_hmamîQ´> amÁ` nmR>çnwñVH$ {Z{_©Vr d Aä`mgH«$_ g§emoYZ _§S>i,
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महाराष्ट्र राज्य
पाठ्यपुस्तक निनमिती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ,
‘बालभारती’, सेिापती बापट मार्ि, पुणे ४११ ००४.

बालभारती
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प्रस्तावना
महाराष्ट्र राज्य आणि भारतातील सवव राज्याांच्या आणथवक णवकासात प्राथणमक व
माध्यणमक णिक्षिास अत्यांत महत्त्वाचे स्थान आहे. तळागाळातील, ग्रामीि/डोंगरी,
अणतदुगवम मागास भागातील णवभाग कायवक्रम राबवण्यासाठी आवश्यक असािाऱ्या
प्रणिणक्षत प्राथणमक णिक्षकाांना आवश्यक ते मागवदिवन करुन, त्याांना सक्षम करुन,
मनुष्यबळ वाढवून आपल्या पाल्यास िाळेत पाठवण्यास उद्युक्त करुन, त्याांच्यात
मानणसक बळ णनमावि करण्याचे णिक्षि हे मुख्य साधन आहे. देिाच्या सामाणिक व
आणथवक णवकासातील प्राथणमक णिक्षिाची महत्त्वाची भूणमका लक्षात घेवून प्राथणमक
स्तरावरील णिक्षिणवषयक कायवक्रम सवाांपयांत पोहचवले िािे अत्यांत महत्त्वाचे आहे.
णिक्षिाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र राज्य िासनाचा िालेय णिक्षि णवभाग
आपल्या एकूि णवत्तीय महसूल खचावपैकी साधारिपिे १/५ भाग सववसाधारिपिे
प्राथणमक तथा माध्यणमक णिक्षिावर खचव करतो.
िालेय णिक्षि णवभागामार्फत राज्यातील णवणवध िैक्षणिक योिनाांची आखिी,
प्राथणमक णिक्षिाचे साववणिकरि, वय वषव ६ ते १४ या वयोगटाच्या सवव मुलाां-मुलींना
णिक्षिासाठीची इ. १ ली ते इ. ८ वी ची १० भाषाांतील, इ. ९ वी व इ. १० वी ची ८
भाषाांतील तसेच इ. ११ वी व इ. १२ वीच्या कला व वाणिज्य िाखेकरता दोन भाषातील
व णवज्ञान िाखेच्या इांग्रिी भाषेतील पुस्तकाांची क्रणमक पुस्तके तयार करुन ती उपलब्ध
करुन वेळेत पुरवठा करण्याचे िासनाचे घटनात्मक दाणयत्व आणि राज्याचे धोरि इत्यादी
मागवदिवक तत्त्वे समोर ठेवून करण्यात आली आहे. पूववप्राथणमक णिक्षि स्तराचा यामध्ये
समावेि होता. या प्रत्येक स्तरावर आवश्यक त्या सवव पायाभूत सोयी उपलब्ध करिे,
मानवी घटक आणथवकदृष्या सबळ करिे आणि िीवनाचा दिाव वाढविे याांना प्राथणमक
णिक्षिामध्ये प्राधान्य आहे.
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महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनमिती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ,
‘बालभारती’, सेिापती बापट मार्ि, पुणे ४११ ००४.
१.

मंडळाची स्थापिा

कोठारी आयोर्ाच्या नशफारशींिुसार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनमिती व अभ्यासक्रम
संशोधि मंडळाची स्थापिा २७ जािेवारी, १९६७ रोजी झाली. शासिमान्य अभ्यासक्रमावर आधाररत
इयत्ता पनहली ते बारावी या इयत्तांसाठी आवश्यक ती पाठ्यपुस्तके, तसेच अन्य शैक्षनणक सानहत्य
राज्यात सवाांकररता प्रकानशत करणे, हे मंडळाचे मुख्य उद्नदष्ट् आहे.
पाठ्यपुस्तक मंडळाची स्थापिा होण्यापूवी पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम प्रामुख्यािे
खासर्ी प्रकाशकांच्याद्वारे होत असे; परंतु कोठारी आयोर्ाच्या सवि नशफारशी महाराष्ट्र शासिािे
स्वीकारल्यािंतर या कामासाठी देशात नवशेष स्वायत्त संस्था स्थापि व्हाव्या, हा नवचार पुढे आला.
या नवचारातूि महाराष्ट्र राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनमिती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ’
ही स्वायत्त संस्था नदिांक २७ जािेवारी, १९६७ रोजी स्थापि करण्यात आली व ‘बालभारती’,
सेिापती बापट मार्ि, पुणे ४११००४ येथे मुख्यालय ठेवण्यात येऊि या संस्थेची िोंदणी संस्था िोंदणी
अनधनियम १८६९ व पब्ललक टरस्ट ॲक्ट १९५० अिुसार करण्यात आली. मंडळाचे कामकाज ‘िा
िफा िा तोटा’ या तत्त्वावर चालते.
२.

३.

मंडळाची प्रमुख उद्नदष्ट्े
(१)

सविसामान्यपणे नशक्षणाच्या नवकासासाठी व नवशेषत: शालेय नशक्षणाच्या
अनभवृद्धीसाठी साहाय्य व उत्तेजि देण.े

(२)

शालेय पाठ्यपुस्तके, नशक्षकांकररता हस्तपुब्स्तका व नवद्यार्थयाांसाठी
स्वाध्यायपुब्स्तका यांसारख्या शैक्षनणक सानहत्याची निनमिती करणे. त्याचप्रमाणे
अध्ययि व अध्यापि प्रर्त होण्याच्या दृष्ट्ीिे उपयुक्त असे अन्य शैक्षनणक सानहत्य
तयार करणे.

(३)

मंडळािे तयार केलेली पाठ्यपुस्तके व इतर शैक्षनणक सानहत्य यांची छपाई करूि
ती प्रकानशत करणे व त्यांचा साठा, नवतरण व नवक्री यांची व्यवस्था करणे.

(४)

नशक्षणाचा दजाि सुधारण्याच्या दृष्ट्ीिे अभ्यासक्रमासंबंधी व पाठ्यपुस्तकांसंबंधी हाती
घेतल्या जाणाऱ्या संशोधि प्रकल्पांिा अिुदाि देऊि साहाय्य करणे व मार्िदशिि
करणे.

(५)

शासिाच्या शैक्षनणक ध्येय-धोरणांच्या पररपूतितेसाठी आवश्यक ते उपक्रम राबवणे.

पाठ्यपुस्तक मंडळाचे व्यवस्थापि

महाराष्ट्र राज्याचे माििीय शालेय नशक्षणमंत्री हे मंडळाचे पदनसद्ध अध्यक्ष व माििीय
राज्यमंत्री, शालेय नशक्षण हे पदनसद्ध उपाध्यक्ष असतात. नशक्षण नवभार्ातील नशक्षण संचालक या
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पदाशी समकक्ष असणारे एक अनधकारी हे मंडळाचे संचालक असतात. मंडळाच्या सवि व्यवहारांचे
संपूणि व्यवस्थापि नियामक मंडळाकडे सोपवण्यात आले आहे. मंडळ हे व्यवस्थापिाचे कायि
संस्थापि समयलेखातील तरतुदींिुसार पार पाडत असते.
नियामक मंडळास साहाय्य करण्याकररता मंडळाच्या संस्थापि समयलेखाप्रमाणे पुढील
साहाय्यक सनमत्या स्थानपत करण्यात आलेल्या आहेत.
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)

नवद्या पररषद
अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तक संशोधि सल्लार्ार पररषद
पाठ्यपुस्तक निनमिती व नवतरण पररषद
नवत्त सनमती
कायिकारी सनमती

नियामक मंडळ व या सवि सनमत्या संस्थापि समयलेखात नवनहत केल्याप्रमाणे काये व कतिव्ये
पार पाडतात.
४.

मंडळाची प्रशासकीय रचिा

मंडळाचे मुख्य कायािलय, नवभार्ीय कायािलय व भांडारांमध्ये कायमस्वरूपी अनधकारी व
कमिचारी आहेत. मंडळाचे संचालक हे नशक्षण नवभार्ातूि परसेवेवर आलेले संचालक दजािचे
अनधकारी असूि ते मंडळाचे कायिकारी अनधकारी आहेत. नवत्त व लेखा अनधकारी व अंतर्ित
लेखापरीक्षण अनधकारी हे महालेखाकार, मुंबई नकिंवा लेखा व कोषार्ार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
यापैकी ज्या कायािलयाकडूि प्रथम अनधकारी उपललध होतील असे परसेवेवर आलेले अनधकारी
असतात.
मंडळाचे कामकाज चालवण्याच्या दृष्ट्ीिे पाठ्यपुस्तक मंडळात पुढील नवनवध नवभार्
कायिरत आहेत.
 नवद्या नवभार् पुणे
 निनमिती नवभार् पुणे
 नवत्त नवभार्, पुणे
 प्रशासि नवभार्, पुणे
 स्थावर नवभार्, पुणे
 नवधी व मानहती नवभार्, पुणे
 अंतर्ित लेखापरीक्षण नवभार्, पुणे
 संशोधि नवभार्, पुणे
 संर्णक नवभार्, पुणे
 ग्रंथालय नवभार्, पुणे
 नकशोर नवभार्, पुणे
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५.

नवद्या नवभार्

शासिमान्य अभ्यासक्रमावर आधाररत प्राथनमक स्तरावरील पाठ्यपुस्तकांची व इतर
सानहत्याची निनमिती हे मंडळाचे प्रधाि उद्नदष्ट् आहे. ही पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुब्स्तका तसेच इतर
अिुषंनर्क शैक्षनणक सानहत्य तयार करण्याचे काम मंडळाच्या नवद्या नवभार्ातील भाषा व भाषेतर
नवभार्ांमाफफत करण्यात येते. या प्रनक्रयेत पुढीलप्रमाणे नवभार् कायिरत आहत.
भाषा नवभार् : १. मराठी, २. नहंदी, ३. इंग्रजी, ४. उददि, ५. र्ुजराती, ६. नसंधी
७. कन्नड, ८. तेलुर्ु.
भाषेतर नवभार् : १. र्नणत, २. शास्त्र, ३. इनतहास व िार्ररकशास्त्र, ४. भूर्ोल,
५. कायाििुभव, ६. आरोग्य व शारीररक नशक्षण, ७. कला.
इयत्ता पनहली ते बारावीच्या ६०० पेक्षा अनधक शीषिकांची पाठ्यपुस्तके मंडळ तयार करते.
यामध्ये मराठी, इंग्रजी, उददि, नहंदी, कन्नड, र्ुजराती, तेलुर्ु, नसंधी, बंर्ाली व तमीळ अशा दहा
भाषा माध्यमांत तयार होणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांचा व स्वाध्याय पुब्स्तकांचा समावेश आहे. त्यामध्ये
मातृभाषा, अनिवायि इंग्रजी, अनिवायि मराठी तसेच इतर द्नवतीय, तृतीय भाषा नवषयांची आनण
र्नणत, नवज्ञाि, इनतहास, िार्ररकशास्त्र, भूर्ोल या भाषेतर नवषयांची पाठ्यपुस्तके तयार केली
जातात. त्याचप्रमाणे कला, कायाििुभव, मानहती तंत्रज्ञाि, आरोग्य व शारीररक नशक्षण या नवषयांसाठी
पाठ्यपुस्तके व नशक्षक हस्तपुब्स्तका तयार केल्या जातात.
सि २०१६-२०१७ पासूि पाठ्यपुस्तक मंडळामाफफत माध्यनमक स्तरावरील तर सि २०१९२०२० पासूि उच्च माध्यनमक स्तरावरील पाठ्यपुस्तकांची निनमिती करण्यात येत आहे. याचसोबत
अभ्यासक्रमावर आधाररत माध्यनमक, उच्च माध्यनमक स्तरासाठी पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुब्स्तका
इत्यादी सानहत्य तयार करण्यात येत आहे.
(अ) पाठ्यपुस्तकांचे हस्तनलब्खत व प्रकाशिपूवि प्रनक्रया : शासिमान्य अभ्यासक्रमावर
आधाररत पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुब्स्तका व इतर शैक्षनणक सानहत्य निनमिती करण्याच्या कामात
राज्याच्या नवनवध भार्ातील नशक्षकांची तसेच नशक्षणतज्ज्ञांची मदत घेतली जाते. त्यासाठी मंडळात
प्राथनमक व माध्यनमक नशक्षक, नशक्षक प्रनशक्षक, नवषयतज्ज्ञ इत्यादींच्या नवषयवार सभा, कायिशाळा
इत्यादी आयोनजत करण्यात येतात. मंडळाचे नवद्या नवभार्ातील नवशेषानधकारी या तज्ज्ञांच्या मदतीिे
पाठ्यपुस्तकाचे लेखि-संपादि करूि त्याला अंनतम स्वरूप देतात.
पाठ्यपुस्तके निदोष व दजेदार होण्याकररता नवद्या नवभार्ातफे पाठ्यपुस्तकांच्या चाचणी
प्रती तयार झाल्यािंतर नशक्षक, नशक्षणतज्ज्ञ आनण इतर संबंनधत व्यक्तींकडूि त्या चाचणी प्रतींचे
समीक्षण व र्ुणवत्ता परीक्षण करूि घेतले जाते. पुस्तकातील निवडक भार्ांची प्रकाशिापूवी प्रत्यक्ष
वर्ाितही चाचणी घेतली जाते. पुस्तकांच्या नचत्रांकिासाठीही मंडळािे आतापयांत अिेक ख्यातिाम
नचत्रकारांचे सहकायि घेतले आहे. सवि शैक्षनणक सानहत्य निदोष व दजेदार असावे तसेच नवद्यार्थयाांिा
पाठ्यपुस्तके वेळेवर उपललध व्हावी यासाठी सवि प्रयत्ि केले जातात.
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(ब) पाठ्यपुस्तकांच्या निनमितीबरोबरच पाठ्येतर सानहत्याची निनमिती मंडळ करते.
मंडळामाफफत नवक्री करण्यात येणाऱ्या पाठ्येतर सानहत्याची यादी मंडळाच्या सवि नवभार्ीय
भांडारांमध्ये उपललध आहे.
(क) मराठी माध्यमाच्या नवद्यार्थयाांसाठी इयत्ता पनहलीपासूि इंग्रजी : महाराष्ट्र शासिािे
नडसेंबर १९९९ मध्ये मराठी माध्यमातील शाळांसाठी इंग्रजी नवषय इयत्ता पनहलीपासूि नशकवण्याचा
महत्त्वाचा निणिय घेतला. या निणियाची अंमलबजावणी करतािा मंडळािे इयत्ता पनहलीचे
पाठ्यपुस्तक जूि १९९९ पासूि सुरू होणाऱ्या शैक्षनणक वषािसाठी अल्पावधीतच उपललध करूि
नदले. त्यािंतर इयत्ता बारावीपयांतची पाठ्यपुस्तके क्रमश: प्रकानशत करण्यात आली आहेत. इयत्ता
पनहलीपासूि इंग्रजी नवषयाची यशस्वी सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पनहलेच राज्य आहे.
(ड) अमराठी शाळांतील नवद्यार्थयाांिा पनहलीपासूि मराठी नशकवण्याच्या शासिाच्या
निणियाला अिुसरुि मंडळािे अमराठी शाळांतील नवद्याथी व नशक्षकांकररता इयत्ता पनहली व
दुसरीसाठी ‘मजेत नशकूया मराठी’ ही नचत्रपुब्स्तका व इयत्ता नतसरी व चौथीकररता मराठी सुलभभारती
ही पाठ्यपुस्तके क्रमश: प्रकानशत केली आहेत.
महाराष्ट्र शासिािे नदिांक ५ माचि २०२१ रोजीच्या शासि निणियािुसार ४८८ शाळा ‘आदशि
शाळा’ म्हणूि घोनषत केल्या आहेत. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) व राज्य अभ्यासक्रम
आराखडा (SCF) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आदशि शाळांमध्ये िवीि शैक्षनणक धोरणावर
आधाररत पथदशी प्रकल्पांतर्ित इयत्ता पनहलीपासूि एकाब्त्मक पाठ्यपुस्तकाची अंमलबजावणी सि
२०२१-२०२२ या शैक्षनणक वषािपासूि मराठी माध्यमाच्या आदशि शाळांमध्ये करण्यात आली आहे.
देशातील हा पनहला प्रयोर् आहे. याची नवशेष िोंद राज्य व केंद्र सरकारिे घेतली आहे.
६.

निनमिती नवभार्

पाठ्यपुस्तकांच्या निनमितीचे कायािलय प्रभादेवी, मुंबई येथे आहे. णनणमवती णवभागाचे प्रमुख
म्हिून नियंत्रक हे काम पाहतात.
नवद्या नवभार्ाकडूि पाठ्यपुस्तकांची अंनतम मुद्रणप्रत प्राप्त झाल्यािंतर निनमितीपूवि सवि
प्रनक्रया पूणि करूि पुस्तकांची छपाई करणे व पाठ्यपुस्तके उपललध करुि देणे, तसेच पुिमुिद्रणाच्या
अनधप्रमानणत प्रतीमध्ये दशिवलेल्या दुरुस्त्या सुधारुि पुस्तकांची छपाई करणे व पुस्तके उपललध करुि
देणे हे निनमिती नवभार्ाच्या कामाचे मुख्य स्वरुप आहे.
पुस्तक निनमितीमध्ये अिेक प्रनक्रया कराव्या लार्तात. िव्यािे प्रकानशत करावयाच्या
पाठ्यपुस्तकांमध्ये पुस्तकाची अक्षरजुळणी, लेआऊट, नडझाईि, नचत्राकृती, िकाशा, मुखपृष्ठ व
प्रोसेनसंर् इत्यादी बाबी निनमिती नवभार् व नवद्या नवभार् यांचे समन्वयािे करण्यात येतात.
अक्षरजुळणी करण्यापूवी मुद्रण प्रतींवर (हस्तनलब्खत) मजकुराच्या टाईपाचा प्रकार व आकार,
शीषिकांचा व मुख्य मजकुराचा टाईप, कोणत्या आकारात व नकती कॉलममध्ये जुळणी करावयाची
याबाबतच्या तांनत्रक स्वरुपाच्या सूचिा िमूद करुि हस्तनलब्खत संर्णकावर जुळणी करण्याकररता
देण्यात येते. मराठी, इंग्रजी, व नहंदी या ३ भाषेची जुळणी मंडळाच्या सांगिक नवभार्ामाफफत करण्यात
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येते. उददि, र्ुजराती, कन्नड, बंर्ाली, तमीळ, नसंधी व तेलुर्ु या भाषाांतील पुस्तकाांच्या मिकुराांची
जुळणी बाहेरील संस्थेकडूि करुि घेण्यात येते. जुळणी झाल्यािंतर प्राप्त होणारी मुनद्रते वेळोवेळी
मुनद्रत शोधि नवभार्ाकडूि तसेच नवद्या नवभार्ातील संबंनधत अनधकाऱ्यांकडूि तपासणी करण्यात
येतात. प्रत्येक तपासणीिंतर त्यातील दुरुस्त्या सुधारुि सुधाररत मुनद्रते पुिश्च तपासणीसाठी देण्यात
येतात. दरम्यािच्या काळात नचत्राकृती तयार करुि त्याचा अंतभािव पुस्तकाांमध्ये करुि पृष्ठरचिा
करण्यात येत.े नचत्रांचा समावेश झाल्यािंतर पुिश्च मुनद्रते तयार करुि ती तपासण्यात येतात.
पुस्तकामध्ये कोणत्याही प्रकारची चूक राहू िये म्हणूि मुनद्रतांची तपासणी साधारणपणे ३ ते ४ वेळा
करण्यात येते. मजकूर व नचत्रे अंनतम झाल्यािंतर ती प्रोसेनसंर्साठी देण्यात येतात. तसेच पुस्तकाचे
मुखपृष्ठही तयार करुि ते प्रोसेनसंर्साठी देण्यात येते. त्यािंतर पुस्तकाची सीडी तयार करुि छपाई
यंत्रावर िमुिा प्रत (यंत्रमुनद्रते) तयार करुि ती संबंनधत नवशेषानधकारी यांचेकडूि तपासण्यात येतात
आनण त्यामध्ये काही चूक आढळूि आल्यास ती दुरुस्त करुि व नवद्या नवभार्ाकडूि छपाईस अंनतम
मान्यता नमळाल्यािंतर पुस्तकाची अंनतम छपाई करण्यात येते.
पुिमुिद्रण करावयाच्या पुस्तकांकरता नवद्या नवभार्ाकडूि प्राप्त होणाऱ्या अनधप्रमानणत
प्रतींिुसार दुरुस्त्या सुधारुि त्यास नवद्या नवभार्ाची मान्यता घेऊि पुस्तकांची छपाई करण्यात येते.
शालेय वषि २०१२-२०१३ पासूि मंडळािे िव्यािे नवकनसत झालेल्या आधुनिक तंत्रज्ञािाचा
उपयोर् करुि पाठ्यपुस्तकांची छपाई सीटीपी तंत्रज्ञािाद्वारे सुरु केली आहे. त्यामुळे पुस्तकांच्या
छपाईसाठी मुद्रणालयास पीडीएफ फाईल देऊि पुस्तकांची छपाई करण्यात येते.
मांडळामार्फत इ. १ ली ते इ. ८ वी या इयत्ताांची १० भाषाांतील, इ. ९ वी व इ. १० वी या
इयत्ताांची आठ भाषाांतील तसेच इ. ११ वी व इ. १२ वी या इयत्ताांच्या कला व वाणिज्य िाखेकरता
दोन भाषातील व णवज्ञान िाखेच्या इांग्रिी भाषेतील पुस्तकाांची छपाई बाांधिी करुन पुस्तके उपलब्ध
करुन देण्यात येतात. मांडळाची सवव पाठ्यपुस्तके ही ‘अ-४’ या आकारातील असून सदर पाठ्यपुस्तके
बहुरांगी करण्यात आलेले आहेत. पाठ्यपुस्तक मांडळाला प्रतीवषी सुमारे ६५० िीषवकाांच्या सरासरीने
७.५० कोटी प्रतींची छपाई करावी लागते. सदर पाठ्यपुस्तके वेळेत व मार्क णकिंमतीत णवद्यार्थयाांना
उपलब्ध करुन णदली िातात.
पाठ्यपुस्तकांच्या छपाई-बांधणीचे काम प्रत्येक वषी ई-निनवदा मार्वूि सुमारे १५०
मुद्रणालयांकडूि करुि घेण्यात येते. मुद्रणालयास छपाईसाठी सोपवण्यात येणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांची
सीडी व िमुिा प्रत निनमिती नवभार्ामाफफत मुद्रणालयास देण्यात येतात. मुद्रणालयाकडे सोपवण्यात
आलेल्या छपाई-बांधणी कामावर नियंत्रण ठेवूि पाठ्यपुस्तकांच्या छपाई-बांधणी कामाची प्रर्ती
निनमिती नवभार्ामाफफत करण्यात येते. आवश्यकता भासल्यास मुद्रणालयास प्रत्यक्ष भेट देण्यात येते.
मुद्रणालयांकडूि छपाई-बांधणी झालेली पुस्तके मंडळाच्या नवभार्ीय भांडारात प्राप्त होतात.
नवभार्ीय भांडारात प्राप्त होणाऱ्या पुस्तकांची तांनत्रकदृष्ट्या तपासणी करण्यात येते. सदर
तपासणीमध्ये छपाई-बांधणीची सदोष पुस्तके आढळूि आल्यास ती जप्त करण्यात येऊि निदोष
पुस्तके नवक्रीसाठी उपललध करण्यात येतात.
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पाठ्यपुस्तकांच्या शालेय वषि २०२०-२०२१ छपाई कायिक्रमांतर्ित छपाई करावयाच्या
पुस्तकांची
मानहती :


शालेय वषि २०२०-२०२१ छपाई कायिक्रमाकरता आवश्यक असणारी इयत्ता १ ली ते १२
वीच्या मुनद्रत/पुिमुिनद्रत होणाऱ्या १० भाषंतील सवि पाठ्यपुस्तकांची छपाई निनवदेतंर्ित पूणि करण्यात
आली असूि समग्र नशक्षा अनभयािांतर्ित राज्यभरातील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या सवि नवद्यार्थयाांिा
पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. तसेच इयत्ता १ ली ते १२ वीची सवि पाठ्यपुस्तके
खुल्या बाजारामध्ये नवक्रीकररता उपललध करूि देण्यात आलेली आहेत.
७.

संशोधि नवभार्

पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या िामानभधािात िमूद केल्याप्रमाणे अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके यांवर
आधाररत शैक्षनणक संशोधि प्रकल्पांचे काम हाती घेतले जाते. पाठ्यपुस्तक मंडळात यासाठी स्वतंत्र
संशोधि नवभार् आहे. पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या संस्थापि समयलेखातील तदतुदींिुसार संशोधि
सल्लार्ार पररषद, तसेच या पररषदेची उपसनमती काम करते.
संशोधि प्रकल्प आनथिक साहाय्य योजिा :
राज्यात शैक्षनणक संशोधिाचे वातावरण निमािण व्हावे, पाठ्यपुस्तक मंडळालाही या संशोधि
प्रकल्पांचा उपयोर् शैक्षनणक सानहत्य निनमितीमध्ये करूि घेता यावा याकररता पाठ्यपुस्तक मंडळािे
‘संशोधि प्रकल्प आनथिक साह्य योजिा’ तयार केली आहे. या योजिेची कायिवाही १९७० पासूि
सुरु आहे. या योजिेअंतर्ित नवनवध शैक्षनणक संशोधि प्रकल्प वैयब्क्तक स्तरावर व संस्था स्तरावर
हाती घेण्यात येतात. वैयब्क्तक स्तरावरील प्रकल्पासाठी व संस्था स्तरावरील प्रकल्पासाठी संशोधि
प्रकल्प आनथिक साह्य योजिेअंतर्ित अिुदाि देण्यात येते. आतापयांत नवनवध शैक्षनणक नवषयांवर
एकूण ९५१ शैक्षनणक संशोधि प्रकल्प पूणि झालेले आहेत. सध्या आर्ामी संशोधि कायिक्रमासाठी
संशोधि नवषय निब्श्चती सुरु आहे.
८.

पाठ्यपुस्तकांचे नवतरण

प्राथनमक, माध्यनमक तसेच उच्च माध्यनमक स्तरांवरील प्रत्येक नवषयाचे दहा माध्यमांतूि
पुस्तके छापली जातात. शालेय वषि २०२०-२०२१ करता खालीलप्रमाणे इयत्तानिहाय शीषिकांची
छपाई करूि घेण्यात आलेली आहे.
इयत्ता

शीषिकांची संख्या

(अ) महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाची प्रकाशिे
इयत्ता १ ली ते १२ वी
(ब) महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक
नशक्षण मंडळाची प्रकाशिे

८९९
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इयत्ता ११ वी व १२ वी

४२

एकूण शीषिकांची संख्या

९४१

या सवि पाठ्यपुस्तकांची छपाई झाल्यािंतर ती राज्यात वेळेत नवतररत करणे हे कामही
मंडळाला मोठ्या प्रमाणावर पार पाडावे लार्ते. तसेच पाठ्येत्तर पुस्तकांचीही मंडळाच्या भांडारातूि
नवक्री केली जाते. पाठ्यपुस्तकांवर १५% व पाठ्येतर पुस्तकांवर २०% व ३०% वटाव नदला जातो.
सध्या दरवषी सुमारे ११.५० कोटी पुस्तके मंडळामाफफत छापली जातात.
शालेय वषि २०२०-२०२१ साठी पाठ्यपुस्तकांच्या सुमारे ९.६६ कोटी प्रतींच्या मुद्रणपुिमुिद्रणाचा कायिक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
पाठ्यपुस्तकांच्या नवतरणाचे काम योजिाबद्ध ररतीिे आनण कायिक्षम पद्धतीिे व्हावे यासाठी
मंडळािे सुरुवातीपासूि नवतरणाची एक निब्श्चत अशी पद्धत आखली आहे.
प्रत्येक शैक्षनणक वषािकररता मुद्रकांकडूि छापूि आलेली पुस्तके जवळच्या मंडळाच्या
भांडारात पोहचवली जातात. िंतर ती मंडळाच्या इतर भांडारात र्रजेिुसार पाठवली जातात.
पाठ्यपुस्तकांच्या नवतरणासाठी मंडळाची एकूण ९ भांडारे (र्ोरेर्ाव (मुंबई), पिवेल, पुणे, कोल्हापूर,
िानशक, िार्पूर, औरंर्ाबाद, लातूर व अमरावती) असूि खुल्या बाजारातील पाठ्यपुस्तके व पाठ्येतर
पुस्तकांची नवक्री या भांडारांमाफफत वषिभर केली जाते. यानशवाय मुंबई व ठाणे नजल्ह्यातील निकी
व नवतरण सुलभ व्हावे यासाठी मंडळािे दोि सहकारी नवतरण संस्थांची नियुक्ती केलेली आहे. तसेच
नवश्वकोश मंडळाचे नवश्वकोश खंड क्रमांक १ ते २० तसेच नवश्वकोशाच्या सी.डी.ची नवक्री
पाठ्यपुस्तक मंडळामाफफत केली जाते.
मंडळाच्या वरील ९ नवतरण केंद्रातूि मंडळाचे अनधकृत पुस्तक नवक्रेते, शैक्षनणक संस्था
पाठ्यपुस्तकांची मार्णी िोंदवतात व या पाठ्यपुस्तकांची खरेदी करतात. अशा ररतीिे या अनधकृत
पुस्तक नवक्रेत्यांमाफफत शासकीय योजिांनशवाय वंनचत रानहलेल्या मुलामुलींसाठी पाठ्यपुस्तकांचे
नवतरण होत असते. मंडळाकडे सुमारे ७८१ पुस्तक नवक्रेत्यांिी अनधकृत पुस्तक नवक्रेते म्हणूि
मंडळाच्या जवळच्या भांडारात िोंदणी केलेली आहे. यानशवाय सुमारे १२७७ शैक्षनणक संस्थांिी
िोंदणी केलेली आहे. या सवाांमाफफत पुस्तकांची खुल्या बाजारात नवक्री होत आहे.
पाठ्यपुस्तकांच्या नवक्री व नवतरणासाठी मंडळाची स्वतंत्र नियमावली आहे. त्यािुसार
राज्यातील कोणत्याही अनधकृत पुस्तक नवक्रेत्यास अनधकृत पुस्तक नवक्रेते म्हणूि िाममात्र िोंदणी
शुल्क मंडळाकडे जमा करूि व अिामत रक्कम मंडळाकडे ठेवूि प्रत्येक वषािच्या माचिपयांत िोंदणी
करता येते. पाठ्यपुस्तकांचे थेट पद्धतीिे देखील नवतरण व्हावे यासाठी राज्यातील शैक्षनणक संस्थांिा
मंडळाच्या ९ नवभार्ीय भांडारातूिही पुस्तकांची खरेदी करण्यासाठी व्यवस्था उपललध करूि देण्यात
आली आहे. त्यासाठी िाममात्र िोंदणी शुल्क जमा करूि या संस्थांिा मंडळाच्या ९ नवभार्ीय
भांडारांमध्ये आपली िोंदणी करता येते. अशा शैक्षनणक संस्थांिा पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा अग्रक्रमािे
करण्यात येतो. तसेच त्यांिा पाठ्यपुस्तकांच्या नकिंमतीवर १५% वटावही देण्यात येतो. दरवषी खुल्या
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बाजारात सुमारे १६० ते २०० कोटी रुपयांची पुस्तके नवकली जातात. तसेच शासकीय योजिांमाफफत
सुमारे २०० ते २३० कोटी रुपयांची पुस्तके पुरवली जातात.


समग्र नशक्षा मोफत पाठ्यपुस्तक योजिा :

समग्र नशक्षा मोफत पाठ्यपुस्तक योजिेअंतर्ित राज्यातील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या
शासकीय, अिुदानित व अंशत: अिुदानित शाळांमध्ये नशक्षण घेत असलेल्या सवि मुली व मुलांिा
शासिामाफफत मोफत पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा केला जातो. त्याअंतर्ित नजल्हा पररषदा व
महािर्रपानलका यांिी िोंदनवलेल्या मार्णीप्रमाणे पुस्तकांचा पुरवठा तालुकास्तरावर शालेय वषि
२००२-२००३ पासूि मंडळाच्या नवभार्ीय भांडारांतिू शाळा सुरु होण्यापूवी केला जातो. या
पुरवठ्यापोटी महाराष्ट्र राज्य प्राथनमक नशक्षण पररषद, मुंबई यांच्यामाफफत नहशोबाची पूतिता केल्यािंतर
रक्कम मंडळास नदली जाते. समग्र नशक्षा मोफत पाठ्यपुस्तक योजिेअंतर्ित पुरवठा होणाऱ्या
पाठ्यपुस्तकांचे नवतरण संबंनधत नजल्हा पररषदांच्या नशक्षणानधकारी व महािर्रपानलकांच्या
प्रशासिानधकाऱ्यांमाफफत करण्यात येते.
समग्र नशक्षा मोफत पाठ्यपुस्तक योजिेअंतर्ित इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या मराठी, नहंदी,
इंग्रजी व उददि माध्यमांच्या पुस्तकांवर समग्र नशक्षा मोफत पाठ्यपुस्तक योजिेअंतर्ित ‘समग्र नशक्षा’
(नविामूल्य नवतरणासाठी)’ अशा आशयाचा लोर्ो छापण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे उविररत
कन्नड, र्ुजराती, तेलुर्ु, नसंधी (अरे.), बंर्ाली व तमीळ या पाठ्यपुस्तकांसह समग्र नशक्षा मोफत
पाठ्यपुस्तक योजिेअंतर्ित उपरोक्त आशयाचा नशक्का मारण्यात येऊि पुस्तकांचे नवतरण करण्यात
आलेले आहे.


पुस्तकपेढी योजिा :

महाराष्ट्र शासिाच्या पुस्तकपेढी योजिेंतर्ित इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० च्या नवद्यार्थयाांसाठी
लेखाशीषि – २२०२-०५२२ अंतर्ित अिुसूनचत जाती-जमाती, नवमुक्त भटक्या जमाती व
आनथिकदृष्ट्या दुबिल घटकातील पात्र (२५%) नवद्यार्थयाांिा तसेच लेखाशीषि २२०२-३६७३ अंतर्ित
उपयोजिा क्षेत्रातील पात्र (२५%) नवद्यार्थयाांिा शासिािे केलेल्या तरतुदीच्या आधारे नजल्हा
पररषदांिी िोंदवलेल्या मार्ण्यांपोटी पुस्तकांचा पुरवठा पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या नवभार्ीय भांडारांमधूि
उधारीिे केला जात आहे. या पुस्तकांची मार्णी व रक्कम नशक्षण संचालिालयामाफफत पाठ्यपुस्तक
मंडळास नदली जाते.


कार्द खरेदी :

पाठ्यपुस्तक मंडळाला पुस्तकांच्या छपाईसाठी आवश्यक असलेला कार्द खुल्या बाजारातूि
थेट उत्पादकांकडूि नवनहत पद्धतीिे अब्खल भारतीय स्तरावर ई-टेंडररंर् पद्धतीिे जाहीर निनवदा
मार्वूि खरेदी करण्यात येतो. शालेय वषि २०२०-२०२१ करता ई-टेंडररंर् पद्धतीिे निनवदा
मार्वण्यात येऊि क्रीमवोव्ह ७० जीएसएम-२८,००० मे.टि व एम.जी. कव्हर १७० जीएसएम२,००० मे.टि असा एकूण ३०,००० मे.टि कार्द खरेदी करण्यात आलेला आहे.
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९.

संर्णक नवभार् :

मंडळाच्या कामकाजात संर्णकाचा उपयोर् करूि घेण्याबाबतचे धोरण मान्य झाल्यािुसार
मंडळातील सवि कायािलयीि कामकाजाचे संर्णकीकरण करण्याची कायिवाही सुरू करण्यात आली.
यासाठी सि १९९६-९७ मध्ये संर्णक नवभार्ाची निनमिती करण्यात आली व त्याकररता ईडीपी
मॅिेजर यांची नियुक्ती करूि त्यांच्या अनधपत्याखाली मंडळाच्या कायािलयीि कामकाजाचे
संर्णकीकरण करण्याची कायिवाही सुरू करण्यात आली.
याच नवभार्ामाफफत सवि संर्णकीकरण प्रनक्रयेत प्रकल्प अहवाल तयार करणे, नसस्टीम स्टडी,
नसस्टीम ररक्वायरमेंट अॅिानलसीस इत्यादी तसेच आवश्यक ती खरेदी, करारिामे, देयक अदायर्ी
इत्यादी हाताळण्यात येतात व मंडळाच्या सवि नवभार्ांिा तांनत्रक साहाय्य नदले जाते.
मंडळाच्या आस्थापिेवरील तांनत्रक मंजूर कमिचारी पदे ररक्त असल्यािे सदर सवि कामे ईडीपी
व्यवस्थापक, संर्णक नवभार् यांच्या नियंत्रणात ठेकेदार कमिचारी/सल्लार्ार यांच्यामाफफत करूि
घेण्यात येत आहेत.
संर्णक नवभार्ामाफफत आजपयांत करण्यात आलेली कामे –
(१) मंडळाची पुस्तक नवतरण व्यवस्था ऑिलाईि करण्यात आली आहे.
(२) निनमिती नवभार्ासाठी ऑडिर प्रोसेनसंर् नसस्टीम मंडळाच्या र्रजेिुसार तयार करूि कायािब्न्वत
करण्यात आली आहे.
(३) अथिशाखेसाठी दैिंनदि नहशोब कायिपद्धती जीएसटी मॉड्युलसनहत कायािब्न्वत करण्यात आली
आहे.
(४) पे-रोल व तदिुषंनर्क अॅब्िकेशि मॉड्युल्स उदा. Attendence System, Leave
Application, Mediclaim इत्यादी कायािलयीि कामकाजास उपयोर्ी पडणारे मॉड्युल्स
In-house तयार करूि घेऊि सवि नवभार्ीय कायािलय व मुख्यालयात कायािब्न्वत करण्यात
आली आहे.
(५) मंडळाच्या सवि नवभार्ांसाठी आधुनिक संर्णक यंत्रणा कायािब्न्वत करण्यात आली असूि
मंडळाचे ९०% काम संर्णकीकृत करण्यात आले आहे.
(६) मंडळाची सवि प्रकाशिे ई-बालभारतीच्या संकेतस्थळावर जितेस उपललध करूि देण्यात आली
आहेत.
(७) कॉपीराईट पॉनलसी अंतर्ित प्रकाशकांच्या िोंदणी व परवािा अदायर्ी ऑिलाईि कायिप्रणाली
नवकनसत करूि याच नवभार्ामाफफत त्याबाबतची सवि कायिवाही करण्यात येत आहे.
(८) नकशोर नवभार्ासाठी ऑिलाईि कायिप्रणाली नवकनसत करण्यात आली असूि त्याच्या
वर्िणीदारांची ऑिलाईि िोंदणी सुरु करण्यात आलेली आहे.
(९) पुस्तक नवक्रेत्यांिा ऑिलाईि देयके भरण्याची सुनवधा युनियि बँकेच्या पेमेंट र्ेट-वे माफफत
देण्यासाठी आवश्यक असणारे मॉड्युल तयार करूि कायिवाही करण्यात आलेली आहे.
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(१०) बदलत्या काळािुसार पुस्तक छपाई बरोबरच इलेक्टरॉनिक सानहत्य नवकनसत करूि माफक
दरात नवद्यार्थयाांिा देण्याची जबाबदारी संर्णक नवभार्ास देण्यात आलेली आहे. त्यािुसार
ई-बालभारतीच्या माध्यमातूि इयत्ता १० वीचे ई-सानहत्य प्रायोनर्क स्वरूपात नवकनसत
करूि ते नवद्यार्थयाांिा नमत्रा/दीक्षा application च्या माध्यमातूि या नवभार्ामाफफत उपललध
करूि नदलेले आहे. त्यासाठी प्रायोनर्क व छोया स्वरूपात आवश्यक ती यंत्रसामुग्री
उदा.स्टुनडओ, एनडनटंर् मशीि इत्यादी कायािब्न्वत करण्यात आले आहे.
(११) व्हच्युिअल क्लासरुम प्रकल्प ३१ माचि २०२१ अखेरपयांत राबनवण्यात आला आहे.
सद्यब्स्थतीत संर्णक नवभार्ामाफफत खालील प्रकल्प हाती घेण्यात आलेले आहेत.
(१) मंडळातील वापरात असलेल्या बहुतांशी संर्णक कायिप्रणाली १०-१५ वषे जुन्या असल्यािे
एकनत्रत सवि नवभार्ांसाठी आधुनिक संर्णक कायिप्रणाली (ERP) आर्ामी आनथिक वषाित
कायािब्न्वत करणे प्रस्तानवत आहे.
१०.

मंडळाचे ग्रंथालय

मंडळाचे अनतशय समृदध् व अद्ययावत असे संदभि ग्रंथालय आहे. या ग्रंथालयात मराठी,
नहंदी, इंग्रजी, उददि, नसंधी, कन्नड, र्ुजराती, तेलुर्ु अशी एकूण आठ भाषांतील सवि नवषयांची पुस्तके
आहेत. त्यात काही दुनमिळ पुस्तके आहेत. तसेच १०० ते १५० वषाांपूवीची पाठ्यपुस्तके आहेत.
त्यानशवाय भारतातील नवनवध राज्यांतील आनण परदेशांतील क्रनमक पुस्तकेही आहेत. ग्रंथालयात
निरनिराळ्या प्रकारचे िकाशे, तक्ते, नचत्रे यांचाही संग्रह आहे. तसेच ररब्स्टरक्टेड, अिररब्स्टरक्टेड मॅप्स
आहेत आनण ररलीम मॅप्स, सीडी आनण ऑनडओ कॅसेटस् आहेत. ग्रंथालयातील नियतकानलक
नवभार्ात निरनिराळ्या नवषयांची वरील आठ भाषांतील देशी व परदेशी अशी जवळजवळ १२३
नियतकानलके वर्िणी भरूि घेतली जातात आनण १० नियतकानलके भेट म्हणूि येतात. ग्रंथालयात
सवि आठ भाषांतील, सवि नवषयांचे नवनवध प्रकारचे ज्ञािकोश, नवश्वकोश, चररत्रकोश व शलदकोश
इत्यादी नवनवध संदभि ग्रंथ असूि संदभि नवभार् हा अत्यंत समृदध आहे.
दरवषी होणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांच्या निनमितीसाठी संबंनधत सनमत्यांिा, लेखकांिा आवश्यक ते
संदभिसानहत्य या ग्रंथालयातूि पुरवले जाते. निरनिराळे संशोधकसुद्धा या ग्रंथालयाचा उपयोर्
नियनमतपणे करतात. या ग्रंथालयात एकूण १,५२,४७५ पुस्तके उपललध आहेत. ग्रंथालयाच्या संपूणि
कामकाजाचे संर्णकीकरण करण्यात आलेले आहे. यानशवाय ग्रंथालयाच्यावतीिे नवनवध मोफत
ऑिलाईि ररसोसेस उपललध करूि देण्यात आलेले आहेत.
ग्रंथालयात संग्रहीत असलेली मंडळाच्या जुन्या मालेतील सवि पाठ्यपुस्तके व मंडळाच्या
स्थापिेपूवीच्या जुन्या पाठ्यपुस्तकांचे नडनजटयझेशिचे काम पूणि करण्यात आलेले असूि आतापयांत
२१८८ पुस्तकांच्या २,५०,००० पृष्ठांचे नडनजटायझेशि पूणि झालेले आहे. नडनजटायझेशि झालेली
मंडळाच्या सवि मालेतील पाठ्यपुस्तके मंडळाच्या वेबसाईटवर मोफत उपललध करूि देण्याची योजिा
आहे.
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११.

‘नकशोर मानसक’

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळािे मराठी भाषक नवद्यार्थयाांची ज्ञाि आनण मिोरंजिाची
र्रज भार्वण्यासाठी िोव्हेंबर १९७१ साली बालनदिाच्या सुमुहूतािवर ‘नकशोर’ मानसकाच्या निनमितीला
प्रारंभ केला. मानसकाच्या ५० वषाांच्या वाटचालीत बालमानसकाच्या क्षेत्रातील एक अग्रेसर मानसक
म्हणूि आज ‘नकशोर’ची ओळख आहे. कथा, कनवता, व्यंर्नचत्रे, नवज्ञािनवषयक लेखि व मानहती,
नविोद, क्रीडा, खेळ, छंद असे नवनवध प्रकारचे सानहत्य नकशोरमधूि प्रनसद्ध केले जाते.
नकशोर मानसकाच्या नदवाळी अंकांिा राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय स्पधाांत आतापयांत उत्कृष्ट्
बालमानसक र्टातील ४६ पाररतोनषके नमळाली आहेत. त्यातील खालील काही उल्लेखिीय आहेत.
(१)
(२)
(३)
(४)

नकशोर, माचि १९७३ – मानहती व िभोवाणी मंत्रालय, भारत सरकार, छपाई आनण
सजावट राज्यपुरस्कार – श्रेष्ठता प्रमाणपत्र.
नकशोर िोव्हेंबर, १९७६ - मानहती व िभोवाणी मंत्रालय, भारत सरकार, छपाई
आनण सजावट राज्यपुरस्कार – प्रथम पुरस्कार.
नकशोर, नदवाळी २००३ – मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मुंबई, उत्कृष्ट् संपादिकेशवराव कोठावळे पुरस्कार.
जािकीबाई केळकर उत्कृष्ट् बालवाड्.मय पुरस्कार – महाराष्ट्र सानहत्य पररषद
२०१६

मंडळािे सुभाषचंद्र बोस, पंनडत िेहरु यांच्या जन्मशतालदीनिनमत्त, तसेच भारतीय स्वातंत्र्याची
पन्नास वषे अशा प्रसंर्ािुरूप ‘नकशोर’च्या नवशेषांकांची निनमिती केली आहे. कारनर्ल युद्धाच्या
पाश्विभूमीवर ऑर्स्ट १९९ या मनहन्यात ‘नकशोर’च्या राष्ट्रतेज नवशेषांकाचे प्रकाशि मंडळािे केले.
देशभक्ती नवशेषांक, लोककथा नवशेषांक, िाय नवशेषांक, सुटी नवशेषांक प्रकानशत केले असूि या
अंकास सवि स्तरांवरूि उत्तम प्रनतसाद नमळाला व अनतशय चांर्ल्या प्रनतक्रया व्यक्त करण्यात
आल्या. मा.पंतप्रधािांिी सुरु केलेल्या स्वच्छता अनभयािास प्रनतसाद देत नडसेंबर २०१४ चा अंक
स्वच्छता नवशेषांक म्हणूि प्रनसद्ध केला.
१९७१-२०११ या ४० वषाांच्या वाटचालीत नकशोर अंकात प्रनसद्ध झालेल्या उत्कृष्ट्
सानहत्याचे ‘निवडक नकशोर’ या स्वरूपात १४ खंड प्रनसद्ध करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंडळािे
हाती घेतला. त्याप्रमाणे हे चौदा खंड प्रकानशत झाले असूि मंडळाच्या सवि नवभार्ीय भांडारात ते
नवक्रीसाठी उपललध आहेत. नकशोरचे संपूणि नडनजटायझेशि झाले असूि मार्ील ५० वषाांतील सवि
अंक मंडळाच्या वेबसाईटवर मोफत उपललध आहेत.
आजनमतीला ‘नकशोर’ मानसकाचे दरमहा नवतरण सरासरी ७३,००० प्रतींचे आहे. शासिािे
मान्य केलेल्या प्रस्तावािुसार राज्यातील सुमारे ६२,००० नजल्हा पररषदेच्या प्राथनमक शाळांिा नकशोर
मानसक पाठवण्याची कायिवाही जािेवारी २००१ पासूि करण्यात आली आहे.
नकशोर अंकाची छपाई चार रंर्ात असूि एकूण ५२ पािांच्या अंकाची नकिंमत रु.७/- आहे.
नदवाळी अंक हा ऑक्टोबर-िोव्हेंबरचा जोडअंक असतो. वानषिक वर्िणी रु.८०/- असूि वेर्ळा
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टपाल खचि आकारला जात िाही. माहे मे २०१२ च्या अंकापासूि नकशोरमध्ये स्वतंत्र इंग्रजी नवभार्
सुरु करण्यात आला असूि मुलांिा अवांतर वाचिाबरोबरच स्पधाित्मक परीक्षा व अन्य वेर्वेर्ळ्या
क्षेत्राची मानहती व्हावी यासाठी िविवीि सदरांचा समावेश करण्यात आला आहे.


10/12/2021

मंडळाचे मुख्य कायार्लय, िवभागीय कायार्लय व सवर् भांडारांचे पत्ते, संबंिधत संपक�
अिधकारी यांचे नाव, द�रध्वनी, �मणध्वनी व इ-मेल आयडी
मुख्यालय, पुणे ४.
अिपलीय अिधकारी
�.
१.
२.

िवभाग
िवत्त िवभाग
व इतर सवर्
िव�ा िवभाग

३.

�शासन िवभाग

४.

िवतरण िवभाग
व सवर् भांडारे

अिपलीय अिधकारी
�ीमती भारती देशमुख
िवत्त व लेखािधकारी
डॉ. अलका पोतदार
िवशेषािधकारी िहंदी
�ीमती भारती देशमुख
िवत्त व लेखािधकारी
�ी. मोहन सावंत
�. व्यवस्थापक साठा व िवतरण

द�रध्वनी �.
०२०-२५७१६३३४
मेल – fao@ebalbharati.in
०२०-२५७१६२०४
मेल - hindi1@ebalbharati.in
०२०-२५७१६३३४
मेल – fao@ebalbharati.in
०२०-२५७१६३५०
मेल – msd@ebalbharati.in

मािहती अिधकारी
�.
१.
२.

िवभाग
िवत्त िवभाग व इतर
सवर् िवभाग
िव�ा िवभाग

३.

�शासन िवभाग

४.

िवतरण िवभाग

जन मािहती अिधकारी
�ी. रव�� माने
�. िवधी अिधकारी
डॉ. अजयक�मार लोळगे
िवशेषािधकारी कायार्नुभव
�ी. रव�� पवार
�.कायार्लय सिचव
�ीमती वैशाली गोळे
लेखापाल

द�रध्वनी �.
०२०-२५७१६१३२
मेल – law_officer@ebalbharati.in
०२०-२५७१६२०७
मेल – spl_officer_work_exp@ebalbharati.in
०२०-२५७१६१०६
मेल – office_secretary@ebalbharati.in
०२०-२५७१६१०९
मेल – amsd@ebalbharati.in

िनयं�क कायार्लय
अिपलीय अिधकारी
�.
१.

कायार्लय
अिपलीय अिधकारी
िनयं�क, महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती �ी. िववेक गोसावी
मंडळ, पु. ल. देशपांडे कला अकादमी,
िनयं�क
रिवं� ना� मंिदर सयानी रोड, �भादेवी,
मुंबई-४०० ०२५.
द�रध्वनी �. ०२२-२४२१८००१
मेल – controller@ebalbharati.in

जन मािहती अिधकारी
�ी. सिचन मेहता
मुख्य िनिमर्ती अिधकारी
मेल – cpo@ebalbharati.in

िवभागीय भांडारे
१. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’ सेनापती बापट रोड, पुणे - ४११ ००४
द�रध्वनी �. ०२० – २५७१६३०७
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७०
मेल-dm_pune@ebalbharati.in
२. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
१० उ�ोगनगर, एस व्ही. रोड, गोरेगाव (प�श्चम)
मुंबई ४०० ०६२
द�रध्वनी �. ०२२ – २८७७१८५२
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७१
मेल -dm_goregaon@ebalbharati.in
३. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’, रव��नाथ टागोर रोड, सायन्स
कॉलेजसमोर, महाराजा बाग शेजारी
नागपूर - ४४० ०१२
द�रध्वनी �. ०७१२ – २५४७७१६,
०७१२ – २५२३०७८
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७२
मेल-dm_nagpur@ebalbharati.in
४. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’, एम. आय. डी. सी. शेड नं. २ व ३,
रेल्वे स्टेशनजवळ, औरंगाबाद – ४३१ ००५.
द�रध्वनी �. ०२४० – २३३२१७१
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७३
मेल-dm_aurangabad@ebalbharati.in
५. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’, लेखानगरजवळ, िसडको, नवीन मुंबई
– आ�ा रोड, नािशक – ४२२ ००९.
द�रध्वनी �. ०२५३ – २३९१५११
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७४
मेल-dm_nashik@ebalbharati.in
६. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’, �ॉट नं. एफ ९१, एम. आय.डी.सी.,
लातूर – ४१३ ५३१.
द�रध्वनी �. ०२३८२ - २२०९३०
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७५
मेल-dm_latur@ebalbharati.in
७. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’, पी-४१, औ�ोिगक वसाहत, मुंबई
– बंगलोर महामागर्, सकाळ कायार्लयासमोर,
कोल्हापूर – ४१६ ००५.
द�रध्वनी �. ०२३० – २४६८५७६
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७६
मेल-dm_kolhapur@ebalbharati.in

मािहती अिधकारी

सहायक मािहती अिधकारी

�ी. शिशकांत िनंबाळकर
भांडार व्यवस्थापक

�ी. िवनोद अस्मर
सहायक भांडार व्यवस्थापक

�ी. अजय यादव
भांडार व्यवस्थापक

�ी. िवकास मोरे
सहायक भांडार व्यवस्थापक

�ी. तुषार महाजन
�. भांडार व्यवस्थापक

�ी. बाळ� ि�भूवन
�. सहायक भांडार व्यवस्थापक

�ी. सुभाष पवार
�. भांडार व्यवस्थापक

�ी. रामभाऊ रानवडे
भांडार अधीक्षक (पुस्तक�)

�ी. ल�मण डामसे
भांडार व्यवस्थापक

�ी. सतीश भागवत
भांडार अधीक्षक (लेखा)

�ी. िशवाजी खुद�
�. भांडार व्यवस्थापक

�ी. रमेश गुंडरे
�. सहायक भांडार व्यवस्थापक

�ी. िकशोर पाटील
�. भांडार व्यवस्थापक

�ी. �िवण िनगडे
�. सहायक भांडार व्यवस्थापक

८. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’, शाक��तल कॉलनी, व्ही. एम. व्ही
कॉलेजच्या मागे, अमरावती – ४४४ ६०४.
द�रध्वनी �. ०७२१ – २५३०९६५
०७१२ – २५३१७४९
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७७
मेल - dm_amaravati@ebalbharati.in
९. महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
‘बालभारती’, िसडको �ॉट �. १४, डब्ल्यू सेक्टर
१२, (प�श्चम), वावंजा रोड, न्यू पनवेल,
िज. रायगड, पनवेल – ४१० २०६.
द�रध्वनी �. ०२२ – २७४६२६४५
�मणध्वनी �. ९४२३००५०७८
मेल-dm_panvel@ebalbharati.in

�ी. अिनल गोरखेडे
�. भांडार व्यवस्थापक

�ी. अिनल गोरखेडे
भांडार अधीक्षक (लेखा)

�ी. तानाजी सुपे
�. भांडार व्यवस्थापक

�ी. नंदेश मोकल
भांडार अधीक्षक (पुस्तक�)

महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��, बालभारती सेनापती बापट रोड, पुणे - ४११ ००४
लोकािभमुख �शासन नागरी सनद व मािहती पुिस्तका
नागरी सनद – १
१. सेवच
े े नाव

-

२. आवश्यकता

-

३. मंडळाच्या कोणत्या
िनयमा�माणे कायर्वाही
क�ली जाते.
४. कोणाशी संपक�
साधावा.
५. अजार्सोबत जोडायची
कागदप�े.

-

मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतून अिधक�त पुस्तक िव��ते, व्यक्ती, संस्था , मंडळ,
क�पनी, �ाथिमक/माध्यिमक िशक्षण संस्था/शाळा, आिदवासी कल्याण आ�मशाळा
यांना मंडळाचे अिधक�त पुस्तक िव��ते/अिधक�त शैक्षिणक संस्था म्हणून मान्यता व
न�दणी �मांक देणे.
मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतून िविवध पुस्तक िव��ते, �ाथिमक शाळा, माध्यिमक
शाळा/ िशक्षण संस्था, आिदवासी कल्याण आ�मशाळा पुस्तक िव��ते यांनी
मंडळाची पा�पुस्तक� १५% वटावासह वेळेत िमळण्यासाठी, तसेच या शैक्षिणक
संस्थाना वटाव दराची रक्कम तात्काळ िमळण्यासाठी या पुस्तक िव��ते/शैक्षिणक
संस्था यांनी मंडळाच्या िवभागीय भांडारांत अिधक�त पुस्तक िव��ते/शैक्षिणक संस्था
म्हणून न�दणी करणे आवश्यक असते.
पा�पुस्तक मंडळ अिधिनयम सुधा�रत िनयमावली १ एि�ल २०१९ अनुसार.
पुणे/गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल
येथील मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतील भांडार व्यवस्थापक यांच्याशी.
पा�पुस्तक मंडळ सुधा�रत िनयमावली (१ एि�ल, २०१९ पासून) िनयम व
अटीनुसार, मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतून आवश्यक ते शुल्क, अटीनुसार मुदत ठेव
पावतीसह खालील मूळ कागदप�ांची पूतर्ता करावी. शैक्षिणक संस्था/ आिदवासी
कल्याण आ�मशाळा/ शासक�य संस्था/ महानगरपािलका/ महानगरप�रषद/
�ामपंचायत/िजल्हा प�रषद शाळा/संस्था इत्याद�साठी अिधक�त शैक्षिणक संस्था
म्हणून मंडळाच्या िवभागीय भांडारांत क�व्हाही न�दणी करता येते. पुस्तक िव��ते
यांच्यासाठी ‘अिधक�त पुस्तक िव��ता’ म्हणून न�दणी करण्यासाठीचा कालावधी १
सप्ट�बर ते ३१ माचर् असा आहे. यासाठी करायचा अजर् त्या त्या भांडारांत २ �त�त
उपलब्ध आहे. त्यासोबत खालील कागदप�े जोडणे आवश्यक आहे.

-

-

शॉप ॲक्टचे �माणप� (सध्याचे) (नुतनीकरणासह).
मंडळाकड�न �ा� झालेला िविहत नमुन्यातील अजर् (दोन �त�त).
शहर, गाव, महानगर येथील गावात/शहरात कायम रिहवासी असल्यासंदभार्तील
आवश्यक ती सवर् कागदप�े.
अजार्सोबत �. १००/- (अक्षरी �पये शंभर फक्त) कोटार्च्या स्टँम्पवर मंडळाचे
अिधक�त पुस्तक िव��ते म्हणून �सृत क�लेली िनयमावली मान्य असल्याचे �ितज्ञाप�
(नोटराइज्ड).
अिधक�त पुस्तक िव��ता न�दणी शुल्क �. १०००/- (अक्षरी �पये एक हजार फक्त)
व अनामत र�म �. ५०००/- जमा क�ल्याची पावती.
आपण एखा�ा पुस्तक िव��त्या संघटनेचे सभासद असाल तर त्या संघटनेचे
नाव/पत्ता.
भागीदारीची संस्था असेल तर भागीदारांची नावे, पत्ते, भागीदारीची �मािणत क�लेली
खरी नक्कल�त व पाटर्नरिशप �ा� न�दणी �मांक.
िवभागीय भाडारांतील भांडार व्यवस्थापक, पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
पुणे/गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल

६. अजर् कोठे सादर
करावा.

-

७. अजार्त �ुटी नसल्यास
सेवा िमळण्याचा
कालावधी
८. िविहत कालावधीत
सेवा न िमळाल्यास
त�ार िनवारणासाठी
कोणाकडे अजर् करावा.

-

४५ िदवस

-

मा. संचालक
महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’,
सेनापती बापट मागर्, पुणे - ४११ ००४

महारा�� राज्य पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��, बालभारती सेनापती बापट रोड, पुणे - ४११ ००४
लोकािभमुख �शासन नागरी सनद व मािहती पुिस्तका
नागरी सनद – २
१. सेवच
े े नाव

-

२. आवश्यकता

-

मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतून अिधक�त पुस्तक िव��ते, द�गर्म भागांतील शाळा, �ाथिमक/
माध्यिमक शाळा, िशक्षण संस्था, आिदवासी कल्याण आ�मशाळा यांना मंडळाच्या अिधक�त
पा�पुस्तकांची िव�� करण्यात आल्यानंतर जर त्या पा�पुस्तकांमध्ये बांधणीदोष/मु�णदोष
आढळल्यास सदर पुस्तकांच्या �ती परत घेण्यात येऊन संबंिधतांना उत्तम छपाईच्या िनद�ष �ती
िवनामोबदला बदलून देणे.
मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतून अिधक�त पुस्तक िव��ते, �ाथिमक/माध्यिमक शाळा, िशक्षण
संस्था, आिदवासी कल्याण आ�मशाळा यांना पा�पुस्तक मंडळाच्या अिधक�त �िमक
पुस्तकांची िव�� क�ल्यानंतर त्यांतील काही �ती िव�ाथ�-पालक शैक्षिणक संस्थांचे �ितिनधी
यांच्याकडे जातात. अशी सदोष पुस्तक� िव�ाथ्या�ना वापरण्यास उपयुक्त ठरत नाहीत. त्यामुळे
पालकांना नवीन पा�पुस्तक� िवकत घेण्यासाठी िवनाकरण आिथर्क भुद�ड पडतो. अशा
�कारची पुस्तक� िवनामोबदला व त्व�रत बदलून देणे, ही मंडळाच्या ध्येय-धोरणात नमूद

करण्यात आलेली बाब आहे. त्यामुळे पालकांना नवीन पुस्तक� खरेदीचा भुद�ड बसत नाही. ज्या
िव��त्याकड�न अशा �ती िवकत घेतल्या गेल्या असतील त्या त्याने �ाहकांना बदलून देणे,
बंधनकारक आहे. तरीही अशा �ती त्यांच्याकड�न बदलून न िमळाल्यास मंडळाच्या भांडारांमधून
�ाहकांना अशा �ती बदलून िदल्या जातात. जे अिधक�त पुस्तक िव��ते पुस्तकांच्या सदोष �ती
भांडारात जमा करतील; परंतु त्याऐवजी पुस्तक� बदलून नेणार नाहीत, त्यांच्या नावे खराब
�त�च्या दशर्नी िकमतीची माल आवक पावती तयार क�न िव��त्याच्या खाती िनव्वळ रक्कम
जमा करण्यात येते. पुस्तक िव��ते/शैक्षिणक संस्था यांनी मंडळाच्या िवभागीय भांडारांत
अिधक�त पुस्तक िव��ते/शैक्षिणक संस्था म्हणून न�दणी करणे आवश्यक असते.
३. मंडळाच्या कोणत्या
िनयमा�माणे
कायर्वाही क�ली
जाते.
४. कोणाशी संपक�
साधावा.

-

पा�पुस्तक मंडळ अिधिनयम सुधा�रत िनयमावली १ एि�ल २०१९ अनुसार.

-

पुणे/गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल येथील
मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतील भांडार व्यवस्थापक यांच्याशी.

५. अजर् कसा
करावा/त्यासोबत
कोणती कागदप�े
जोडावीत.
६. अजर् कोठे सादर
करावा.

-

अजर् संबंिधत भांडार व्यवस्थापक यांच्या नावे िल�खत स्व�पात करावा. त्यासोबत पुस्तक
खरेदीच्या पावतीची झेरॉक्स व सदोष �त�बाबतचा तपशील �ावा. चुक�च्या पुस्तकांच्या
पुरवठयाबाबत त�ारी, पुरवठा क�लेल्या िदनांकापासून २१ िदवसांत स्वीकारण्यात येतील.

-

िवभागीय भाडारांतील भांडार व्यवस्थापक, पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
पुणे/गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल

७. सेवा िमळण्याचा
कालावधी

-

१ एि�ल ते ३१ माचर् या कालावधीत िवकलेल्या काही �त�मध्ये जर मु�णदोष/बांधणीदोष
आढळ�न आल्यास अशा सदोष �ती अिधक�त पुस्तक िव��ते/शैक्षिणक संस्था/ पालक व
िव�ाथ� यांना संबंिधत भांडारातील पुस्तक िव��चा हंगाम कालावधी संपल्यानंतर १५
िदवसात कामकाजाच्या िदवशी कायार्लयीन वेळेत भांडारांतून बदलून िदल्या जातील.

८. िविहत कालावधीत
सेवा न िमळाल्यास
त�ार िनवारणासाठी
कोणाकडे अजर्
करावा.

-

मा. संचालक
महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’,
सेनापती बापट मागर्, पुणे - ४११ ००४

महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’, सेनापती बापट मागर्, पुण.े
लोकािभमुख �शासन नागरी सनद व मािहती पु�स्तका
१. सेवच
े े नाव

-

नागरी सनद -३
मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतून अिधक�त पुस्तक िव��ते, �ाथिमक/माध्यिमक शाळा,
िशक्षण संस्था/शाळा, आिदवासी कल्याण आ�म शाळा, िशक्षक, पालक व िव�ाथ�
यांना सव�त्म दजार्ची पा�पुस्तक� वेळेत तसेच रास्त िकमतीत उपलब्ध क�न देणे �म�ा�
आहे. ‘ना नफा ना तोटा’ या त�वावर पुस्तक� उपलब्ध क�न देणे ज�रीचे आहे. महारा��
राज्यातील इयत्ता पिहली ते आठवीच्या सवर् मुलांमुल�ना िशक्षणासाठी आठ भाषांतील
दज�दार पा�पुस्तक� वेळेत उपलब्ध क�न िदली जातात. इयत्ता ९ वी ते १२ वीची
पा�पुस्तक� छापून िवत�रत क�ली जातात.

२. आवश्यकता

-

३. मंडळाच्या कोणत्या
िनयमा�माणे कायर्वाही
क�ली जाते.
४. कोणाशी संपक� साधावा

-

५. अजर् कसा करावा/अजर् िकती
�त�त करावा
६. अजर् कोठे सादर करावा

-

७. सेवा िमळण्याचा कालावधी
८. िविहत कालावधीत सेवा न
िमळाल्यास त�ार
िनवारणासाठी कोणाकडे
अजर् करावा

-

-

-

मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतून िविवध पुस्तक� �ाथिमक/माध्यिमक शाळा, िशक्षण संस्था,
आिदवासी आ�मशाळा यांना उत्तम दजार्ची व रास्त िकमतीत पुस्तक� िमळणे गरजेचे आहे.
�ामीण भागांतील पालक/िव�ाथ�/शैक्षिणक संस्थाना ही पुस्तक� सुलभतेने िवकत घेता
आली पािहजेत, अशा ��ीने पा�पुस्तकांचा दजार् उत्तम �तीचा व िक�मत रास्त ठेवणे
योग्य ठरते.
पा�पुस्तक मंडळ अिधिनयम सुधा�रत िनयमावली १ एि�ल २०१९ अनुसार.

पुणे/गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल येथील
मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतील भांडार व्यवस्थापक यांच्याशी.
संबंिधत भांडारात छापील अजर् उपलब्ध आहे. तो दोन �त�त सादर करावा.
िवभागीय भाडारांतील भांडार व्यवस्थापक, पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
पुणे/गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल
पुस्तकांच्या उपलब्धतेनुसार त्व�रत
मा. संचालक
महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’,
सेनापती बापट मागर्, पुणे - ४११ ००४

महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’, सेनापती बापट मागर्, पुण.े
१. सेवच
े े नाव

-

२. आवश्यकता

-

३. मंडळाच्या कोणत्या िनयमा�माणे
कायर्वाही क�ली जाते.
४. कोणाशी संपक� साधावा.

-

५. अजर् कसा करावा/अजर् िकती
�त�त करावा.
६. अजर् कोठे सादर करावा.

-

७. सेवा िमळण्याचा कालावधी.

-

८. िविहत कालावधीत सेवा न
िमळाल्यास त�ार िनवारणासाठी
कोणाकडे अजर् करावा.

-

नागरी सनद – ४
�ाथिमक/माध्यिमक शाळा, िशक्षण संस्था, आिदवासी कल्याण आ�मशाळा,
अिधक�त पुस्तक िव��ते यांना पा�पुस्तकां�माणेच अनेक िशक्षणोपयोगी पूरक
सािहत्य उपलब्ध क�न िदले जाते. त्यामध्ये पा�पुस्तकांव्यित�र� पुस्तक�
िव�ाथ्या�साठी उपलब्ध क�न िदली जातात. सवर् पा�ेत्तर सािहत्यही उत्तम
दजार्चे व िनद�ष असावे असे सािहत्य उपलब्ध क�न देणे.
�ाथिमक/माध्यिमक शाळा, िशक्षण संस्था, आिदवासी कल्याण आ�म शाळा,
अिधक�त पुस्तक िव��ते यांना पा�पुस्तकां�माणेच पा�ेत्तर पुस्तक�, िशक्षक
हस्तपुिसतक�व�न िवषय िशकवणे सुलभ जाते.
पा�पुस्तक मंडळ अिधिनयम सुधा�रत िनयमावलीनुसार १ एि�ल २०१९ अनुसार.
पुण/े गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल
येथील मंडळाच्या िवभागीय भांडारांतील भांडार व्यवस्थापक यांच्याशी.
त्या त्या िवभागीय भांडार व्यवस्थापकांच्या नावे िल�खत स्व�पातील अजर् दोन
�त�त सादर करावा.
िवभागीय भाडारांतील भांडार व्यवस्थापक, पा�पुस्तक भांडार व िवतरण क��,
पुणे/गोरेगाव/नागपूर/औरंगाबाद/नािशक/लातूर/अमरावती/कोल्हापूर/पनवेल
मागणीप�कात नमूद क�लेल्या पा�ेतर पुस्तकांच्या उपलब्धतेनुसार त्व�रत पुरवठा
क�ला जातो.
मा. संचालक
महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’,
सेनापती बापट मागर्, पुणे - ४११ ००४

महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ,‘बालभारती’, सेनापती बापट मागर्, पुण.े
लोकािभमुख �शासन नागरी सनद व मािहती पु�स्तका
१. सेवच
े े नाव

-

-

-

२. आवश्यकता

-

३. कोणाशी संपक� साधावा

-

४. अजर् कसा करावा/अजर्
िकती �त�त करावा.

५. अजर् कोठे सादर करावा.

-

६. सेवा िमळण्याचा कालावधी

-

नागरी सनद -५
�ाथिमक/माध्यिमक शाळा, िशक्षण संस्था आिदवासी कल्याण आ�म शाळा,
अिधक�त पुस्तक िव��ते व िव�ाथ� यांना पा�पुस्तकां�माणेच पा�ेतर सािहत्यही
उपलब्ध क�न िदले जाते. त्यापैक� एक ‘िकशोर’ मािसक आहे. बालमािसकांच्या
क्षे�ातील एक अ�ेसर मािसक म्हणून िकशोरची ओळख आहे. मराठी भािषक
िव�ाथ्या�ची ज्ञान आिण मनोरंजनाची गरज भागवण्याबरोबरच त्यांना अवांतर
वाचनाची गोडी लागावी, त्यांचा व्य��म�व िवकास व्हावा यासाठी िकशोर मािसक
अल्प िक�तीत ‘ना नफा ना तोटा’ या त�वावर उपलब्ध क�न देणे.
िकशोर मािसकात संस्कारक्षम व मनोरंजक कथा, किवता, एकांिकका,
आरोग्य,िवज्ञान, पयार्वरणिवषयक मािहती, थोरांची च�र�े, आत्मच�र�े, सामान्य
ज्ञान-कोडी, िनरिनराळे छंद, ��डा, मिहन्यातीस �ासंिगक मािहती असे िविवध
�कारचे सािहत्य �कािशत क�ले जाते. त्याचबरोबर इयत्ता एक ते चार या �थिमक
शालेय गटासाठी १६ पानांचा स्वतं� बालिवभाग असतो. त्यात मुलांमधील िनिमर्ती
क्षमतेला-लेखन व िच�कलेला वाव देण्यासाठी काही सदरे देण्यात येतात. त्यामध्ये
मुलांचे सािहत्य व िच�े �कािशत क�ली जातात.
िव�ाथ्या�ना आवडतील अशी िच�े, कोडी, िवनोद, खेळ यांचा समावेश
िकशोरमध्ये असल्याने बालगटातील मुलांपासून िकशोर गटातील मुले, तसेच िशक्षक
व पालकांनाही या मािसकाच्या वाचनाने ज्ञान, मािहती व आनंद िमळतो. संपूणर्
अंक चाररंगी असतो. उत्तम दजार्ची बांधणी असते. दर मिहन्याच्या अंकाची िक�मत
�.७/- आहे व वािषर्क वगर्णी �.८०/- आहे. वािषर्क वगर्णीत िदवाळी अंकाचा
समावेश असतो. िनवडक िकशोर खंड १ ते १४ असून संचांची िक�मत �. १६००/�ाथिमक व माध्यिमक गटातील सवर् िव�ाथ्या�ना पा�पुस्तकाव्यित�र� अवांतर
वाचनासाठी िकशोर मािसक �कािशत क�ले जाते. मािसकातील अनेक सदरे अशी
आहेत, क� ज्यामुळे िव�ाथ्या�च्या व इतर वाचकांच्या सामान्य ज्ञानात न��च भर
पडते. िव�ाथ्या�ची वैचा�रक पातळी, अकालनक्षमता व ज्ञान वाढण्यासाठी
िकशोरमधील सािहत्याचा उपयोग होतो. ऐितहािसक व आधुिनक गो��ची मािहती,
वतर्मानातील घडामोड�ची मािहती त्यात िदली जाते. त्यामुळे िव�ाथ्या�ना वाचनाची
गोडी लागते. तसेच िव�ाथ्या�चे सािहत्य व िच�े त्यात �कािशत क�ली जात
असल्याने त्यांच्यात लेखनाची व िच�कलेची आवड िनमार्ण होते. मुलांचा सवा�गीण
िवकास होण्याच्या ��ीने आवश्यक असे सािहत्य िकशोर मािसकात �कािशत क�ले
जाते.
मा. संचालक, पा�पुस्तक मंडळ, पुणे, िक�वा
कायर्कारी संपादक, िकशोर, पा�पुस्तक मंडळ, पुणे.
मा. संचालक/ कायर्कारी संपािदका, िकशोर मािसक, पा�पुस्तक मंडळ, पुणे
यांच्या नावे लेटरहेडवर २ �तीत िकशोर मािसक मागवण्यासंबधं ीचा अजर् सादर
करावा. िकशोर मािसकात काही लेख िक�वा मािहती, िवनोद �कािशत करण्यासाठी
पाठवायचे असल्यास ते वरील प�यावर पाठवण्यात यावे. सवर् मािहतीची छाननी
क�न/तपासणी क�न योग्य ती मािहती �कािशत क�ली जाते.
महारा�� राज्य पाठ्पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’,
सेनापती बापट मागर्, पुणे-४११००४.
‘िकशोर’ मािसकासंदभार्त काही सूचना क�ल्या असतील, तर सूचनांची वेळोवेळी
दखल घेण्यात येते व पुढील मािसक �कािशत करण्यापूव� त्यामध्ये काही �ुटी
पाहणार नाहीत याची दखल घेतली जाते. तसेच काही मजक�र/मसुदा/मािहती

७. सेवा िमळण्याचा कालावधी.
८. िविहत कालावधी सेवा न िमळाव्यास
त�ार िनवारणासाठी कोणाकडे
अजर् करावा.

-

�कािशत करण्यासंबंधी ळवलेले असेल, तर त्याची योग्य �कारे छाननी/तपासणी
क�न योग्य ती मािहती �कािशत क�ली जाते.
मािसकाच्या उपलब्धतेनुसार त्व�रत पुरवठा क�ला जातो.
मा. संचालक
महारा�� राज्य पा�पुस्तक िनिमर्ती व अभ्यास�म संशोधन मंडळ, ‘बालभारती’,
सेनापती बापट मागर्, पुणे-४११००४.

