (परू्वािण) (भारतरत्न म.म.कै. 
डॉ.पां.र्वा.काणे यांच्या  History of Dharmashastra चा 

सारांश अनरु्वाद)  

श्री. य.आ. भट 
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59 िमणशास्त्राचा इवतहास (उत्तरािण) (भारतरत्न म.म.कै. 
डॉ.पां.र्वा.काणे यांच्या  History of Dharmashastra चा 

सारांश अनरु्वाद) 

श्री. य.आ. भट 

60 िम्मपद अन.ु कै.प.ुम. लाड, 

संपा. प्रा प.ुवर्व. बापट 

61 िमण आवण वर्वज्ान (बरान्ड रसेल वलवखत ‘Religion and 
Science’ चा अनरु्वाद) 

श्री. वर्व.र्वा. कुर्वाडेकर 

62 ग्रहगवणत मावलका (सयूण, चंद्र र्व ग्रह यांच्या गवणताची 
कोष्टके, पद्धती र्व उदाहरणे यांसह) 

कै. द.र्वें. केतकर 

63 ग्रह-गवत वसध्दांत (ककर्वा ज्योवतगणवणताची मलूतत्त्र्व)े कै. कश.ग. पर्वार 

64 ससृ्ष्टज्ान आकाश-दशणन ऍ़टलास अथर्वा हा तारा कोणता ? डॉ. गो.रा. परांजपे 

65 अंतरीक्ष-दशणन श्री. व्यं.ग. गोखले 

66 गजुराती-मराठी शब्दकोश श्री. स.ज. िमाविकारी 

67 गजुराती भाषा प्रर्वेश मागणदशणक लेखक भाऊ 
िमाविकारी 

68 उदूण-मराठी शब्दकोश   श्री. श्रीपाद जोशी आवण प्रा. 
एन.एस. गोरेकर 

69 कन्नड-मराठी शब्दकोश श्री. पुंडवलकजी कातगडे 

70 कन्नड भाषा प्रर्वेश श्री. ग.ुव्यं. वदर्वेकर 

71 कानडी सावहत्य पवरचय श्री. ग.ुव्यं. वदर्वेकर 

72 बंगाली सावहत्य पवरचय श्रीमती सरोवजनी कमतनरूकर 

73 बंगाली भाषा प्रर्वेश खंड 1 र्व 2 श्री. स.ग. सखुटणकर 

74 इंग्रजी-मराठी स्थापत्य वशल्प-कोश श्री. रा.वर्व. मराठे 

75 र्वैज्ावनक पावरभावषक संज्ा (गवणतशास्त्र, र्वास्तर्वशास्त्र, 
रसायनशास्त्र) 

डॉ. गो.रा. परांजपे 

76 देशनांक-वनदेशांक (संख्यानीय वर्विी भाग-2) श्री. चं.न. डर्ाळ 

77 संवक्षप्पत संख्यानक श्री. चं.न. डर्ाळ 

78 आर्मथक वसध्दान्त र्व अिणवर्वकवसत प्रदेश (गन्नर वमरदाल 
वलवखत “Economic Theory & under developed 

Regions”  चा अनरु्वाद) 

श्रीमती सरला कारखानीस 

79 बधु्दी, पे्ररणा आवण क्रांती भाग 1 (डॉ.एम.एन. रॉय वलवखत 
Reason, Romanticison & Revolution Vol I चा 

श्री..बा.रं. सुंठणकर 
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अनरु्वाद) 

80 बधु्दी, पे्ररणा आवण क्रांती भाग 2 (डॉ.एम.एन. रॉय वलवखत 
Reason, Romanticison & Revolution Vol II चा 

अनरु्वाद) 

श्री..बा.रं. सुंठणकर 

81 सामावजक करार (झ्या झ्याक रुसो वलवखत ‘ Social 
Contract’ चा अनरु्वाद) 

श्री. र्व.भ. कर्मणक 

82 स्र्वातंत्र्यावर्वषयी (जे.एस. वमल वलवखत “On Liberty” चा 
अनरु्वाद) 

श्री. र्व.भ. कर्मणक 

83 स्र्वातंत्र्योत्तर भारतीय स्त्री (डॉ. चंद्रकला हाटे वलवखत 
“Changing  Status of Woman in Post-

independence India” चा अनरु्वाद 

डॉ.सौ. चंद्रकला हाटे 

84 समाजर्वाद वर्वरुध्द भांडर्वलशाही (ए.सी. वपग ूवलवखत 
“Socialism Vs. capitalism” चा अनरु्वाद  

प्रा. जी.ल.ु गांिी 

85 वर्वसार्व ेशतक आवण समाजर्वाद (सोशावलस्ट यवुनयनने 
प्रकावशत केलेल्या “Twentieth Century Socialism” चा 

अनरु्वाद) 

प्रा. कृ.ना. र्वळसंगकर 

86 पंवडत वशर्वनाथशास्त्री यांचे आत्मचवरत्र (पं.वशर्वानाथशास्त्री 
यांच्या “आत्मजीर्वनी”  या बंगाली पसु्तकाचा मराठी 

अनरु्वाद) 

श्री. प.स. देसाई 

87 वपता-पतु्र (इर्वान तुगेनेव्ह वलवखत “Fathers & Sons” चा 
अनरु्वाद) 

प्रा. र्व.वर्व. बडर्व े

88 तुरंुगातील पते्र (डॉ.एम.एन. रॉय वलवखत “Letters from 
Jail” चा अनरु्वाद)  

श्री. द्वा.भ. कर्मणक 

89 बोस्तान (शेख साअदी वलवखत “बोस्ता” या र्ारशी 
पसु्तकाचा अनरु्वाद) 

श्री. ग.ुव्यं. वदर्वेकर 

90 ब्राह्मण (डॉ.एफ्.एल. गोवमश वलवखत “Os Brahmanes” 
चा अनरु्वाद) 

श्री. लक्ष्मणरार्व सरदेसाई 

91 गांिी : कायण र्व वर्वचारप्रणाली (वनमणलकुमार बोस वलवखत 
“Studies in Gandhism” चा अनरु्वाद) 

प्रा. भा.रा. बापट 

92 गांिीजींच्या जीर्वनाचे अखेरचे पर्वण (वनमणलकुमार बोस 
वलवखत “My Days with Gandhiji” चा अनरु्वाद) 

सौ. सवरता पदकी 

93 मसु्स्लम व्यस्क्तगत कायद्यात सिुारणा (प्रा. आसर् अ.अ. 
रै्जी वलवखत “The Reform of Muslim Personal 

Law” चा अनरु्वाद) 

श्री. पन्नालाल सरुाणा 
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94 गवणती तत्त्र्वज्ानाचा पवरचय (बरान्ड रसेल वलवखत 
"Introduction to Mathematical Philosophy" चा 

अनरु्वाद) 

प्रा. म.रा.राईलकर 

95 र्वैज्ावनक तत्त्र्वज्ानाचा उदय (हान्स रायशेनबाख वलवखत 
"Rise of Scientific Philosophy" चा अनरु्वाद 

प्रा. ग.वर्व. कंुभोजकर 

96 कात्यायन शलु्ब सतेू्र (कात्यायनाच्या ‘शलु्बसतु्रा’चेê मळू 
संस्कृत संवहतेसह सटीप मराठी भाषांतर) 

श्री. श्री.दा. खावडलकर 

97 देकातणची कचतने (देकातणच्या "Meditations" चा अनरु्वाद) डॉ. वद.य. देशपांडे 

98 टोळ्ळु-गट्टी  (टी.पी. कैलासम वलवखत "टोेळे्ळु-गट्टी" या 
कन्नड नावटकेचा अनरु्वाद) 

श्री. भा.गो. गोखले 

99 सबुण्णा (डॉ. मास्ती र्वेंकटेश अय्यंगार वलवखत "सबुण्णा" 
या कन्नड कादंबरीचा  अनरु्वाद) 

डॉ. र्वा.द. बेंदे्र 

100 डॉन स्क्र्वक्झोट भाग-1 (सरव्हनॅ्टीस वलवखत "Don 
Quixote Part I" चा अनरु्वाद) 

श्री. दा.न. वशखरे 

101 डॉन स्क्र्वक्झोट भाग-2 (सरव्हनॅ्टीस वलवखत "Don 
Quixote Part II" चा अनरु्वाद) 

श्री. दा.न. वशखरे 

102 कावलदास म.म.डॉ. र्वा. वर्व. वमराशी 

103 बसु्ध्दबळे श्री. ना.रा. र्वडनप 

104 मी-इझाडोरा ! (Isadora Duncan यांच्या "My Life" या 
पसु्तकाचा अनरु्वाद) 

श्रीमती रोवहणी भाटे 

105 आसरा श्री. वर्व.भा. उजगरे 

106 पाणी परुर्वठा प्रा. वर्व. न. घारपरेु 

107 इस्लामची सामावजक रचना (रुबेन लेव्ही वलवखत "Social 
Structure of Islam" चा अनरु्वाद) 

श्री. श्रीपाद केळकर 

108 इस्लामची जीर्वनपध्दती (जर्र शरीर् वलवखत काननू-इ-
इस्लाम चा अनरु्वाद) 

प्रा. अ.प. सयूणर्वंशी 

109 वमष्टखादे्य डॉ. र्वा.वर्व. लर्वाटे 

110 िमणरहस्य कै. डॉ. के.ल. दप्पतरी 

111 महाराष्रातील परुातत्त्र्व श्री. ह.िी. सांकवलया 

112 खड्गहस्त की सन्यस्त  (स्ता ॅंदाल यांच्या "Scarlet & 
Black" चा अनरु्वाद) 

श्री. गो.वर्व. र्वैद्य 

113 भवूमका वशल्प (स्तावनस्लार्वस्की वलवखत "Building a श्री. के.ना. काळे 
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Character" चा अनरु्वाद) 

114 हुतात्मा दामोदर हरी चापेकर यांचे आत्मर्वतृ्त श्री. वर्व.गो. खोबरेकर 

115 बंगाली भाषा प्रर्वेश खंड 1 ला (मराठी माध्यमांच्या द्वारा) श्री. स.ग. सखुटणकर 

116 तवमळ भाषा प्रर्वेश खंड 2 रा (मराठी माध्यमांच्या द्वारा) प्रा. श्री.रा.बं. जोशी 

117 तवमळ-मराठी शब्दकोश सौ. रमाबाई जोशी आवण श्री. 
प.ुवद. जोशी 

118 मल्याळम भाषा प्रर्वेश (मराठी माध्यमांच्या द्वारा) प्रा. श्री.रा.बं. जोशी 

119 मराठी-कन्नड शब्दकोश  श्री. गरुुनाथ  वदर्वकेर 

120 साखर प्रा. प.म. बर्व े

121 र्ळे र्व भाज्यांपासनू वटकाऊ पदाथण डॉ. र्वा.वर्व. लर्वाटे 

122 ध्र्ववनर्विणन आवण वर्वतरण व्यर्वस्था (अथात लाऊड स्पीकर 
व्यर्वस्था) 

श्री. श्री.वर्व. सोहोनी 

123 खवनज तेल र्व तज्जन्य रसायने -एक सबुोि पवरचय श्री. प.म. बर्व े

124 The Letters and Correspondence of Pandita 
Ramabai 

Shri A.B. Shah 

125 यधु्द आवण शांती (टॉलस्टॉयच्या "War & Peace" चा 
संवक्षप्पत अनरु्वाद) 

प्रा. आ.ना. पेडणेकर 

126 समाजर्वादाचे भवर्वतव्य (सी.ए. आर. क्रॉसलनॅ्ड वलवखत 
"Future of Socialism" चा अनरु्वाद) 

श्री. मािर्व वलमये 

127 तत्त्र्वज्ानातील समस्या (बराड रसेलच्या "The Problems 
of Philosophy" चा अनरु्वाद) 

प्रा. मे.पुं. रेगे 

128 French Record (Relation to the History of the 
Marathas Vol I & II) Correspondence of M. 

Anquetil De Braincourt French Consul At Surat, 
1774-1780 and of M. De. St. Lubin, French 
Envoy At the Maratha Court 1775-1780 चा 

अनरु्वाद र्व संपादन) 

Dr. V.G. Hatalkar 

129 आक्रमण (कोन्राड लॉरेन्स वलवखत "On Aggression" चा 
अनरु्वाद) 

वद.िों. कर्व े

130 स्त्री-रोग वचवकत्सा (डॉ. के.एम. मसानी वलवखत "A Text 
book of Gynaecology" चा अनरु्वाद) 

डॉ. मिकुर रानडे 

131 सेनापती बापट र्वाङ्मय - समग्र गं्रथ खंड 2 रा कै. पां.म. बापट 
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132 पसु्तक बांिणी श्री. वर्व.ना. वलमये 

133 भारतीय रेल्र्व े श्री. अ.म. सहस्त्रबधु्दे 

134 वतरुक्कुरळ (वतरुर्वळ्ळुर्वर वर्वरवचत वतरुक्कुरळ चा 
अनरु्वाद 

श्री. प.ुवद. जोशी 

135 वसमेंट डॉ. मा.खं. घारपरेु 

136 बधु्दलीला सारसंग्रह िमानंद कोसंबी 

137 महाराष्रातील र्वन्य प्राणी सौ. शैलजा रॉबटण ग्रब 

138 उत्तरकालीन मघुल खंड दसुरा (र्वइुल्यम इर्मर्वन वलवखत र्व 
जदनुाथ सरकार संपावदत  "letter Mughals" चा अनरु्वाद) 

प्रा. प्र.गो. ठोंबरे 

139 औरंगजेबाचा इवतहास (सर जदनुाथ सरकार वलवखत "A 
Short History of Aurangzib" चा अनरु्वाद) 

डॉ. भ.ग. कंुटे 

140 दसुरे महायधु्द (सर वर्वस्टन चर्मचल वलवखत "The Second 
World War" चा अनरु्वाद) 

श्री. वर्व.र्वा. कुर्वाडेकर 

141 र्वैज्ावनक पावरभावषक संज्ा, (र्वनस्पतीशास्त्र व्याख्या संग्रह) प्रा. शं.आ. परांडेकर 

142 टेवलस्व्हजनची-मलूभतू तत्त्र्व े("Fundamentals of 
Television" by W.H. Buchsbaum) 

श्री. श्री.वर्व. सोहोनी 

143 दवलत सावहत्य एक अभ्यास अजुणन डांगळे 

144 तेले र्व मेदे भाग 1 ला खाद्य तेले र्व मेदे डॉ. न.गं. मगर 

145 मोगल दरबारची बातमीपते्र भाग-1  1685-1700 
(डॉ.जदनुाथ सरकार वलवखत "अखबारात-ए-दरबार-इ-

मअुल्ला" चा अनरु्वाद) 

सेत ुमािर्वरार्व पगडी 

146 जातककथासंग्रह भाग 1,2,3 िमानंद कोसंबी 

147 पाणी परुर्वठा आवण टाकाऊ द्रव्याची वर्वल्हेर्वाट (हाडेनबगण 
र्व येदी वलवखत "Water Supply And Waste Disposal" 

चे मराठी भाषांतर 

वर्व.ह. केळकर 

148 असंस्कृत समाजातील लैंवगकता र्व ती दडपनू टाकण्याची 
प्रवक्रया (ब्रॉवनस्लाव्ह मावलनौस्की वलवखत "Sex And 

Repression In Savage Society" या गं्रथाचे भाषांतर) 

वद.िों. कर्व े

149 अंकीय संगणकाचा पवरचय अथर्वा वर्वजेने गवणत कसे 
सटुते याचे सबुोि वर्वर्वेचन 

श्री. स.ग. काजरेकर 

150 पंचोपाख्यान  डॉ. वर्व.वभ. कोलते 

151 शेक्सवपअर पवरचय गं्रथ डॉ. वर्व.ना. ढर्वळे र्व इतर 
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152 बाबा पदमनजी काल र्व कतृणत्र्व डॉ. के.सी. कऱ्हाडकर 

153 चार शलु्बसतेू्र डॉ. र.प.ु कुलकणी   

154 सातर्वाहन आवण पस्श्चमी क्षत्रप यांचा इवतहास आवण 
कोरीर्व लेख 

डॉ. र्वा. वर्व. वमराशी 

155 मराठी र्वाङ्मयकोश खंड-पवहला  श्री. गं.दे. खानोलकर 

156 लयतालवर्वचार डॉ. शरच्चंद्र वर्वष्ण ुगोखले 

157 ज्ानेश्र्वरीची प्रस्तार्वना आवण ज्ानेश्र्वरीतील  मराठी भाषेचे 
व्याकरण 

डॉ. शं. गो. तुळपळेु 

158 काव्ये आवण वर्वज्ाने ("Science & Poetry" by I.A 
Richards चा अनरु्वाद) 

रा.वभ. जोशी 

159 परुातत्र्ववर्वद्या डॉ. म.के. ढर्वळीकर 

160 मुंबईचा र्वतृ्तांत श्री. बापरूार्व नाईक 

161 महात्मा रु्ले समग्र र्वाङ्मय  िनंजय कीर, स.गं. मालशे / 
य.वद. र्डके 

162 वलओनादो दा कर्वची (वझग्मुंट फ्रॉयड् वलवखत "Leonardo 
Da Vinchi" चा अनरु्वाद) 

प्रा. प्र.ना. परांजपे 

163 संगीत रत्नाकर भाग-2 अध्याय 5 ते 6 (“संगीत 
रत्नाकरü” या संस्कृत गं्रथाचे ‘•úकलावनिी’ टीकेसह 

सटीप मराठी भाषांतर) 

प्रा. ग.ह. तारळेकर 

164 श्रृंगार श्रीरंग कवर्व राजा बढे 

165 वकबटु्झ (नर्वसमाज वनर्ममतीचा एक प्रयोग) (मलर्डण ई. 
स्स्पटी वलवखत KIBBUTZ Venture in Utopia चा 

अनरु्वाद) 

स.ह. देशपांडे र्व कुसमु 
स.देशपांडे 

166 लकेुना क्रांवतकारी कल्पर्वकृ्ष वर्व.वर्व. देशपांडे 

167 कबड्डी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर 

168 French Record (Relating to the History of the 
Marathas VoIII & IV)  

Dr. V.G. Hatalkar 

169 The High Caste Hindu Woman (Pandita Ramabai)  Editor Shri A.B. Shah 

170 पाणी-जीर्वन डॉ. वर्व.मो. देशपांडे 

171 रांवझस्टर डॉ. प.ुवर्व. खांडेकर 

172 खगोलशास्त्राचे वर्वश्र्व डॉ. जयंत वर्वष्ण ूनारळीकर 
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173 The History  and Inscription of the Satvahans and 
the Western Kshatrapas 

Dr.V.V. Mirashi 

174 जगाचा शोि आवण शोिक मा.शी. मराठे र्व व्यं.ग. गोखले 

175 सावहत्य वसध्दान्त (रेने र्वेलेक आवण ऑस्स्टन र्वॉरन वलवखत 
"Theory of Literature" या गं्रथाचा अनरु्वाद 

डॉ. स.गं. मालशे 

176 यरुायवपडीजची शोकनाट्य े र.गं. वर्वद्वांस र्व द.र.घोडके 

177 समानता (आर.एच. टॉने वलवखत "equality" चे भाषांतर) श्री. वदनकर साक्रीकर 

178 तंजार्वूर नतृ्य प्रबंि श्री. पार्वणतीकुमार 

179 बौध्द िमार्वरील चार वनबंि (1. बदु्ध, िमण आवण संघ, 2. 
बौद्धसंघाचा पवरचय, 3. समाविमागण, 4.पाश्र्वणनाथाचा 

चातयुाम िमण)    

िमानंद कोसंबी 

180 कागद (इवतहास, कृती, आकार, परीक्षा आवण उपयोग) बापरूार्व नाईक  

181 माताजी (स्र्वामी वनवखलानंद वलवखत "Holy Mother" चा 
मराठी अनरु्वाद) 

वर्व.य. कुलकणी   

182 गलुशने इब्रावहमी र्वरश्ता वलवखत गलुशन-ई-इब्रावहमी या 
गं्रथाचा अनरु्वाद 

कै.डॉ. भ.ग. कंुटे 

183 कौवटलीय अथणशास्त्र सटीप मराठी भाषांतर प्रा. र.पं. कंगले 

184 हॉकी शरद जोगळेकर 

185 आवशयाई क्रीडा स्पिा प्रभाकर शं गोखले 

186 र्वाटचाल नाना कंुटे 

187 का ॅंक्रीटची वनयम पसु्स्तका ("Concrete Manual" by the 
United States Department of the Interior Bureau 

Reclamation, Washingtion चा अनरु्वाद) 

श्री. वर्व.ह. केळकर 

188 French Record (Relating to the History of the 
Marathas Vol V & VI)  

Dr. V.G. Hatalkar 

189 सौंदयण शास्त्रार्वरील तीन व्याख्याने (बनाडण बोझंवकट वलवखत 
"Three Lectures on Acsthetics" चा अनरु्वाद 

प्रा. कमल देसाई 

190 भाषाशवुद्ध स्र्वा. वर्व.दा. सार्वरकर 

191 औद्योवगक अपवशष्टांर्वरील उपचारासंबंिी मलूभतू ज्ान 
आवण प्रथा 

श्री. वर्व.ह. केळकर 

192 वसवबल (अमेवरकेतील एका मनोरुग्ण मलुीची सत्यकथा) 
फ्लोरा ऱ्हेटा थाईर्वर वलवखत "वसवबल"  या पसु्तकाचा 

मािर्वी कोल्हटकर 
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अनरु्वाद 

193 रसलीना राजा बढे 

194 भांगतुरा डॉ. सरोवजनी बाबर 

195 उष्णता वर्वज्ान (रॉबटण वर्वशाटण पोल वलवखत 
"Warmelehre" चा अनरु्वाद) 

प्रा. रा.द. गोडबोले 

196 मोगल साम्राज्याचा ऱ्हास (सर जदनुाथ सरकार वलवखत 
"Fall of the Mughal Empire" चा अनरु्वाद) 

र.गं. वर्वद्वांस 

197 "Portuguese-Maratha Relations" Translation of 
the book पोतुणगीज-मराठे संबंि by Dr. P.S. 

Pissurlencar 

श्री. त्र्यं.वर्व. पर्वणते 

198 वर्वलक्षण जपानी एम्.के. रुस्तोमजी र्व एस.ए. सपे्र वलवखत 
"वद इन्के्रवडबल जपॅनॅीज" या पसु्तकाचा अनरु्वाद 

द.कच. सांगळे 

199 इवनइड (व्हर्मजल वलवखत "Aeneid" चा अनरु्वाद)  प्रा. द.र. घोडके 

200 देर्वनागरी मदु्राक्षर लेखनकला खंड 1 (कै. बापरूार्व नाईक 
वलवखत "Typography of Devanagari चा अनरु्वाद)  

बापरूार्व नाईक  

201 मोगल दरबारची बातमीपते्र खंड 2 (सर जदनुाथ सरकार 
वलवखत "अखबारात-ए-दरबार-इ-मअुल्ला" चा अनरु्वाद)  

सेत ुमािर्वरार्व पगडी 

202 श्री आनन्दर्विणनाचायण वर्वरवचत ‘ध्र्वन्यालोक’ र्व त्यार्वरील 
श्री अवभनर्व गपु्पतांची ‘लोचन’ टीका 

प्रा. प.ुम. वर्वरकर 

प्रा. भा.र्वा. पटर्विणन 

203 डॉ. भीमरार्व रामजी आबेंडकर यांचे चवरत्र खंड आठर्वा चां.भ. खैरमोडे 

204 पे्रमचंद व्यक्ती आवण र्वाङ्मय चंद्रकांत बांवदर्वडेकर 

205 भौवतकी मानर्वशास्त्र प्रा. वर्व.श्री. कुलकणी   

206 जीर्वनसंग्राम सा.बा. सनदे 

207 सामावजक थर (वर्वषमतेचे स्र्वरुप, प्रयोजन आवण कायण) 
(मोस्ल्र्वन ट्युवमन वलवखत "Social Stratification (Its 

Qualities And Functions)" चा अनरु्वाद) 

सौ. सरला कारखानीस 

208 शेर्ावलका कै. श्री. राजा बढे 

209 तुळशी मंवजऱ्या डॉ. गो.मो. रानडे 

210 माझा संगीत व्यासंग र्वामनरार्व देशपांडे 

211 संपणूण गडकरी  खंड 1 रा.ग. गडकरी 

212 संपणूण गडकरी  खंड 2 रा.ग. गडकरी 
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213 French Record (Relating to the History of the 
Marathas Vol VII)  

Dr. V.G. Hatalkar 

214 आचायण भागर्वत संकवलत र्वाङ्मय खंड पवहला  अच्यतु केशर्व भागर्वत 

215 आगरकर र्वाङ्मय खंड 1 म.गं. नात ूर्व वद.य.देशपांडे 

216 ओवदसी (होमर वलवखत "Odyssy" चे भाषांतर)  शा.वन. ओक 

217 वर्वनोबा जीर्वन दशणन वशर्वाजी न. भार्व े

218 महाराष्र र्व गोर्व ेवशलालेख-ताम्रपटांची र्वणणनात्मक संदभण 
सचूी 

श्री. शां.भा. देर्व 

219 गायनमहषी   अल्लावदयाखां यांचे चवरत्र गोकर्वदरार्व टेंबे 

220 भौवतकी शास्त्रातील नोबेल पावरतोवषक वर्वजेते 

भाग 1 Nobel Prize Winners in Physics 1901-1910 
by Niels H. De.V. Heathcote 

चं.रा. तळपदे 

221 भौवतकी शास्त्रातील नोबेल पावरतोवषक वर्वजेते  

भाग 2 Nobel Prize Winners in Physics 1911-1920 
by Niels H. De.V. Heathcote 

चं.रा. तळपदे 

222 भौवतकी शास्त्रातील नोबेल पावरतोवषक वर्वजेते  

भाग 3 Nobel Prize Winners in Physics 1921-1930 
by Niels H. De.V. Heathcote 

चं.रा. तळपदे 

223 भौवतकी शास्त्रातील नोबेल पावरतोवषक वर्वजेते  

भाग 4 Nobel Prize Winners in Physics 1931-1940 
by Niels H. De.V. Heathcote 

चं.रा. तळपदे 

224 भौवतकी शास्त्रातील नोबेल पावरतोवषक वर्वजेते  

भाग 5 Nobel Prize Winners in Physics 1941-1950 
by Niels H. De.V. Heathcote 

चं.रा. तळपदे 

225 कोल्हटकरांची पते्र "प्रस्तार्वना र्व वर्वर्वेचक टीपा" डॉ. रा.शं. र्वाकळबे 

226 डॉ. मािर्वरार्व पटर्विणन : र्वाङ्मय सचूी (र्वणणनात्मक र्व 
समीक्षात्मक) 

स.ुरा. चनेुकर 

227 प्रकाशवचत्रण - एक कलामाध्यम  केशर्व बाप ूगोडबोले 

228 कंुदकंुदाचायण कृत प्रर्वचनसार  गणेश र्वासदेुर्व तगारे 

229 वशघ्रनागरी (मराठीसाठी जलद वलपी) डॉ. श्री.र्वा. भागर्वत 

230 र्वंश आवण र्वंशर्वाद (रुथ बेनेवडक्ट वलवखत "Race & सौ मीनाक्षी दीवक्षत 
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Raceism" या पसु्तकाचा अनरु्वाद)   

231 माझे अमतृमय जीर्वन सदावशर्व गोकर्वद जगताप 

232 माहेरी गेली िमा गोकर्वद 

233 मोरस कथा दशार्वतार (प्रावतवनविक सावहत्य संग्रह) प्र.श्री. नेरूरकर 

234 मोरस-मराठी कवर्वता दशार्वतार (प्रावतवनविक काव्य संग्रह) प्र.श्री. नेरूरकर 

235 सम्राट अकबर (डॉ.श्रीर्वास्तर्व वलवखत Akbar the Great 
चा अनरु्वाद) 

प्रा. रा.मा. गोळे 

236 French Record (Relating to the History of the 
Marathas Vo IX)  

Dr. V.G. Hatalkar 

237 Studies in Ancient Indian History Dr.V.V. Mirashi 

238 संगीत दपणण (दामोदर पंवडत वर्वरवचत मळू संस्कृत गं्रथ 
आवण त्यार्वरील प्राचीन मराठी गद्य टीका)  

श्री.रं. कुलकणी   

239 महात्मा जोवतरार्व रु्ले यांचा अल्प पवरचय श्री. पं.सी. पाटील 

240 तेरा पोर्वाडे श्री. मा.आ. हळबे 

241 दिू आवण दिुाचे पदाथण अ.र. कर्व े

242 French Record (Relating to the History of the 
Marathas VoI VIII)  

Dr. V.G. Hatalkar 

243 डॉ. भीमरार्व रामजी आबेंडकर चवरत्र गं्रथ खंड 6 र्व 7  चां.भ. खैरमोडे 

244 आगरकर र्वाङ्मय खंड 2 म.गं. नात ूर्व वद.य.देशपांडे 

245 KEKI MOOS Life & Still Life केकी मसू 

246 गांिी-पर्वण  त्र्यं.वर्व. पर्वणते 

247 Bombay and Congress Presidents त्र्यं.कृ. टोपे 

248 रबर नैसर्मगक आवण संश्लेवषत डॉ. गो.रा. केळकर 

249 ‘बवहणाबाईची गाणी ’ एक अभ्यास  सौ. ऋता वपते्र 

250 डॉन संथ र्वहातच आहे भाग 2 (शोलोखोव्ह यांच्या And 
Quiet Flows The Don  चा अनरु्वाद) 

नरेंद्र कसदकर 

251 महाराष्रातील का ॅंगे्रसचा स्र्वातंत्र्य लढा (1885-1920) डॉ. समुन र्वैद्य आवण डॉ. शांता 
कोठेकर 

252 Tilak : The Economist  त्र्यं.वर्व. पर्वणते 

253 मसुलमानी अमदानीत संगीत (आचायण बहृस्पती यांच्या 
‘मसुलमान और भारतीय भारतीय संगीत’ या कहदी गं्रथाचा 

मा.कृ. पारिी  
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अनरु्वाद) 

254 मराठी नाटकांची गंगोत्री अथात तंजार्वरी मराठी संगीत 
नाटके  

डॉ. सरोवजनी शेंडे 

255 साद सागराची प.ुगो. गोखले 

256 India Fights for Freedom श्री. आर.एच. देशपांडे 

257 Studies in Indian Philosophy प्रा. आर.डी. रानडे 

258 महापर्वण  बाळ सामंत 

259 श्रीमन्मािर्वाचायणप्रणीत सर्वणदशणनसंग्रह सटीप मराठी 
भाषांतर 

र.पं. कंगले 

260 कै. र्वीर र्वामनरार्व जोशी ह्यांची नाटके (समीक्षा र्व संवहता) मिकुर आष्टीकर 

261 आदशण राज्य (ग्रीक तत्त्र्वज् प्पलेटोच्या Republic चा 
अनरु्वाद) 

डॉ. ज.र्वा. जोशी 

262 वचरंजीर्व माणसू (एर्वगेनी बोगान यांच्या Eternal Man या 
पसु्तकाचा संवक्षप्पत अनरु्वाद) 

नारायण देसाई 

263 नाट्य मंडप (भरतमनुी प्रणीत) (टीपा, आकृत्या र्व वर्वस्ततृ 
प्रस्तार्वनेसह) 

डॉ. र.प.ु कुलकणी   

264 पावणनीय व्याकरण आवण भाषा तत्त्र्वज्ान  व्याकरणरत्न पंवडत 
र्वामनशास्त्री भागर्वत 

265 Maharashtra in Maps श्री. के.आर. दीवक्षत 

266 र्वेद बोवलला अनंत (मळू संवहता वर्वष्णदेूर्व पंवडत) मणृावलनी देसाई 

267 ‘•कल्लपा यशर्वतं ढाले’ ह्यांची दरु्ममळ डायरी दया पर्वार 

268 िमणकीतणन (र्विा सेर्वाग्रामचे ऐवतहावसक महत्त्र्व) र्वामनरार्व चोरघडे 

269 Wardha in India's Freedom Struggle श्री. बी.आर. नंदा 

270 Bombay and Congress Movement त्र्यं.कृ. टोपे 

271 इवलयद  (ग्रीक महाकवर्व होमर वलवखत "Illid" या ग्रीक 
महाकाव्याचे समॅ्यअुल बटलक यांनी केलेल्या इंग्रजी 

अनरु्वादाचे मराठी भाषांतर) 

शा.वन. ओक 

272 डॉन संथ र्वहातच आहे भाग 1 ला (वमखाईल शोलोखोव्ह 
यांच्या And Quiet Flows The Don  चा अनरु्वाद) 

नरेंद्र कसदकर 

273 कामायनी (स्र्व. जयशंकर प्रसाद यांच्या "कामायनी" या 
कहदी महाकाव्याचे मराठी रुपांतर) 

मो.ग. तपस्र्वी 
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274 साम्राज्यर्वादी षडयंत्र (मायकेल सेयसण र्व अलबटण काहन 
यांच्या The Great Conspiracy या गं्रथाचा अनरु्वाद 

डॉ. समुन र्वैद्य आवण  शांता 
कोठेकर 

275 प्रर्वासर्वणणन एक र्वाङ्मय प्रकार डॉ. र्वसंत सार्वंत 

276 ज्ानोदय लेखन सार सचूी खंड 1 ला, भाग 1 ला (जनू 
1842 ते वडसेंबर 1850) 

डॉ. गंगािर ना. मोरजे (संपादन 
सहायक प्रा.पद्मा मोरजे 

संशोिन सहायक डॉ.स.र्वा. मळेु 

277 आचायण भागर्वत संकवलत र्वाङ्मय खंड 2 रा अच्यतु केशर्व भागर्वत 

278 यशर्वतंरार्व राष्रीय व्यस्क्तमत्त्र्व भा.कृ. केळकर 

279 आगरकर र्वाङ्मय खंड 3 म.गं. नात ूर्व वद.य.देशपांडे 

280 Shankar Palshikar (Album & the Painting of Shri 
Shankar Palshikar) 

Shankar Palshikar 

281 गानवहरा सौ. शैलजा पंवडत आवण अरुण 
हळबे 

282 क्रांवतपर्वण डॉ. उत्तमरार्व पाटील 

283 सत्यशोिक समाजाचा इवतहास प्रस्तार्वना खंड महेश जोशी 

284 िमाचे समाजशास्त्र (मकॅ्स बेबरच्या Sociology of 
Religion या पसु्तकाचा अनरु्वाद 

श्री. नरेश परळीकर 

285 प्रसतूी वर्वद्या (के. एम. मसानी वलवखत "A Text Book of 
Obstetrics" चा अनरु्वाद) 

डॉ. मिकुर रानडे 

286 बंडखोरीचे तत्त्र्वज्ान (अल्र्वेर कामचू्या The Rebel या 
गं्रथाचे मराठी भाषांतर) 

श्री. वभ.वर्व. मराठे 

287 सांख्यतत्त्र्वकौमदुी (टीकेसह मराठी अनरु्वाद) (ईश्र्वरकृष्ण 
वर्वरवचत "सांख्यकावरका" या पसु्तकाचा अनरु्वाद 

डॉ. गंगािर वर्वठ्ठल कुलकणी   

288 श्री.के.क्षी. र्वाङ्मयीन लेखसंग्रह प्रा.श्री.के. क्षीरसागर 

289 महात्मा गांिी ... रकर्वद्रनाथ ठाकूर र्वा.वर्व. गोखले 

290 ज्ानोदय लेखन सार सचूी खंड 1 ला, भाग दसुरा  (जानेर्वारी 
1851 ते वडसेंबर 1857) 

डॉ. गंगािर ना. मोरजे आवण 
डॉ. स.र्वा. मळु्ये 

291 महाराष्रातील काही ताम्रपट र्व वशलालेख डॉ. वर्व.वभ. कोलते 

292 काश्यपवशल्प (काश्यपवशल्पम् या मळू संस्कृत गं्रथाचा 
अनरु्वाद) 

डॉ. र.प.ु कुलकणी   

293 बहुरूपी बहुगणुी काबणन डॉ. रामदास जोशी 

294 झुंडशाहीचे बंड (ओ.र्वाय. गसेॅट वलवखत "Revolt of the श्री. बा.रं. सुंठणकर 
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Masses" चा अनरु्वाद) 

295 डॉ. भीमरार्व रामजी आबेंडकर चवरत्र गं्रथ खंड 9 श्री. चां.भ. खैरमोडे 

296 तेलंगणातील अरे मराठा समाज भाषा आवण संस्कृती श्री. श्रीिर रंगनाथ कुलकणी   

297 संवहतासमीक्षा आवण पावरभावषक संज्ा डॉ. र्वसंत दार्वतर 

298 चौदा पते्र (नामदार चौबळ यांनी नामदार गोखले यांना 
वलवहलेली पते्र)  

श्री. ज.बा. कुलकणी   

299 कोकणी लोकगीते प्र.श्री. नेरूरकर 

300 लोकवहतर्वादी : समग्र र्वाङ्मय खंड 1 संपा. गोर्विणन पारीख आवण 
इंदमुती पारीख 

301 भारतीय वलपींचे मौवलक एकरूप श्री.पंवडत गणपवतशास्त्री हेब्बर 
संपा. श्रीवनर्वास जनादणन मोडक 

302 श्रीसंत शभुराय महाराज कलाकृतीसंग्रह वचत्रवचरंतन  

303 वनमणलक (साबण र्व तत्सम द्रव्ये एक सलुभ पवरचय) श्री. प.म. बर्व े

304 सामावजक र्वाद  श्री. वर्वनायक वसताराम सरर्वटे 

305 आिारर्वड (कै.मािर्वरार्व देशपांडे उर्ण  दादा यांचे चवरत्र) सौ. सलुभा मोघे 

306 अस्पशृ्यांचा लष्करी पेशा चां.भ. खैरमोडे 

307 सातारचे प्रवतसरकार स्र्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मतृी श्री. ल.ग. कुलकणी   ऊर्ण  
िन्र्वंतरी कासेगार्वकर-र्वैद्य 

308 सेनापती बापट समग्र र्वाङ्मय खंड 4 था  

309 जग एक संकल्प (The World as an idea and will या 
गं्रथाचा अनरु्वाद) 

श्री. मोहन पाटील आवण मा.कृ. 
पारिी 

310 बालचवरत (भास वलवखत ‘बालचवरत’ या नाटकाचा 
अनरु्वाद) 

डॉ. गो.के. भट 

311 कापडार्वरील रासायवनक प्रवक्रया श्री. रा.शं. भागर्वत 

312 भारतातील मसुलमानांपढुील पेच (श्री. एम.आर. ए. बेगकृत 
‘Muslim Dilimma in India’ या पसु्तकाचा अनरु्वाद 

श्री. अच्यतु खोडर्वे 

313 मलुखार्वेगळा राजा ब.ॅ आप्पपा पंत 

314 Maratha Wall Painting (Wai, Menavali, Satara, 
Pune) 

डॉ. बी.के. आपटे 

315 महाराष्राचा इवतहास मराठा कालखंड भाग-2 (1707 ते 
1818) (र्ोटोसह) 

डॉ. वर्व.गो. खोबरेकर 
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316 सावर्वत्रीबाई रु्ले समग्र र्वाङ्मय  डॉ. मा.गो. माळी 

317 महाराष्रातील दप्पतरखाने (र्वणणन आवण तंत्र) डॉ. वर्व.गो. खोबरेकर 

318 पावकस्तानचे जन्मरहस्य (Genesis of Pakistan या 
पसु्तकाचा अनरु्वाद 

श्री. र्वसंत नगरकर 

319 भारतीय मसुलमानांचा राजकीय इवतहास (1858 ते 
1947) (The Indian Muslims) चा अनरु्वाद 

श्री. राम गोपाळ 

320 बंदरवर्वकास र्व नौकायन डॉ. म.सो. कांत 

321 जगाची शेती डॉ. जयंतरार्व पाटील 

322 मी पावहलेले यशर्वतंरार्व डॉ. सरोवजनी बाबर 

323 यशोिन (डॉ.म.ख.ु देशपांडे ह्यांचा वनर्वडक लेखसंग्रह) प्रा. राम शेर्वाळकर 

324 पोतुणगीज मराठा संबंि श्री. स.शं. देसाई 

325 स्र्वातंत्र्याचे भय (एवरक क्रॉम यांच्या ‘वर्अर ऑर् वफ्रडम’ 
या गं्रथाचे मराठी भाषांतर) 

डॉ. आ.ह. साळंुखे 

326 गडकऱ्यांची नाटके कचतन आवण आकलन श्री. रु.पां. पाजणकर 

327 बरु्वाबाजी हटार्व  शरद अभ्यंकर 

328 चलेजार्व आंदोलन श्री. बा.बा. राजे घोरपडे 

329 शनू्य संपादन (वशर्वगण प्रसादी महादेर्व वर्वरवचत ‘शनू्य 
संपादने’ चा अनरु्वाद) 

डॉ. जयदेर्वीताई वलगाडे 

330 मोगल दरबारची बातमीपते्र खंड 3 (सर जदनुाथ सरकार 
वलवखत "अखबारात-ए-दरबार-इ-मअुल्ला" चा अनरु्वाद)  

सेत ुमािर्वरार्व पगडी 

331 घोरपडे घराण्याचा इवतहास  श्री. बा.बा. राजे घोरपडे 

332 भारतीय मसुलमान (प्रा. मजुीब वलवखत ‘The Indian 
Muslims’ या पसु्तकाचा संवक्षप्पत अनरु्वाद 

श्री. र्वसंत नगरकर 

333 ज्ानेश्र्वरी मकु्त कचतन   सौ. शैलजादेर्वी र्ववहनीसाहेब 
प्रवतवनिी 

334 पंवडता रमाबाई यांचा इंग्लंडचा प्रर्वास पंवडता रमाबाई 

335 ध्र्वन्यालोक (वद्वतीय खंड) प्रा. प.ुना. र्वीरकर 

336 डॉ. भीमरार्व रामजी आबेंडकर चवरत्र खंड 10 र्वा  चां.भ. खैरमोडे 

337 अशोक आवण मौयांचा ऱ्हास (डॉ. रोवमला थापर वलवखत 
‘As’ok and The Decline of Mourya’s’ या पसु्तकाचा 

अनरु्वाद) 

डॉ.सौ. शरार्वती वशरगार्वकर 
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338 बंिाऱ्याचे स्थापत्य शास्त्र खंड 1 ला (सामान्य संकल्पवचत्र)  वर्वनायक हरी केळकर 

339 तेले र्व मेदे भाग 2 र्व 3 श्री. न.गं. मगर 

340 भट्टी व्यस्क्त आवण र्वाङ्मय सौ.डॉ. प्रज्ा देशपांडे 

341 ग्रीक शोक नाट्ये (इस्स्कलस कृत ऍ़गमेम्लॉन कोई रे्री, 
पमेुवनडीस, सेव्हन अगेन्स्ट, दी सप्पलायंटस् र्व प्रोवमर्थ्यांयसु 

बाऊंड या पसु्तकाचा अनरु्वाद) 

मािरुी वभडे आवण आ.ना. 
पेडणेकर 

342 एवमली वडवकन्सन : वनर्वडक कवर्वता (वर्वर्वेचक प्रस्तार्वना र्व 
टीपांसवहत)  

मिकुर नाईक 

343 वदल्लीच्या शहाजहानचा इवतहास (डॉ.ब.प्र. सक्सेना वलवखत 
‘History of Shahjahan of Delhi’ चा अनरु्वाद 

डॉ. भ.ग. कंुटे 

344 मघुल साम्राज्याचा ऱ्हास भाग 1 (सर जदनुाथ सरकार 
वलवखत "मघुल साम्राज्याचा ऱ्हास" चा अनरु्वाद) 

ग.श्री. देशपांडे 

345 ग्रीक शोक नाट्ये (सोकोक्लीसकृत ककग इवडपस, इवडपट 
ऍ़ट कॉलोनस ऍ़स्न्टगनी, इलेक्रा या नाटकांचा अनरु्वाद) 

शांता र्वैद्य, मािरुी वभडे आवण 
पद्मजा पाठक 

346 अवहराणी लोकसावहत्य दशणन-खंड 2 रा अवहराणी बोलीच्या 
इवतहासासह नातीगोती  

कृष्णा पाटील 

347 मावडया गोंडाची बोली (लोकसावहत्य र्व संस्कृती) डॉ.सौ. शैलजा देर्वगांर्वकर 

348 डॉ. भीमरार्व रामजी आबेंडकर चवरत्र खंड 11 र्वा  चां.भ. खैरमोडे 

349 ज्ानोदय लेखन सारसचूी खंड 2 रा, भाग - 1 ला संपा. गंगािर ना. मोरजे 

350 शारीर तत्त्र्वदशणन (दोष-िात ूमलांचे स्र्वरूप र्व कायण) र्वैद्य श्री.प.ु वहलेकर 

351 भारतातील र्वन्य प्राणीजीर्वन सौ. शैलजा ग्रब 

352 सत्यशोिक दीनवमत्रकार मकंुुदरार्व पाटील समग्र र्वाङ्मय  संपादन 

353 लोकवहतर्वादी समग्र र्वाङ्मय खंड 2 संपा. गोर्विणन पारीख आवण 
इंदमुती पारीख 

354 आरािना शंकर अभ्यंकर 

355 रसराज (रागदारी संगीतार्वर आिावरत वनर्वडक बंवदशी) पं. पद्माकर बर्वे 

356 रामायणार्वर नर्वा प्रकाश (र्वाल्मीकी रामायणार्वरील 
संशोिनात्मक लेख) 

भास्कररार्व जािर्व 

357 क्रांवतसकू्ते राजषी   छत्रपती शाहू  संपा. डॉ. एस.एस. भोसले 

358 वतसरी लाट (अलवर्वन टॉकलेर यांच्या Third Wave या 
पसु्तकाचा अनरु्वाद 

अन.ु शरवदनी मोवहते 
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359 प्रो. माम्लोक अन.ु अवर्वनाश वबवनर्वाले 

360 इस्लामसंबंिी एक आिवुनक दसृ्ष्टकोण आसर् ए.ए. रै्झी भाषांतर 
भा.ल. भोळे 

361 श्री.के.क्षी. स्त्री जीर्वन र्व वर्वर्वाहवर्वषयक लेखसंग्रह श्री.के. क्षीरसागर 

362 आभास आवण र्वास्तर्वता (विस्तीर्र कॉडर्वेल वलवखत 
Illusion And Reality या पसु्तकाचा अनरु्वाद) 

अन.ु सौ. गागी   सरदेसाई 

363 मराठी-कसिी शब्दकोश संपा. प्रा.लछमन हदणर्वाणी 

364 डॉ. भीमरार्व रामजी आबेंडकर चवरत्र खंड 12 र्वा  चां.भ. खैरमोडे 

365 मराठी - गजुराथी शब्दकोश संपा. श्री. स.ज. ऊर्ण  भाऊ 
िमाविकारी 

366 महाराष्राची सागरी मत्स्यसंपत्ती डॉ. द.र्वा. बाळ, डॉ. नंवदनी 
देशमखु 

367 जावत उद्गम (The Origin of Species) या चाल्सण डार्मर्वन 
वलवखत पसु्तकाचा आशयानरु्वाद 

प्रा. प्रमोद दोसी 

368 हैद्राबाद स्र्वातंत्र्य संग्राम शंकरभाई पटेल 

369 क्रांवतमागार्वणरील प्रर्वासी (बाबा परृ्थ्यांर्वीकसह आझाद यांच्या 
क्रांवत-पथका पवथक या आत्मचवरत्राचा अनरु्वाद) 

अन.ुप्रा.त.ुशं. कुलकणी   

370 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरर्वगं्रथ संपा. दया पर्वार र्व इतर 

371 िमणवनरपेक्षता नव्हे, इहर्वाद म.शं. ढोले 

372 मगृपवक्षशास्त्र (मळू संस्कृतासह) हंसदेर्व वर्वरवचत  संपा.मारुती वचत्तमपल्ली, पं. 
नरकसशास्त्री भातखंडे 

373 ‘सत्याग्रही समाजर्वाद’ आचायण जार्वडेकर वनर्वडक 
लेखसंग्रह 

संपा. सहुास पळशीकर 

374 तेले र्व मेदे भाग 4 भौवतक गणुिमण र्व वर्वश्लेषण भाग 5 
चयापचय 

डॉ. न.गं. मगर 

375 संगीत रत्नाकर भाग - 3 अध्याय 7 (श्रीवन:शाङ् 
देर्ववर्वरवचत “संगीत रत्नाकर” या संस्कृत गं्रथाचे 
‘•कलावनिी ’ टीकेसह सटीप मराठी भाषांतर) 

भाषां.प्रा. ग.ह. तारळेकर 

376 पॉर्वर लॉन्ड्री - यंत्र, तंत्र, मंत्र श्री. द.म. शावलग्राम 

377 महाराष्रातील स्र्वातंत्र्य लढे (इ.स.1818 ते 1884) डॉ. वर्व.गो. खोबरेकर 

378 थेरी गाथा  प्रा.डॉ. शेषरार्व मेश्राम 

379 संत रोवहदास चवरत्र आवण र्वाङ्मय  श्री. मा.आ. कारंडे 
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380 यनुाइटेड स्टेटस्ची लोकस्स्थती आवण प्रर्वासर्वतृ्त पंवडता रमाबाई 

381 प्रबोिनकार ठाकरे समग्र र्वाङ्मय खंड 1 (माझी जीर्वनगाथा) संपा.पंढरीनाथ सार्वंत र्व इतर 

382 र्वंदे मातरम् (श्रीअरकर्वद घोष यांच्या पे्ररक लेखांचा संग्रह) रर्वींद्र रामदास र्व इतर 

383 उद्भट आवण त्याचा काव्यालंकार सारसंग्रह प्रा र.पं. कंगंले 

384 संत गाडगे महाराज "काल आवण कतृणत्र्वण" सत्यर्वान मेश्राम 

385 कमणर्वीर भाऊरार्व पाटील "काल आवण कतृणत्र्वण" डॉ. रा.अ. कवडयाळ 

386 सावर्वत्रीबाई रु्ले "काल आवण कतृणत्र्वण" संपा. डॉ. मा.गो. माळी र्व इतर 

387 मराठी अनरु्वाद गं्रथ सचूी डॉ. र्वीणा मळेु 

388 प्रबोिनकार ठाकरे समग्र र्वाङ्मय खंड 2 (रंगो बापजूी) संपा.पंढरीनाथ सार्वंत र्व इतर 

389 भाई मािर्वरार्वजी बागल (वनर्वडक लेखसंग्रह) संपा. डॉ. मा.गो. माळी र्व इतर 

390 लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे  - वनर्वडक र्वाङ्मय संपा. श्री. अजुणन डांगळे र्व इतर 

391 देश गौरर्व सभुाषचंद्र बोस डॉ. वर्व.स. जोग 

392 प्पलसॅ्स्टकची मेजर्वानी सबुोि जार्वडेकर 

393 श्री वर्वष्ण ुसहस्त्रनाम कचतवनका कंुदर वदर्वाण 

394 उत्तरकालीन मघुल खंड 2 रा (र्वइुल्यम इर्मर्वन वलवखत र्व 
जदनुाथ सरकार संपावदत  "Latter Mughals" या गं्रथाच्या 

दसुऱ्या भागाचा अनरु्वाद) 

प्रा. प्र.गो. ठोंबरे 

395 ताऱ्यांचे अंतरंग (मळू लेखक डॉ. वर्वमल बस)ू अन.ु प्रभाकर कंुटे 

396 मवहमभट्टकृत व्यस्क्तवर्वर्वके पवरचयगं्रथ  कै. मा.र्वा. पटर्विणन 

397 िन्याचा बंदा गलुाम (मळू लेखक तपन भट्टाचायण) डॉ. र.म. भागर्वत 

398 प्रबोिनकार ठाकरे समग्र र्वाङ्मय खंड 3 (पाच नाटके) संपा.पंढरीनाथ सार्वंत र्व इतर 

399 भरत-मनुी-प्रणीत नाट्यशास्त्रम् अठ्ठावर्वसार्वा अध्याय प्रा. ग.ह. तारळेकर 

400 आबाजी गोखले एक आनंदयात्री सौ. स्र्वावमनी वर्व. सार्वरकर 

401 भुगोलाचे स्र्वरुप (वरचडण हाटणशॉनण वलवखत The Nature of 
Geography या इंग्रजी गं्रथाचे भाषांतर) 

मा.स. मराठे 

402 लोकमहषी   भाऊसाहेब डॉ. पंजाबरार्व देशमखु गौरर्व गं्रथ  संपादन सभुाष सार्वरकर र्व इतर 

403 शरीर एक समरांगण (बाळ र्ोंडके यांच्या ‘Body’s 
Battles’ चा अनरु्वाद) 

डॉ. बाळ र्ोंडके 

404 पवरर्वतणनाची वक्षतीजे ( दवलतवमत्र रा.ना. चव्हाण यांचे 
वनर्वडक लेख) 

एस.एस. भोसले 
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405 पाली-मराठी शब्दकोश संपादक-जगन्नाथ वर्वष्ण ूऊर्ण  
बाबा भारती 

406 ग.त्र्यं. माडखोलकर व्यस्क्तत्र्व आवण कतृणत्र्व डॉ. वर्व.स. जोग र्व इतर 

407 ओव्हरकोट (वनकोलाय गोगोल यांच्या मळू रवशयन कथेचा 
डेव्हीड मागारशकॅ यांनी इंग्रजीत अनरु्वावदत केलेल्या 

ओव्हर कोट या कथेचा मराठी अनरु्वाद) 

मीनाक्षी कोल्हटकर 

408 प्रबोिनकार ठाकरे समग्र र्वाङ्मय खंड 4 कहदतु्र्व संपा.पंढरीनाथ सार्वंत र्व इतर 

409 स्र्वामी रामानंदतीथण यांची दैनंवदनी प्रा. वर्व.पां. देऊळगांर्वकर 

410 ज्ानोदय लेखन सारसचूी खंड दसुरा भाग दसुरा प्रमखु संपादक गंगािर मोरजे 

411 महाराष्राचे वशल्पकार - एस्.एम् जोशी श्री. ग.प्र. प्रिान 

412 महाराष्राचे वशल्पकार - साने गरुुजी श्री. राजा मंगळर्वेढेकर 

413 महाराष्राचे वशल्पकार - आचायण दादा िमाविकारी सौ. तारा िमाविकारी 

414 स्र्वरयोवगनी ए.पी. नारायणगार्वकर 

415 गजाआडच्या कवर्वता संपादन उत्तम कांबळे 

416 सतू्रिार मंडन वर्वरवजत प्रासाद मंडन डॉ. र.प.ु कुलकणी   

417 वशल्पप्रकाश डॉ. र.प.ु कुलकणी   

418 चवरयावपटक डॉ. शेषरार्व मेश्राम 

419 एक होता गंिर्वण राम म्हैसाळकर 

420 भारताचा स्र्वातंत्र्यलढा : 1930-34 डॉ. र्वा.ना. कुबेर 

421 मानसशास्त्र : सद्य:कालीन प्रचवलत संप्रदाय (Robert 
woodworths यांच्या Contemporary School of 

Psychology चा अनरु्वाद) 

श्रीमती कंुदा दाभोळकर 

422 संत जनाबाई डॉ. सहुावसनी इलेकर 

423 महाराष्राचे वशल्पकार - नाना पाटील (क्रांवतकसह नाना 
पाटील : एक अखंड क्रांवतकारक) 

भारत पाटणकर 

424 महाराष्राचे वशल्पकार - पद्मश्री डॉ. वर्वठ्ठलरार्व वर्वखे पाटील श्री. वशर्वाजी सार्वतं 

425 महाराष्राचे वशल्पकार - शंकररार्व वकलोस्कर शांता वकलोस्कर 

426 महाराष्राचे वशल्पकार - कमणर्वीर मामासाहेब जगदाळे प्रा. र्व.न. इंगळे 

427 महाराष्राचे वशल्पकार - तंट्या वभल्ल श्री. बाबा भांड 

428 महाराष्राचे वशल्पकार - यशर्वतंरार्व चव्हाण श्री. वर्वठ्ठलरार्व पाटील 



C:\Users\gaurkar.bhimrao\Desktop\कार्यक्रम अदंाजपत्रक २०१९-२०.docx 

429 महाराष्राचे वशल्पकार - दादासाहेब र्ाळके (भारतीय 
वचत्रपटसषृ्टीचे जनक दादासाहेब र्ाळके) 

श्री. बाप ूर्वाटर्व े

430 पंवडत जर्वाहरलाल नेहरु व्यस्क्त आवण कायण  संपादन-प्रा.बा.ह. कल्याणकर 

431 वचरकालीन वसरवॅमक्स  बी.सी. शमा वलवखत Ceramics 
Are Forever या पसु्तकाचा अनरु्वाद 

अन.ु डॉ. प्रकाश दळर्वी 

432 कमणर्वीर दादासाहेब गायकर्वाड काल आवण कतृणत्र्व संपा. डॉ. वनमणलकुमार र्डकुले 
र्व इतर 

433 समाजशास्त्रीय वर्वचारातील प्रमखु प्रर्वाह (मळू फ्रें च लेखक 
रेमंड ऑरॉ, इंग्रजी भाषांतरकार वरचडण हॉर्वडण आवण हेलन 

वर्वव्हर चा अनरु्वाद) 

श्री. हेमकांत बळकंुदी 

434 मध्ययगुीन महाराष्र - सामावजक आवण सांस्कृवतक जीर्वन 
(इ.स.1300 - इ.स. 1650) 

म.श्री. माटे 

435 महाराष्राचा मध्ययगुीन इवतहास (मध्ययगुीन कालखंड 1) संपादन-गो.त्र्यं. कुलकणी   

436 महाराष्राचा इवतहास (प्रागौवतहावसक) महाराष्र खंड 1 भाग 
1 

शांताराम भालचंद्र देर्व 

437 सर्वणज्  श्री चक्रिर प्रा. परुूषोत्तम नागपरेू 

438 खानदेशातील कृषक जीर्वन सवचत्र कोश डॉ. रमेश सयूणर्वंशी 

439 भारतातील आवदर्वासी र्वंश  (मळू लेखक एस.एस. 
सरकार) 

प्रा. वर्व.श्री. कुलकणी   

440 छत्रपती वशर्वाजी महाराज प्र.न. देशपांडे 

441 मराठी र्वाङ्मयकोश (खंड 4 था)    संपादन-डॉ. वर्वजया राजाध्यक्ष 

442 महाराष्राचे वशल्पकार - ताराबाई कशदे श्री. इंद्रवजत भालेरार्व 

443 महाराष्राचे वशल्पकार - तेजस्स्र्वनी अवहल्याबाई होळकर वर्वजया जहावगरदार 

444 महाराष्राचे वशल्पकार - तकण तीथण लक्ष्मणशास्त्री जोशी डॉ. अरंुिती खंडकर 

445 महाराष्राचे वशल्पकार - स्र्वातंत्र्यर्वीर सार्वरकर श्री. सिुाकर देशपांडे 

446 महाराष्राचे वशल्पकार - ब.ॅ राजाभाऊ खोब्रागडे श्री. व्ही.डी. मेश्राम 

447 महाराष्राचे वशल्पकार - स्र्वामी रामानंद तीथण श्री. प्रकाश मेदककर 

448 महाराष्राचे वशल्पकार - पठे्ठ बापरूार्व प्रा. चंद्रकुमार नलगे 

449 महाराष्राचे वशल्पकार - भाई उध्दर्वरार्व पाटील 
(कष्टकऱ्यांचे कैर्वारी भाई उध्दर्वरार्व पाटील) 

श्री. र्व.न. इंगळे 

450 महाराष्राचे वशल्पकार - महषी   िोंडो केशर्व कर्व े डॉ. न.म. जोशी 
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451 महाराष्राचे वशल्पकार - द्रष्ट्या समाजसिुारक 
लोकवहतर्वादी 

डॉ.वनमणलकुमार र्डकुले 

452 महाराष्राचे वशल्पकार - यदनुाथ थते्त डॉ. म.ुब. शहा 

453 महाराष्राचे वशल्पकार - गोकर्वदभाई श्रॉर् श्री. वर्वजय वदर्वाण 

454 महाराष्राचे वशल्पकार - रामजोशी श्री. वशरीष गंि े

455 लोकसंस्कृतीतील स्त्रीरुपे डॉ. कृष्णा इंगोले 

456 मराठी र्वाङ्मयकोश खंड 2 भाग 1 मराठी गं्रथकार (वदर्वंगत) 
(इ.स.1858 ते 30 एवप्रल 1960) 

संपादक-डॉ.गो.म. कुलकणी   

457 महाराष्राचे वशल्पकार - र्वसंतरार्व नाईक श्री. उत्तम रुद्रर्वार 

458 महाराष्राचे वशल्पकार - महात्मा ज्योवतबा रु्ले श्रीराम गुंदेकर 

459 कौवटलीय अथणशास्त्रातील वशल्पशास्त्र डॉ. र.प.ु कुलकणी   

460 महाराष्राचे वशल्पकार - स्र्वातंत्र्यसेनानी तुळशीदास जािर्व श्री. व्यंकटेश कामतकर 

461 कलेची मलूतत्त्र्व े(R.G. Collingwood यांच्या The 
Principles of Art या पसु्तकाचे भाषांतर) 

स.गं. मालशे,  

डॉ. वमकलद मालशे 

462 महाराष्राचे वशल्पकार - शंकररार्व चव्हाण डॉ. सरेुश सार्वतं 

463 महाराष्राचा इवतहास मराठा कालखंड, भाग-1 वशर्वकाल 
(इ.स. 1630 ते 1707) 

डॉ. वर्व.गो. खोबरेकर 

464 लोकजीर्वन  आवण लोकसंस्कृती संपा. डॉ. द.ता. भोसले 

465 महान भारतीय क्रांवतकारक प्रथम पर्वण 1770 ते 1900  श्री. स.ि. झांबरे 

466 महाराष्राचे वशल्पकार - पंवडता रमाबाई श्रीमती  वसवसलीया काव्हालो 

467 महाराष्राचे वशल्पकार - ना.ग. गोरे प्रा. ग.प्र. प्रिान 

468 महाराष्राचे वशल्पकार - ब.ॅ नाथ पै जयानंद मठकर 

469 संगणकाची जादईु दवुनया लीना मेहेंदळे 

470 दासोपंतकृत गीताणणर्व अध्याय सोळार्वा संपा. चंद्रकांत देऊळगार्वकर र्व 
इतर 

471 र्ासी   मराठी अनबंुि : भावषक र्वाङ्मयीन र्व सांस्कृवतक य.ूम. पठाण 

472 लैंवगक नीती आवण समाज श्री.के. क्षीरसागर 

473 प्रबोिनकार ठाकरे समग्र र्वाङ्मय खंड 5 र्वा संपा. पंढरीनाथ सार्वंत 

474 मराठी शब्दकोश खंड 1 (अ ते औ) प्रथम संपादन य.शं. कावनटकर, 
पनु:संपादन प्रा. रामदास डांगे 
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475 वर्वज्ान आवण तंत्रज्ान कोश डॉ. बाळ र्ोंडके, डॉ. अ.पां. 
देशपांडे 

476 मराठी शब्दकोश खंड 2 (क ते ङ्) प्रथम संपादन य.शं. कावनटकर, 
पनु:संपादन प्रा. रामदास डांगे 

477 मराठी शब्दकोश खंड 3 (च ते त्र आवण ट ते ण) प्रथम संपादन य.शं. कावनटकर, 
पनु:संपादन प्रा. रामदास डांगे 

478 मराठी शब्दकोश खंड 4 (त ते न) संपादक प्रा. रामदास डांगे  

479 सांस्कृवतक महाराष्र भाग 1 

1960 ते 2010 

संपादक- मि ु मंगेश कर्मणक र्व 
इतर 

480 सांस्कृवतक महाराष्र भाग 2 

1960 ते 2010 

संपादक- मि ु मंगेश कर्मणक र्व 
इतर 

481 केशर्वसतुांची कवर्वता (यथामलू आर्वतृ्ती)  

482 समथण रामदासांची सावहत्य सषृ्टी सवुनल कचचोलकर 

483 महाराष्राचे वशल्पकार - शंकररार्व मोवहते पाटील हवरश्चंद्र मगर 

484 महाराष्राचे वशल्पकार वर्वनोबा भार्व े प्रा. वकसन चोपडे 

485 महषी   वर्वठ्ठल रामजी कशदे समग्र र्वाङ्रमय खंड 1 ला भारतीय 
अस्पशृ्यतेचा प्रश्न : संशोिन आवण कचतन 

संपादक-गो.मा. पर्वार 

486 ऍ़वरस्टॉटलचे नीवतशास्त्र वर्वजय रेडकर 

487 मराठी र्वाङ्मयकोश खंड 3 रा (गं्रथपवरचय) इ.स.1858 ते 
1960 

संपादक-म.द. हातकणंगलेकर 

488 महाराष्राचे वशल्पकार - र्वसंतरार्व दादा पाटील राजा माने 

489 मसुलमान (सरु्ी) संतांचे मराठी सावहत्य य.ुम. पठाण 

490 श्री नामदेर्व गाथा  

491 श्री. तुकारामबार्वांच्या अभंगाची गाथा  

492 संतश्रेष्ठ श्रीएकनाथ महाराज वर्वरवचत श्रीभार्वाथण रामायण 
खंड 1 ला 

 

493 मराठी शब्दकोश खंड 5 संपादक मंडळ 

494 मराठी - डॉईच (जमणन) शब्दकोश प्रा. अवर्वनाश वबनीर्वाले 

495 कृवष संर्वादक : महात्मा रु्ले श्री. बबन जोगदंड 

496 महाराष्राचे वशल्पकार - अनंत भालेरार्व श्री. नरेंद्र चपळगार्वकर 



C:\Users\gaurkar.bhimrao\Desktop\कार्यक्रम अदंाजपत्रक २०१९-२०.docx 

497 महाराष्राचे वशल्पकार - लोकमान्य वटळक प्रा. प.ुद. कोडोलीकर 

498 महाराष्राचे वशल्पकार - प्रा. र.िों कर्व े श्री. अनंत देशमखु 

499 मराठी शब्दकोश खंड 6 संपादक मंडळ  

500 आयरु्वेवदय-मनोवर्वज्ान डॉ.एम.के.क्षीरसागर 

501 सर्वणज् र्वचने  अन.ु श्री.अरकर्वद हेब्बार 

502 महाराष्राचे वशल्पकार कॉ. श्रीपाद अमतृ डांगे डॉ.अशोक चौसाळकर 

503 महाराष्राचे वशल्पकार नारायण मेघाजी लोखंडे डॉ. मा.गो. माळी 

504 महाराष्राचे वशल्पकार कमलाबाई होस्पेट पवरचावरका ते 
जगन्माता एक प्रर्वास 

डॉ.छाया नाईक 

505 महाराष्राचे वशल्पकार ह.भ.प. (र्वै.) िुंडामहाराज देगलरूकर डॉ.अरूण प्रभुणे 

506 ऑवलव्हला लगडली तुळशीची पाने     डॉ. वसवसवलया काव्हालो 

507 भारतीय ज्ानपीठ परुस्कार अन.ु श्री. चंद्रकांत भोंजाळ 

508 स्थानपोथी : एक परुातत्त्र्वीय अभ्यास डॉ. अरुणचंद्र शं. पाठक 

509 मराठी वचत्रपटसषृ्टीचा समग्र इवतहास रेखा देशपांडे 

510 महाराष्राचा खाद्यसंस्कृतीकोश संपा. डॉ.अनपुमा उजगरे 

511 महाराष्राचे वशल्पकार ह.भ.प. (प्राचायण) र्वै.श.र्वा. तथा 
मामासाहेब दांडेकर 

डॉ. अरुण प्रभुणे 

512 वर्वचार दशणन संपा.डॉ. गो.मा. पर्वार,      
डॉ. द.ता. भोसले, 
श्री. रमेश चव्हाण 

513 महषी   वर्वठ्ठल रामजी कशदे समग्र र्वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर 
लेखन वर्वभाग पवहला रोजवनशी 

संपा.डॉ. गो.मा. पर्वार,     
रणिीर कशदे 

514 महषी   वर्वठ्ठल रामजी कशदे समग्र र्वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर 
लेखन वर्वभाग दसुरा माझ्या आठर्वणी र्व अनभुर्व 

संपा.डॉ. गो.मा. पर्वार,     
रणिीर कशदे 

515 महषी   वर्वठ्ठल रामजी कशदे समग्र र्वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर 
लेखन वर्वभाग वतसरा प्रर्वासर्वणणन 

संपा.डॉ. गो.मा. पर्वार,     
रणिीर कशदे 

516 महषी   वर्वठ्ठल रामजी कशदे समग्र र्वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर 
लेखन रोजवनशी, माझ्या आठर्वणी र्व अनभुर्व, प्रर्वासर्वणणन 

संपा.डॉ. गो.मा. पर्वार,     
रणिीर कशदे 

517 आिवुनक महाराष्राचा इवतहास खंड पवहला के.के. चौिरी 

518 महाराष्राचे वशल्पकार झाशीची राणी लक्ष्मीबाई श्रीमती प्रवतभा रानडे 

519 श्री चांगदेर्व पासष्टी (अथण र्व वर्वर्वरणासवहत) स्र्वामी वनत्यबोिानंदतीथण 
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520 महाराष्राचे वशल्पकार कृष्णरार्व पांडुरंग भालेकर डॉ. वर्वलास पाटील 

521 भरतमनुीवर्वरवचतं नाट्यशास्त्रम् खंड - पवहला अध्याय 1 ते 
12 (मराठी अनरु्वाद - पदच्छेद आवण अन्र्वयासह) 

श्रीमती संध्या परेुचा 
श्री. श्रीहरी गोकणणकर 

522 आिवुनक संत आवण समाज  श्री. रर्वींद्र गोळे 

523 श्रीमद् भगर्वत् पजू्यपाद आद्यशंकराचायण कृत 
अपरोक्षानभुवूत  (अथण र्व वर्वर्वरणासवहत)’  

स्र्वामी वनत्यबोिानंदतीथण 

524 लक्ष्मीबाई वटळक डॉ. अनपुमा उजगरे 

525 कथांतर समकालीन जागवतक कथा सनंुदा वर्वद्यासागर महाजन र्व  

अनघा भट 

526 वनर्वडक शाहीर अमर शेख श्रीमती मवलका अमर शेख 

527 कर्वीर्वयण र्वा.रा कांत यांचे समग्र काव्यवर्वश्र्व श्री. म.ुर्वा. कांत 

528 महाराष्राच्या प्रयोगात्म लोककला  परंपरा आवण नर्वता 
(1850 ते 2016) 

प्रा.डॉ.प्रकाश खांडगे 

529 सत्यशोिकांचे अंतरंग   जी.ए. उगले 

530 मराठी-उदूण शब्दकोश संपादक डॉ. देर्वीकसग चौहान 
कायणकारी संपादक डॉ.ए.एच. 

कादरी 
531 महाराष्राचे वशल्पकार संग्रहालय - महषी    

डॉ. वदनकर गंगािर केळकर ऊर्ण  कर्वी  
अज्ातर्वासी  

मदृलुा प्रभुराम जोशी 

532 महाराष्राचे वशल्पकार क्रांवतअग्रणी जी.डी. बाप ूलाड जीर्वन 
र्व कायण 

प्राचायण डॉ. वर्वलास पोर्वार 

533 श्री ज्ानेश्र्वरी संपादन सवमती 

534 बौध्दिमण  (ब्राम्हणीिमण र्व कहदिुमण यांच्याशी संबंि) पद्माकर शं. कुलकणी   

535 अभंग सेत ूसंत र्वचनांचे अनरु्वाद भाग 1 रर्वींद्र गोळे 

536 सलुतान इब्रावहम आवदलशाह दसुरा कृत वकताब-ए-नर्वरस 
भाषांतर र्व आकलन  

संपादक डॉ. अरुण प्रभुणे 

537 महाराष्राच्या सामावजक-सांस्कृवतक स्स्थत्यंतराचा इवतहास 
खंड 1 (1801-1900) 

रमेश नारायण र्वरखेडे 

538 महाराजा सयाजीरार्व गायकर्वाड चवरत्रसंग्रह  

भाग-1 

यमाजी मालकर 

539 महाराजा सयाजीरार्व गायकर्वाड चवरत्रसंग्रह  यमाजी मालकर 
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भाग-2 बडोद्याचे राज्यकते 

540 आिवुनक महाराष्राचा इवतहास खंड दसुरा डॉ. के.के. चौिरी 

541 पानपतची मोहीम नागेश वर्वनायक बापट 

 

 


