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िदनांक: १६ फे ुवारी २०१० 

ि य मराठी बांधवांनो, 
स ेम नम कार. 
मराठी भाषा, मराठी सं कृती, मराठीतील सािह य व एकंदरीतच मराठी माणसा या पुढील िविवध आ हाने यािवषयी ी० सलील 

कुळकण  यांचा ‘एकच अमोघ उपाय - मराठी एकजूट’ हा लेख लोकस े या २० िडसबर २००९ या अंकात िस  झाला होता. या 
लेखाब ल वाचकां या या उदंड िति या व सूचना िमळा या यातूनच ’मराठी+एकजूट’ या उप मा या संक पनेला आकार येऊ 
लागला.    

’मराठी+एकजूट’ हणजे तरी कोण? तर ’मराठी+एकजूट’ हणजे तु ही, आ ही, िमळून सवच मराठी ेमी जनता – आपण सवच.  

काही िदवसांपूव  ’मराठी+एकजूट’ उप मा ारा पु यात, गांधी भवन येथे िद० ३१ जानेवारी २०१० रोजी एक चचास  आयोिजत केले 

होते आिण याम ये अनेक मा यवर य ी व सं थांनी उ साहाने सहभागी होऊन, मराठी भाषा, मराठी सं कृती, मराठी परंपरा, मराठी 

समाज, मराठीतून िश ण व ान इ यादी िवषयांम ये महारा ाला अिभमान वाटावा अशी स मानपूवक ि थती ा  कर यासाठी िविवध 

तरांवर जे य गत वा सं थेतफ, गटातफ य न केले जात आहेत, यांत एकसू ता व भावीपणा सा य कर यासाठी काय काय 

करता येईल ाबाबत चचािविनमय केला, सूचना के या. यामुळे, ’मराठी+एकजूट’ने ा संक पनेमागे ठेवलेला हेतू यश वी ठरला हे 

नमूद करताना आ हाला आनंद वाटतो. या मु ां या अनुषंगाने आता पुढील माग मणेची योजना आख याचे काम चालू आहे.   

या घटनेनंतर ’मराठी+एकजूट’ आपली सवाची जबाबदारी वाढली आहे. ती िन चयपूवक व समथपणे पेलून यशाचा पुढील ट पा पार 

कर यासंबंधी िवचार करीत असता चटकन डो यांसमोर आला तो महारा  शासनाने डॉ० आ०ह० साळुंखे ां या अ य तेखाली 

थापन केले या सिमतीने सादर केलेला सां कृितक धोरणाचा मसुदा. सिमतीने - हणजेच पयायाने शासनाने - जनतेला िद० २८ 

फे ुवारी २०१०पयत सदर मसु ावरील सूचना पाठिव यास सांिगतले आहे, तरी मसु ात समावेश केले या व उिचत असूनही 
अनवधानाने समािव  न झाले या बाब ची एकूण या ी पाहता िदलेली मुदत फारच अपुरी आहे व ती कालमयादा वाढिवली जाईल 

ाब ल शंका वाटत नाही. हणूनच, ’मराठी+एकजूट’तफ आप या उप मात सहभागी होऊ इि छणा  या िकंवा सहकाय क  

इि छणा  या य ना ा मसु ाचा अ यास क न आप या सूचना मांडून दे यासाठी आ ही सदर मसु ाचा सव मजकूर एका ा 
प ाखालीच सादर करीत आहोत. आपण ा मसु ा या अनुषंगाने, यात आपण सुचवू इि छत असले या सुधारणा तसेच यात समावेश 
हायला हवा होता पण झालेला नाही अशा बाब संबंधी आप या काय सूचना आहेत या, अशा सव सूचना आम याकडे िवरोपाने (ई-

मेलन)े marathi.ekajoot@gmail.com या प यावर श य ितत या लवकर परंतु िद० २८ फे ुवारी २०१० या आधी पाठवून 

ा यात अशी आ ही िवनंती करतो. येक सूचनेबरोबर मूळ मसु ात वणन केले या सां कृितक े ाचे नाव व मसु ातील संबंिधत पृ  

मांक व मु ा मांक यांचे संदभ न  प पणे िलहावेत. (श य अस यास प ाखाली जोडले या नमु याचा वापर करावा.) 
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’मराठी+एकजूट’कडे आले या सूचनांचे मा यवरां या सहा याने एकि त संकलन क न, यात आव यक ितथे मा यवरांचे 

प ीकरण/भा य जोडून, ते ’मराठी+एकजूट’ या सूचना करणा  या सहका  यां या नामिनदशासह शासना या सां कृितक धोरणासाठी 

नेमले या सिमतीला सादर केले जाईल. आप या संपकातील इतर य नाही तुत मसु ाबाबत सूचना करा याशा वाटत असतील तर 

यांनाही आपण हे आवाहनप , सोबत या सूचनाप ासह पाठवून देता येईल. यां याकडून आलेली सूचनाप े आम याकडे पर पर 

अथवा आपणा ारे आम यापयत पोहोचतील अशी यव था आपण क  शकाल.  संगणकाचा वापर करीत नसले या िम मंडळ या 
सोयीसाठी आपण ा प ा या व सोबत या मसु ा या छापील ती तयार क न घेऊन आप या मराठी ेमी िम मंडळ ना ा यात. या 

य ना ई-प ा ारे सूचना पाठवणे श य नसेल यांना आप या सूचना टपाला ारे "मराठी+एकजूट, टपाल पेटी मांक १९२०, 
कोथ ड, पुणे-४११ ०३८’ या प यावरही पाठवता येतील.  

’मराठी+एकजूट’ ा संक पनेची िनिमती, मराठीजनां या एकि त य नांनी िविवध े ात मराठी माणसाचे िहत सा य करणे ा 

ामािणक हेतूने झालेली अस यामुळे, मराठी भाषकांना, मराठी समाजाला, मराठी सं कृतीला, स मानाचे थान िमळवून दे यासाठी 
तुत िवषयातही आपण एकि तपणे काही भावी य न क  शकलो तर ती आप या सवा याच ीने आनंदाची बाबच ठरेल असा 

आ हाला िव वास वाटतो. 

आप या ितसादा या ती ेत, 

 
’मराठी+एकजूट’ उप मासाठी,  

  
ा० रमेश पानसे 
ा० मनोहर राईलकर 

िवजय ० पा ये 
सलील कुळकण  
अतुल तुळशीबागवाले 
संजय भगत 
  
----------------------- 
 
ता०क० महारा  रा या या सां कृितक धोरणाचा मसुदा पुढे जोडला आहे.  
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१. भूिमका 
 

कोण याही समाजा  या ितभेचा सवागीण असा सामूिहक आिव  कार या समाजा  या सां  कृितक मू  यांमधून होत असतो. 
कृतीवर  हणजेच िनसगाकडून जे काही ा  त झालेले असते  यावर आप  या िविवधांगी सजनशीलते  या आधारे सं  कार क न मानव 

जे काही िनमाण करतो, ती  याची सं  कृती होय.  येक  य  तीची सं  कृती ही दुस-या  य  ती  या सं  कृतीहन काही माणात का होईना 
वेगळी आिण  वतं  असते. असे असले तरी कोणाही एका  य  तीची/  य समूहाची सं  कृती इतरांपासून साक याने अलग असू शकत 
नाही. अथात, िविश  ट भू देश, नैसिगक वारसा, जीवनशैली, िवचारसरणी, कला, भाषा इ. समान धा  यानंी पर  परांशी जोड  या गेले  या 
िविवध  य  त नी/जनसमूहांनी केले  या नविनिमतीम  ये पर  परिभ  नतेबरोबरच अनेक समाईक घटकही आढळतात. िभ  नता आिण 
समानता यां  या िमलाफातून सवाची एक सामूिहक सं  कृती बनते. ही सं  कृती िजतक  िवलोभनीय, िहतकारक, उमदी, िविवध अंगांनी 
समृ  आिण इ  ट िदशेने वाहशील असेल, िततक  ती गत आिण स  न होत जाते. महारा  टीय जनसमूहा  या िक  यके िप ां  या 
य  नातंून आिण काळा या ओघात समाजजीवनात िव  झाले या अिन  गो ी द ूर कर यासाठी कर  यात आले  या संघषातून एक 

िवशेष सं  कृती िवकिसत झाली आहे.  
समृ  सं कृतीम येही कालानु प बदल करणे, तसेच ित  यातील इ  ट बाब चे जतन आिण िवकसन करणे आव यक असते. हे 

सव आपोआप होऊ शकत नस  यामुळे  यासाठी जाणीवपूवक य  न करावे लागतात. असे य  न करणा-या  य  ती आिण  य  त चे 
छोटे-मोठे समूह  येक समाजात आपाप  या परीने य  न करीत असतातच. तरीही  या  या समाजाचे िविवध अंगांनी ितिनिध  व 
करणारी सवात भावी अशी सं  था असलेले शासन या बाबतीत काय कर  या  या  टीने सवात अिधक समथ असते.  वाभािवकच, 
समाजा  या िनकोप समृ ीसाठी नानािवध य  न करण,े हे  या  या समाजा  या शासनाचे कत  य असते.  

महारा ाने यापूव  वेळोवेळी अनेक े ांत अ ेसर राहन भारतीय समाजाला मोठे योगदान िदले आहे. न या काळातही आपली ही 
भूिमका अबािधत राहावी, महारा ा या िविवध े ांतील उ  गुणव ेचा  हास न होता ितचा आलेख चढताच राहावा आिण स या या 

े ांत महारा  ने दीपक कामिगरी करीत आहे ती िटकून राहावी व वृि ंगत हावी, या ीने महारा ीय समाजातील य ी, सं था, 
कला, सािह य, िवचारधारा इ याद या िवकासासाठी सतत जाग क राहणे आव यक आहे. हा िवकास साध  याचे य  न करीत 
असताना, जात, सं दाय, धम, आिथक  तर इ. कार  या िविश  ट कारणाने कोणताही जनसमूह सम  समाजापासून वा अ  य 
समाजघटकापासून तुटणे, हे  यापक सामािजक िहता  या  टीने हािनकारक असत,े हे िवसरता कामा नये. तसेच, आपण दुस-याने 
केलेला अ  याय सहनही करायचा नाही आिण दुस-यावर अ  याय करायचाही नाही, हे  या य समाज  यव  थेचे जे अिध  ठान असते, तेही 
बळकट कर  याची गरज आहे.  याबरोबरच समाजातील मोज  या  यक् ती िविवध अंगांनी अ  यािधक कतृ  ववान होणे ही बाब  वागताह 
असली, तरी अिधकािधक  य  ती वैचा रक  ा िववेक , भाविनक  ा प रप  व आिण सजनशीलते  या  टीने फु त होणे, हे 
समाजा  या संतुिलत संप  नतेचे आिण सां  कृितक समृ  दीचे महत ्  वाचे ल ण असते, याचे भान ठेवणेही आव  यक आहे. महारा  शासन 
याबाबतीतील आपली जबाबदारी पार पाडू पाहात आहे.  

अ) महारा  ट रा  य िनिमतीनंतर  या काळात पु  हा एकदा न  याने सां  कृितक पायाभरणी कर  याबरोबरच सामािजक सम  या जाणून 
घे  याचे आिण त् या सोडिव  याचे य  न झाले. आता प  नास वषानंतर या सम  यावंर भावी रीतीने कायमची मात करीत समाजा  या 
अिधक ग  भतेचा िवचार करणे मह वाचे वाटते. महारा  ट रा  य िनिमती  या सुवण महो  सवी वषात हे सवसमावेशक तसेच 
सवसम  वयी सां  कृितक धोरण जाहीर करतांना या धोरणा  या अंमलबजावणीने पूणपणे िनद ष आिण आदश समाजरचना साधेल, असा 
शासनाचा दावा नाही. िशवाय, ‘आदश समाज’ ही सतत बदलत जाणारी संक  पना आहे. तरीही आदशचा पाठपुरावा करीतच 
आदशा  या अिधकािधक जवळ जाता येते.  यामुळे, भारतीय संिवधानात नमूद केलेले ‘  यायािधि त समाजरचने’चे उिद  ट गाठणे आिण 
समाजाची वाटचाल अिधक ग  भतेकडे  हावी यासाठी य  नशील राहणे, हे आपणा सवाचे कत  य आहे. 

महारा  ट रा  याचे सां  कृितक धोरण िनि चत कर  याचा शासनाचा िनणय  हणजे  या िदशेने टाकलेले मह वाचे पाऊल आिण 
 याबाबतीतील जबाबदारी पार पाड यािवषयीची वचनब ता होय. महारा ासार  या िवशाल, समृ  सां कृितक वारसा लाभले या आिण 

पुरोगामी रा या या शासनाला सं  कृतीसारखे अ  यंत मह वपूण े  उ  नत आिण सतत िवकसनशील ठेव  यासाठी आप  या भावी 
वाटचालीचे पूविनयोजन कर  याची िनकड जाणवणे  वा भािवक आहे. महारा  ट रा  याचे तुत सां  कृितक धोरण  हणजे रा  य 
शासना  या या बाबतीतील गंभीर ि कोणाचे फिलत होय.  
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२. धोरणाची पायाभूत त व े
 

महारा  ट रा  या  या  थापनेला यंदा प  नास वष पूण होत आहेत. रा य थापनेपासूनच या संपूण कालखंडात महारा  शासनाने 
िविवध सां कृितक उप म राबिवले आहेत. तरीही सां  कृितक े ात आतापयत झाले  या महारा  टा  या वासाचा आढावा घेणे आिण 
भावी वाटचालीचे िनयोजन करण,े या  टीने हा ण िनणायक मह वाचा आहे. हे मह व यानात घेऊन आिण रा  य  थापने या 
सुवणमहो  सवी वषाचे औिच य साधून महारा  शासनाने रा याचे सां कृितक धोरण िनि चत केले आहे.  
 

तुत सां  कृितक धोरण 
 

१.  भारतीय संिवधानाची मूळ उि े सा य होतील, अशा रीतीने आख यात आले आहे. 
२.  सव समाजघटकांना आपाप या िवधायक सां कृितक जीवनमू यांची जपणूक कर यासाठी वातं य देणारे व साहा य करणारे 

आहे परंतु याबरोबरच आप यापे ा वेगळी सां कृितक मू ये मानणा  या समाजघटकांशी सुसंवाद साधणे आिण यांना 
समजावून घेणे हे वत:ला अिधक प रपूण कर यासाठी आव यक आहे, ही जाणीव वृि ंगत करणारे आहे.  

३.  महारा ा या सव सां कृितक अंगांना सामावून घेणारे आहे.  
४.  सव उप मांम ये शासनाचे ो साहन, साहा य इ यादी देताना समाजा या िविवध घटकांना आिण या या घटकांतील 

मिहलांना उप मां या व पानुसार यथोिचत ितिनिध व दे यासाठी बांधील आहे.  
५.  रा या या सव भागांतील जनतेला लाभदायक ठरणारे आहे.  
६.  समाजा या सव घटकांतील आिण सं कृती या सव े ांतील गुणव ेचा शोध घे यासाठी व िवकास साध यासाठी यथोिचत 

उप म राबिवणारे आहे. 
७.  सवाना आ मािव कारा या सुयो य संधी देणारे आहे. 
८.  महारा ातील थािनक पातळीवरील िविवध सां कृितक घटकांबरोबरची नाळ तुटू न देता सम  भारतीय सं कृतीबरोबरचे नाते 

ढ करणारे आहे.  
९.  जागितक करणाचा वेध घेत, भारताबाहेरील समाजां या सं कृत शी आदान दान करीत िव ानिन ा आिण मानवतावादी 

िवचारांवर भर देणारे आहे. 
१०.  महारा ा या परंपरेतील स या या काळात अिभमाना पद ठरणा  या उ वल वारशाची जोपासना करणार,े तसेच नविनिमतीला 

ो साहन देणारे आहे. 
११.  य ीचे वातं य व समाजाचे िहत यां याम ये संतुलन साधून यांना पर परपूरक बनिवणारे आहे. 
१२.  केवळ िनयम/कायदे कर यावर िवसंबून राह यापे ा समाजात इ  प रवतन व िवकास घडिव याचे उि  बाळगून लोकांची 

मानिसकता बदल यासाठी भावी उप म राबिव यावर भर देणारे आहे. 
१३.  रा यशासन स या राबवीत असलेले व िव मान काळाशी सुसंगत असे उप म अिधक प रणामकारकरी या कसे राबिवता 

येतील आिण वरील सव उि ां या पूत साठी या उप मांम ये सम वय कसा साधता येईल, याचा या धोरणात िवचार कर यात 
आला आहे. तसेच, िविवध उप मांची न याने भरही घाल यात आली आहे. 

१४.  हे धोरण यो  य  या माने व ट   या-ट   याने राबिव  यात येईल. 
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३. अ म 
 

तुत सां कृितक धोरणात अंतभूत कर यात आले या सवच बाबी आपाप या परीने मह वा या अस यामुळे यां या संदभातील 
कायवाही लवकरात लवकर कर यात येईल. तथािप या सम  धोरणाची अंमलबजावणी यो य या काय मतेने कर या या ीने 
सां कृितक े ातील काही मूलभूत बाब या पूततेकडे तातडीने ल  देणे आव यक आहे. अशा काही बाब ची न द या धोरणा या ारंभी 
अ म हणून कर यात आली असून शासन यांची अंमलबजावणी त परतेने करील. 
१.  चार ट े  र म राखीव - सां कृितक े ातील योजनांसाठी दरवष  अथसंक पा या चार ट े  र म राखून ठेव यात 

येईल. रा य शासना या आधीपासून कायाि वत असले या सां कृितक उप मांसाठी आिण या धोरणात नमूद कर यात 
आले या योजनां या अंमलबजावणीसाठी ही र म उपयोगात आणली जाईल.  

२.  रा य सां कृितक िनधी - अथसंक पातील तरतुदी या जोडीने रा य शासनाचा वतं  असा एक 'रा य सां कृितक िनधी' 
थापन कर यात येईल. हा िनधी उभार यासाठी शासक य अथसाहा या या जोडीने लोकसहभागाचेही वागत कर यात येईल. 

लोकसहभागामुळे लोकां या सजनशीलतेला वाव िमळेल आिण यांना सां कृितक े ाला योगदान दे याची संधी लाभेल. असा 
िनधी उभार यासाठी आिण िविवध योजनांची य  अंमलबजावणी कर यासाठी समाजातील िविवध घटकांचे सहकाय घे यात 
येईल. एर ही केवळ शासक य तरतुद मधून सहजरी या राबिवता न येणा  या योजना/ उप म या िनधीतून राबिवले जातील. 

३.  सां कृितक सं था- वावलंबनातून िवकास - शासक य अनुदान घेणा-या सं  थानंी आपले काय आिण िव  वसनीयता यां  या 
जोरावर उ  प  नाचे शासक य अनुदानाखेरीज अ  य ोत िनमाण करावेत आिण श  य िततके  वावलंबी होऊन आप  या 
सं  थांचा िवकास करावा, अशी सूचना संबंिधत सं  थांना कर  यात येईल.  

४.  भाषाभवन - भाषा आिण सािह यिवषयक उप म एकि त राबिव यासाठी मंुबईत 'रंगभवन' येथे 'भाषाभवन' उभार यात येईल. 
रा य शासनाची भाषा व सािह य यां याशी संबंिधत सव कायालये या 'भाषाभवना'त असतील. िश ण, िश ण, जतन, 
संशोधन आदी कायासाठी या भवनात वेगवेगळी दालने व आव यक या सोयी-सुिवधा असतील.  

५.  भाषा स ागार मंडळ - भाषा संचालनालयासाठीचे भाषा स ागार मंडळ व रत थापन कर यात येईल. मराठी भाषेशी 
संबंिधत अशा अि त वात असले या व तािवत सव शासक य/िनमशासक य सं था (रा य मराठी िवकास सं था, मराठी 
बोली अकादमी, मराठी माण भाषा कोश मंडळ, मराठी श द यु प ी कोश मंडळ, इ. सं था) यांनाही हे मंडळ स  ला 
देईल. 

६.  महारा  िव ा – ा यिव ा (ओ रएंटॉलॉजी) आिण भारतिव ा (इंडॉलॉजी) यां या धत वर ‘महारा  टिव ा’ (महारा  
टडीज) अशी एक ानशाखा िवकिसत होत आहे.  यासाठी ‘महारा  ट गत अ  ययन क ’ या नावाची एक वाय  सं था 
 थापन कर  यात येईल. या क ात महारा  टिवषयक सवागीण अ ययनाबरोबरच इतर रा  याशंी असले  या महारा  टा  या 

संबंधांचे संशोधन, अ  ययन इ. कर  याचीही  यव  था असेल. पयटन व सां कृितक काय िवभागामाफत याबाबतची कायवाही 
कर यात येईल.  

७.  दि ण आिशया संशोधन सं था - गे या ५० वषात क  शासना या साहा याने अ य काही रा यांत गत संशोधन सं था 
िनमाण झा या अस या, तरी महारा ात अशा सं था िनमाण झाले या नाहीत, हे वा तव यानात घेऊन दि ण आिशया 
मधील (‘साक’ रा ांचा) िविवधांगी अ यास करणारी एखादी सं था महारा ात िनमाण करावी, अशी मागणी क  शासनाकडे 
कर यात येईल आिण अशी सं था थापन हो यासाठी पाठपुरावा कर यात येईल. 

८.  माण भाषा कोश - मराठीसाठी माण भाषा कोश नाही. अशा कारचा माण भाषा कोश तयार कर यासाठी ' माण भाषा 
कोश मंडळ' थापन कर यात येईल. मराठी माण भाषे या समृ ीसाठी मराठी माण भाषेम ये ाकृत, सं कृत इ यादी 
भाषांसह मराठी भाषे या िविवध बोल तील िनवडक श दांचाही आवजून समावेश कर यात येईल. यािशवाय भारतातील अ य 
भाषांतून आिण िवदेशी भाषांतून वीकार यात आलेले आिण आता मराठीत ळलेले श दही िवचारात घेतले जातील.  

९.  मराठी बोली अकादमी - रा या या वेगवेग या भागांत मराठी या िविवध बोली बोल या जातात. या बोल चे अ ययन, 
अ यापन, संशोधन, कोशिनिमती, सािह यिनिमती तसेच या बोल तून होणा  या कलां या सादरीकरणाचे संवधन इ याद साठी 
एक वतं  ‘मराठी बोली अकादमी’ थापन कर यात येईल. काही बोली या पर ांतीय वा परक य भाषां या भावातूनही तयार 
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झाले या आहेत. अशा बोल िवषय चे क पही या अकादमीमाफत राबिव यात येतील. पिह या वष  अकादमीसाठी . दहा 
कोटी राखून ठेव यात येतील. या रकमे या याजातून अकादमी काम करील. यािशवाय आव यकतेनुसार आवत  खचासाठी 
शासन दरवष  काही र म अनुदान देईल.  

१०.  लेखनप ती/वा योग-पुनिवचार - गे या ५० वषात भािषक आिण एकूण सामािजक प रि थतीत घडलेले बदल, तसेच 
मािहती तं ानामुळे िवकिसत झालेली संपकसाधने इ यादी बाबी ल ात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापर या जाणा  या देवनागरी 
िलपी या लेखनप तीम ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हा बदल करताना पूवापार मराठी 
लेखनप तीमधील काळानु प वीकाराह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा यवहारोपयोगी आिण अिधक समृ  कर याक रता 
लेखनप तीचे िनयम अिधक तकसंगत आिण अिधक लविचक कर यात येतील. लेखनप ती या संदभात जु या िवचारांचे 
यो य भान ठेवून नवीन वाहांचे वागत करणारे अ यासक/ त  यां या अ यासगटामाफत लेखनप तीचे नवे िनयम 
ठरिव यात येतील, तसेच, मराठीतील िविश  श द, वा योग इ याद चा वापर कर या या बाबतीतही पुनिवचार केला जाईल. 
या अ यासगटापुढे िवचाराथ ठेव यात यावयाची काही उदाहरणे प रिश  मांक 1 म ये दे यात आली आहेत.  

११.  क ीय आ  थापनांम  ये मराठी अिधकारी – क  शासना  या महारा  टातील सं  था, बँका, तसेच िविवध मंडळे/महामंडळे इ. 
आ  थापनांवर िहंदी अिधका-यां माणेच मराठी अिधकारी िनयु  त कर  यात यावेत या पदांसाठी तसेच क  शासना  या 
आकाशवाणी / दूरदशन या सारमाध्  यमांमधील काय मिवषयक व वृ िवषयक पदांसाठी मराठी िवषयात पदवी ा  त केलेले 
अिधकारी िनयु  त केले जावेत, यासाठी क  शासनाकडे आ ह धर  यात येईल आिण  यासाठी आव  यक ते य  न कर  यात 
येतील. 

१२.  कलासंकुल - योगा म व या मक कलां या संवधनासाठी िवभागीय पातळीवर येक महसुली िवभागात 'कलासंकुल' 
उभार यात येईल. या संकुलांम ये नाटक, संगीत, नृ य, िच कला, िश पकला, छायािच कला, लोककला, आिदवासी 
लोककला, ह तकला इ याद साठी िश ण, तालीम आिण सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. या सोयी भाडेत वावर 
कलाकार आिण सां कृितक सं था यांना उपल ध असतील. अशी संकुले उभार यासाठी शासन येक िवभागीय महसूल 
आयु ालयाला िनधी उपल ध क न देईल. 

१३.  खुले ना गृह - येक तालु यात एक खुले ना गृह (ऍ फ  िथएटर) आिण िज हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० 
ते ५०० आसन मतेचे ना गृह खाजगी सहभागाने बांध यात येईल. ते मु य वे सां कृितक उप मांसाठी वापरले जाईल. 

१४.  शा  ीय संगीतासाठी ो  साहन योजना - मराठी रंगभूमी आिण लोककला यां  यासाठी रा  य शासनाने अिलकडेच दोन वतं  
ो  साहन योजना (पॅकेज) जाहीर के या आहेत.  याच धत वर शा  ीय संगीतासाठी अनेक उप मांचा समावेश असलेली 

शा ीय संगीत ो  साहन योजना अमलात आणली जाईल. िश  यवृ  ती, स  मानवृ  ती, जीवन गौरव पुर  कार, संगीतसभांना 
(‘  युिझक सक  स’ना) अनुदान, महािव ालयीन पातळीवर शा ीय संगीताचे काय म आयोिजत कर  यासाठी अथसाहा य 
इ. उप मांचा या योजनेत समावेश असेल. 

१५.  लिलत कला अकादमी – क  शासना या धत वर रा यात या मक कलेसाठी काय करणा  या सं थेची गरज ल ात घेऊन 
महारा  लिलत कला अकादमी थापन कर याचा िनणय यापूव  घे यात आला आहे. या िनणयाची तातडीने अंमलबजावणी 
कर  यात येईल. अकादमी या अंतगत सुयो य िठकाणी कला ाम  थापन कर  यात येईल.  याम  ये पुढील सुिवधा असतील- 
धातू ओतशाळा (मेटल फाउंडी), ािफ  स  टुिडओ, िसरॅिमक फाउंडी, दशनासाठी कलादालन, कायशाळा (वकशॉप 
शेड), भाडेत वावर आव यक िततके  टुिडओ, खुले ना गृह (ऍ  फ  िथएटर), अितिथगृह इ यादी. 

१६.  संतपीठ - पैठण येथे  थापन झाले  या संतपीठाचे काय तांि क अडचणी दूर झा  यानंतर  व रत सु  कर  यात येईल. हे संतपीठ 
सव धमातील व जात तील मानवतावादाचा पुर  कार करणा-या संतां  या िवचारांचे व कायाचे अ  ययन आिण अ  यास करणारे 
क   हणून िवकिसत कर  यात येईल. िश क व अ  य शासक य कमचारी, तसेच सवसामा  य िज ासू यां  यासाठी 
लघुमुदती  या अ  यास मांचे क , संतां  या िवचारांवर संशोधन करणा-या िव ापीठ पातळीवरील िव ा  यासाठी संदभालय 
आिण िविवध धमातील व जात तील संतां  या िवचारांचा/कायाचा तुलना  मक अ  यास कर  यासाठी मह वाचे क   हणून सदर 
संतपीठ िवकिसत कर  यात येईल. 

१७.  परदेशात अ यासने - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या नावाने कोलंिबया िव ापीठात (अमे रकेत) आिण महष  िव ल रामजी 
िशंदे यां या नावाने ऑ सफड िव ापीठात (ि टनम ये) अ यासन िनमाण कर यासाठी रा य शासन पुढाकार घेईल. ही 
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अ यासने शासना या आिथक सहभागाबरोबरच  या दो  ही देशांतील तसेच आप  या देशातील लोकां  या सहकायातून िनमाण 
कर  याचे य न कर यात येतील. 

१८.  सहजीवन िश ण - ी-पु षांनी पर परांना नीट समजावून यावे, यांनी एकमेकांचा आदर करावा आिण एकमेकां या 
य म वाचा िवकास कर यासाठी पोषक ठराव,े असे सहजीवनािवषयीचे बोधना मक िश ण शालेय व महािव ालयीन 
तरावरील िव ाथ  व िव ािथनी यांना दे यात येईल. यासाठी मानसशा , वै कशा  इ यादी े ांतील त  व प रप  
य कडून/िश कांकडून असे िश ण दे याची यव था कर यात येईल. 

१९.  लोक ितिनध साठी शासन िश ण – ामपंचायती, पंचायत सिम  या, िज  हा प रषदा, नगरपािलका, महानगरपािलका या 
थािनक वरा य सं थांम ये तसेच िविधमंडळाम  ये िनवडून येणा  या लोक ितिनध ना शासक य योजना, संसदीय णाली, 
शासक य यव था अशा रा य यवहारा या सवागीण मािहतीबरोबरच महारा ा या सां कृितक जगताची मािहती हावी, 

यासाठी ‘यशदा’सार या िश ण सं थेत अ पकालीन अ यास म सु  कर यात येतील.  
२०.  सारमा यम अवलोकन सिमती - वृ प े, तसेच इले टॉिनक व अ य सारमा यमे यांचे आिव कार वातं य अबािधत 

ठेव यासाठी शासन किटब  आहे. या मा यमांची अिभ िचसंप ता व िव वसनीयता िटकून राहावी आिण वृि ंगत हावी, 
यांनी यव थेतील अिन  बाबी समाजा या िनदशनाला आण याबरोबरच समाजात घडणा  या िवधायक घडामोड चे दशन 

घडवावे, अशी अपे ा असते. या ीने, यां या ारे कािशत होणारा मजकूर/जािहराती यांचे िनयिमत अवलोकन होणे 
अ याव यक बनले आहे. याक रता एका सिमतीचे गठन कर याची गरज आहे. येक कार या मा यमा या ितिनध नी 
आपणहन वयंशासना या उ ेशाने अशी सिमती थापन करावी, हे इ  ट ठरेल. काही कारणाने असे घड यात अडचणी येत 
असतील, तर शासन अशा कारची सिमती थापन करील. या सिमतीत मा यमांचे ितिनधी, लोक ितिनधी, यायपािलकेचे 
ितिनधी, मा यमत , वाचक व े क यांचे ितिनधी आिण शासनाचे ितिनधी यांचा समावेश कर  याबाबत द ता घे  यात 

येईल. एखा ा सारमा यमातून जाणता-अजाणता सामािजक सौहाद िबघडेल अथवा शांतताभंग होईल अशा कारचा अथवा 
इतर काही नी समाजिवघातक मजकूर/ ये कािशत/ सा रत झा यास सिमती वत:हन अथवा कोणी ती बाब सिमती या 
िनदशनास आण यास याची दखल घेईल आिण भिव यात या कारची पुनरावृ ी होऊ नये यासाठी संबंिधत काशनाचे 
मालक/ संपादक यां या नजरेस आणून देईल. या सिमती या कायाचे व प स ागार सिमतीसारखे असेल. यािशवाय, 
प कारां या िश णासाठी आिण उ ोधनासाठी चचास े, या यान,े काशने असे उप म सिमतीतफ आयोिजत कर यात 
येतील. प कारां या सं था/संघटना असे उप म आयोिजत करीत असतील, तर शासन याक रता आिथक मदत देईल. 
तसेच, रा य व रा  यां या िहता या िविवध बाबी प कारां या नजरेस आणून दे याचे काय या सिमतीतफ वेळोवेळी कर यात 
येईल. तसेच, िविवध सारमा यमांतून िद या जाणा  या बात या आिण सादर केले जाणारे वेगवेगळे उप म यांची व तुिन ता, 
ा ा ा ता, गुणव ा, िवधायकता, अिभ ची इ यादी बाब चे यो य आकलन व मू यमापन कर याची मता िवकिसत 
हावी, हणून मा यमांचे वाचक, ोते व े क यां यासाठी या सिमतीमाफत उप म राबिवले जातील. असे उप म 

राबिवणा  या अ य य ना/सं थांना ो साहन/साहा य िदले जाईल.  
२१.  कायालये व िवभाग ह तांतरण - शासक य कामकाजात मराठी भाषेचा अिधकािधक वापर कर यासाठी थापन कर यात 

आलेले भाषा संचालनालय, मराठी भाषे या िवकासासाठी थापन कर यात आलेली रा य मराठी िवकास सं था, उदू  
भाषेसाठी काय करणारी उदू  अकादमी, तसेच महारा ाबाहेरील मराठी/बृह महारा  मंडळ वा त सम सं था यांना साहा य करणे 
हे िवषय स या सामा य शासन िवभागाचे आहेत. ंथालय संचालनालय उ  िश ण िवभागाकडे आहे. तसेच, महा मा फुले, 
राजष  शाह महाराज आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या च र  साधनांसाठी या सिम याही याच िवभागाकडे आहेत. 
लोकसािह य सिमती शालेय िश ण िवभागांतगत येते. या सव िवषयांचा सां कृितक काय िवभागाशी जा त जवळचा संबंध 
आहे. याक रता हे सव िवषय यापुढे पयटन व सां कृितक काय िवभागाचे असतील. तसेच, या मक कलां  या 
िश णािवषयीचा भाग उ  िश ण िवभागाकडे ठेवून या कलांिवषय या अ य बाबी कला संचालनालयाकडे असतील आिण 
कला संचालनालय हे पयटन व सां  कृितक काय िवभागाकडे ह तांत रत कर यात येईल. या मक कलािवषयक संवधन, 
िश ण, जतन, सं थांना अनुदान, वयोवृ  कलाकार मानधन, पा रतोिषके, दशन,े जीवन गौरव व अ य पुर कार इ यादी 

अ य योजनांसाठी कला संचालनालय काय करील.  
उपरो  सव िवषय व कायालये आिथक तरतूद व मं ालयीन शासक य यं णेसह पयटन व सां कृितक िवभागाकडे वग 
कर यात येतील. 
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२२.  सां कृितक सम वय सिमती - सािह य व सां कृितक े ासाठी काय करणा  या रा य शासना या व क  शासना या िविवध 
सिम या, मंडळे, महामंडळे, संचालनालये यां या कायात एकवा यता आिण सम वय असावा, यासाठी या सं था आिण 
कायालये यां या मुखांची पयटन व सां कृितक काय िवभागांतगत ‘रा य सां कृितक सम वय सिमती’ थापन कर यात 
येईल. या सिमतीची दर तीन मिह यांतून एकदा बैठक घे यात येईल. या बैठक त या सं थांचे सु  असलेले उप म, 

तािवत उप म, ाधा य म इ. बाबत चचा होईल आिण मािहतीची देवाण-घेवाण कर यात येईल. तसेच झाले  या कामांचा 
आढावा घे  यात येईल. ही सिमती सम वया या ीने आव यक ते िनणय घेईल. 

२३.  सिम यांवरील िनयु या - सां  कृितक काय, भाषा व सािह  य, या  मक कला, िश ण, उ  च िश ण आदी े ांतील 
योजनांसाठी शासनाकडून िनयु  त कर  यात येणा-या सिम  या सवसमावेशक असतील. सिमतीचा कालावधी तीन वष वा 
यापे ा कमी अस यास या सिमतीवर कोण याही अशासक य सद  याची/अ य ाची िनयु ी जा तीत जा त दोन वेळा 

आिण तो कालावधी तीन वषापे ा जा त अस यास फ  एकदाच कर यात येईल.  
२४.  िनयिमत आढावा - सां  कृितक धोरणात समािव  ट कर  यात आले  या सव बाब  या अंमलबजावणीचा िनयिमत आढावा 

घे  यात येऊन कायवाहीला यो  य ती गती दे  यासाठी पावले उचल  यात येतील. यासाठी माननीय मु यमं यां  या अ  य तेखाली 
सिमती िनयु  त कर  यात येईल. या सिमतीत संबंिधत िवभागाचे मं ी व रा यमं ी, तसेच काही अशासक य सद य व मु  य 
सिचव यां यासह िव  त (  यय), पयटन व सां  कृितक काय, शालेय व डा, उ  च व तं िश ण इ. िवभागां  या सिचवांचा 
समावेश असेल. सिमतीची बैठक ३ मिह  यांतून एकदा होईल.  
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४. भाषा आिण सािह य 
 

ानाचे संचयन आिण सं मण थलकालां या मयादा ओलांडू शकते, ते ामु याने भाषेमुळेच होय. संगीतनृ यांपासून ते 
िच िश पांपयत नानािवध कलांना अिधक आ वा  बनिव याचे कायही भाषा न च करते. ती एक कडे याकरणा या आिण 
लेखनप ती या िनयमांचा मानही राखते आिण दुसरीकडे काळा या ओघात या िनयमां या संिहतेला वेगळे वळण देऊन आशयाला 
सतत ताजेपणाही देत राहते. ती लिलत सािह यापासून ते गंभीर िववेचनापयत िविवध मागानी अंतबा  सृ ीला अिभ य  करते. भाषेचे हे 
अंगभूत साम य ओळखून मराठी भाषेला अिधक िवकिसत करणे आव यक आहे. श दसृ ी आिण सािह य यां या बाबतीत पूव पासूनच 
समृ  असलेली मराठी भाषा आधुिनक काळाची आ हाने पेल यासाठी सव अंगांनी सतत िवकास पावत संप  अशी ानभाषा हायला 
हवी. मराठी भाषा आिण देशातील व िवदेशांतील भाषा यां याम ये पर पर सािह य- यवहार वृि ंगत झा यास मराठीची समृ ी 
हो याबरोबरच महारा ाची सं कृती सवदूर पोहच यास मदत होईल. िशवाय, आशया या संप तेबरोबरच मराठीची लेखनप ती 
तकशु , सुलभ आिण गितमान करणेही गरजेचे झाले आहे. या सव बाबी यानात घेऊन शासन मराठी भाषा व सािह य यां या 
िवकासासाठी िविवध उप म अमलात आणेल. 

लोकसं कृती 
१.  लोकसािह य सिमती - लोकसािह याचे संकलन व काशन कर यासाठी कायरत असले या लोकसािह य सिमतीला अिधक 

आिथक तरतूद उपल ध क न दे यात येईल. तसेच या सिमतीचे काय अिधक यापक कर यात येईल.  
२.  आिदवासी कोश - महारा ातील आिदवास चा सामािजक-सां कृितक-मानववंशशा ीय ा सम  अ यास क न याचा 

कोश तयार कर यात येईल. यासाठी वेगळे वतं  मंडळ नेम यात येईल अथवा हे काय पुणेि थत आिदवासी संशोधन व 
िश ण क ाकडे िकंवा अशा कार या संशोधनाचे काय करणा  या मा यता ा  सं थांकडे/ िव ापीठांकडे सोपिव यात 

येईल. 
३.  जाती-जमाती कोश - महारा ातील िविवध जात चा आिण आिदवास खेरीज इतर जमात चा सामािजक-सां कृितक-

मानववंशशा ीय ा सम  अ यास क न याचा कोश तयार कर यात येईल. यासाठी वेगळे वतं  मंडळ नेम यात येईल 
अथवा 'महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळा'कडे हे काम सोपिव यात येईल िकंवा अशा कार या संशोधनाचे काय 
करणा  या मा यता ा  सं थांकडे/ िव ापीठांकडे हे काय सोपिव यात येईल. 

४.  ामीण जीवन कोश - शेती व त संबंिधत पारंप रक ामीण जीवनाशी व यवसायांशी तसेच अ य कारािगरां या यवसायांशी 
िनगिडत अनेक सं ा, संक पना आिण व तू काळा या ओघात लोप पावत चाल या आहेत. अशा सं ा व संक पना यांचा 
सिच  व पातील कोश तयार कर यासाठी क प राबिव यात येईल. हे काय ‘लोकसािह य सिमती’ वा त सम सं था 
यां याकडे सोपिव यात येईल. 

५.  ि थ यंतरांचा इितहास - एकोिणसा या शतका या ारंभापासून आतापयत महारा  टात झाले  या सामािजक-सां  कृितक 
ि थ यंतरांचा इितहास िलिह  यात येईल. ‘रा य सािह य सं कृती मंडळा’माफत हा क प राबिव यात येईल. 

६.  फुले-शाह-आंबेडकर च र  साधने काशन मंडळ - महा  मा फुले, राजष  शाह महाराज आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 
च र , काय आिण लेखन याबाबतची साम ी कािशत कर यासाठी स या अ थायी व पात तीन सिम  या कायरत आहेत. 
या ित ही महामानवां या कायात व िवचारांत एकवा यता आहे. हणून ित ही सिम यां या कायात सम वय असणे यवहाय 
ठरेल. िशवाय, या सिम यांचे काय अिधक गितमान करणे, या कायात एकसू ता आणणे आिण यासाठी वतं  आिथक 
तरतुदीसह यापक व पाची वतं  व थायी शासक य यव था उपल ध क न देणे आव यक आहे. यासाठी ‘फुले-
शाह-आंबेडकर च र  साधने काशन मंडळ’ थापन कर  यात येईल. या मंडळा या तीन सिम या मंडळा या अंतगत पण 
वतं पणे काय करतील.  यासाठी दरवष  गरजेनुसार  वतं  आिथक तरतूद कर  यात येईल. 

७.  सण कोश - रा  याम  ये वषभरात िविवध सण साजरे केले जातात. काही सणांना िविश  ट गाव, शहर, ादेिशक िवभाग इ. 
िठकाणचे  थािनक वेगळेपण व मह व असते. एकच सण वेगवेग या िठकाणी व वेगवेग या नावाने साजरा केला जातो, 
असेही घडते. हे सण हा सां  कृितक जीवनाचा मह वाचा घटक आहे.  हणून अशा सणांची मािहती कोश पाने कािशत केली 
जाईल. हे काय ‘लोकसािह  य सिमती’कडे सोपिवले जाईल. 
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८.  ज ा आद चे मािहती काशन - रा  यात गावोगाव िविवध ज ा, या ा, मेळे, उ स, शीख समाजाचा ह ाबोल, फे ता, 
फेअर इ याद चे आयोजन केले जात असते. या आयोजनां  या संगी वैिश पूण असे अनेक सां  कृितक उप म राबिवले 
जातात. अशा कारचे उप म हे महारा  टा  या सां  कृितक जीवनाचे एक मह वाचे अंग आहे. अशा ज ा आद चा प रचय 
क न देणा-या िज हावार मािहती पुि तका िस  कर  यात येतील. या पुि तकां  या आधारे  यांचा रा  य पातळीवरील कोश 
तयार कर  यात येईल. हे काय ‘लोकसािह  य सिमती’कडे सोपिवले जाईल. 

९.  जाती-जमाती भाषा कोश/संशोधन - महारा ातील या जाती-जमात या मातृभाषा माण मराठीपे ा, मराठी बोल पे ा अथवा 
िहंदी, गुजराती, क ड, तेलुगू इ यादी आधुिनक/अिभजात भाषांपे ा वेग य़ा आहेत, यां या भाषांसाठी िलपी िनि चत करण,े 
कोश तयार करणे, तसेच यांचे मौिखक व िलिखत सािह य, ढी, िमथके इ याद चे अ ययन/संशोधन करणे इ यादी उ ेशांनी 
काय करणा  या य ना/सं थांना अथसाहा य िदले जाईल. 

१०.  अ य सािह य संमेलने अनुदान - मु य मान या गेले या वाहापे ा वेग या वाहातील जनसमूहां या आिण उपेि त वगा  या 
मराठी सािह य संमेलनांनाही या या संमेलना या एकंदर व पावर आधा रत अनुदान दे यात येईल. ‘रा य सािह य आिण 
सं कृती मंडळ’ या संदभात ताव तयार करील.  

११.  ामीण िव ाथ  मागदशन - ामीण भागांतून येणा  या िव ा याना शहरी भागात वावरताना भेडसावणा  या सम यांची मािहती 
देणारे आिण या सम यांवर मात कर यािवषयी, तसेच  या िव ा  या  या अंगभूत मतांचा िवकास आिण गुणव  तेचा 
आिव  कार कर  यािवषयी मागदशन करणारे िश ण आव यक असते. शै िणक वषा या ारंभी अशा िश णाची यव था 
कर यािवषयी शै िणक सं थांना सांग यात येईल. 

१२.  अ योगाह श द सूची - पूव  चिलत असलेले काही श  द, वा चार,  हणी वगैरची योगाहता आता वेगवेग या कारणांनी 
कालबा  झाली आहे. आपले सावजिनक जीवन यायािधि त, संघषरिहत, िनकोप व अिभ िचसंप  ठेव  या  या  टीने असे 
वा योग टाळता यावेत हणून िश क, प कार, सािहि यक, कलावंत, राजक य नेते वगैरना अशा श  दांची मािहती असणे 
आव  यक आहे.  यासाठी अशा श  दांची सूची तयार कर  यात येईल. ‘यशवंतराव च हाण िवकास शासन बोिधनी’ 
सार या (‘यशदा’सार या) सं थेमाफत अशी सूची तयार कर यात येईल. इितहास, समाजशा  , भाषाशा   इ  यादी 
व पा या लेखनाम  ये अशा श  दाचंा िनदश करणे अप रहाय अस  यास तो िनदश अपवाद  हणून आिण िनकोप हेतूने केला 

जावा, अशी अपे ा असेल. अ योगाह श  दांची काही उदाहरणे प रिश  मांक २ म ये िदली आहेत.  

ंथसं कृती 
१.  कोश-आवृ या - िवषयवार प रभाषा कोशां या सुधा रत व संविधत आवृ या कािशत कर यात येतील आिण या मराठी 

भाषकांना सहज ा  होतील, अशी यव था कर यात येईल. सव अनुदािनत सावजिनक ंथालयांना तसेच शाळा / 
महािव ालये / िव ापीठे यांना हे कोश िवकत घेणे बंधनकारक कर यात येईल.  

२.  िव वकोश क पाला चालना –  
२.१  िव वकोशाचे जे िनयोिजत खंड अ ाप कािशत झालेले नाहीत, ते लवकरच कािशत केले जातील.  
२.२  िव वकोश मंडळाचे सव खंड युिनकोडम ये टंकिलिखत क न संकेत  थळावर (वेबसाईटवर) उपल ध क न दे यात येतील. 

िव वकोशातील मािहती अ यावत कर यासाठी सूचना कर याची अ यासकांना मुभा असेल. पण ही मािहती िव वकोश 
मंडळाने मंजूर के यानंतरच अिधकृत व पात समािव  केली जाईल.  

२.३  पूव  कािशत झाले  या खंडां  या न  या आवृ या तयार करताना  यां  याम  ये न  याने समािव  ट करावया  या न द ची सूची 
कर  यासाठी यो  य ती यं णा िनमाण कर  यात येईल.  

२.४  िव वकोश िनिमती मंडळासाठी लेखन करणा  या लेखकां या / अ यागत संपादकां या / करारप तीवरील कमचा  यां या 
मानधनात वाढ कर यात येईल. न द चे काम तसेच शासक य काम करारप तीने क न घे याची मंडळाला मुभा असेल. 
तसेच, आव यक असणारी व र  असलेली थायी पदे व रत भर यात येतील. या सव बाब साठी शासन िव वकोशाला 
भरीव व पात आिथक तरतूद उपल ध क न देईल. 
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३.  मराठी श द यु प ी कोश - अनेकदा श दांम ये सामािजक/सां कृितक इितहास अ कट व पात िपढया-न-्िपढया िटकून 
रािहलेला असतो. अिलकड या काळात मराठीम ये िविवध मागानी अनेक श दांची भर पडली आहे. तसेच, भाषाशा , 
यु पि शा  इ. े ांत झाले या संशोधनामुळे श दां या न या यु प ी समोर येऊ लाग या आहेत. समाजातील या 

घटकां या बोल कडे पूव  फारसे ल  जात न हते, अशा घटकां या बोल मधील श दां या यु प चा शोध घे याचीही गरज 
िनमाण झाली आहे. या सव बाबी ल ात घेऊन मराठी भाषेतील श दां या यु प ी देणारा एक अ यावत असा ‘मराठी श द 
यु प ी कोश’ तयार कर यात येईल. यासाठी एक मंडळ नेमून ‘महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळा’माफत ही 

कायवाही कर यात येईल. 
४.  दुिमळ ंथ संचियका - महारा ातील सं थांना/सावजिनक ंथालयांना ३१ िडसबर १९०० या िदवशी अथवा यापूव  

कािशत झालेले ंथ ंथालय संचालनालया या संमतीिशवाय िनकालात काढता येणार नाहीत. जे ंथ िविश  कारणाने 
मह वपूण असतील, ते ंथ िनकालात काढ याची परवानगी दे यात येणार नाही. या ंथांचे जतन कर यासाठी ‘दुिमळ ंथ 
संचियका’ थापन कर यात येईल. ही कायवाही कर यासाठी ंथालय संचालनालय त ांची सिमती नेमेल. 

५.  दुिमळ ंथ सूची - महारा ात शंभर वषापूव  थापन झालेली सुमारे स वाशे ंथालये आहेत. या ंथालयांम ये आिण इतरही 
काही ंथालयांम ये १ जानेवारी १९०१ पूव  कािशत झालेली अनेक पु तके आहेत. या ंथालयांकडे / य गत 
सं हांम ये असले या अशा पु तकांचे तपशील मागवून घे यात येतील. महारा ा या बाहेर मराठी भाषकांनी उभारलेली 
ंथालये व इतर सं था यां याकडे अशी पु तके उपल ध असतील, तर यांचाही तपशील मागवून घे यात येईल. थंालय 

संचालनालयामाफत अशा ंथांची सूची संशोधकांसाठी िस  कर यात येईल. 
६.  दुिमळ मराठी ंथ संकेत  थळावर -  वािम  व अिधकाराची मुदत संपलेले अनेक मराठी ंथ स  या उपल  ध होत नाहीत. अशा 

दुिमळ आिण मह वा या ंथांची सूची महारा  ट राज् य सािह  य आिण सं  कृती मंडळामाफत तयार कर  यात येईल. हे ंथ 
 वतं  संकेत  थळावर सहज उपल  ध होतील, अशी  यव  था कर  यात येईल.  

७.  शासक य काशने, छपाई व िव  - ‘रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ’, ‘िव वकोश िनिमती मंडळ’, ‘भाषा 
संचालनालय’, ‘रा य मराठी िवकास सं था’ यांना तसेच ंथ कािशत करणा  या रा य शासना या कोण याही इतर यं णेला 
स या शासक य मु णालयामधूनच ंथ छापून घे याचे आिण या ंथांची िव  शासक य ंथिव  भांडारा ारेच कर याचे 
बंधन आहे. यामुळे या ंथांची आव यक ते हा छपाई क न िमळत नाही तसेच, जनतेला हे ंथ सुलभतेने िमळत नाहीत. या 
सव सं थांना आपले ंथ खाजगीरी या छापून घे याची आिण यां या िव साठी वत:ची यं णा उभार याची मुभा असेल. 

८.  शासक य ंथ पुनिनिमती – ‘रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ’, ‘िव वकोश िनिमती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, 
‘रा य मराठी िवकास सं था’ वा अ य शासक य सं था यांनी कािशत केले या ंथांची पुनिनिमती कर याचे अिधकार या 
सं थांना असतील. या सं था अशा ंथांची पुनिनिमती करणार नसतील आिण लोकांकडून अशा ंथांची मागणी असेल, तर या 
सं था हे ंथ खाजगी काशकांना कािशत कर यासाठी देऊ शकतील. 

९.  ंथांची शासक य खरेदी – महारा ात कािशत होणा  या पु तकां या खरेदीसाठी ंथालय संचालनालय रा यातील ंथालयांना 
अनुदान देते, याच माणे वत: ंथ खरेदी क न ते ंथालयांना िवत रत करते. यासाठी ंथ िनवड सिमती िनयु  कर यात 
येते. या िनवड सिमती या रचनेत आव यकतेनुसार सुधारणा कर यात येईल. मा यता ा  ंथालयांना प रर ण अनुदान दे यात 
येते, यातून ५० ट े  खच वेतनावर व ५० ट े  खच वाचनसािह यासह वेतनेतर बाब वर कर यात येतो. या अनुदाना या 
रकमेत दरवष  ५ ट े  वाढ कर यात येईल. 

१०.  ंथो सव – रा या या येक िज ात दरवष  ंथो सव आयोिजत कर यात येईल. थािनक सािह य सं था आिण शै िणक 
सं था यां या सहकायाने िज हािधकारी ंथो सवाचे आयोजन करतील. काशक आिण ंथिव े ते यांना ंथिव साठी आिण 
ंथ ेम ना एकाच िठकाणी िविवध ंथ ा  हावेत यासाठी आव यक सुिवधा उपल ध क न देणे, हा या आयोजनाचा मु य 

उ ेश असेल. िशवाय, या ंथो सवा या अंतगत सािह यिवषयक उप मही आयोिजत कर यात येतील. ‘महारा  रा य 
सािह य आिण सं कृती मंडळा’माफत िज हािधका  यांना अनुदान दे यात येईल. महारा ाबाहेरील मह वा या शहरांम येही 
मंडळ वत: अशा उप मांचे आयोजन करील. 

११.  ंथसं कृती जोपासना - रा यात ंथसं  कृती वृि ंगत कर  याचे य  न केले जातील. मिह यातून एकदोनदा एक  जमून 
ंथचचा, ंथसमी ण, सािह यिवषयक चचा इ. उप म राबिवणा-या सं  थांना रा य सािह य आिण सं कृती मंडळामाफत 
ो साहनपर अनुदान दे  यात येईल. रा  यात अशा सं  थांचे एक जाळेच िनमाण  हावे, असे य  न केले जातील. 
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१२.  वा य पुर कार िनवड सुधारणा- रा य शासना या वतीने िद या जाणा  या वा य पुर कारांसाठी या स या या 
िनवड ि येनुसार िनवड सिमती या अ य ां या स याने येक लेखन कारासाठी एक परी क नेमला जातो आिण हा 
परी क या लेखन कारातील उ कृ  पु तकांची िनवड करतो. या िनवडी या लेखन कारासाठी परी क हणून नेमले या 
एका य ी या ीकोणापुर या मयािदत राह नयेत,  हणून िनवड सिमती या अ य ांसह सिमतीतील अ य ५ ते ६ 
परी कांनी सव पुर कारांची अंितम िनवड करावी, याक रता िनवड ि येत सुधारणा कर यात येईल. 

१३.  इं जी भाषेतील ंथांना पुर कार – मराठी मातृभाषा असले या य नी इं जीम ये वतं री या िलिहले या उ कृ  ंथांना 
वा य पुर कार दे यात येतील. जागितक तरावर इं जी भाषेतील ंथ यवहाराचे वाढलेले माण ल ात घेऊन हा उप म 
राबिव  यात येईल.  

१४.  भारतीय भाषांतील ंथांना पुर कार - मराठी मातृभाषा असले या य नी इं जीखेरीज अ य भारतीय भाषांम ये वतं री या 
िलिहले या सजनशील व वैचा रक उ कृ  ंथांना वा य पुर कार दे यात येतील. 

१५.  अमराठी लेखकाला पुर कार - मराठीपे ा वेगळी मातृभाषा असले या देशी/परदेशी लेखकांनी/संशोधकांनी मराठीत िकंवा 
महारा िवषयक िलिहले या उ कृ  ंथांना वा य पुर कार दे यात येतील.  

१६.  ‘महारा ’ वािषक  - क  शासना या ‘इंिडया’ या वािषक या धत वर महारा  शासना या िविवध िवभागांचा आढावा घेणारी 
वािषक  दरवष  कािशत कर यात येईल. या वािषक त शासना या िवभागांशी संबंिधत मूलभूत आकडेवारी आिण मह वा या 
योजना यांची मािहती दे यात येईल. यािशवाय िज हावार पुि तका िनयिमतपणे कािशत कर यात येतील. 

१७.  ‘लोकरा य’- ादेिशक िवभागांचा आढावा - ‘लोकरा य’ या मािसकाचे व प महारा ाचे िविवध िवभाग, समाजाचे िविवध 
तर, सामािजक-सां कृितक जीवनाची िविवध े े इ यादी अंगांनी सवसमावेशक कर यात येईल. या मािसकात महारा ा या 

िविवध भागांतील घडामोड चा आिण घटनांचा िवभागवार आढावा घे यात येईल. सव ादेिशक िवभागांतील वाचकांना सव 
िवभागांचा आढावा वाचता येईल, या प तीने तो येक अंका या सव त तून िस  कर यात येईल. ‘लोकरा य’चे 
िवशेषांक अिधक माणात कािशत कर यात येतील. 

बृह महारा  
१.  बृह महारा  प रचय पुि तका - बृह महारा ातील तसेच िवदेशांतील मराठी भाषकां या सं थांचे व प, उि े, काय 

इ याद चा प रचय क न देणारी पुि तका कािशत कर यात येईल. ‘रा य मराठी िवकास सं था’ यासाठी योजना तयार करील 
व राबवील. 

२.  बृह महारा  मंडळे साहा य - महारा ाबाहेर अ य रा यांत मराठी भाषा, सािह य आिण महारा ीय सं कृती या संदभात काय 
करणा  या मा यता ा  सं थांना तसेच महारा ाबाहेर मराठी ंथ काशनाचे दजदार काय करणा  या सं थांना अथसाहा य 
दे यात येईल.  

३.  सं  कृती प रचय अ यास म - अिलकड  या काळात महारा  टीय  य  ती िश ण, नोकरी,  यवसाय, वा  त  य, पयटन इ. 
उ ेशांनी पर ांतांत वा परदेशांत मोठया सं  येने जाऊ लाग या आहेत. अशा उ ेशानंी वास करणा  या  य  तना  या  या 
िठकाणची सां  कृितक मू  ये, िश  टाचार, कायदेकानून, वेशभूषा, संभाषणशैली, आहार, हवामान इ याद ची यो य ती मािहती 
असणे आव  यक असते. तसेच, महारा ीय आिण भारतीय सं कृतीिवषयीही मूलभूत आिण व तुिन  मािहती असणे आव यक 
असते. सां कृितक देवाण-घेवाण िवधायक रीतीने हो यासाठी आिण ितथ या वा त यात समायोजन हो यासाठी अशी दो ही 
कारची मािहती उपकारक ठरते. अशा कारे अ  य  जाऊ इि छणा-या महारा ीय/मराठी  य  त ना या बाबतीत मागदशन 

कर  यासाठी िव ापीठ पातळीवर लघुमुदतीचे अ  यास म सु  कर  यात येतील. 

अनुवाद 
१.  मराठीचा वापर व दुभाषांची मदत - रा य शासनाचे मं ी, शासक य मुख, तसेच िवभाग मुख इ. मा यवरांनी शासक य, 

सावजिनक काय मांत बोलताना श यतो मराठी भाषेत बोलावे, अशी अपे ा ठेव यात येईल. अमराठी, िवशेषत: परदेशांतील 
ितिनधी यां या समवेत होणा-या अिधकृत बैठका/ काय म यांम ये संवाद साधताना मराठीचे भाषांतर कर यासाठी 
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दुभाषाची/ अनुवादकाची मदत घे यात येईल. यामुळे मराठीचे मह वाचे थान अधोरेिखत होईल, मराठी भाषकांचे 
अनुवादकौश य िवकिसत कर यासाठी चालना िमळेल आिण मराठी भाषकांना अनुवादक हणून यवसायही ा  होईल. 

२.  अनुवाद िश ण - मराठी-इं जी, मराठी-िहंदी आिण इं जी-मराठी, िहंदी-मराठी अशा अनुवादा या िश णाचे अ यास म 
रा य मराठी िवकास सं थेमाफत सु  कर यात येतील. तसेच, अनुवादिवषयक कायशाळा/ िशिबरे आयोिजत कर यात 
येतील. इतर भाषां या बाबतीतही आव यकतेनुसार श य ितथे असे य न कर यात येतील. 

३.  मराठी ंथ अनुवाद ो साहन - मराठीतील उ म सािह यकृती अ य भारतीय भाषांम ये िवशेषत: िहंदी आिण इं जी भाषांम ये 
अनुवािदत हो यासाठी उप म राबिव यात येईल. ‘महारा  रा य सािह य सं कृती मंडळ’ / ‘मराठी भाषा िवकास सं था’ 
यां यामाफत ंथांतील मजकुराचा थोड यात सारांश आिण लेखकाचा प रचय िहंदी आिण इं जी भाषांम ये अिखल भारतीय 
तरावर या सव भाषांमधील मह वा या काशकांना पाठिव यात येईल. येथून पुढे या ंथांना शासनातफ पुर कार दे यात 

येतील, ते ंथ यासाठी िनवडले जातील. 
४.  संतवचनांचे अनुवाद - महारा ातील संतां या िनवडक वचनांचे अनुवाद देशातील भाषांम ये, तसेच परदेशांतील काही 

मह वा या भाषांम ये कािशत कर यात येतील. महारा ाबाहेरील भारतीय संतां या िनवडक वचनांचे अनुवाद मराठी 
भाषेम ये कािशत कर यात येतील. 

५.  इं जी भाषेवर भु  व – स  या इं जी भाषेला वेगवेग या कारणांनी जागितक पातळीवर पूव पे ाही अिधक मह वाचे  थान 
ा  त झाले आहे. िविवध े ात जगभर होणारे अ  याधुिनक संशोधन आिण इतर घडामोडी यांची मािहती  व रत उपल  ध 

हो  यासाठी, ती मािहती त  परतेने मराठीम  ये भाषांत रत कर  यासाठी, तसेच नोकरी,  यवसाय इ. बाबतीत यश 
िमळिव  यासाठी मराठी भाषकांना इं जी भाषा उ  तम रीतीने अवगत होणे गरजेचे झाले आहे.  यांना िलिखत व मौिखक इं जीचे 
नीट आकलन, तसेच इं जीम  ये भावी लेखन आिण वाही संभाषण या मागानी इं जी भाषेवर भु  व ा  त करता यावे, 
यासाठी रा  य शासन िविवध उप म राबवील. शालेय आिण महािव ालयीन  तरांवरील अ  यापनाबरोबरच बिहःशाल 
 व पात इं जीचे िश ण उपल  ध क न दे  यासाठी संभाषणाचे वग, अनुवादा  या कायशाळा इ. उप मांना शासन अथसहा य 

देईल. 

अमराठी भाषकांसाठी उप म 
१.  अ य भाषांसाठी अकादमी - महारा  शासनाने िहंदी, गुजराती, िसंधी आिण उदू  भाषांतील सािह यासाठी चार वतं  अकादमी 

थापन के या आहेत. यांपैक  येक अकादमीला दरवष  आव यकतेनुसार पुरेशी आिथक तरतूद उपल ध क न दे यात 
येईल. या अकादम ची मािहती गुजरात शासनाला कळिव यात येईल. गुजरात रा याची मातृभाषा असले या गुजराती भाषेची 
अकादमी महारा ात थापन कर यात आलेली आहे, याच धत वर गुजरात रा याने मराठी अकादमीची थापना करावी, अशी 
िवनंती गुजरात शासनाला कर यात येईल. याच प तीने िहंदी मातृभाषा असले या रा य शासनांना या अकादम ची मािहती 
कळवून यांना यां या यां या रा यात मराठी अकादमीची थापना कर याची िवनंती कर यात येईल. 

२.  अमराठी भाषकांसाठी काशने - मराठी भाषेखेरीज एखादी अ य भारतीय/िवदेशी भाषा ही यांची मातृभाषा असेल, यांना 
मराठी भाषा िशक यासाठी आव यक अशा पा पु तकांची िनिमती करणा  या य ना/सं थांना अथसाहा य दे यात येईल. 
तसेच, या भाषांतील श दांचे मराठी अथ देणा  या आिण मराठी भाषेतील श दांचे या भाषांतील अथ देणा  या श दकोशांची 
िनिमती करणा  या य ना/सं थांना अथसाहा य दे यात येईल. या क पासाठी आव यकता अस यास परदेश थ 
महारा ीय य चा/सं थांचा आिथक व अ य कारचा सहभाग िमळिव यात येईल. यासाठी आव यक ती योजना ‘रा य 
मराठी िवकास सं था’ िकंवा ‘रा  य सािह य आिण सं कृती मंडळ’ तयार करील. 

३.  अमराठी भाषकांसाठी यवहारोपयोगी मराठी – अमराठी भाषकांसाठी यवहारोपयोगी मराठी िशकिव याची सोय उपल ध 
क न देणा  या य ना/सं थांना ो साहन दे यात येईल. 

लेखन 
१.  युिनकोडचा अिधकृत वापर – संगणक मा यमात देवनागरी िलपी या उपयोगाबाबत सव  एकवा यता नस याने मराठीतून 

संगणक य संवाद साध यास मयादा येतात.  हणून, जागितक पातळीवर सव मुख सं थांनी एक  येऊन युिनकोड या अंतगत 
िवकिसत केले या देवनागरी िलपी या मािणत सं करणाचा शासन यवहारात अिधकृत वापर करणे बंधनकारक कर यात 
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येईल. यामुळे सवसामा य जनता आिण शासन यांना संगणका या मा यमातून पर परांशी संवाद साधणे सोपे होईल. 
आव यकता अस यास संबंिधतांकडून युिनकोडमधील ुटी द ूर कर यात येतील.  

२.  ‘शु ’ न हे, ‘ माण’ लेखन - लेखना या बाबतीत सव  आिण िवशेषत: अ ययन-अ यापन या े ात माण लेखनाला 
शु लेखन संबोधले जाते. याऐवजी माण लेखन असे संबोध यात येईल. 

३.  मु ां या मांडणीसाठी वण म - लेखनाम  ये एखा ा मु ा  या मांडणीचे िविश  ट प तीने वग करण करताना मशः ‘अ’, 
‘ब’, ‘क’, ‘ड’ इ यादी अ रांचा उपयोग क न उपमु ांची मांडणी कर  याची प त आप  याकडे बरीच ढ झाली आहे. 
ही अ रे इं जी भाषेतील ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ इ. वणाचा म व उ  चार यांना अनुसरणारी आहेत. मराठी भाषेम  य े
लेखन करताना अशा कारे इं जी वणमालेतील वणाचा म अनुसर  याऐवजी मराठी वणमालेनुसार ‘अ’, ‘आ’, ‘इ’, ‘ई’ 
इ यादी अ रांचा उपयोग कर  याची प त  वीकार  यात येईल. 

४.  काय मफलक मराठीत - रा य शासना या सव काय मांत मंचावर दशनी भागात लाव यात येणा  या मािहतीफलकावरील 
काय मिवषयक मजकूर थम ठळक अ रात मराठीम ये असेल आिण यानंतर आव यकतेनुसार अ य भाषेत/भाषांत 
असेल. 

५.  सूचनाफलक लेखन - शासक य व िनमशासक य कायालये, शाळा, महािव ालये, िव ापीठे इ. िठकाणी मराठी भाषेतून 
िविवध सूचना देणारे फलक लावले जात असतात. अशा फलकांवरील सूचनांचे लेखन माण मराठी भाषे  या िनयमांचे पालन 
करणारे असाव,े अशी अपे ा असते. या सूचना फलकांवर िलिह  यापूव   या िबनचूक अस  याची खातरजमा जाणकार 
य कडून क न घे  यािवषयी संबंिधतांना सांग  यात येईल. सूचनाफलक लाव  या  या ि येतील मह वाचा घटक  हणून 

या बाबीकडे पािहले जाईल. 
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५. ा यिव ा 
 
पौवा य देशां या सवागीण अ यासासाठी िवकिसत कर यात आलेली ानशाखा हणजे ा यिव ा. भारतिवषयक अशाच अ यासासाठी 
असले या ानशाखेला भारतिव ा हणतात. ाचीन/ ाचीनो र भूतकालीन पदाथ व घटना यांचे अ ययन इ. करणारी पुरात विव ा, 
मह वा या कागदप ांसाठी असलेले पुरािभलेखागार इ याद चा अंतभाव ा यिव े या े ात होतो. ाचीन वा तू , उ खननात 
सापडले या व तू , िशलालेख, ता पट, ह तिलिखते, इतर मह वपूण कागदप े इ याद चे संकलन व संशोधन हे आपला सम  वारसा 
नीट रीतीने कळ यासाठी आव यक असते. महारा ाची सं कृती ही भारतीय सं कृतीचे एक अ यंत मह वाचे व अिवभा य अंग आहे. 
िशवाय, ा यिव े या ीने पाहता महारा ाला अ यंत समृ  व अिभमाना पद वारसा लाभला आहे. मराठी लोकांना या वारशाचे यथाथ 
भान लाभावे आिण महारा ाबाहेरील संशोधक, पयटक इ  याद ना याचा यथोिचत प रचय हावा, यासाठी रा यशासन िविवध उप म 
राबवील.  
१.  ऐितहािसक द तावेज स ागार सिमती - महारा ात िठकिठकाणी िवखुरलेली आिण अ ाप काशात न आलेली ऐितहािसक 

कागदप े संकिलत होणे आव यक आहे. महारा ा या सामािजक, सां कृितक, राजक य, वा यीन अशा सम  इितहासा या 
लेखनासाठी या साधनांची जपणूक हावी आिण ही साधने अ यासकांना उपल ध हावीत, हणून ती शोधून काढणे आिण 
िमळवणे गरजेचे आहे. या संदभात रा य शासना या अिभलेखागारा या अंतगत ‘महारा  ऐितहािसक द तावेज स ागार 
सिमती’ थापन कर यात येईल. ही सिमती यायालयीन िनवाडे, प यवहार, दैनंिदनी, छायािच े, िहशोबा या व ा इ यादी 
कागदप े िमळवेल. या खाजगी सं था अथवा य ी यां याकडे अशी ऐितहािसक मह वाची साधने असतील, ती या 
य नी/सं थांनी िद यास ती पुरािभलेख संचालनालयामाफत वीका न यांचे जतन कर याची यव था केली जाईल. ही 

कागदप े मूळ व पात िमळिव यात येतील अथवा आव यकता वाट यास ती संगणक य (िडिजटाई ड) व पात 
िमळिव यात येतील. 

२.  िज हा/तालुका व तुसं हालये - सां कृितक मह व असले या परंतु िव मृतीत चालले या व तू उ खनन वगैरे करताना 
सावजिनक िठकाणी ा  झा यास िकंवा कोणा य नी उपल ध क न िद यास या व तूंची सं हालये या प रसरातच 
िज हा/तालुका पातळीवर उभी कर यात येतील. या व तू या प रसरातून अ य  ने यास परवानगी असणार नाही. अशी 
सं हालये उभी कर यास या े ात काय करणा  या सं थांना पुरात व संचालनालयामाफत ो साहन दे यात येईल. 

३.  सं कृत, पाली व अधमागधी भाषा– ो साहन - सं कृत, पाली आिण अधमागधी या भाषांतील उ म ंथांचा मराठी भाषेत 
अनुवाद करणा  या य ना/सं थांना अनुवाद कािशत कर यासाठी अथसाहा य दे यात येईल. तसेच, अ ययन, 
अ यापन, संशोधन, कोशिनिमती इ. बाबतीत या भाषां या यासंगाला ो साहन व आव यक ते अथसाहा य िदले जाईल. 
यासाठी ‘रा य मराठी िवकास सं था’ िकंवा ‘सािह य आिण सं कृती मंडळ’ योजना तयार करील व अमलात आणेल. 

४.  अमूत वारशाची जोपासना - िक  ले, गड, श  , िच  या मूत गो  ट िशवाय मौिखक परंपरा, लोकपरंपरा, भाषां या बोली, 
पारंप रक िवधी, उ सव, पारंप रक योगा म कला इ यादी िविवध अमूत सां  कृितक परंपरा हे  यके समाजाचे वैिश   
असते. युने  को या जागितक संघटनेने अशा पारंप रक सां  कृितक बाब चे जतन कर  यासाठी साहा य कर या या ीने अशा 
बाब ची िनवड कर यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. महारा  टा या सां कृितक जीवनात अशा पारंप रक वारशा  या अनेक 
बाबी आहेत. या े ातील त ां  या सिमतीमाफत या िनि चत कर  यात येतील.  यासाठी युने  कोचे साहा य 
िमळिव याबाबत क  शासनाकडे िशफारस कर  यात येईल. 

५.  थलवैिश े-मािहती पुि तका - महारा ा या सां कृितक संिचताचे ान यो य रीतीने एक  ा  हावे हणून महारा ातील 
िक े, इतर ऐितहािसक थळे, िविवध धमाची/सं दायांची तीथ े े, लेणी, िव यात य या च र ाशी संबंिधत थाने, 
नैसिगक वैिश े असलेली थळे, व तुसं हालये, ािणसं हालये, अभयार ये, आधुिनक काळातील मह वाचे 
िवकास क प इ यादी मह वपूण थानांची तपशीलवार मािहती देणारे नकाशे व मािहतीपुि तका मराठीबरोबरच िहंदी व इं जी 
भाषांमधून तयार के या जातील, तसेच या या िठकाणी थलवैिश े सांगणारे फलक मराठीम ये ठळकपणे आिण 
यासोबत िहंदी व इं जी या भाषांमधूनही लाव यात येतील. ही कायवाही महारा  पयटन िवकास महामंडळामाफत केली 

जाईल. या थानां या न द बरोबरच यांचे यो य रीतीने जतन, तेथील प रसराचा िवकास, तेथे जा यासाठी यो य र यांची 
िनिमती इ. बाबतीतही रा य शासन आव यक ती पावले उचलेल. 
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६.  िदशािनदशक व नामफलक - महारा ात भौगोिलक, ऐितहािसक आिण सां कृितक ा मह वाची अनेक थळे आहेत. 
अशा थळां या जवळून जाणा  या मुख मागावर या थळांचा नामो ेख करणारे आिण िदशा, अंतर इ याद चा िनदश 
असणारे फलक लाव यात येतील. तसेच, महारा ात न ांवर या िठकाणी पूल बांध यात आलेले आहेत, या िठकाणी 
पुलांव न जाणा  या वाशांना ठळकपणे िदसेल अशा रीतीने या या नदीचे नाव िलिहलेले फलक लाव यात येतील. हे फलक 
आधी मराठीत आिण नंतर िहंदी व इं जी भाषांम  ये असतील. 

७.  पयटन मागदशन उ ोधन - समाजा  या िविवध अंगांचा जो इितहास िलिहला जात असतो,  याचे नवन  या संशोधना  या आधारे 
पुनलखन कर  याची ि या अखंडपणे चालू असत.े अशा संशोधनामुळे ऐितहािसक त  यां  या मांडणीम  ये बदल करणे 
आव  यक असते. िविवध पयटन  थळी काय करणा  या शासनमा  य मागदशकांचे इितहासिवषयक ान अ यावत कर यासाठी 
उ ोधनवग आयोिजत कर  यात येतील. कोणी मागदशक पयटकांना चुक ची वा पूव हदू िषत मािहती देणार नाही, याची द ता 
घे  यात येईल. याबाबतचे उप म पयटन िवकास महामंडळा या सहकायाने पुरात व अथवा पुरािभलेख संचालनालयामाफत 
राबिव यात येतील. 

८.  पुरािभलेखागारांचे आधुिनक करण - रा य शासना  या पुरािभलेखागारांचे कालानु प आधुिनक करण कर  यात येईल.  
९.  मोडी िलपी, फास -अरबी भाषा िश ण - महारा ा या इितहासा या न दी मोडी िलपीत तसेच फास  आिण अरबी या भाषांम ये 

मो ा माणात आहेत. हणून मोडी िलपी तसेच फास  व अरबी भाषा िशक यासाठी अिधक माणात चालना दे यात येईल. 
आव यकते माणे िश यवृ ी दे यात येतील. याबरोबरच यां यामधील सािह याचे अनु मे देवनागरीत िल यंतर आिण 
मराठीम ये भाषांतर कर या या योजना कायाि वत के या जातील. 
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६. कला – योगा म, या मक आिण िच पट 
 
कला ही िनसगिनिमत सृ ीला अिधक रमणीय बनिवणारी मानविनिमत ितसृ ी असते. ती मानवा या अि त वाला अिधक सुंदर 

बनिवते. या या अंतबा  जीवनस वाला आिव कृत करते, माणसा-माणसाला स पणे जोडते आिण सम  मानवी जीवनाला आनंदमय 
करते. कोण याही कला े ातील कामिगरी हा या समाजा या नविनमाण म ेचा एक अ यंत मह वाचा मापदंड असतो. माणसा या 
मनु य वाला उ त व प रपूण कर याचे कलेचे हे साम य आिण याबाबतीत महारा ाचा िव विव यात वारसा व आगळेपणा यानात 
घेऊन शासन कला े ासाठी िविवध योजना आखेल.  
  योगा म कला- 
या कला कारात नाटक, संगीत, नृ य, आिदवासी कला आिण लोककला यांचा समावेश कर यात आला आहे. 
  या मक कला- 
या कला कारात िच कला, िश पकला, छायािच कला, ह तकला इ याद चा समावेश कर यात आला आहे. 
  िच पट  
वरील ित ही कला े ांसाठी – 
१.  ये ांसाठी स मानवृ ी - वयोवृ  आिण ये  कलावंतांना अनुदान दे या या योजनेत सुधारणा कर यात येईल. या े ांत 

िवशेष कामिगरी केले या ये  मा यवरांना रा यशासन वत:हन वग करणानुसार दरमहा ० ३०००, ० ४००० आिण 
० ५००० अशी स मानवृ ी तहहयात देईल. या य ी या िनधनानंतर या य ी या पतीला/प नीला ही स मानवृ ी 

तहहयात दे यात येईल.  
२.  कलावंतांसाठी शासक य सेवेत आर ण - कलांचे िश ण/ िश ण घेतले या कलावंतांना शासक य सेवेत रोजगाराची संधी 

िमळावी हणून यां याक रता खेळाडंूसाठी असतात या माणे आर ण िनमाण करता येईल का, यािवषयीची श यता तपासून 
पािहली जाईल.  

३.  कलािश णासाठी िश यवृ ी- योगा म/ या मक/िच पटिवषयक कलांचे िश ण देणा  या रा ीय पातळीवरील तसेच 
रा यातील मा यता ा  सं थांम ये वेश िमळाले या, िश णशु क माफ नसले या आिण आिथक ा दुबल अशा 
महारा ीय िव ा या या िश णशु काची र म रा य शासन भरील. तसेच,  यांना िश  यवृ  तीही दे  यात येईल. यासाठी 
िकमान १०० िव ा याची िनवड गुणव ेनुसार कर यात येईल. 

४.  सां कृितक सं था पुर कार - कलावंतांना या माणे पुर कार िदला जातो, या माणे कला े ात काय करणा  या सं थांनाही 
पुर कार दे यात येतील. 

५.  कलाकार माणप  - िश ण आिण नोक  या यां यासाठी आव  यक असणा  या कलाकार- माणप ाबाबत स या कोणतेही 
िनकष व िनयमावली नाही. अशी िनयमावली तयार कर यात येईल. 

६.  आंतररा ीय/रा ीय सादरीकरणासाठी साहा य - क  शासना या इंिडयन कॉंि सल फॉर क चरल रलेश स (आयसीसीआर) 
या सं थेमाफत परदेशात कलापथके पाठिव यात येतात. महारा ातील कलाकारांना या सं थेमाफत आंतररा ीय मंच िमळवून 
दे यासाठी य न केले जातील. महारा ातील कलाकारांना आप या कलेचे अ य रा यांत सादरीकरण कर यासाठीही 
ो साहन, सहकाय व अथसाहा य िदले जाईल. 

७.  मंुबईत िनवास सोय - मंुबईबाहे न येणा  या कलाकारांसाठी मंुबईत (यूथ हॉ टेल माण)े िनवासाची सोय उपल ध क न 
दे यात येईल. यािशवाय रा यातील िवभागीय मु यालयां या िठकाणीही अशा कारची सोय उपल ध क न दे यात येईल. 

८.  आिदवासी कलांचे द तावेजीकरण - आिदवासी कलांचे द तावेजीकरण (डॉ युमटेशन) कर याचा उप म राबिव यात येईल. 
योगा म कलां या बाबतीत ‘पु०ल० देशपांडे महारा  कला अकादमी’, तर या मक कलां या बाबतीत तािवत ‘लिलत 

कला अकादमी’ हे काय करील. या द तावेजीकरणासाठी अ य मा यमांबरोबरच िच पटम यमाचाही अवलंब केला जाईल.  
९.  नाटकेतर योगा म-  या  मक िच पट कला संमेलने - स या महारा ात सािह य व ना  संमेलने आयोिजत केली जातात. या 

संमेलनांना शासक य अथसाहा य दे यात येते. याच धत वर अ य कला े ां या संदभात अशा कारची वतं  संमेलने 
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आयोिजत कर यात या े ांतील ाितिनिधक सं थांनी पुढाकार यावा, यासाठी य न कर यात येतील. अशी संमेलने 
आयोिजत कर यात आ यास यांना शासनाकडून यो य या माणात अथसाहा य दे यात येईल. 

१०.  कला आ वादन िश ण - कलावंतांना  या माणे िविश  ट िश णाची गरज असते,  या माणे कलाकृत चे आकलन-
आ  वादन इ० बाबत तील मता िवकिसत कर  यासाठी रिसकांची समज आिण अिभ ची ग भ कर याचीही आव यकता 
असते.  या  टीने िविवध कलां  या आकलन-आ  वादनाचे िश ण देणार े अ  यास म, कायशाळा इ  याद चे आयोजन 
कर  यात येईल. हा उप म ‘पु०ल० देशपांडे महारा  कला अकादमी’, तसेच ‘महारा  लिलत कला अकादमी’ यां यामाफत 
राबिव यात येईल. अशा िश णासाठी अ पकालीन मुदतीचे अ यास म आयोिजत करणा  या सां कृितक व शै िणक 
सं थांना रा य शासन ो साहन देईल. 

११.  िवशेष बालकांसाठी कला िश ण - गितमंद, अंध, अपंग, मूकबिधर तसेच बालगृहांतील/िनरी णगृहांतील मुले-मुली 
यां यासाठी या कलां या िश णाचे उप म सात याने आयोिजत कर यात येतील. तसेच या े ात काय करणा  या य ी 
आिण सं था यांना अथसाहा य दे यात येईल.  

१२.  िवशेष बालकांसाठी ना पधा/िच कला पधा - रा य शासनातफ घे यात येणा  या बालना  पधाम ये 
बालगृहांतील/िनरी णगृहांतील मुले-मुली यांना सहभागी हो यासाठी ो साहन दे यात येईल. या पधाम ये गितमंद, अपंग, 
अंध, मूकबिधर यां यासाठी वेगळा गट ठेव यात येईल. याचबरोबर यां यासाठी िच कला पधाही आयोिजत कर यात 
येतील. तसेच,  यांना िच पट कलेचा प रचय क न देणारे उप मही राबिव  यात येतील.  

१३.  संशोधनवृ ी – ‘पु०ल० देशपांडे महारा  कला अकादमी’माफत योगा मक व िच पट कला े ासाठी आिण लिलत कला 
अकादमीमाफत या मक कला े ासाठी संशोधनवृ ी दे याची योजना राबिव यात येईल. या कलां या े ात जतन काय 
आिण संशोधन करणा  या सं थांना िवशेष आिथक साहा य दे याची योजना सु  कर यात येईल. 

१४.  प रिनरी ण गांभीयान,े मतभेद दशन जबाबदारीने – िविवधता आिण असमानता अनुभवणा  या समाजात सामंज  य तसेच 
शांतता राख  यासाठी कला े ांक रता िनयमन व प रिनरी ण करणारी सं  था आव  यक असते. अशा सं  थे  या सद  यांकडे 
ग  भ कलाजािणवेबरोबरच सामािजक भान असणे अपेि त आहे.  यामुळे या सं  थांनी अिधक काळजीपूवक िनणय  यावेत, 

असे या सं  थे  या सद  यांना सांग  यात येईल. अथात, अशा सं  थेने घेतले  या िनणयां  या बाबतीत मतभेद असू शकतात. 
मा  असे काही मतभेद अस  यास ते  य  त कर  याचे माग अिहंसक असावेत, याबाबतही जनजागृती कर  यात येईल. 

अ) योगा म  
(अ) १. संरचना मक सुिवधा 
१.  िच नगरीचे  यापक काय – िच पट े ाबरोबरच रंगभूमी आिण अ  य सां  कृितक उप म यां यासाठी (िवशेषत: योगा  म 

कलांसाठी) िविवध अंगांनी काय कर या या उि ाने ‘महारा  ट रा  य िच पट, रंगभूमी आिण सां  कृितक िवकास मंडळ’ 
थापन झाले आहे. तथािप, स  या या मंडळाचे काय दादासाहेब फाळके िच नगरी (िफ मिसटी), गोरेगाव, येथे िच पटां  या 

िच णाक रता सोयी-सुिवधा उपल  ध क न दे  यापुरतेच सीिमत आहे. िच पटां या िच ीकरणासाठी सोयी-सुिवधा पुरिव याचे 
हे काय अबािधत ठेवून सां कृितक िवकासा या अ य योजनाही या मंडळामाफत हाती घे  यात येतील. अशा योजना हाती 
घेताना सां  कृितक काय संचालनालय, तसेच ‘पु०ल० देशपांडे महारा  ट कला अकादमी’ यांचेही सां कृितक े ात सु  
असलेले उप म, तसेच यां या ारा न याने तािवत उप म यांची पुनरावृ  ती होणार नाही याची द ता घे यात येईल. 
याच माणे िच नगरीत िच पट, रंगभूमी आिण सां कृितक उप म या िवषयांवर कायशाळा, प रसंवाद, चचास े इ यादी 

आयोिजत कर यासाठी दालने आिण अितिथगृह यांसार या सुिवधा िनमाण कर यात येतील. 
२.  ना गृहांसाठी त ांचा स ा - रा यात ना गृह बांधताना, रा यशासनाने नेमले या या े ातील य ीचा/  य  त चा 

स ा घेणे बंधनकारक राहील. यासाठी शासन त  य ची सिमती नेमेल. 
३.  सां कृितक कायालये - सां कृितक काय संचालनालयाची कायालये ारंभी िवभागीय पातळीवर आिण नंतर िज हा पातळीवर 

तातडीने थापन कर यात येतील. 
४.  पु०ल० अकादमीला वाय ता – ‘पु०ल० देशपांडे महारा  कला अकादमी’ला अिधक भावीपणे काय कर यासाठी पुरेसे 

स म कर यात येईल. या अकादमीला आव यक ती वाय ता देऊन सां कृितक उप म राबिव यासाठी अिधक आिथक 
साहा य दे यात येईल. 
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(अ)-२. िश ण- िश ण-जतन-संशोधन 
१.  शालेय तरावर कलािश ण - मा यिमक शालेय िश ण तरावर योगा म कला हा िवषय ऐि छक िवषय हणून िशक याची 

सोय उपल ध क न देणे सव शाळांना बंधनकारक कर यात येईल. स या िच कला हा िवषय ऐि छक िवषय हणून 
िशकव यात येतो. तशाच प तीने ही सोय असेल. 

२.  आिदवासी िव ा याना कलािश ण - आिदवास साठी असले या आ म शाळांम ये योगा म कलेचा िवषय सु  कर यास 
ो साहन दे यात येईल. 

३.  कला िश ण क  - शा ीय संगीत, शािहरी, दशावतार, खडी गंमत, िच कथी, लावणी, तमाशा अशा कलांचे िश ण 
दे याक रता शासन 'िनवासी कला िश ण क ' (रेिसडिशयल आट टेिनंग सटर) सु  कर याची योजना तयार करील. खाजगी 
सहभागाने सु  कर यात येणा  या अशा क ांम ये िश यांनी गु या साि यात राहन कलेचे िश ण घेणे अपेि त असेल. 
यात शासनाचा सहभाग गु , साथीदार यांचे मानधन आिण िव ा याना िश यवृ ी यापुरता मयािदत असेल. गु  आिण िश य 
यांचा िनवास-भोजन इ० खच करणे, अ यास म ठरिवणे व िश ण देणे ही जबाबदारी सहभागी सं थेची असेल. 

४.  लावणीचे अिभजात व प - क थक आिण भरतना म यांसारखे कला कार पूव  शा ीय कला कारांत गणले जात नसत. 
परंतु यांना शा ीय बैठक िद यानंतर हे नृ य कार अिभजात नृ य हणून ओळखले जाऊ लागले. महारा ात लावणी हा 
लोकि य नृ य कार आहे. सवसामा यत: समजले जाते तसा तो केवळ शंृगाराशी संबंध असलेला नृ य कार नाही. या 
नृ य काराची वत:ची वतं  बैठक आहे. हे ल ात घेऊन लेखन व सादरीकरण या मा यमातून लावणीतील भावमु ांचे 
शा ीय व प िस  करता येईल. यासाठी या े ातील सं थां ारे िकंवा या े ातील त  य ारे य न कर यात 
येतील. 

५.  िव ापीठा या कलािवभागांना अनुदान - रा यातील िव ापीठां या योगा म कलािवभागांना अनुदान देऊन अिधक स म 
कर यात येईल. 

६.  ‘सेट’ परी ा – ना शा , संगीत आिण नृ य या िवषयांत एम०ए० वा त सम पदवी ा  करणा  या िव ा यासाठी स या 
सेट परी ा आयोिजत केली जात नाही. ती आयोिजत कर यात यावी, असे संबंिधतांना सांग यात येईल. 

७.  संतसािह य कला िश ण - िविवध संतांनी आप या उपदेशा या आिव कारासाठी भा ड, लिळत, फुगडी, क तन, 
च नृ य,  तो गान (Psalm) इ०  या या पारंप रक कला कारांचा उपयोग केला, अशा सव कला कारां या सवागीण 
अ यासाची तसेच िश णाची सोय पैठण येथील संतपीठात केली जाईल. ही सोय ामु याने सादरीकरणा या ीने केली 
जाईल. 

८.  एफटीआयआय आिण एनएसडी मागदशन वग - या माणे आय.ए.एस. वशेाक रता शासनाने महारा ातील िव ा याना 
िश णाची सोय उपल ध क न िदली आहे, या माणे क  सरकार या पुणेि थत ‘िफ म ऍ  ड टेिलि हजन इि ट ूट ऑफ 
इंिडया’ (एफटीआयआय) आिण िद ीतील ‘नॅशनल कूल ऑफ डामा’ (एनएसडी) या िश ण सं थांम ये महारा ातील 
िव ा याना वेश िमळावा यासाठी य  न कर  यात येतील. या सं  थांम  ये वेश िमळवू इि छणा  या िव ा  याक रता 
मागदशनाचे वग आयोिजत कर यात येतील.  

९.  ना संिहतांचे संगणक य जतन - रंगभूमी योग प रिनरी ण मंडळाकडे ारंभी या काळापासून असले या नाटकां या 
अ कािशत आिण िनवडक संिहतांचे संगणक य व पात जतन (िडिजटायझेशन) कर यात येईल.  

१०.  संगीतठे यांचे वणस  - अनेक सं थांकडे जु या संगीत विनमुि कांचे सं ह आहेत. या सं था त  ां या मागदशनाखाली 
अशा ठे यांचे वणस  काय म आयोिजत करीत असतात. या सं थांना अशा काय मांसाठी िवशेष अनुदान दे यात येईल.  

(अ)-३. सादरीकरण व अनुदान 
१.  समांतर नाटकांचा महो सव – महारा ात अ यावसाियक अशा समांतर/ ायोिगक नाटकांची वतं  चळवळ आहे. अशा 

नाटकांचा रा य पातळीवरील वतं  ना  महो सव रा या या िविवध भागांत सां कृितक काय संचालनालयामाफत आयोिजत 
केला जाईल.  

२.  समांतर रंगभूमीक रता योगशाळा – समांतर ना चळवळी या मा यमातून महारा ा या िविवध भागांत हौशी, तसेच 
बालरंगभूमीवर काय करणा  या काही ना सं था यावसाियक हेतू न बाळगता मराठी रंगभूमीवर चाकोरीबाहेरील योग करीत 
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असतात. रंगभूमी या िवकासासाठी असे योग होणे मह वाचे असते. अशा योगांसाठी मंुबईत रंग योगशाळा बांध यात 
येईल. या योगशाळेत अ यावसाियक ायोिगक नाटकां या सादरीकरणासाठी तातडीन ेदोनशे आसन मतेचे सुस  ना गृह 
बांध यात येईल. या योगशाळेत तालीम, विनमु ण यासाठी आव यक सोयी असतील. तसेच, ना वाचन, प रसंवाद, 
चचा यां या आयोजनाक रताही सुिवधा असतील. 

३.  समांतर रंगभूमीसाठी अनुदान - समांतर िकंवा ायोिगक रंगभूमीसाठी काय करणा  या सं थांना यां या ना कृत चे योग 
सादर कर यासाठी िवशेष अनुदान दे यात येईल. 

४.  ामीण कलावंतांना संधी – मंुबईबाहेरील महारा  टीय कलावंतांना ‘पु०ल० देशपांडे महारा  कला अकादमी’त आपले 
काय म सहज सादर करता यावेत, यासाठी िवशेष योजना आख यात येईल. 

५.  नाटकेतर कलांसाठी पधा - स  या नाटक वगळता अ य कोण याही योगा म कले या बाबतीत रा य शासनातफ पधा 
घे यात येत नाहीत. या कला े ांत रा य तरीय पधा आयोिजत कर यात येतील. यासाठी आव यकता भास यास या 

े ातील अशासक य सं थांचे सहकाय घे यात येईल. पधचे िनयम शासन ठरवून देईल. परी क शासन नेमेल. बि साची 
र मही शासन देईल. पधचे आयोजन मा  सं था करील.  

६.  सारमा यम हणून लोककला पथक - रा य शासना या योजनांची मािहती लोकांपयत पोहचिव यासाठी 
पथना ांचा/लोककलांचा (शािहरी, तमाशा, क वाली, भा ड, दशावतार, क तन, खडीगंमत आद चा) उपयोग क न 
घे  यात येईल.  

७.  योग परवाने सवलत - मा यता ा  िश ण सं था, तसेच सां कृितक उप म आयोिजत करणारी क ीय तसेच रा य 
शासनाची कायालये यांनी िश ण, िश ण आिण संशोधन या हेतूने आयोिजत केले या अ यावसाियक अशा सां कृितक 
उप मांसाठी रंगभूमी योग प रिनरी ण मंडळाची परवानगी घे याची आव यकता नसेल. संबंिधत सं था िकंवा कायालय 
अशा काय मां या संदभात पूणत: जबाबदार असेल. 

८.  परवा यांसाठी एक िखडक  योजना - योगा म कले या सादरीकरणासाठी आव यक असणा  या िविवध परवा यांसाठी 'एक 
िखडक  योजना' राबिव यात येईल. प रसर परवाना (ि मायसेस लायस स), योग सादरीकरण परवाना (परफॉम स 
लायस स), ितक ट िव  परवाना हे परवाने अि शमन दल, योग प रिनरी ण मंडळ (से सॉर बोड), वीज िवतरण कंपनी, 
पोलीस यं णा इ याद कडील परवाने यासाठी ही योजना राबिव यात येईल. तसेच, ही योजना य ात अमलात येईपयत या 
परवा यांसाठी अज के यानंतर पाच िदवसां या आत परवाने दे यात येतील. पाच िदवसां या आत एखादा परवाना दे यात 
आला नाही वा नाकार याचे कळिव यात आले नाही, तर तो परवाना दे यात आला असे गृहीत धर यात येईल. याक रता 
संबंिधत िनयमांत दु ती कर यात येईल.  
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आ) या मक 
(आ) १. संरचना मक सुिवधा 
१.  आधुिनक कला सं हालय - आधुिनक कलाकृत साठी सं हालय  थापन कर  यात यईेल. दरवष  कलावंतां या न  या 

कलाकृत ची त  ांमाफत िनवड क न या कलासं हालयात दिशत कर यात येतील. तेथे कलावंत आप या कलाकृत ची 
वयंिनणयानुसार िव  क  शकतील.  

२.  िद ीतील सदनात कलादालन - िद ी येथील न या महारा  सदनात महारा ा या कलावंतांसाठी िच कला आिण 
िश पकला यां यासाठी वतं  दालन राखून ठेव यात येईल. हे दालन महारा ातील कलावंतांसाठी असेल. ते  यांना आप या 
कलाकृती दिशत कर याक रता सवलती या दरात उपल ध असेल. 

(आ) २. िश ण- िश ण-जतन –संशोधन 
१.  िच कला अ यास मात बदल - शालेय तरावर िशकिव यात येणा  या िच कला िवषया या अ यास मांम ये काळा या 

ीने सुसंगत असा बदल कर यात येईल. 
२. कलािवषयक कायशाळा - िव ा  यासाठी त   कलावंतां  या मागदशनाखाली कलािवषयक कायशाळा आयोिजत कर  यात 

येतील. 
३.  सम  आढावा काशन - महारा ा या या मक कलां या परंपरेचा अ यासपूण असा सम  आढावा घेऊन याचे ंथ पाने 

काशन कर यासाठी तािवत ‘महारा  लिलत कला अकादमी’ अथवा ‘रा  य सािह य आिण सं कृती मंडळ’ पुढाकार 
घेईल.  

४.  ह तकलांचा मािहती कोश – महारा ा या िविवध भागांत अनेक ह तकला लोकि य आहेत. पैठणी, को हापुरी चपला, 
घ गडी, लोकरीचे जेन (जॅन) बुरणूस, िब ी कारािगरी, िहम  शाल, लाकडी खेळणी, भ ावती या िचनी माती या व तू, 
बांबूपासून तयार के या जाणा  या व तू, अशा अनेक ह तकलांची मािहती एकि तरी या उपल ध होणे आव यक आहे. 
यासाठी या ह तकलांचा मािहती कोश तयार कर यात येईल.  

(आ) ३. सादरीकरण व अनुदान – 
१.  कलामेळे - या मक कला े ातील कलावंतांना आपाप या कलाकृत चे दशन करता यावे यासाठी कला 

संचालनालयामाफत िवभागीय पातळीवर येक िवभागात दरवष  ‘कलामेळे’ भरिव यात येतील. 
२.  रे वे वास सवलत - देशात भरिव यात येणा  या रा ीय व आंतररा ीय तरांवरील दशनांसाठी वास करणा  या कलावंतांना 

रे वेची वास सवलत िमळावी, याक रता क  सरकारकडे आ ह धर यात येईल. 
३.  कलादालन िनयमावली - रा यात या मक कला दशनासाठी मोजक  कलादालने (आट गॅलरीज) आहेत. कलादालनांची 

सं या वाढिव यासाठी ो साहन दे याची योजना राबिव यात येईल. अि त वात असलेली दालने उदयो मुख कलाकारांनाही 
उपल ध हो यासाठी या सव दालनांक रता िकमान समान िनयमावली तयार कर याची श यता पडताळून पािहली जाईल. 

४.  सं था अनुदान - सां कृितक सं थांना अनुदान दे या या योजने माणे या मक कला े ात काय करणा  या सं थांना अनुदान 
दे याची योजना कला संचालनालयामाफत राबिव यात येईल.  

५.  कलाकृती िनवड सिमती - शासक य इमारत म ये/िव ामगृहांम ये लाव यात येणा  या कलाकृत या िनवडीसाठी संबंिधत 
े ातील जाणकारांची सिमती नेम यात येईल. ही सिमती संबंिधत शासक य यं णांना िच /िश प िनवडीसाठी मागदशन 

करील. 
६.  िच कला पधा - महारा  ट पातळीवर शालेय िव ा  यासाठी िच कले  या  पधा आयोिजत कर  यात येतील. 
७.  मुखपृ  व मांडणी पुर कार - दरवष  शासनातफ मराठीतील उ  कृ  ट ंथांना पुर  कार िदले जातात. या पुर  कारांबरोबर मराठी 

भाषेतील ंथांचे सव  कृ  ट मुखपृ  ठ, मांडणी तसेच छपाई व बांधणी यांसाठी वतं  पुर  कार दे  यात येतील. 
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८.  यं यिच  कलावंतांसाठी पुर कार - यं यिच  हे या मक कलेतील वैिश पूण े  आहे. महारा ाला या कलेची वेगळी 
परंपरा आहे. या े ातील कलावंतांना ो साहन िमळावे, यासाठी शासन यं यिच कारांक रता पुर काराची योजना सु  
करील. 

इ) िच पट 
१. लघुपट िनिमती व दशन साहा य - सामािजक आिण ऐितहािसक मह वा या य या जीवनावर आधा रत िच पट िनमाण 

करणा  या िच पट िनमा याला िवशेष आिथक साहा य दे याची योजना स या राबिव यात येते. या योजनेऐवजी नवी योजना 
राबिव यात येईल. महारा ाला अिभमाना पद असणा  या तसेच मह वा या य वर, सं थांवर आिण सामािजक िवषयांवर 
दजदार लघुपट/ अनुबोधपट/ मािहतीपट तयार कर यासाठी शासनाकडून अथसाहा य दे यात येईल. हे 
लघुपट/अनुबोधपट/मािहतीपट महारा ातील सव िच पटगृहांत दाखिवणे बंधनकारक कर यात येईल. तसेच ते अिधकािधक 
लोकांपयत पोहोचिव यासाठी यांचे खेळ आयोिजत करणा  या सं थांना ो साहन दे यात येईल.  

२.  आंतररा ीय िच पट महो सव – मंुबई आिण पुणे या शहरांम ये आंतररा ीय िच पट महो सवां या आयोजनासाठी आिथक 
साहा य िदले जाते. हे दो ही महो सव रा य शासनाचे महो सव अस याने या महो सवांची याती आंतररा ीय पातळीवर 
पोहोचिव यासाठी य न केले जातील. तसेच जा तीत जा त लोकांम ये िच पटकले या आ वादनाची मता वाढावी, 
याक रता अि त वात असले या िफ म सोसाय ांना आिथक मदत/ ो साहन दे यात येईल. 

३.  नागपूर येथे िच नगरी - मंुबईतील िच नगरीत िच पटां या िनिमतीसाठी असले या सुिवधांसार या सोयी नागपूर येथे उपल ध 
क न दे यात येतील. 
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७.  मारके आिण पुर कार 
 
समाजाला असाधारण योगदान देणा  या ी-पु षांची मोठी मािलका महारा ा या इितहासात िनमाण झालेली आहे. अशा 

य िवषयी कृत ता य  कर याचा आिण यां यापासून ेरणा घे याचा एक माग हणजे यां या कायाला साजेसे मारक उभारणे 
वा यां या नावाने िविश  पुर कार देणे होय. 
१.  मारक स ागार सिमती - शासनातफ नवीन  मारकांची िनिमती करताना संबंिधत  मारकाची आव  यकता,  व प, जतन 

इ यादी बाब वर शासनाला स ा दे यासाठी ‘  मारक स ागार सिमती’  थापन कर  यात येईल.  मारकांचे  व प 
 मृितदशक तीकां  या उभारणीबरोबरच अ  यासक , संशोधनक , कलाक , िश णक  इ० कारचे रहावे, याची द ता 

घे  यात येईल. 
२.  पुर  कारांसाठी  यापक ितिनिध  व – रा  य शासनातफ िद  या जाणा  या स  मादशक पुर  कारांसाठी िनवड करताना, तसेच 

क  शासनातफ िद  या जाणा  या पुर  कारांसाठी िशफारस करताना े  ठ गुणव  ता, िवशेष कतृ  व इ० बाब बरोबरच िविवध 
समाज घटकांचे आिण समाजजीवना  या िविवध े ांचे ितिनिध  व ही देखील कसोटी मानली जाईल. 

३.  यथोिचत मरण – सवसामा य, संगी उपेि त अशा िविवध समाजघटकांतून पुढे आले या आिण देदी यमान कतृ व 
गाजिवले  या  य  त चा यथोिचत स  मान करणे हे शासनाचे सां  कृितक कत  य आहे. येथून पुढे शासन न याने िविवध 
पुर कार वा अ य मह वाचे उप म सु  करील, ते हा  या कतृ  ववान  य  त ची पुरेशी न द घेणे राहन गेले आहे,  या 
 य  त ची नावे या पुर  कारांना वा उप मांना दे  यात येतील.  

४.  पुर कार िनवडी या ि येत बदल - िविवध े ांत उ कृ  काय करणा  या य ना महारा  शासनातफ पुर कार िदले 
जातात. काही पुर कारांसाठी अज मागिव याची प त अस यास अशा पुर कारांसाठी अज मागिव यात येणार नाहीत. 
पुर कारयो य य ची िनवड कर यासाठी वतं  ि या अवलंिब यात येईल. वैधािनक सं थां या सव  पदांवर 
य ची िनवड कर यासाठीही अज मागिव यात येणार नाहीत.  

५.  नावांचा यो  य वापर –  मारके, पुर  कार, सां  कृितक क े, िविश  ट  सं  था, मह वा  या इमारती, महामाग व अ  य माग, चौक 
इ०ना दे  यात आले  या नावांचे सं ेप न वापरता ती नावे पूणपणे वापरली जातील, यािवषयी द ता घेतली जाईल. हा उ ेश 
सफल हो  या  या  टीने अशा कारची नावे देताना ती अनेक पद  या वगैरेसह लांबलचक न होता सुटसुटीत असावीत, असा 
य  न राहील. 
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८. मिहलािंवषयक सां कृितक ि कोण 
 

ीिवषयक जीवनमू यांचा िवचार के याखेरीज सां कृितक जीवन प रपूण होऊ शकत नाही. आप या समाजातील काही िववेक  
लोक ीचे सां कृितक जीवनातील उिचत  थान ओळखत होते. परंतु याच वेळी ीचा अनादर करणा  या काही थाही आप या 
समाजात अि त वात हो या. महारा ातील अनेक समाजसुधारक ी-पु षांनी केलेला याग व संघष यां यामुळे अशा था द ूर 
कर या या बाबतीत अनुकूल वातावरण िनमाण झाले आहे. तरीही मिहलां या िविवध मता िवकिसत करणे, यांना सव बाबत त उिचत 
ित ा य ात िमळवून देणे इ यादी अंगांनी अजूनही खूप काही कर याची गरज आहे. हे यानात घेऊनच रा य शासनाने या पूव  

मिहलांिवषयी वतं  धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाला पूरक ठरणा  या आिण सां कृितक अंगाने मह वा या असले या काही बाबी 
तुत सां कृितक धोरणात समािव  कर यात आ या आहेत.  

१.  सिम यांवर मिहलांना ितिनिध व - शासनाकडून िनयु  त कर  यात येणा  या िविवध सिम यांम ये मिहलांना पुरेसे ितिनिध  व 
िमळा याची खा ी क न घेतली जाईल. 

२.  िनयु सिम यांम ये मिहला ितिनधी - शासक य-िनमशासक य पदांवरील िनयु या आिण बढ या या संदभात िनणय 
घे यासाठी गिठत कर यात येणा  या सिम यांम ये मिहला ितिनधी अस याची तरतूद सेवािनयमांत कर यात येईल. 

३.  ी-पु ष माण संतुलन - रा यात काही िठकाणी मुल चा ज मदर मुलां या ज मदरा या तुलनेत कमी होत चालला आहे. या 
प रि थतीबाबत जनजागृती होणे आव यक आहे. या ीने, या िवभागांम ये/िज ांम ये/गावांम ये मुलां या तुलनेत 
मुल या ज माचे माण ( ी-पु ष माण अथात से स रेशो) िचंताजनक वाटेल इतके कमी असेल, या िठकाणी जनजागृती 
कर यासाठी य न कर यात येतील.  

४.  मिहला िवकास योजना - मुली या ज मापासून ते ित या िववाहापयत/ती वावलंबी होईपयत/वया या २० या वषापयत 
ित या आयु या या मह वा या ट यात ितला िविश  र म उपल ध होईल, अशा रीतीने िविश  योजना राबिव यात येईल. 
ही योजना आिथक ा दुबल घटकांसाठी राबिव यात येईल. 

५.  मिहला संत अ यासन - संत जनाबाई, संत बिहणाबाई िसऊरकर इ यादी मिहला संतां  या नावाने  वाय   व पात अथवा 
िव ापीठीय पातळीवर अ  यासने  थापन कर  यात येतील. 

६.  मिहला बोधन काय – मिहलां या सम यांिवषयी बोधनाचे काय करणारी पथना पथके/अ य कलापथके यांना योगांसाठी 
आिथक साहा य देऊन ो साहन दे यात येईल. ही पथके मुल या ज माचे वागत, मुल चे िश ण, मिहलांचे आरो य, 
हं ासार या अिन  थांचे उ ाटन, िवधवा पुनिववाहास ित ा, सव े ांत मिहलांचे ितिनिध व यांसार या सां कृितक 

ा मह वपूण बाब वर काय म करतील. 
७.  देवदासी सव ण - देवदास या नांसंदभात पु हा एकदा सव ण कर यात येईल. तसेच, यां या स :ि थतीचा आढावा 

घेऊन यां या िवकासासाठी योजना राबिव यात येईल.  
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९. डासं कृती 
 

डा हे मानवाला मदा  यातून मु  त करणारे आिण  य  तीला अ  य  य  तीशी/  य  त शी के  या जाणा  या िनकोप  पधतून उ  च 
कोटीचा आनंद देणारे मानवी सं  कृतीचे कलेइतकेच मह   वाचे अंग आहे. आरो  य, मानिसक संतुलन, अ  य  य  त बरोबरचे यो  य 
समायोजन, ताण सहन कर  यासाठीचे मनोबळ, पराभव पचव  याची आिण यश न पणे  वीकार  याची संयत वृ  ती इ० सां  कृितक 
गुणांचे संवधन कर  या  या  टीने डा हे अ  यंत भावी साधन आहे. महारा ाला कु ती, कब ी, म खांब, ि केट, बॅडिमंटन इ० 

डा कारांची मोठी परंपरा आहे. ही परंपरा अिधक िवकिसत हावी आिण महारा ीय डापटंूनी रा ीय व आंतररा ीय डा े ात 
उ वल कामिगरी पार पाडावी, यासाठी डा े ाकडे िवशेष ल  दे याची आव यकता आहे. तसेच, या े ासाठी भरघोस आिथक 
साहा या या जोडीने आधुिनक तं ाना या आधारे नवेनवे उप म राबिव याची गरज आहे.  तुत िठकाणी सां  कृितक अंगा या ीने 

डािवषयक काही उप म सुचिव  यात आले आहेत.  
१.  ीदवा य - सांिघक व वैय क खेळ खेळ यासाठी आिण  यायाम कर  यासाठी मिहला आिण मुले यांसह, तसेच 

तळागाळातील य ी व जनसमूह यांसह सव सामािजक घटकांना पुरेसा फावला वेळ उपल  ध  हावा आिण यांना खेळ 
खेळणे परवडावे, हे ऑिलंिपक चळवळीचे  येयधोरण आहे. खेळिवषयक बाब साठी महारा  ट शासनाचेही हेच  येयधोरण 
असेल. ‘सा  यांसाठी खेळ आिण खेळांसाठी सारेजण’ हेच शासना  या धोरणाचे सू  असेल. 

२.  िविवध समाजघटक– डा नैपु य िवकास - अनेक समाजघटकांम ये (उदा० आिदवासी, भटके िवमु  जातीजमाती, 
ड गराळ भागात राहणा  या य ी यां याम ये) डाग़ुणव े या िपढीजात तसेच उपजत अंत:श ी असतात. या 
अंत:श ी खेळांसाठी (उदा० ५००० मीटर ते मॅरॅथॉन अशा लांब प या या धावशयती, ितरंदाजी इ याद साठी) उपयोगात 
आण याक रता अशा समाजघटकांतील आ वासक युवक-युवत ची िनवड क न यांची शरीरसंपदा व यां यातील 

डानैपु य िवकिसत कर या या योजना राबिव यात येतील. 
३.  ादेिशक समतोल - रा याचे जे ादेिशक भाग खेळां या ीने अिवकिसत रािहलेले आहेत, या भागांसाठी शासन िवशेष 

योजना आखेल. डा े ा तुलनेने अिवकिसत रािहले या भागांम ये शालेय डा  पधाचे माण वाढिवणे, तेथे 
डाक े  थापन कर  यास ाधा  य देणे आिण अिधक सं येने िश क नेमणे, अशा मूलगामी योजना शासन राबवेल.  

४.  डांगण आर णाचे पालन - िजमखाने, गृहिनमाण सं था, डासं था तसेच िश णसं था यां या मालक या या मैदानांचे 
आर ण डांगण हणून कर यात आले आहे, या मैदानांचा वापर खेळांिशवाय अ य कोण याही कारणासाठी न 
कर याब ल स या या िनयमांतील तरतुद ची काटेकोर अंमलबजावणी कर यात येईल. या तरतुद चा भंग कर यात आ यास 
या जागा शासन ता यात घेईल आिण या मैदानांचा वापर खेळासाठीच कर यात येईल. ही कायवाही करता यावी यासाठी या 
मैदानांचे आर ण डांगण हणून कर यात आले आहे अशा मैदानांची शा ीय ा गणती कर यात येईल.  

५.  देशी खेळांचा सार - कब ी, खो-खो, मातीतील कु  ती, म खांब, आटयापाटया असे िबनसाधनांचे िकंवा अ प साधनांचे 
खेळ हे महारा  टीय व भारतीय सं  कृतीचे अिवभा  य घटक आहेत. या भारतीय खेळांचा अ य देशांत सार आिण चार 
िनयिमतपणे कर  याची योजना शासन आखेल. हे खेळ िवशेषत: नै सिगक मैदानावर खेळिवले जा याचा आ ह धरला जाईल. 

६.  भारतीय खेळ - शा ीय िचिक सेची जोड - शासन भारतीय खेळांना शा  ीय िचिक  सचेी जोड दे  यासाठी संबंिधत खेळां  या 
एकिवध संघटनांना उ ु  करील आिण यांना आिथक व तांि क साहा य करील. हे खेळ त ांनी ठरिवले या कसोटीस 
उतरले पािहजेत, ही शासनाची भूिमका असेल.  
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१०. संक ण 
 
भाषा, सािह  य, कला इ० कार  या वग करणात चपखलपणे समािव  ट होऊ न शकणा  या, तथािप सां  कृितक  ा  यांची न द करणे 
अ  याव  यक आहे, अशा काही मह   वपूण बाब चा ‘संक ण’ या गटाम  ये अंतभाव कर  यात आला आहे. 
१.  सामािजक सलोखा – आपला समाज वेगवेगळी जीवनशैली असले या जनसमूहांनी बनलेला आहे. जीवन णालीतील 

वेगळेपणामुळे सामािजक ऐ याला बाधा पोचू नये याची द ता घेणे, हे समाजा या सुरि ततेसाठी आिण िवकासासाठी अ यंत 
आव यक आहे. यासाठी धम, जाती, भाषा, ादेिशक िवभाग या अंगानी िभ  नता असले या जनसमूहांम ये  िवधायक संपक 
िनमाण होणे,  यांनी एकमेकांशी संवाद साधणे, पर  परांना व तुिन  ीने व आ मीयतेने समजून घेणे, िभ  न जीवनशैली 
असूनही एकमेकांचा आदर करणे इ  यादी कारची सामंज  याची जीवनशैली िनमाण झा यास आपला समाज आंत रक  टया 
एकसंध व सबळ होईल. तसेच, संवादा या अभावामुळे िनमाण होणार े सामािजक ताण दूर कर या या ीने एकमेकांचे 
आचारिवचार, चालीरीती, सण, उ सव, ा थाने इ यादी बाब चे यथाथ ान होणे उपकारक ठरेल. यासाठी शासन पुढील 
कारचे िवधायक उप म हाती घेईल.  

१.१  आंतरधम य/आंतरजातीय सामंज य सिमती थापन करणे. ही सिमती समाजात ताणतणाव िनमाण होऊ नयेत तसेच समाजात 
एका मता िटकून राहावी हणून यो य ते य न करील. तणावाचे पांतर संघषात झा यास संबंिधत समाजघटकांम ये 
िदलजमाई कर यासाठी पावले उचलेल.  

१.२  िविवध धमातील लोकांना वत: या धमाबरोबरच अ य मुख धमामधील मह वा या संक पना, धारणा, त व ाने, िमथके, 
सण, सां कृितक इितहास इ याद चा प रचय क न देणारे लघुमुदतीचे अ यास म सु  करणे  

१.३  िभ  जनसमूहांची एक  सािह य संमेलने आयोिजत करणे 
१.४  अनेक महान समाजसुधारकांनी आप  या समाजातील अ  पृ  यतेसार  या अिनष् ट ढी दूर कर  यासाठी िविवध मागानी य  न 

केले असूनही काही िठकाणी अशा ढ चे समूळ उ  चाटन झा  याचे िदसत नाही. असे उ  चाटन  हावे,  हणून लोकांची 
मानिसकता बदल  या  या हेतूने स  या सु  असले  या उप मांची कायवाही अिधक गांभीयाने कर  याचे, तसेच काही नवीन 
उप म राबिव  याचे य  न करणे.  

२.  सं दाय-सलोखा - महारा ात चिलत असले या वारकरी, महानुभाव, नाथ, वीरशैव, रामदासी, सूफ  आदी सं दायां या 
िविवध सं था/संघटना रा यात आपाप या परीने सां कृितक व सामािजक उप मांम ये सि य आहेत. यांतील या सं था/ 
संघटना रा ीय एका मता आिण सामािजक सलोखा वृि ंगत कर यासाठी व पर परांम ये सम वय साध यासाठी पुढाकार 
घेऊन यो य कामिगरी बजावतील, यांना संतपीठामाफत पुर कार दे यात येतील. 

३.  िवशाल जनसमूहां या उप मांक रता सम वय - रा यातील अनेक भागांत िविवध जनसमूहांचे सां कृितक वारसा असलेले 
उप म साजरे होत असतात. अशा उप मांत सहभागी हो यासाठी लोक िठकिठकाणांहन पायी/वाहनां ारे फार मो ा माणात 
एकाच वेळी िविश  िठकाणी जमत असतात. सदर उप मांत सहभागी होणा  या लोकांना व छ पाणी, थमोपचार, तातडीची 
वै क य सेवा, व छतागृहे, सुरि तता इ यादी सुिवधा उपल ध क न दे याची आव यकता असते. या उप मांशी िविवध 
सं था /संघटना िनगिडत असतात. यांनी संबंिधत शासक य कायालयांशी सम वय साधून या उप मांत सहभागी होणा  या 
य ना आव यक या सोयी-सुिवधा उपल ध क न दे याची यव था करणे अपेि त आहे. अशा उप मांची मािहती 

उप मा या यापकतेनुसार िज हा, िवभागीय अथवा रा य पातळीवरील गृहिवभागा या कायालयांना कळिव याची काळजी 
संबंिधतांनी घेत यास याबाबतीत सम वय साधणे आिण साहा य करणे शासक य यं णेला सोयीचे होईल. संबंिधत 
कायालयांनी या सं थांना/संघटनांना मदत करावी, असे सांग यात येईल. 

४.  खा सं कृती – महारा ाला वत:ची अशी िवभागवार खा सं कृती आहे. खानदेशी, को हापुरी, वैदभ , मालवणी, 
मराठवाडी इ० खा पदाथ, तसेच कोकम सरबत, प हे, आंबील, माडगे इ यादी पेये ही महारा ातील खा पदाथाची/पेयांची 
खािसयत आहे. असे िविवध पदाथ महारा ा या िविवध भागांत व महारा ाबाहेरील मह वा या िठकाणी सहजपणे उपल ध 
हावेत, अशी लोकांची मागणी असते. शासक य अितिथगृहे, शासक य कायालये, तसेच आमदार िनवास, शै िणक संकुले, 

पयटन थळे, रे वे व एस टी थानके, िवमानतळ आदी िठकाणी असले या उपाहारगृहांम ये हे खा पदाथ िमळावेत, यासाठी 
संबंिधतांना सूचना दे यात येतील. हे खा पदाथ तयार कर याचे िश ण दे यािवषयी महारा ातील केट रंग कॉलेजांना 
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सांग यात येईल. अशा खा पदाथाचा प रचय क न देणारा महारा  खा पदाथकोश तयार कर यास महारा  रा य सािह य 
आिण सं कृती मंडळाला सांग यात येईल.  

५.  अलंकार आिण वेशभूषा – डोरली, जोडवी, नथ इ० कारचे अलंकार, तसेच िविवध कारचे फेटे इ० कारची वेशभूषा हे 
महारा  टीय सं  कृतीचे एक वैिश  टय आहे.  यांचा प रचय क न देणारे ‘रा  य सािह  य आिण सं  कृती मंडळा’तफ कािशत 
कर  यात येईल.  

६.  र यांचा दु पयोग-जनजागृती - कौटंुिबक िकंवा सामूिहक अशा कोण याही काय मांसाठी सावजिनक र यांचा दु पयोग न 
कर याची जाणीव जिव यात येईल. याबरोबरच थािनक वरा य सं थांमाफत या संदभातील िनयमांची कठोर 
अंमलबजावणी कर यात येईल. 

७.  कॉपी करणांना आळा - परी ाक ांवर वाढ या माणात होणारी कॉपी करणे आिण िवशेषत: सामुदाियक कॉपीची करणे ही 
महारा ा या सां कृितक जीवना या ीने एक गंभीर सम या बनली आहे. अशा करणांचे िव ा या या 
य म विवकासावर िवपरीत प रणाम होत आहेत. या कारांना आळा घाल यासाठी वेळीच उपाययोजना करणे आव यक 

आहे. िव ा यानी कॉपी कर यापासून परावृ  हावे याक रता िव ाथ  आिण पालक यां या बोधनाचा यापक काय म हाती 
घे यात येईल. याबरोबरच कॉपी करणा  यांिव  दंडा मक कारवाई अिधक भावी कर यासाठी परी ाक ांचे/वगाचे 
िच ीकरण कर यात येईल. या िच िफती या या िदवशीच परी ा मंडळा या/िव ापीठा या िवभागीय कायालयास/मु य 
कायालयास/िज  हािधकारी कायालयास सादर कर याचे बंधन असेल. िज हािधकारी आिण पोलीस आयु /िज हा पोलीस 
अधी क यां या नेतृ वाखाली ही कायवाही कर यात येईल. 

८.  कचरा िव हेवाट आिण धू पानक  - सावजिनक िठकाणी कचरा टाकण,े थंुकणे वा धू पान करणे हा गु हा आहे. परंतु 
ब  याच िठकाणी कचरा टाकणे, धू पान करणे इ०साठी िनयमांतगत यो य ती सोय उपल ध क न दे यात येत नाही. हणून 
उपाहारगृहे, बस थानके, शासक य-अशासक य कायालये, शै िणक सं था इ० सावजिनक िठकाणी कचरा 
पे ांची/कंु ांची यव था करणे आिण यांतील कच  याची वेळ या वेळी िव हेवाट लावणे बंधनकारक केले जाईल. तसेच, 
धू पान क  इि छणा  या लोकांसाठी वतं  धू पानक ाची ( मोिकंग झोनची) यव था करणे तकसंगत होईल. धू पान न 
करणा-यांना ास होऊ नये, तसेच धू पानिनषेधाचा कायदा मोडला जाऊ नये हणून असे  वतं  क  िनमाण कर याबाबत 
संबंिधतांना सांग यात येईल. यासाठी िनयमात दु ती कर यात येईल. 

९.  त णांना वासासाठी अ यासवृ ी - महारा  टाबाहेरील नानािवध समाजां या कला, सािह य, जीवनशैली इ० सां कृितक 
ोतांचा अ  यास कर  यासाठी देशा या िविवध िवभागांत वास करता यावा  हणून दरवष  सुमारे दहा महारा ीय त णांना 

अ यासवृ ी दे यात येईल. यांनी न दिवलेली िनरी णे बंिधके या व पात सादर करणे बंधनकारक राहील. ‘सािह य 
अकादमी’ स या राबवीत असले या अशा कार या योजनेसारखी ही योजना असेल व ती सािह य आिण सं कृती 
मंडळामाफत राबिव यात येईल.  

१०.  िदन मह व - शै िणक े ात मह वा या घटना आिण य ी यां या संदभात िव ा याना अिधक सजगता यावी, याक रता 
या या िदवसांचे औिच य साधून िद या जाणा  या सु ां या आधी वा नंतर िव ा याना या िदनाचे मह व सांगणारे उप म 

हाती घे यास शै िणक सं थांना सांग यात येईल.  
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११. फेरआढावा 
 

समाज जीवन वाही असते.  यामुळे सां  कृितक बाब चे  व प काळा  या ओघात बदलत असते. समाजा  या आकां ा आिण 
गरजा यातही बदल होत असतो. पुढ  या काळात िविवध े ातील त  ांकडून आिण सवसामा  य नाग रकांकडून या धोरणा  या संदभात 
 या सूचना ा  त होतील,  यांमधून समाजा  या या आकां ा आिण गरजा  य  त होतील.  वाभािवकच, या धोरणात समािव  ट कर  यात 

आले  या िविवध बाब वर वेळोवेळी न  याने िवचारमंथन करावे लागेल. तसेच, बदल  या प रि थतीनुसार  यांत यो  य ते फेरफार करावे 
लागतील वा  यांम  ये भर घालावी लागेल. 

उपरो  त सव बाबी  यानात घेऊन या धोरणाचा दर पाच वषानी फेरआढावा घे  यात येईल आिण  यात आव  यकतेनुसार फेरबदल 
कर  यात येतील. 
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१२. प रिश  े 
 

प रिश  ० १ 
लेखनप ती/वा  योग-पुनिवचार सिमतीपुढे ठेव यात यावयाची उदाहरणे  

खालील चुक या परंतु ढ झाले या श दांना वैकि पक त व प हणून मानावे काय? 
 
मूळ श द     ढ झालेले श द 
त       त   
अ हास      अ ाहास  
उपाहारगृह     उपहारगृह  
साहा य      सहा य  
उपयु       उपरो   
सजन      सृजन  
साम ी      सामु ी  
देदी यमान     दैदी यमान  
को वधी     कोटयावधी  

देव, ा ण     ह’,‘ हदेव’, ‘ ा हण’  
य म व, मह व, त व इ यादी   य म व, मह व, त व इ यादी  
ले छ      ल छ  

मिथताथ      मितताथ  
 
  सं कृतम ये असले या अथापे ा मराठीत िव /वेग या अथाने ढ झाले या ‘अपरो ’ इ यादी श दांना माण श द हणून 
मा यता ावी काय? 
  चुक या प तीने ढ झाले या पुढील श दांसार या श दांना माण मानू नये काय?- 
 
माण श द     ढ झालेले चुक च ेश द 

सयु क     संयु क 
यं यिच      यंगिच  

िवरोध      िवरोधाभास 
दुरव था      दुराव था 
पृ       (‘पृ ’ या अथाने वापरला जाणारा) ‘पान’  
म , कायम  (‘म ’ या अथाने वापरला जाणारा) ‘ य त’  
े क      ‘ े क’ या अथाने वापरला जाणारा ‘दशक’  

 
  मोडी िलपीम ये एकच वेलांटी व एकच उकार असतो. मराठीम ये देवनागरीसाठी हीच लेखनप ती वीकारता येईल काय? 
  िवरामिच हे वापर यासंदभात िनि चत धोरण न याने तयार करणे आव यक आहे काय? 
  या सिमतीने मराठीमधील श दां या समासांिवषयी न याने िवचार करावा. उदा० ‘ डानैपु यिवकास’असा समास  
 कर याऐवजी ‘ डा नैपु य िवकास’ असे िलिहणे िवक पाने माण मानावे काय? 
  ‘मोिहमतगत’, ‘शाळतगत’, योजनतगत’ असे पूव प संधी मा  य करावेत काय? 
  श  दानंा श  दयोगी अ  यये जोड  या  या बाबतीत िनि चत िनयम कर  याची गरज आहे काय? 
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प रिश  ० २ 
 

  अ योगाह श दसूची तयार करणा  या सिमतीपुढे िवचाराथ ठेवावयाची उदाहरणे  
 
अ योगाह श  द   योगाह श  द  
धेडगुजरी   संिम , संक रत 
चांभारचौकशा   नस  या चौकशा 
चांभार   चमकार 
मांग   मातंग 
भंगी   सफाई कामगार  
 हावी   नािभक 

वे  या   देहिव य करणारी य  ती 
बु ू  (बु )ू   मूख 
गांवढळ, खेडवळ, ा  य   ामीण, खेडूत  
 यायला, आयला   अरे   या  

बाटगा   धमात रत 
खेळखंडोबा   िवचका 
मलपृ    (मूलपृ  ठ िकंवा, नवीन श द तयार करणे) 
 

 
 

   
 
 

(सूचकांनी पुढे िदले या पानाचा उपयोग करावा. अिधक पानांची गरज भास यास या पाना या ती क न वापरा यात.) 
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सूचकाचे नाव………...………………………………………... यवसाय……………………………………………… 

टपाल-प ा ……...…………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

थलभाष ० ( यवसाय)……………………...……………… थलभाष ० (िनवास) …………………………… 

चलभाष ०……………………………………… ई-प ा…..…………………………………………… 

 

 

मसु ात वणन 
केले या सां कृितक 

े ाचे नाव 

मसु ातील         
संदभ ० व पान ० सूचना 
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मसु ात वणन 
केले या सां कृितक 

े ाचे नाव 

मसु ातील         
संदभ ० व पान ० सूचना 
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मसु ात वणन 
केले या सां कृितक 

े ाचे नाव 

मसु ातील         
संदभ ० व पान ० सूचना 

 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

 


