नागिरकांची सनद
सािहत्य आिण संस्कृती मंडळामाफर्त सवर्सामान्य नागिरकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना



मयाठत भाेा, सािह्थ संसककित ा कमा था कचचांमअथच महायाष्ास माभमचमा संय ाायसा जि् ािष संाचम्
कयण्थासाठत ािष मयाठत भाेचि िािाच िाेथांायतम मूमभूि सं ंच् ा का ् थां्ा उ�चज् ाचण्थााथा
हचिू्च महायाष् ास्ा्च 19 ्ंवहेंबय, 1960 मअथच महायाषट्य याज्थ सािह्थ ािष संसककित मंडळातत ससाच्ा
कचमत.
ा िऱ्हचाथा मंडळातत मूळ संककच्ा महायाष्ातच चिहमच मुख्थमंचत सा.थ ांियााजत तवहाष थांतत
हंित. साम ाच ामअथच याज्थ चािळताय सािह्थ संसककित िाेथक ससाच् कयण्थाि ामचमच हच चिहमचत मंडळ
हंथ.



मंडळातच चिहमच



महायाष्ातत भाेा, सािह्थ, संसककित ािष इििहास हच िाेथ िसचत िावा्, ाचुि्क िंचवा् , समाजिा�ा
थांाथा ककचि थचषायच था िाेथांाय मयाठतमअथच ्ंसयत्ा कयण्थासाठत िािाच ाावथत् थंज्ां्ा ताम्ा ाचषच,
माि कयषच ा
ा थंज्ा मंडळा्च साि: हाित घचषच हच सािह्थ ािष संसककित मंडळातच मुख्थ उि�षट ाहच.



ास्ा्च मंडळाकडच संचिामचमत ायतम उि�षटच साअथ कयण्थासाठत ािष ाचुि्क महायाष्ााथा ाावथत्
यजा मकाि घचऊ् सु�ााितचासू्त मंडळ मौिमक ा बहुिाच ाावथत् ि्�मितसाठत काथमयि ाहच.

मंडळाच्या

अथक िकमितसम म�मष ासचत जं त हंिच.

योजना

:

1) मंडळाची पुस्तक �काशन योजना * शास्�ीय (िवज्ञान) �ंथमाला - था मािमकचितम चुसिकच, िावा् ा िंचवा् था िाेथांायतम
मयाठत ाातकां्ा चूयक ा संाभम्ंस हषू् उचथं त ठयिाि.

सू्

* उत्कृष्ट �ंथांचे भाषांतर - मयाठति ााथ इं्जत, यि थ्, �ेंत संसककि ा ाककि इ्थाात
नथ भाेांितम िािाच िाेथांायतम चुसिकच मंडळा्च मयाठतमअथच भाेांिियि कचमत ाहचि.
* महाराष्�ाचा इितहास व महाराष्�ाच्या इितहासाशी संबंिधत ऐितहािसक कागदप�ांचे संपादन
�काशन व संशोधन - 1) महायाष्ाता माषभूि सा सुमभ याजकतथ, सांसककििक इििहास मयाठत भाेचि
्वथा्च संचािाि/ काि ि कयण्थातत हत थंज्ा ाहच.
ा ैििहािसक कामाचासू् िच ाचुि्क कामाचथ�ि साचायषि: ्थचकत 500 चकषठांाथा 5 खंडाि हषजच
(1) ातत् कामखंड, (2) मअथथु त् कामखंड, (3) मयाठा कामखंड भा -1, ि ाकाम, (4) मयाठा कामखंड
भा -2 चच ाचकाम ा (5) ाचुि्क कामखंड काि ि कयण्थाि थचितम. थाचैकत ातत् कामखंड भा -1,
मअथथु त् कामखंड भा -1 (खंड 1 ा 2), मयाठा कामखंड भा -1 (ि ाकाम) ा मयाठा कामखंड भा -2,
चच ाचकाम (6 ) ाचुि्क महायाष्ाता इििहास खंड चिहमा हच खंड काि ि झामच ाहचि. ाचुि्क महायाष्ाता
इििहास खंड ाुसया छचाईसाठत ासकतथ मु�षामथास संचिाण्थाि ामा ाहच.

* वैचािरक, समीक्षात्मक, चिर�ात्मक स्व�पाची �काशने - ाातकास कमत िकमिति उचमब्च
क�् ाचण्थााथा था थंज्चि मयाठतितम ििभाांि सािह ्थकांाथा सािह्थातच चु्मुम�ष, समाज चियािम्
घडिाण्थास माि हंऊ कचम सच संय िातायांिांतच ाावथ, सामानथ वथ�क्ितत तियचच, ाैताियक, सिमका्मक
बकहद्ंस ा ैयच काि ि कयण्थाि थचिाि.
ै िषक, सांसककििक, ा�सक ा ाैताियक
* महाराष्�ाचे िशल्पकार - महायाष्ााथा याजकतथ, सामािजक, क
जडषघडषति ज्थां्त हािभाय माामा ्थांाथा जता्काथ�ाय ाचाियि साचायषि: ंभय िच सवाा च
चा्ांतत तियचच महायाष्ातच ि कचकाय था थंज्ेंि मि चुसिक �चा्च काि ि कयण्थातत हत थंज्ा ाहच.
2) लिलत/लिलते�र वा�यासाठी अनुदान - था थंज्च ंि मि मयाठतितम मिमि/मिमिचिय िाेथांायतम
ाावथत् ुषा�ाचूषम
ा मचख्ाता िाताय ्ुाा्ासाठत कचमा जािं.
3) नवलेखकांना �ोत्साहन अनुदान योजना - 1) नवलेखकांना �ोत्साहन - था थंज्चि ज्थांतच एकहत चुसिक
काि ि झामच ्ाहत,
ा मचखकां्ा कावथ, कसा, ्ाटक/एकांिकका, काांबयत, मिमि � ा बामाावथ था
मचख्ााथा सम का ्ासाठत ्ुाा् िामच जािच.
4) नवलेखकांची चच�स�े/कायर्शाळा - ्ामचखकां्ा ज्थचषठ सािह ्थकांतच मा मा म् वहााच, हषू् महायाष्ाि
िािाच िठकाषत ्ामचखकांाथा काथम ाळा/तत�सचच ाथंिजि कचकथा जािाि.
5) सािहत्य संस्थांना अनुदान - मयाठत सािह्थ ािष संसककिताथा िाकासासाठत ्ुाा् थंज्ेंि मि
1) िखम भायितथ मयाठत सािह्थ महामंडळ
2) िााभम मयाठत सािह्थ चियेा, ्ा चूय
3) मयाठााडा सािह्थ चियेा, औयं ाबाा
4) महायाष् सािह्थ चियेा, चुषच
5) मुंबई मयाठत सािह्थ संघ, मुंबई
6) कंकष मयाठत सािह्थ चियेा, य््ाि यत
7) ािकष महायाष् सािह्थ सभा, कंकहाचूय था 7 संससां्ा ायाे� ्थचकत यक्कम �. 5.00 माखातच
ाचण्थाि थचि.च

्ुाा्

6) िनयतकािलकांना अनुदान योजना-- था थंज्चि बहुिाच ाावथत्, समाजंचथं त, समतका्मक, ाैताियक
िातायचाया समचकथा ि्थिकािमकांता
ंिभ�ा सिं.
ा ि्थिकािमकांता ााड्.मथत् ाज�, ि्थिमििा,
उचथुक्ििा थांता साककथा्च िाताय कचमा जािं.
7) अन्य मराठी सािहत्य संमेलन अनुदान योजना - था थंज्चि महायाष् याज्थ सांसककििक चंयष 2010
ंि मि मुख्थ ााहाचचका ाच ळथा नथ सािह्थ संमचम्ामा यक्कम �. 30 मकाथा मथ�ाचि ्ुाा् िामच जािच.
8) स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वा�य पुरस्कार योजना - था थंज्च ंि मि ) ौं िाभा ाि 22 सािह्थ
चुयसकायासाठत ्थचकत 1 मक यकमतच एकुष 22 चुयसकाय िामच जािाि. ब)बामाावथ चुयसकाय था िाभा ाि 6
सािह्थ कायासाठत ्थचकत 50 हजाय यकमचतच 6 चुयसकाय िामच जािाि. क) सम का ् िाभा ाि 6 सािह्थ
कायासाठत ्थचकत 50 हजाय यकमचतच 6 चुयसकाय ड) सयफंजत भंसमच बकहनमहायाष् चुयसकाय था िाभा ाि
�. 1 मक यकमचता एक चुयसकाय सच �. 29 मक यकमचतच एकूष चसितस चुयसकाय ाा् कचमच जािाि.

9) िंवदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - याज्थ ास्ााथााित्च यं भूमत, चुसिक का ्, ाावथ इ्थाात
कचचाि भयता कामि यत कयषाऱ्था मानथाय वथक्िीं्ा जता् ौया चुयसकाय िामा जािचा. ्थात चि�ाय सािह्थ
कचचाि उकमचख्तथ कामि यत कयषाऱ्था ्ामांि ज्थचषठ सािह ्थाकास वा्चतठ चुयसकाय ाप्ि सािह ्थक कै. िााा
कयंातकय थांाथा ्ााच जता् ौया चुयसकाय मंडळााथााित्च स् 2012 - 13 था ाे�चासू् ाा् कयण्थाि थचि
ाहच. था चुयसकायातच सा�च �. 5,00,000/- ( कयत �चथच चात मक फक्ि ) यंख, मा्ितनह ा मा्चच सच
ाहच.
10) �ी.पु.भागवत पुरस्कार - मंडळााथााित्च स् 2012 - 13 था ाे�चासू् �त.चु.भा ाि चुयसकाय ाचण्थाि
थचि ाहच. सािह्थ ि्�मित कचचाि मकषतथ ा उ्ककषट काथम कयषाऱ्था का ् संससचस मयाठत का ् वथासाथाि
मंमातच काथम कयषायच �त.चु.भा ाि थांाथा ्ााच चुयसकाय ायाे� ाचण्थाि थचिं. था चुयसकायातच सा�च
�. 3,00,000/- ( कयत �चथच ित् मक फक्ि) यंख, मा्ितनह ा मा्चच सच ाहच.
11) मराठी नाटक आिण रंगभूमीचा इितहास - था ककचााथा संचाा्ातच काम ा.ा�ा भ ि थांाथाकडच
संचिाण्थाि ामच सू् साय ककच संचाा्ााथा ंििम टप्प्थाि ाहच.
12) नाटय संज्ञा कोश - था ककचााथा संचाा्ातच काम डॉ. िामास खंमच थांाथाकडच संचिाण्थाि ामचाहच.
महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळाकडून हाती घेण्यात आलेले �कल्प-1) मंडळाकडू् काि ि झामचकथा 444 चुसिकांतच ई - बुक
2) एकंिषसावथा िकााथा ायंभाचासू् ािाचथ�ि महायाष्ाि झामचकथा सामािजक-सांस्क ृितक �स्थत्यंतरा
इितहास
3) महाराष्�ाच्यादृश्यात्मक कलांच्या परंपरांचा -बहृ द्�ंथ �कल्
4) 19 व्या व20 व्या शतकातील अध्यात्म मागर्दशर्कांचा
5) मराठी सारस्वतांच े िच� चिर�
6) सत्यशोधकांच े अंतरंग
7) सूफी तत्वज्ञ: सखोल िवश्लेषण-- बहृ द्�ंथ
8) ु�ाथम कक. . कचळूसकय थांतच सम् ाावथ
9) भारतातील �ंथालय चळवळीचा सम� इितहास  
10) महाराष्�ाबाहेरील मराठी माणसांच्या कामिगरीचा सम� आिण सम्यक इितह
11) अभं गसेतू - संत वचनांचे अनव
ु ाद 
12) अक्षर बालवा�: संिहता शोध व बृहद संदभर्�ंथ
13) नक्ष� नीलनभीच- सम� बालकवी 
14) महाराष्�ाच्या �योगात्मक लोकक: परं परा आिण नवता (1850 ते 2016)
15) कवीवयर् नामदेव ढसाळ यांच े सम� वा�य बृहद�कल्
16) नागेश िवनायक बापट यांचे सम� वा�य 
17) मराठीतील बाल सािहत्य: इितहास लेखन आिण संमीक्षा संपाद
18) आधुिनक महाराष्�: अन्वेषणात्मक कालप
19) महाराष्�ातील ना, महानुभाव, वारकरी, द�, गाणपत्, चै तन्य, िंलगाय, आनंद व अन्य सं�दायांच्य
मध्ययुगीन वा�यातील अ�कािशत व असं�िहत स्फुट किवतांचे �काशन 
20) बसा तियच सं ंच् : जता् ा सामािजक/सांसककििक काथम (कन्ड संि ा यष तळाळततच षचिच बसाण्षा
उफम बसाचदाय थांतच सं ंच्चूषम तियच मचख्)
21) हंळकय ाहतता सम् इििहास
22) मअथथु त् कामखंडाितम जै् सािह्थाितम ाु�मळ ा
काि ि हसििमिखि ्ंसातच सं ंच् ा का ्

योजनेचा लाभ देण्याची कायर्प�ती
1 -- नवलेखक अनुदान कायर्प�ती
1) ्ामचखक ्ुाा् थंज्चतत िस�त महायाष्ाितम साम मुख ाक�चचांमचू् मािहित ा ज्संचकम
महासंताम्ामथामाफमि ायाे� िडसेंबय मिहनथााथा चाटाथा ाठाडथाि िामत जािच ा िा्ांक 1 जा्चाायत िच
31 जा्चाायत था कामााचति टंकिमिखि सािह्थ साकायमत जािच .
2) मंडळााथा https://msblc.maharashtra.gov.in था संकचिससळाायहत हत मािहित ठचामत जािच.
3) था िस�ताथा ्ुें ा्च ि्च�ियि कामाािचि ामचमच साम टंकिमिखि सािह्थ ्ामचखक ्ुाा्
सिमितचुंच िातायासम ठचाण्थाि थचिाि.
4) ााड्.मथ काया्ुसाय संबंिचि िज्वांकडू् टंकिमिखि सािह्थाता ाज� ा ुषा�ा िचासमत जािच.
5) ्था्ंिय ्ुकूम िभ ाथ समचकथा टंकिमिखि सािह्थ का ्ासम का कां्ा संचिामत जािच.
6) ििकूम िभ ाथ समचकथा मचखकां्ा ्काय कळिामा जािं.
7) था थंज्चि मु�षासाठत चुसिकच िमळााति हषू् का कां्त मंडळाकडच जम कयााा
मा िं. ्ामचखक ्ुाा् सिमित का कांता ाज�, ्ुभा, िादाासाहमिा बघू् ायाे�
का कांतत थाात िथाय कयिच ा जुनथा थाातायहत चु्�ाताय कचमा जािं.
8) ्ामचखकांाथा ज्था टंकिमिखि सािह्थामा ्ुकूम िभ ाथ िमळिं ित टंकिमिखि सािह्थ मु�षासाठत
ि्ाड झामचकथा का कांकडच चाठिामत जािाि.
9) का कामा मु�ष चूषम झाकथााय ि्�मित खत�ाथा 75 टक्कच यक्कम िामत जािच.
10) संचूषम ि�थचसाठत मा षाया कामााचत -- एक िच ातड ाेम
2 -- िनयतकािलकांना अनुदान कायर्प�ती -1) मंडळाकडच ्ुाा्ासाठत साि: जम कयषाऱ्था ि्थिकािमकांता था थंज्चमचू् ्ुाा् ाचण्थासाठत िाताय
कचमा जािं.
2) ि्थिकािमक ्ुाा् सिमितचुंच मंडळामा ाप्ि झामचमच साम जम ा ि्थिकािमकच िातायासम ठचामत जािाि.
3) सिमिततच सासथ ााड्.मथत् ि्थिकािमकांतत ुषा�ा, ाज�, ि्थिमििा, उचथुक्ििा थांता साककथा्च िाताय
क�् (1) ्ुाा्ासाठत ि फायस कयषच िकाा
(2) ्ुाा्ासाठत चाच ठयाषच
(3) ्ुाा् ाां िकाा घट कयषच
(4) ्ुाा् सांबिाषच
ा च�ित्च ि्षमथ घचिाि.
(4) ििकूम / ्ुकूम िभ ाथ संबंिचिां्ा कळिामा जािं.
(5) ्ुाा्ासाठत जम ाप्ि झाकथा्ंिय ्ुाा् मानथ हंईचथ�िता कामााचत-- ंााजच एक ाेम
3 -- अन्य मराठी सािहत्य संमेलनाला अनुदान योजनेची कायर्प�ती 1) था थंज्च ंि मि मंडळाकडू् ायाे� एि म खचय ाक�चचाि जािहयाि ाचाू् िा्ांक 1 मच िच 31 मच था ाय था्
याज्थाितम संससा ्ंांषत िचि्थम, 1860 ािष साामजि्क िादासि वथाससा, 1950 ंि मि चम�ााथ
ाथुक्िाकडच ्ोंाषत समचकथा संससांकडू् जम मा िामच जािाि
2) मंडळााथा https://msblc.maharashtra.gov.in था संकचिससळाायहत ायतम कामााचति साय थंज्चतत
मािहित ा जम उचमब्च क�् ाचण्थाि थचिं.
3) संमचम्ााथा ्ुाा्ासाठत संससांकडू् िािहि काममथ�ाचि (िा. 1 मच 31 मच था ाय था्) मंडळास ाप्ि झामचमच
जम महायाष् याज्थ सािह्थ ािष संसककित मंडळााथा बैठकति ंितम ि्ाडतसाठत ठचाण्थाि थचिाि ा मयाठत भाेा
िाभा ा ास् ि्षमथ यासांचं - 1012/ .�. 126/2012/भाेा - 3, िा. 17 एि म, 2015 ा मयाठत भाेा
िाभा
ास् ि्षमथ �मांक यासांचं - 1015/ .�.111/2015/भाेा - 3, िा्ांक 16 जा्चाायत, 2016 यंजताथा
ास् ि्षमथाि ्मूा ि्थमाामतितम साम टींतत चूिमिा कयषाऱ्था नथ सािह्थ संमचम्ाकियिा चाच ठयमचकथा ा
मंडळााथा बैठकति ि्ाड कयण्थाि ामचकथा संससा्ा मंडळाकडू् ्ुाा् िाियति कचमच जािच.

4 -- मंडळातफ� लिलत/लिलते�र वा�यासाठी अनुदान योजना-1) था थंज्च ंि मि मंडळाकडच जम कयषाऱ्था संससा साा वथ क्िमा �..30,000/- ाथा मथ�ाचि ्ुाा् िामच
जािच.
2) संबंिचि वथक्िींकडू्/संससचकडू् मंडळाकडच ाप्ि झामचकथा संिहिा ााड्.मथ ककच सिमिताथा बैठकतमअथच
िातायासम ठचाकथा जािाि
3) सासथां्त ि्ाड कचमचकथा संिहिा ्था ्था िाेथाितम िवांकडच िभ ाथासाठत चाठाकथा जािाि.
4) ्ुकूम िभ ाथ ाकथास संबंिचि मचखकामा चुसिकााथा का ्ासम �.30,000/- तच ्ुाा् िामच जािच.
5) था साम ि�थचमा एक िच ातड ाे�ता कामााचत मा ू किं.
5 -- स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वा�य पुरस्कार योजनेची कायर्प�ती -1) था थंज्च ंि मि ायाे� िा. 1 जा्चाायत, िच 31 िडसेंबय, था कामााचति िस� झामचकथा चुसिकां्ा ( सम
ााक�त) ि्ाडत ंित चुयसकाय ाचण्थासाठत मंडळाकडू् िडसेंबय मिहनथााथा चाटाथा ाठाडथाि ाक�चचािू्
िस�त ाचाू् िा्ांक 01 जा्चाायत िच 31 जा्चाायत था कामााचति ाचि का मा िाकथा जािाि.
2) मंडळााथा https://msblc.maharashtra.gov.in था संकचिससळाायहत ायतम कामााचति सचच�साठत मािहित
ा ाचि का उचमब्च क�् ाचण्थाि थचि.च
3) ायतम कामााचति मंडळाकडच ाप्ि झामचकथा ाचि का ा चुसिकांतत छा््त कचमत जािच ा िद्ंिय
ास्ाकडू् ठति कयण्थाि ामचकथा चयतकष सिमितितम संबिचि चयतककांकडच ्था ्था ाावथ कायाितम
चुसिकच चयतकषासम ा ि्ाडतसाठत चाठिामत जािाि.
4) चयतककांकडू् ि्ाडमचकथा चुसिकां्ा ायाे� िा. 27 फच�ुाायत यंजत मयाठत भाेा ौया िा् काथमम�माि
ास्ाकडू् चुयसकाय ाा् कचमच जािाि.
6-- िंवदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्काराची कायर्प�ती -1) ायाे� था चुयसकायासाठत िखम भायितथ मयाठत सािह्थ महामंडळ ा ििाथा 6 घटकसंससा िसचत मयाठत भाेा
िाभा ााथा
िच्सि ित् काथ�मथाकडू् मयाठत सािह्थ कचचाि उकमचख्तथ काथम कचमचकथा ज्थचषठ
सािह ्थकांाथा ्ााांाथा ि फाय त मा िाण्थाि थचिाि.
2) साय ि फाय त ास्ाकडू् ठति कयण्थाि ामचकथा ि्ाड सिमितसमंय ठचाकथा जािाि.
3) मयाठत भाेा िाभा
ास् ि्षमथ �. िाााचु - 1014/ .�.112/2014/भाेा - 3 िा. 12 फच�ुाायत, 2015 था
ास् ि्षमथानाथच ि् दति कयण्थाि ामचकथा ि्केां्ुसाय ाप्ि ि फाय तिू् ि्ाड सिमितकडू् एका ज्थचषठ
सािह ्थकातत ि्ाड चुयसकायासाठत ि्ाड कचमत जािच.
4) ि्ाड सिमितकडू् िााा कयंातकय जता् ौया चुयसकायासाठत ि्ाड झामचकथा ज्थचषठ सािह ्थकास ायाे�
िा. 27 फच�ुाायत यंजत ाथंिजि मयाठत भाेा ौयािा् काथम�माि साय चुयसकाय ास्ाकडू् ाा् कचमा जािं.
7 -- �ी. पु. भागवत पुरस्काराची कायर्प�ती -1) ायाे� था चुयसकायासाठत िखम भायितथ मयाठत सािह्थ महामंडळ ा ििाथा 6 घटक संससा िसचत मयाठत भाेा
िाभा ााथा िच्सि ित् काथ�मथाकडू् सािह्थ ि्�मित कचचाि मंमातच काथम कयषाऱ्था का ् संससांाथा
्ााााथा ि फाय त मा िाण्थाि थचिाि.
2) साय ि फाय त ास्ाकडू् ठति कयण्थाि ामचकथा ि्ाड सिमितसमंय ठचाकथा जािाि.
3) ि्ाड सिमितकडू् मयाठत भाेा िाभा
ास् ि्षमथ �मांक �तचुभा- 1014 / .�.113/2014/भाेा - 3
िा. 12 फच�ुाायत, 2015 नाथच ि् दति कयण्थाि ामचकथा ि्केां्ुसाय ाप्ि ि फाय तिू् एका का ्
संससचतत ि्ाड कचमत जािच.
4) ि्ाड सिमितकडू् �त.चु. भा ाि चुयसकायासाठत ि्ाड झामचकथा का ् संससचस ायाे� िा. 27 फच�ुाायत
यंजत ाथंिजि मयाठत भाेा ौया िा् काथम�माि साय चुयसकाय ास्ाकडू् ाा् कयण्थाि थचिं.
**************

शासन िनणर्य पिरप�क �.1099/�.�.39/99/18 - अ, िद. 8 माचर्, 2000 मध्ये िविहत केलेल्या तक्त्यानुसार

महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळाची नागिरकांची सनद
काय�लयाचे नाव :- महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ
अ. िवभागाकडून/काय�लयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा
�.

1)

मंडळाची आस्थापना शाखा
मंडळाच्या आस्थापनािवषयक बाबींची पूतर्ता करणे आिण
कमर्चाऱ्यांच्या सेवािवषयक बाबी पाहणे, मंडळाच्या
काय�लयात सवर्साधारण देखरेख ठेवणे, िशस्त राखणे, किनष्ठ
कमर्चाऱ्यांना मागर्दशर्न करणे,शासनाशी व इतर काय�लयाशी
प�व्यवहार करणे, िवधानसभा/िवधान पिरषद �श्नांच्या संदभ�त
व भारत सरकारशी मा. सिचवांच्या सुचनेनुसार कायर्वाही
करणे, सिचवांच्या गैरहजेरीत इतर शासकीय काय�लयातील
अिधकारी व जनतेशी व्यवहार, देवघेव तसेच दूरध्वनी करणे
वगैर,े सिचवांच्या सुचनेनुसार लोकलेखा सिमती, वा�षक
अंदाजप�क, सुधािरत अंदाजप�क, पंचवा�षक योजना
यांसंबधीचे आराखडा तयार करणे, गोपनीय अिभलेख
सांभाळणे, कमर्चाऱ्यांची रजा, अ�ीमे बघणे, लेखा पिरक्षण व
लेखािवषयक कामे, काय�लयाने वेळोवेळी सोपिवलेली इतर
कामे िनयिमत पार पाडणे.

आवश्यक कागदप�ांची
पूतर्ताकेल्यानंतर िकती
कालावधीत सेवा पुरिवली
जाईल
महाराष्�
शासकीय
कमर्चाऱ्यांचे
बदल्याचे
िविनयमन व शासकीय
कतर्व्य पार पाडण्यास
होणाऱ्या
िवलंबास
�ितबंध
अिधिनयम
2005 मधील �करण �.
3च्या कलम 10(1)
मधील
तरतुदीस
अनुस�न तात्काळ नस्ती
शक्यतो त्याच िदवशी
िंकवा दुसऱ्या िदवशी
तातडीच्या नसती शक्यतो
4 िदवसात, अन्य नस्ती
45 िदवसात व इतर
िवभागाच्या संबंिधत नस्ती
2 - 3 मिहन्यात िनकाली
काढणे .

सेवा पुरिवणारा अिधकारी व कमर्चारी व सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
त्याचा ईमेल आयडी
न गेल्यास ज्यांच्याकडे त�ार
करता येईल तो अिधकारी व
त्यांचा दूरध्वनी �मांक
अधीक्षक हे पद िरक्त हे पद िरक्त आहे. मा. सिचव, महाराष्� राज्य
या पदाचे काम �ी. �.ना.मोरे पाहतात.
सािहत्य आिण संस्कृती मडळ,
महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती
रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मंडळ, रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी,
मजला, सयानी रोड, �भादेवी, मुंबई मुंबई - 400025
400025
दूरध्वनी �मांक - (022)
दूरध्वनी �मांक. (022)24325931
24325931
ई मेल आयडी secretary.sblc-mh@gov.in

2)

मंडळाची पुस्तक �काशन /अनुदान शाखा
मंडळाच्या व सिमत्यांच्या बैठकींचे सवर् कामे, बैठकींची
िवषयसूची व वृ�ांत तयार करणे, मंडळाच्या व सिमतींच्या
बैठकीत घेतलेल्या िनणर्यावर िवशेषत: वा�यीन घेतलेल्या
िनणर्यावर
कायर्वाही
करणे,
मंडळाकडे
आलेल्या
हस्तिलिखतांवर त्यांचे लेखक, �काशक व मु�णालयाशी
कायर्�मानुसार व मंडळाने घेतलेल्या िनणर्यानुसार प�व्यवहार
करणे,
मंडळाने �काशनाथर्/अनुदानाथर्
स्वीकारलेल्या
हस्तिलिखतांची पूणर् मािहती सुरिक्षत ठेवणे व त्यावर मंडळाच्या
िनणर्यानुसार कायर्वाही करणे , हस्तिलिखत मु�णालयास
सोपिवण्यापूव� त्याची �त्यक्ष तपासणी क�न ती व्यव�स्थत व
पिरपूणर् आहेत का याची खा�ी करणे, पुस्तक मु�णाथर्
�काशकाकडे सोपिवणे, पुस्तके �कािशत होईपय�त
�काशकाशी , मु�णालयाशी आिण लेखकाशी प�व्यवहार
करणे, िविवध मु�णालयांकडे / �काशकांकडे सोपिवलेल्या
पुस्तकांच्या कामाची सतत �गती व ती लवकर �कािशत
होण्यावर लक्ष ठेवणे, मुि�त झालेली पुस्तके �कािशत क�न ती
मंडळाच्या सदस्यांना िवतिरत करणे,तसेच मंडळाच्या वतीने
स्वीकारलेल्या पुस्तकासंबंधी िविवध लेखक, संपादकांकडून
करारप� क�न घेणे त्याच�माणे �काशकांकडे �काशनासाठी
सोपिवलेल्या पुस्तकासंबधी �काशकांशी प�व्यवहार करणे,
�दशर्न,े जािहराती या�ारे मंडळाच्या �काशनांची व मंडळाच्या
वा�यीन काय�ची �िसध्दी करणे, स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य
वा�य पुरस्कार योजना, अन्य मराठी सािहत्य संमेलनास अन्य
मराठी सािहत्य संमेलनास अनुदान योजना व मंडळाच्यावतीने
हाती घेण्यात येणारे वा�यीन बृहद�कल्पासंदभ�तील कामकाज
पार पाडणे व काय�लयाने वेळेावेळी सोपिवलेली इतर कामे पार
पाडणे.

महाराष्�
शासकीय
कमर्चाऱ्यांचे
बदल्याचे
िविनयमन व शासकीय
कतर्व्य पार पाडण्यास
होणाऱ्या
िवलंबास
�ितबंध
अिधिनयम
2005 मधील �करण �.
3च्या कलम 10(1)
मधील
तरतुदीस
अनुस�न तात्काळ नस्ती
शक्यतो त्याच िदवशी
िंकवा दुसऱ्या िदवशी
तातडीच्या नसती शक्यतो
4 िदवसात, अन्य नस्ती
45 िदवसात व इतर
िवभागाच्या संबंिधत नस्ती
2 - 3 मिहन्यात िनकाली
काढणे .

�ी. रा. मु. रोकडे, �पाठक
महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती
मंडळ, रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी, मुंबई 400025
दूरध्वनी �मांक. (022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblc-mh@gov.in

मा. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य
आिण संस्कृती मडळ,
रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी,
मुंबई - 400025
दूरध्वनी �मांक - (022)
24325931

3)

नवलेखक , िनयतकािलक अनुदान शाखा
नवलेखक अनुदान योजनेची दरवष� जािहरात �िस�ीस
देण,े जािहरातीनुसार आलेली हस्तिलिखते वा�य �कारानुसार
नोंद घेणे, रिजस्टर ठेवणे, नवलेखक अनुदान सिमतीच्या
बैठकीत िवचाराथर् ठेवणे, बैठकीसंबधी िवषयसूची, वृ�ांत
तयार करणे, बैठकीत झालेल्या िनणर्यानुसार िनवड झालेली
हस्तिलिखते तज्ज्ञांकडे अिभ�ायाथर् सोपिवणे तदनंतर
हस्तिलखीते �काशनाथर् �काशकांकडे सोपिवणे,लेखकाशी,
तज्ज्ञांशी �काशकांशी प�व्यवहार करणे, नवलेखकांना
मागर्दशर्न व्हावे म्हणून वा�य�कारानुसार कायर्शाळांचे
आयोजन करणे,
मंडळातफ� अनुदान िमळत असलेल्या िनयतकािलकांना
िनयिमत अनुदान वाटप करणे, संस्थेशी प�व्यवहार करणे,
िनयतकािलक बैठकीत िनयतकािलकांची िवषयसूची ठेवणे,
त्यावर झालेले िनणर्य संबधीतांना कळिवणे, वृ�ांत िलिहणे
वगैरे तसेच काय�लयाने सोपिवलेली इतर कामे.

4)

मंडळाची लेखाशाखा
मंडळाच्या काय�लयातील मािसक वेतन देयके, अध्यक्षांचे
मानधन व आितथ्य भ�ा, मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्यांचे �वास
व बैठक भ�ा देयके, आक�स्मक खच�ची देयके, स्थायी अ�ीम
नोंदवही, रोखीचे पुस्तक (Cash Book) आक�स्मक व इतर
खच�ची वग�कृत नोंदवही तसेच उत्सव अ�ीम, आगाऊ �वास
भ�ा, वेतन व भ�े इत्यादी तसेच वगर् 3 व 4 कमर्चाऱ्यांची
भिवष्य िनव�ह िनधी, अ�ीम नोंदवही इत्यादी तपासणी. वा�षक
अंदाजप�क, सुधािरत अंदाजप�क, वा�षक िवकास कायर्�म
आदीसंबंधीची मािहती तयार करणे, लेखा आक्षेपांना उ�र देण,े
खर्च मेळ, िविनयोजन लेख्यासंबधी मािहती घेणे, महालेखापाल

महाराष्�
शासकीय
कमर्चाऱ्यांचे
बदल्याचे
िविनयमन व शासकीय
कतर्व्य पार पाडण्यास
होणाऱ्या
िवलंबास
�ितबंध
अिधिनयम
2005 मधील �करण �.
3च्या कलम 10(1)
मधील
तरतुदीस
अनुस�न तात्काळ नस्ती
शक्यतो त्याच िदवशी
िंकवा दुसऱ्या िदवशी
तातडीच्या नसती शक्यतो
4 िदवसात, अन्य नस्ती
45 िदवसात व इतर
िवभागाच्या संबंिधत नस्ती
2 - 3 मिहन्यात िनकाली
काढणे .
महाराष्�
शासकीय
कमर्चाऱ्यांचे
बदल्याचे
िविनयमन व शासकीय
कतर्व्य पार पाडण्यास
होणाऱ्या
िवलंबास
�ितबंध
अिधिनयम
2005 मधील �करण �.
3च्या कलम 10(1)
मधील
तरतुदीस
अनुस�न तात्काळ नस्ती
शक्यतो त्याच िदवशी

विरष्ठ िलिपक हे पद िरक्त असल्यामुळे
या पदाचे काम �ी. �. ना.मोरे, �.
अधीक्षक
यांच्या
पयर्वेक्षणाखाली
काय�लयातील
िलिपक
टंकलेखकाकडून कामकाज पार पाडले
जाते.
महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती
मंडळ, रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी, मुंबई 400025
दूरध्वनी �मांक - (022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblc-mh@gov.in

मा. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य
आिण संस्कृती मडळ,
रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी,
मुंबई - 400025
दूरध्वनी �मांक - (022)
24325931

�ीमती शुभांगी सु. साडेगावकर,
सहायक लेखा अिधकारी, व स्वाती सु.
केसरकर, िलिपक �ा देयके तयार
करतात.
महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती
मंडळ, रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी, मुंबई 400025
दूरध्वनी �मांक. (022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblc-mh@gov.in

मा. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य
आिण संस्कृती मडळ,
रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी,
मुंबई - 400025
दूरध्वनी �मांक - (022)
24325931

5)

काय�लयाकडून होणाऱ्या वा�षक लेखापिरक्षण पथकास मािहती
व कागदप�े पुरिवणे, रोखीचे व्यवहार पाहणे, धनादेश पाठिवणे
तसेच कॅशबुक, स्थायी अ�ीम नोंदवही, आक�स्मक खचर्
नोंदवही, वगर् - 4 च्या कमर्चाऱ्यांचे भिवष्य िनव�ह िनधीची
नोंदवही, देयक नोंदवही अ�ायावत ठेवणे, लेखाशाखेतील
कागदप� सुरिक्षत ठेवणे, तसेच िकरकोळ प�व्यवहार करणे.
काय�लयीन सवर् �कारची देयके (आक�स्मक, �वासभ�ा व
इतर) तयार करणे. पदाच्या अनुषंगाने येणारी व काय�लयाने
सोपिवलेली इतर कामे.
�ंथालय शाखा
मंडळाच्या काय�लयातील �ंथाची देखभाल करणे व �ंथाची
नोंदवहीत नोंद ठेवणे, काय�लयातील शोकेसमध्ये नव्याने
�कािशत होणारी मंडळाची व मंडळाच्या अनुदानाने �कािशत
झालेली सवर् पुस्तके लावणे, जनतेच्या मागणीनुसार मंडळाच्या
�काशनाची सूची पाठिवणे. मंडळाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या
बैठकीस व उपसिमतीच्या बैठकीस उप�स्थत सदस्यांना
�कािशत पुस्तकांचे वाटप करणे व देवघेव नोंदवहीत नोंद
ठेवणे. �ंथालयाशी संबंिधत वेळोवेळी नेमूण िदलेली इतर कामे

िंकवा दुसऱ्या िदवशी
तातडीच्या नसती शक्यतो
4 िदवसात, अन्य नस्ती
45 िदवसात व इतर
िवभागाच्या संबंिधत नस्ती
2 - 3 मिहन्यात िनकाली
काढणे .

महाराष्�
शासकीय
कमर्चाऱ्यांचे
बदल्याचे
िविनयमन व शासकीय
कतर्व्य पार पाडण्यास
होणाऱ्या
िवलंबास
�ितबंध
अिधिनयम
2005 मधील �करण �.
3च्या कलम 10(1)
मधील
तरतुदीस
अनुस�न तात्काळ नस्ती
शक्यतो त्याच िदवशी
िंकवा दुसऱ्या िदवशी
तातडीच्या नसती शक्यतो
4 िदवसात, अन्य नस्ती
45 िदवसात व इतर
िवभागाच्या संबंिधत नस्ती
2 - 3 मिहन्यात िनकाली
काढणे .

�ी. �. ना. मोरे, �ंथालयीन सहायक,
महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती
मंडळ, रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी, मुंबई 400025
दूरध्वनी �मांक. (022)24325931
ई मेल आयडी secretary.sblc-mh@gov.in

मा. सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य
आिण संस्कृती मडळ,
रवीं� नाटय मंिदर इमारत, 2 रा
मजला, सयानी रोड, �भादेवी,
मुंबई - 400025
दूरध्वनी
�मांक.
(022)
24325931

