मराठी सािहत्, संस्क ृत व कला या क्षे�ांमध महाराष्�ा लाभले ला थोर वारसा जतन व संवधर्
करण्यासाठ आिण िविवध िवषयांवरील मूलभूत संशोधन व �काशन यांना उ�े जन देण्याच् हेतूने महाराष्
शासनाने 19 नोव्ह ें, 1960 मध्य महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाची स्थापन के ली. अशा
तऱ्हेच् मंडळाची मूळ संकल्पन महाराष्�ाच पिहले मुख्यमं� स्. यशवंतरावजी चव्हा यांची होती. संपण
ू र
भारतात राज् पातळीवर स्थाप करण्या आलेले सािहत्-संस्क ृतीिवषय कायर करणारे हे पिहलेच मंडळ
होय. मंडळाचे पिहले अध्य तकर्तीथ ल�मणशास्� जोशी हे होते.
1) मं डळाचे मुख् उि�ष्
महाराष्�ची संस्क ृत, सािहत्य आि इितहास हे िवषय तसेच िवज्ञ, आधुिनक तं�ज्ञ, समाजिव�ा
यांच्य कक्ष येणाऱ्य िवषयांवर मराठीमध्य �ंथरचना करण्यासाठ िविवध वा�यीन योजनांना चालना देणे,
मदत करणे व अशा योजना मंडळाने स्व: हाती घेणे हे सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाचे मुख् उि�ष् आहे .
शासनाने मंडळाकडे सोपिवले ली वरील उि�ष्ट साध् करण्यासाठ आिण आधुिनक महाराष्�ाच् वा�यीन
गरजा लक्ष घेऊन सु�वातीपासूनच मंडळ मौिलक व बहु िवध वा�यीन िन�मतीसाठी कायर्र आहे . ज्ञ
आिण संस्क ृतीच् िवकासासाठी साधनस्व� व आधुिनक िवज्ञ व तं�ज्ञ यातील अ�यावत �गतीची
मािहती देणारी, मूलभूत ज्ञ दे णारी पुस्तक व अिभजात �ंथांची भाषांतरे स्वस िंकमती मराठी वाचकांना
उपलब् क�न दे ण्याव मंडळाने लक केंि� के ले आहे . मंडळाच्य सािहत् संवधर्नाच् उि�ष्टपूत�साठ
मंडळामाफर् खालील योजना/उप�म राबिवले जातात :(2) राबिवण्या ये णारे �मुख कायर ्�/योजनांची सिवस्त मािहती
अ) योजने�र योजनांची मािहती - (Non-Plan)
(1) मंडळाची पुस्त �काशन योजना - शास्�ी (िवज्ञ) �ंथमाला, उत्क ृष �ंथांच्य भाषांतराची
योजना, महाराष्�ाच इितहास व महाराष्�ाच् इितहासाशी संबंिधत ऐितहािसक कागदप�ांचे
संपादन व �काशन व संशोधन, मंडळाची वैचािरक, समीक्षात, चिर�ात्म स्व�पाच अन्
�काशने, महाराष्�ाच िशल्पका योजना
(2) लिलत व लिलतेतर वा�याच्य �काशनाथर अनुदान योजना
(3) नवले खक उ�े जनाथर अनुदान योजना
(4) नवले खकांची चच�स�े/ कायर्शाळांन अनुदान योजना
(5) सािहत् संस्थांन अनुदान
(6) अिखल भारतीय मराठी सािहत् संमेलनास अनुदान
(7) िनयतकािलकांना अनुदान
(8) स्. यशवंतराव चव्हा राज् वा�य पुरस्का योजना
(9) िंवद करं दीकर जीवनगौरव पुरस्का
(10) �ी.पु. भागवत पुरस्का
(ब) योजनांतगर् योजनांची मािहती - (PLAN)
(1) अन् मराठी सािहत् संमल
े नांना अनुदान
(2) मंडळाच्य �ंथांचे ई-बुक
(3) ना�संज् कोश
(4) मराठी नाटक आिण रं गभूमीचा सम� इितहास
(5) महाराष्�ाच् सामािजक-सांस्क ृित �स्थत्यंतरा इितहास
(6) महाराष्�ाच् दशृ ्यात् कलांच्य परं परांचा आढावा - बृहद्�ं �कल्
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(7) 19 व्य व 20 व्य शतकातील अध्यात मागर्दशर्का बोध
(8) मराठी सारस्वतांच िच� चिर�
(9) सत्यशोधकांच अंत रं ग
(10) गु�वयर कृ .अ. के ळू सकर यांचे सम� वा�य
(11) सूफी त�वज्ञ : सखोल िवश्लेष - बृहद्�ं
(12) भारतातील सावर्जिन �ंथालय चळवळीची ऐितहािसक वाटचाल - एक दषृ ्टीक्
(13) महाराष्�ाबाहेरी मराठी माणसांच्य कामिगरीचा सम� आिण सम्य इितहास
(14) अभं गसेतू - संत वचनांचे अनुवाद
(15) अक् बालवा�य : संिहता शोध व बृहद संदभर ्�ं
(16) नक् नीलनभीचे - सम� बालकवी
(17) महाराष्�ाच् �योगात् लोककला : परं परा आिण नवता (1850 ते 2016)
(18) कवीवयर् नामदेव ढसाळ यांचे सम� वा�य- बृहद्�कल
(19) नागेश िवनायक बापट यांचे सम� वा�य
(20) मराठीतील बाल सािहत् : इितहास लेखन आिण समीक् संपादन
(21) आधुिनक महाराष् : अन्वेषणात् कालपट
(22) महाराष्�ाती नाथ, महानुभाव, वारकरी, द�, गाणपत्, चै तन्, िंलगाय, आनंद व अन्
सं�दायांच्य मध्ययुगी वा�यातील अ�कािशत व असं�िहत स्फु किवतांचे �काशन
(अ) योजनेतर योजनांची मािहती (Non-Plan)
1) मं डळाची पुस्त �काशन योजना सदर योजनेमध्ये शास्�ी (िवज्ञ) �ंथमाला, उत्क ृष �ंथांचे भाषांतर, महाराष्�च्या इितहासाशी
संबंिधत ऐितहािसक कागदप�ांचे संपादन व �काशन, वैचािरक, समीक्षात, चिर�ात्मक इत्या िवषयांवरील
�ंथ �कािशत के ले जातात. तसेच मंडळाने �कािशत के लेल्य पुस्तकांच मागणीनुसार पुनमु्�णह
र
के ले जाते.
सदर योजनेनस
ु ार मंडळाने आतापय�त 522 पुस्तके �कािशत केली आहे.
अ) शास्�ी (िवज्ञ) �ंथमाला शास्�ीय िवषयांचा पिरचय क�न देणारी पुस्तक मराठी वाचकांना स्वस िंकमती उपलब् क�न देण्याच
ही योजना आहे. आतापय�त मंडळाने मह�वपूणर् असे शास्�ीय �ंथ �कािशत केले आह.
ब) उत्क ृष �ंथांच्य भाषांतराची योजनामराठीतील व मराठीिशवाय अन् भाषांमधील िविवध िवषयांवरील अिभजात वा�याच्य �ंथांनी जगातील
वैचािरक सािहत्या मोलाची भर घातली आहे . अशा मौिलक व मह�वपूणर �ंथांची भाषांतरे मराठी भाषेत व
मराठी िशवा् िहदी आिण इं�जी भाष्ृ
उपलब् क�न �ावीत, हा या योजनेमागील उ�ेश आहे . या
योजनेअत
ं गर् इं�जी, रिशयन, �ें इत्याि पाश्चात व संस्क ृ, �ाकृत व यासारख्य भारतीय भाषांतन
ू मंडळाने
पुस्तक िनवडली असून भाषांतरीत पुस्तक मंडळाने �कािशत के ली आहेत.
क) महाराष्�ाच इितहास व महाराष्�ाच् इितहासावर �काश टाकणारी ऐितहािसक कागदप�ांच्य
संपादन/�काशनाची योजनाया योजनेमध्य महाराष्�ाच् इितहासावर �काश टाकणारी उपलब् नवीन साधने आिण सािहत् लक्ष
घेऊन व अशा अ�ावत साधनसाम�ीचा उपयोग क�न आधुिनक इितहास रचनेच्य त�वानुसार महाराष्�ाच
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�माणभूत असा सुलभ राजकीय, सांस्क ृित इितहास मराठी भाषेत नव्यान संपािदत/ �कािशत करण्याच ही
योजना आहे.
�ागैितहािसक कालापासून ते आधुिनक कालापय�त साधारणत: �त्येक 500 पृष्ठांच् 5 खंडात म्हणज
(1) �ाचीन कालखंड, (2) मध्ययुगी कालखंड, (3) मराठा कालखंड भाग-1, िशवकाल, (4) मराठा
कालखंड भाग-2 पेशवेकाल व (5) आधुिनक कालखंड अशा पाच भागांचा या योजनेत समावेश आहे. यापैकी
�ाचीन कालखंड भाग-1, मध्ययुगी कालखंड भाग-1 (खंड-1 व 2), मराठा कालखंड भाग-1 (िशवकाल) व
मराठा कालखंड भाग-2, (पेशवेकाल) हे चार खंड �कािशत झाले आहेत. आधुिनक कालखंडाच्य लेखनाचे
काम डॉ. के .के . चौधरी यांनी पूणर के ले असून सदर आधुिनक कालखंडावरील ‘आधुिनकमहाराष्�ाच इितहास’
या पुस्तकाच पिहला खंड �कािशत झाला असून दुसरा खंड छपाईसाठी शासकीय मु�णालयास सोपिवण्या
आला आहे.
ड) मं डळाची वैचािरक, समीक्षात, चिर�ात्म स्व�पाच अन् �काशनेखाजगी �काशकांमाफर् साधारणत: जी पुस्तक �कािशत करण्या नकार िदला जातो, अशी पुस्तक
िजज्ञा, चोखंदळ तसेच सामान् वाचकास कमी िकमतीत उपलब् क�न देण्याच ही योजना आहे . मराठीतील
�ितभावंत सािह�त्यकांच् सिहत्याच पुनमु्�
र
तसेच समाज पिरवतर् घडिवण्या मदत होऊ शके ल असे थोर
िवचारवंतांचे वा�य, असामान् व्य�क्त चिर�े वगैरे या योजनेत �कािशत करण्या येतात. संपण
ू र गडकरी
भाग- 1, महात्म फु ले सम� वा�य, लोकिहतवादी सम� वा�य, आगरकर सम� वा�य खंड 1 ते 3, आचायर
भागवतांचे संकिलत वा�य, �बोधनकार ठाकरे सम� वा�य खंड 1 ते 5, सांस्क ृित महाराष् खंड 1 व 2,
के शवसुतांची किवता (हस्तिलिखताच यथामूल आवृ�ी), नामदेव गाथा, भावाथर रामायण, संत तुकाराम बावांची
गाथा (1950 मध्य �कािशत के ले ली) अशा �कारची पुस्तक �कािशत के ली आहेत.
इ) महाराष्�ाच िशल्पका ्ोजना्महाराष्�ाच् राजकीय, सामािजक, शैक्षि, सांस्क ृित, आ�थक व वैचािरक जडणघडणीत ज्य
महनी् व्य�क्त भर घातली आहे, त्यांच् जीवनकाय�वर आधािरत साधारणत: शंभर ते सव्वाश पानांची चिर�े
“महाराष्�ाचे िशल्पक” या योजनेंतगर पुस्तक�पान �कािशत करण्याच ही योजना आहे . आतापय�त एकूण
43 महनीय व्यक्ती चिर�े �कािशत करण्या आली आहेत.
2) लिलत व लिलतेतर वा�याच्य �काशनाथर अनुदान
या योजने अंतगर् मराठीतील वैचािरक व शास्�ी िवषयावरील �ंथांची उणीव लक्ष घेऊन
िलिहलेल्य शास्�ी व तांि�क िवषयावरील वैिशष्टयपूणरसंशोधनात्मक अशा उच् दज�च्य लेखनाचा, तसेच
लिलत सािहत्याती वा�यीन दषृ ्टीन गुणव�ापूणर असलेल्य लेखनाचा िवचार अनुदानासाठी के ला जातो.
3) नवलेखक उ�ेजनाथर अनुदान योजना या योजने अंतगर् ज्यांच एकही पुस्त �कािशत झाले नाही, अशा नवलेखकांना कथा, कादं बरी,
लिलतग�, काव्, नाटक (एकांिकका), बालवा�य या लेखनाच्य �काशनासाठी मंडळाकडू न अनुदान िदले
जाते.
4) नवलेखकांची चच�स�े/ कायर ्शाळांन अनुदान योजना नवले खकांना ज्येष सािह�त्यकांच मागर्दशर व्हाव, त्यांच् लेखनात सुधारणा व्हाव, म्हणू महाराष्�ा
िविवध िठकाणी नवले खकांची चच�स�े/कायर्शाळ आयोिजत के ल्य जातात. मंडळाकडू न महाराष्�भर
आजिमतीपय�त 92 चच�स�े/कायर्शाळ आयोिजत करण्या आल्य आहेत.
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5) सािहत् संस्थांन अनुदान
या अनुदान योजनेतगर् शासनामाफर् 1989-90 सालापासून मराठी सािहत् आिण संस्क ृतीच्
िवकासासाठी 1) अिखल भारतीय मराठी सािहत् महामंडळ
2) िवदभर सािहत् संघ, नागपूर
3) मराठवाडा सािहत् पिरषद, औरं गाबाद
4) महाराष् सािहत् पिरषद, पुणे आिण
5) मुब
ं ई मराठी सािहत् संघ, मुब
ं ई
अशा 5 संस्थांन दरवष� �त्येक रक्क 5.00 लाख �पये अनुदान देण्या येते. सन 1993 -94 पासून
कोकण मराठी सािहत् पिरषद, रत्नािगर व सन 2000-2001 पासून दिक् महाराष् सािहत् सभा, कोल्हापू
या संस्थांचाह या योजनेत समावेश करण्या आला आहे .
6) अिखल भारतीय मराठी सािहत् संमेलनास अनुदान अिखल भारतीय मराठी सािहत् महामंडळ दरवष� सािहत् संमेलन आयोिजत करते. या संमेलनासाठी
�. 25.00 लाखाचे अनुदान मंडळामाफर् िदले जाते.
7) िनयतकािलकांना अनुदान िविवध िवषयांवरील मराठी भाषेत �िसध् होणाऱ्य 49 िनयतकािलकांना �ितवष� अनुदान िवतिरत के ले
जाते.
स्. यशवंतराव चव्हा राज् वा�य पुरस्का योजना सन 2012 पासून राज्य वा�य पुरस्कार योजना सांस्कृितक कायर् संचालनालयाकडून मंडळाकड
हस्तांतिरत करण्यात आ. सदर योजना
महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाच्यावतीन
स्. यशवंतराव चव्हा राज् वा�य पुरस्का योजना या नावाने राबिवण्या येत आहे . या योजनेअत
ं गर् अ)
�ौढ वा�य िवभागात 22 वा�य पुरस्का, ब) बालवा�य िवभागात 6 पुरस्का, क) �थम �काशन िवभागात 6
पुरस्का व ड) सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष पुरस्का 1 असे एकूण 35 राज् वा�य पुरस्का
मंडळाच्यावतीन �दान के ले जातात.
8)

ज्येष सािह�त्यका िंवद करं दीकर जीवन गौरव पुरस्का सािहत् क्षे� उल्लेखनी कामिगरी करणाऱ्य नामवंत ज्येष सािह�त्यका, ज्ञानप पुरस्का �ाप्
सािह�त्य, कै. िंवद करं दीकर यांच्य नावे जीवन गौरव पुरस्का मंडळाच्यावतीन सन 2012-13 पासून �दान
करण्या येत आहे. या पुरस्काराच स्व� �. 5,00,000/- (अक्ष �पये पाच लक फक्) रोख, मानिचन् व
मानप� असे आहे.
9)

�ी.पु. भागवत पुरस्का –
महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळाक सािहत् िन�मती क्षे� लक्षण व उत्क ृष कायर
करणाऱ्य �काशन संस्थे मराठी �काशन व्यवसाया मोलाचे कायर करणारे �ी.पु. भागवत यांच्य नावे दरवष�
पुरस्का देण्या येतो. या पुरस्काराच स्व� �. 3,00,000/- (अक्ष �पये तीन लक फक्) रोख, मानिचन् व
मानप� असे आहे.
10)
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(ब) योजनांतगर् योजनांची मािहती - (PLAN)
1) अन् मराठी सािहत् संमेलनाना अनुदान योजना - महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळाक
दरवष� अिखल भारतीय मराठी सािहत्य संमेलनास .25.00 लाखाचे अनुदान िदले जाते. या मुख्य सािहत्
संमेलना�माणेच मुख्य मानल्या गेलेल्या �वाहापेक्षा वेगळया �वाहातील जनसमुहांच्या आिण उपेिक्षत
अन्य  मराठी सािहत्य संमेलनांना अनुदान देण्यात य, या सांस्क ृितक धोरणातील सूचनेनुसार मंडळाकडून
दरवष� �.2.00 लाखाचे अनुदान अन्य संमेलनांना देण्यात ये.
2) मं डळाच्य �ंथांचे ई-बुक - महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाने मराठी भाषा, संस्क ृत, िवज्ञ,
आधुिनक तं�ज्ञ व समाजिव�ा यासारख्या िविवध िवषयांवर आजिमतीपय�त 514 �ंथ �कािशत के ले
आहेत. त्यापैक 444 पुस्तक ई-बुक करण्यासाठ सी-डॅक, पुणे या संस्थेकड सोपिवण्या आली आहेत. सदर
काम िडसेंबर2017 पय�त पूणर् होणे अपेिक्षत  .
3) ना�संज् कोश ‘नाटक’ या वा�मय �काराच्या आकलनासाठी, िवश्लेषणासाठ आिण
मूल्यमापनासाठ वापरल्य जाणाऱ्य संज् सदर �ंथात समािवष् करण्या येणार आहेत. हा �कल् �ा. िवलास
खोले यांजकडे सोपिवला आह्.
4) मराठी नाटक आिण रं गभूमीचा सम� इितहास - सदर �कल्पाच् माध्यमातू मराठी नाटक आिण
रं गभूमीचा सम� इितहास मंडळाच्य वतीने �्ािशृ ्रण्ाृ ््णार आहे . सदर �कल्पाच लेखन काम
�ा. द�ा भगत यांनी पूणर के ले असून सदर �कल् छपाईसाठी शासकीय मु�णालयास लवकरच सोपिवण्या
येणार आहे.
5) महाराष्�ाच् सामािजक-सांस्क ृित �स्थत्यंतरा इितहास - या �कल्पा आधुिनक महाराष्�ाच
राजकीय �स्थत्यं, आ�थक �स्थत्यं, सामािजक �स्थत्यं, शैक्षि �स्थत्यं, धा�मक �स्थत्यं,
सांस्क ृित �स्थत्यं, भाषा व्याकर व सािहत्याती �स्थत्यंत, िवज्ञ व तं�ज्ञ, माध्य संस्क ृत, ि�डा
संस्क ृत, न्यायव्यवस, कायदा आिण सुरक् इत्याद घटकातील �स्थत्यंत या सवर बाबींच सव�कष आढावा
घेण्या येणार असून सदर �कल् मंडळाच्यावतीन �ंथ�पाने �कािशत करण्या येणार आहे . सदर �कल्
लेखनासाठी ज्येष अभ्यास �ी. रमश
े वरखेडे यांजकडे िदनांक 16/4/2016 रोजीच्य सामंजस् करारान्वय
सोपिवण्या आला आला असून सदर �कल् तीन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .

6) महाराष्�ाच् दृश्यात् कलांच्य परं परांचा आढावा - बहृ द्�ं - सदर �कल्पामध् महाराष्�ाच्
सध्याच् भौगोिलक सीमारे षांमधील िवदभ�तील अमरावती व कोकणात सापडलेल्य सुमारे इ.स. पूवर 25000
या काळातील गुफािच�ांपासून ते 21 व्य शतकातील आधुिनक व उ�र आधुिनक दषृ ्यकलेच आढावा घेण्या
येणार आहे. या �कल्पा �ामुख्यान िच�-िशल्पकलेच आढावा घेत असतानाच आिदवासी, �ामीण व नागर या
तीनही संस्क ृतीती कारागीरीच्य अंगाने जाणाऱ्य जीवनोपयोगी वस्त, दािगने व पा�े इ. िवषयांसंदभ�त लेखन
करण्या येणार आहे. सदर �कल् मंडळामाफर् �ंथ�पाने �कािशत करण्या येणार असून हा �कल्
लेखनासाठी ज्येष अभ्यास �ी. सुहास बहु ळकर यांजकडे िदनांक 16/4/2016 रोजीच्य सामंजस् करारान्वय
सोपिवण्या आला आला असून सदर �कल् दोन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
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7) 19 व्य व 20 व्य शतकातील अध्यात मागर्दशर्कां बोध - या �कल्पा महाराष्�ाच् भूमीशी
संबंिधत अध्यात मागर्दशर्कां बोध मांडण्यात येणार आहे . स्वातं�यपूव काळात महाराष् राज् आजच्य
स्व�पा नव्हत, त्यामुळ कन�टक व मध् �ांतातील मराठी अध्यात मागर्दशर्कांचा अंतभ�व सदर �कल्पा
असेल. सदर �कल् मंडळाच्य वतीने �ंथ�पाने �कािशत करण्या येणार असून हा �कल् लेखनासाठी संत
सािहत्याच अभ्यास �ी. उमश
े करं दीकर यांजकडे िदनांक 21/4/2016 रोजीच्य सामंजस् करारान्वय
सोपिवण्या आला आला असून सदर �कल् दोन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
8) मराठी सारस्वतांच िच� चिर� - सदर �कल्पाच् माध्यमातू मराठी भाषा, सािहत् आिण संस्क ृत
वृध्दीं करण्यासाठ ज्य सािह�त्य-सारस्वतांन मह�वपूणर योगदान िदले आहे असे सािह�त्य िवस्मरणा
जाऊ नयेत आिण नव्य िपढीला त्यांच ओळख असावी, या हेतुन े अशा सािह�त्यकांच् िच� चिर�ाची मािहती
अंत भूर् असले ला बृहद्�ं मंडळाच्य वतीने �कािशत के ला जाणार आहे . सदर �कल् लेखनाथर �ी. �काश
एदलाबादकर यांजकडे िदनांक 16/4/2016 रोजीच्य सामंजस् करारान्वय सोपिवण्या आला असून सदर
�कल् दोन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
9) सत्यशोधकांच अंत रं ग - हा �कल् सत्यशोध समाज चळवळीतील, सत्यशोध कायर्कत, पुढारी यांच्य
काय�चे सत्यशोधक दषृ ्टीकोनातू संशोधन क�न, िवश्लेषणात् तपशीलवार पट मांडणारा वैिशष्�पूण �कल्
असेल. हा �कल् ले खनासाठी ज्येष अभ्यास �ी. जी.ए. उगले यांजकडे िदनांक 16/4/2016 रोजीच्य
सामंजस् करारान्वय सोपिवण्या आला होता. सदर �कल्पाच हस्तिलिख �ी. जी.ए. उगले यांनी मंडळास सादर
के ले असून सदर हस्तिलिख छपाईसाठी शासकीय मु�णालयाकडे सोपिवण्या आले आहे .
10) महाराष्�ाच वा�यमहष� कृ ष्णरा अजुर् केळूसकर यांचे सम� वा�य :- गु�वयर कृ ष्णरा
के ळू सकरांनी धमर्शास, अथर्शास, िशक्षणशा, समाजशास्, इितहास, त�वज्ञ या गहन िवषयांवर अत्यं
अभ्यासपूण आिण मौिलक स्व�पाच ले खन के ले आहे . या �कल्पाच् माध्यमातू गु�वयर कृ ष्णरा के ळू सकर
यांची �कािशत व अ�कािशत अशी सवर वा�य संपदा मंडळाच्यावतीन बृहतस्व�पा वाचकांसमोर आणली
जाणार आहे. हा �कल् संपादनासाठी ज्येष अभ्यास डॉ. राजन गवस यांजकडे िदनांक 16/4/2016 रोजीच्य
सामंजस् करारान्वय सोपिवण्या आला असून सदर �कल् दोन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
11) सूफी त�वज्ञ : सखोल िवश्लेष - बहृ द्�ं - सूफी त�वज्ञानाच �ारं भीच्य अवस्थेपासू ते
िवकास काळापय�तच्य दाशर्िन वैिशष्�ांच सव�कष सिवस्त आढावा घेऊन भारतीय त�वज्ञ आिण सूफी
त�वज्ञ अंत भूर् असले ला बृहद �ंथ �कािशत करण्यासाठ सदर �कल् मंडळाच्यावतीन हाती घेण्या आला
आहे . हा �कल् ले खनासाठी ज्येष अभ्यास डॉ.मुहम्म आजम यांजकडे िदनांक 7/7/2016 रोजीच्य
सामंजस् करारान्वय सोपिवण्या आला होता. सदर �कल्पाच हस्तिलिख डॉ. आजम यांनी मंडळास सादर
के ले असून सदर हस्तिलिख छपाईसाठी शासकीय मु�णालयाकडे लवकरच सोपिवण्या येणार आहे .
12) भारतातील सावर्जिन �ंथालय चळवळीची ऐितहािसक वाटचाल - एक दृष्टीक् - सदर �कल्पा
भारतातील �ाचीन �ंथालय परं परे चा आढावा घेतला जाणार असून भारतातील मध्ययुगी �ंथालयांची िन�मती व
वाटचाल यांचा देखील अभ्या के ला जाणार आहे . सदर �कल् �ंथ�पाने मंडळाच्यावतीन �कािशत के ला
जाणार असून सदर �ंथ छायािच�े, स्थळदशर नकाशे व दु�मळ सािहत्यसूच इत्यादीं युक् असेल. सदर
�कल् ले खनासाठी ज्येष अभ्यास �ी.जी.ए. बुवा यांजकडे िदनांक 17/5/2016 रोजीच्य सामंजस्
करारान्वय सोपिवण्या आला होता. सदर �कल् �ी.जी.ए. बुवा यांनी पुणर् क�न मंडळास सादर के ला असून
सदर �कल्पछपाईसाठी शासकीय मु�णालयाकडे लवकरच सोपिवण्या येणार आहे .
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13) महाराष्�ाबाहेरी मराठी माणसांच्य कामिगरीचा सम� आिण सम्य इितहास - महाराष्�ाच
इितहास हा फक् महाराष्�पुरताच मय�िदत न रहाता महाराष्�ाबाहेरह िवशेष उल्लेखनी असा आहे . त्यामुळ
महाराष्�ाबाहेरी मराठी माणसांच्य कामिगरीचा सम� आिण सम्य इितहास वाचकांसाठी उपलब् क�न
देण्याकिरत सदर �कल् मंडळाच्यावतीन हाती घेण्या आला आहे . हा �कल् लेखनाथर डॉ. सदानंद मोरे
यांजकडे िदनांक 29/7/2016 रोजीच्य सामंजस् करारान्वय सोपिवण्या आला असून सदर �कल् दोन
वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
14) अभं गसेतू - संत वचनांचे अनुवाद - महाराष्�ाल दीघर अशी संत परं परा लाभली आहे . या परं परेने
मराठी सािहत्याल व संस्क ृतील आकार िदला आहे . महाराष्�ा�माणे देशातील अन् राज्यातह संत परं परा
िवकसीत झाले ली िदसून येते. या साऱ्या संत परं परे चा समाज जीवनावर मो�ा �माणावर पिरणाम झाला
आहे . संतांच्य चळवळीने सामािजक लोकशाहीकडे जाण्याच मागर �शस् के ला आहे . संतांचे िवचार हे
�बोधनाचे िवचार असून आजच्य काळातही उपयुक् आहेत. ही उपयुक्तत लक्ष घेऊन महाराष्�ाती
िनवडक संतांच्य िवचारांचा अनुवाद िंहद व इं�जी भाषांमध्य करणे आिण अन् राज्याती संतांचे िवचार
मराठीमध्य अनुवािदत करणे यासाठी अभं गसेतू - संत वचनांचे अनुवाद हा �कल् मंडळाच्यावतीन हाती
घेण्या आला आहे. हा �कल् ले खनाथर �ी.रवीं गोळे यांजकडे िदनांक 5/8/2016 रोजीच्य सामंजस्
करारान्वय सोपिवण्या आला असून सदर �कल् दीड वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
15) अक् बालवा�य : संिहता शोध व बहृ द संदभर ्�ं - मराठी संस्क ृतीच् भाविनक, बौ�ध्द व
सांस्क ृित समृध्दीसाठ मुलांना सकस बाल सािहत् उपलब् क�न देण्याच िनकड लक्ष घेऊन बदलत्य
जीवनसंदभ�च्य पाश्वर्भूमी बालकुमारांना िविवध िवषयांवर मािहतीपर व सज
ृ नशील सािहत् वाचायला
िमळावे यासाठी सदर �कल् मंडळाने हाती घेतला आहे . त्य अनुषंगाने मराठीतील अक् बालवा�याबरोबरच,
भारतीय भाषांतील व जागितक वा�यातील िनवडक बालकुमार सािहत् वाचकांना उपलब् क�न देण्यासाठ
‘अक्ü बालवा�य : संिहता शोध व बृहद संदभर ्�ं’ हा �कल् मंडळाच्यावतीन हाती घेण्या आला आहे . हा
�कल् संपादनाथर �ीमती मंगला वरखेडे यांजकडे िदनांक 14/7/2016 रोजीच्य सामंजस् करारान्वय
सोपिवण्या आला असून सदर �कल् तीन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
16) नक् नीलनभीचे - सम� बालकवी - मराठी सािहत्याती िनसगर किवता िलिहणाऱ्य कवींमध् �यंबक
बापूजी ठोंबर अथ�त बालकवी हे मराठी सािहत् सषृ ्टीती एक सवर्�ेष िनसगर कवी होत. बालकवी यांच्य
स्मृतीशताब् िनिम� बालकवींच् ले खनाचा सम� आढावा घेणारा कॉफीटेबल बुकसदश
ृ �ंथ सिच� व रं गीत
स्व�पा �कािशत करण्यासाठ ‘नक् नीलनभीचे - सम� बालकवी’ हा �कल् मंडळाच्यावतीन हाती घेण्या
आला आहे. हा �कल् संपादनाथर �ी. सुधीर जोगळेकर यांजकडे िदनांक 6/9/2016 रोजीच्य
सामंजस् करारान्वय सोपिवण्या आला असून सदर �कल् दीड वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक्
आहे .
17) महाराष्�ाच् �योगात् लोककला : परं परा आिण नवता (1850 ते 2016) - महाराष्�ाल समृध्
लोकसंस्क ृतीच वारसा लाभला असून या लोकसंस्क ृतीमध् �योगात् लोककलांना अनन् साधारण मह�व
आहे . अशा या �योगात् लोककलांची परं परा आिण िविवध सामािजक, राजकीय, आ�थक आिण सांस्क ृित
�स्थत्यंतरामु या कलांमध्य आले ली पिरवतर्न व या �योगात् लोककलांनी के लेला नवतेचा स्वीका या सवर
बाबींच सम� आढावा घे णारा बृहद �ंथ �कािशत करण्यासाठ ‘महाराष्�ाच् �योगात्म लोककला : परं परा
आिण नवता (1850 ते 2016) हा �कल् मंडळाच्यावतीन हाती घेण्या आला आहे . हा �कल् लेखनाथर
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डॉ. �काश खांडगे यांजकडे िदनांक 2/9/2016 रोजीच्य सामंजस् करारान्वय सोपिवण्या आला असून सदर
�कल् दीड वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
18) कवीवयर ् नामदे व ढसाळ यांचे सम� वा�य - मराठी सािहत्या आपल्य चतुरस् �ितभेने ज्यांन एक
सांस्क ृित, वैचािरक मन्वंतर घडवून मराठी सािहत्याल एक नवे पिरमाण व नवा आयाम िदला त्य प��ी
नामदे व ढसाळ यांचे सवर वा�य संपािदत क�न सम� स्व�पा �कािशत करण्यासाठ ‘सम� नामदेव ढसाळû’
हा �कल् मंडळाच्यावतीन हाती घेण्या आला आहे . हा �कल् संपादनाथर �ीमती मिलका अमर शेख यांजकडे
िदनां् 06/10/2016 रोजीा्ा सामंजस् ्रारानव्् सोपिवण्या आला असून सदर �कल् ए् वष�च्य
कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे.
19) नागेश िवनायक बापट यांचे सम� वा�य : नागेश िवनायक बापट हे 19 व्य शतकातील मराठीतील
एक �िथतयश चिर�कार व ऐितहािसक कादं बरीकार आहेत. मराठी ऐितहािसक कादं बरीच्य िवकासात नागेश
िवनायक बापट यांच्य कादं बरी ले खनाचा फार मोठा वाटा आहे . नागेश िवनायक बापट यांनी ऐितहािसक
कादं बरी आिण चिर� या वा�य �कारात मह�वाची भर घातली आहे . नागेश िवनायक बापट यांच्य कादं बऱ्य
व त्यांच इतर सम� सािहत् वाचकांना, अभ्यासकांन सहजपणे उपलब् व्हाव यासाठी हा �कल् मंडळाच्य
वतीने हाती घेण्या आला आहे. हा �कल् संपादनाथर डॉ. नीलकंठ बापट यांजकडे िदनां् 17/10/2016
रोजीा्ा सामंजस् ्रारानव्् सोपिवण्या आला असून सदर �कल् दोन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे
अपेिक् आहे.
20) मराठीतील बाल सािहत् : इितहास लेखन आिण समीक् संपादन - मराठी बालसािहत्याच सम�
इितहास
अ�ाप िलिहला गेला नाही. तसेच बालसािहत्यािवषय िनरिनराळ्य कालखंडात वैचािरक
चच� - समीक् झाली आहे, त्य संिहता आज एकि�तपणे उपलब् नाहीत. ही उणीव भ�न काढण्यासाठ
�स्तु �कल् महाराष् राज् सािहत् आिण संस्क ृत मंडळाच्य वतीने हाती घेण्या आला असून सदर �कल्
पुस्त �पाने �िस� के ला जाणार आहे. हा �कल् तज्ज्ञांकलवकरच सोपिवण्या येणार आहे .
21) आधुिनक महाराष् : अन्वेषणात् कालपट - सदर �कल्पा आधुिनक महाराष्�ाच् सामािजक,
सांस्क ृित, राजकीय, शैक्षि, आ�थक व वा�यीन घटना घडामोडींच सलग व सम� कालपट िवस्तृ �पात
मांडण्या येणार असून सदर �कल् पुस्त �पाने �िस� करण्या येणार आहे . हा �कल् संपादनाथर डॉ. �िदप
क�णक यांजकडे िदनां् 17/04/2017 रोजीा्ा सामंजस् ्रारानव्् सोपिवण्या आला असून सदर �कल्
दोन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक् आहे .
22) महाराष्�ाती नाथ, महानुभाव, वारकरी, द�, गाणपत्, चै तन्, िंलगाय, आनंद व अन्
सं�दायांच्य मध्ययुगी वा�यातील अ�कािशत व असं�िहत स्फु किवतांचे �काशन - सदर
�कल्पाच् माध्यमातू महाराष्�ाती नाथ, महानुभाव, वारकरी, द�, गाणपत्, चै तन्, िंलगाय, आनंद व
अन् सं�दायांची मध्ययुगी वा�यातील अ�कािशत व असं�िहत स्फु किवता संपािदत क�न �ंथ�पाने
�कािशत के ली जाणार आहे. हा �कल् संपादनाथर डॉ. सतीश बडवे यांजकडे िदनां् 17/04/2017 रोजीा्ा
सामंजस् ्रारानव्् सोपिवण्या आला असून सदर �कल् दोन वष�च्य कालावधीमध्य पूणर होणे अपेिक्
आहे .
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