


सशंोधन कल् प आिथर्क साह्य योजना  
         (आवदेनप ाचा नमनुा) 

षेक : िदनांक : 

    --------------------------------- 
    --------------------------------- 
    ---------------------------------- 

ित,  

मा.सचंालक  
पाठ्यपुस् तक मंडळ, 
पुणे, ४११ ००४ 

िवषय : संशोधन कल् प आिथर्क साह्य योजना : कल् प घेण्यासाठी आवेदनप .  

महोदय,  
 महाराष् ट राज् य पाठ्यपुस् तक िनिमर्ती व अभ् यासकर्म संशोधन मंडळाच्या संशोधन कायर्कर्मातील कल् पांपैकी एक कल् प मी 

संस् थेमाफर्त/वैयिक् तक घेऊ इिच्छतो. कल् पासाठी सादर करावयाचे आवेदनप  संपूणर् भरून पाठवत आहे. तसेच कल् पाचा सिवस् तर 
आराखडाही सोबत जोडला आहे. 
          पाठ्यपुस् तक मंडळाच्या संशोधन कल् प आिथर्क साह्य योजनेतील सवर् िनयम व अटी मी वाचल् या असून त् या मला मान्य 
आहेत. तसेच आिथर्क साह्यबाबत व कल् पाच्या कायर्वाहीसंबंधी यापुढे जे नवे िनयम होतील ते मी मान्य करीन.

आपला 

कायार्लयाचा िशक् का आवदेकाची सही       

               ससं् था मखुाचंी संमती  

 वरील अध्यापकास/ ाध्यापकास संशोधन कायर्कर्मातील कल् प घेण्यास संस् थेची अनुमती आहे. कल् पाच्या कायर्वाहीसंबंधी 
िनयमावली माणे संस् था पूतर्ता करील. तसेच कल् पाच्या कायर्वाहीसाठी कल् पकास आवश्यक ते सहकायर् व सवलती देईल. 

िदनांक :  
स् थळ : संस् था मखुाचंी सही व िशक् का  

    छायािच  



                                        

 
 

 
                      आवदेकान े आवदेनप ासोबत द्यावयाची मािहती 

 
आवदेकाची वयैिक् तक मािहती     
१. संपूणर् नाव : ------------------------------------------------------------ 
२.  राहण्याच्या िठकाणाचा पत् ता (घर कर्मांक, पेठ, घराजवळील महत् त् वाची खूण, गाव, तालुका, िजल् हा व गावाचाही िपनकोड  
कर्मांक द्यावा)  :  -------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------- 
३. फोन नं. : ------------  
४. जन्म िदनांक : -------------------------- 
५.  हुद् दा : ---------------------------- 
६. (अ) वेतन ेणी रूपये : ------------------------------------------------------- 
     (आ) सध्या िमळणारे मूळ वेतन रूपये : ---------------------------------------------- 
     (इ) भत् ते रूपये : ------------------------    (ई)एकूण वेतन रूपये : ------------------- 
७. शाळेचे नाव व पत् ता : -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------    
 ८. संस् था - शासकीय/खासगी : ----------------------------------------------------     
९. शैक्षिणक पा ता : (लागू असेल ते ठेवावे व बाकीचे खोडावे.) 

अ.कर्. पदवी/परीक्षा वषर् घेतललेे िवषय िमळालेली ेणी बोडर् / िवद्यापीठ 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 

शालांत परीक्षा 
बी.ए./बी.एस् सी./बी.कॉम. 
एम.ए./एम.एस् सी./एम.कॉम. 
एम.िफल. 
पीएच.डी. 
इतर 

    

 
 
१०. व्यावसाियक पा ता : (लागू असेल ते ठेवावे व बाकीचे खोडावे.) 

अ.कर्. पदवी/पदिवका माणप  वषर् घेतललेे िवषय िमळालेली ेणी 
परीक्षा मडंळ/ 
िवद्यापीठ 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 

पी.टी.सी./डी.एड. अथवा तत् सम 
बी.टी./बी.एड. 
एम.एड. 
एम.िफल. (िशक्षण) 
पीएच.डी. (िशक्षण) 
इतर 

    

 
११. (अ) सध्या एम.एड्./एम.िफल. अथवा तत् सम िशक्षणकर्म घेतला असल् यास त् यासंबंधीची मािहती द्यावी . ------------
------------------------------------------------------------------- 
 
 



                                        

 
(ब) कल् पाच्या कालावधीत एखादा िशक्षणकर्म घेणार असल् यास त् याचाही उल् लेख करावा. 

 
१२. या कल् पाच्या कालावधीत अन्य संशोधन कल् प हाती घेतला आहे का िकंवा घेणार आहात का? (असल् यास, थोडक् यात मािहती 
द्यावी.) 
---------------------------------------------------------------------- ---
------------------------------------------------------------------- 
१३. संशोधन पूवार्नुभव : 

 
१४.  िसद् ध केलेले संशोधनपर िनबंध/लेख/पुस् तके : 

 
 १५.व्यावसाियक अनुभव:   

अ.कर्. हुद् दा कालावधी संस् थचेे /िवभागाच ेनाव 
 
 
 
 
 
 

   

 
१६. सध्याचे अध्यापन िवषय :    ---------------------------------------------------- 
१७. (अ) मातृभाषा :              ----------------------------------------------------          

  (ब) चांगल् या कारे अवगत असलेल् या भाषा (चांगल् या कारे बोलता, वाचता व िलिहता येणार्या भाषा ाधान्यकर्माने    
       द्याव्यात)------------------------------------------------------------- 
 
 

िशक्षणकर्माचे िवषय 
िशक्षणकर्माचा 
कालावधी 

केव्हा सरुू होणार केव्हा सपंणार बोडर्/िवद्यापीठ 

 
 
 
 

    

अ.कर्. िवषय कल् पाच ेशीषर्क संस् थचेे /िवभागाच ेनाव वषर् 
     

अ.कर्. शीषर्क 
कोठे िसद् ध झाल े

(वतर्मानप / मािसक/ 
पुस् तकाच ेनाव ) 

िदनांक काशक 

 
 

 
 
 
 

   



                                        

 
१८.नवीन शैक्षिणक धोरणाच्या संदभार्त चचार्स /उद् बोधन स /कृितस  इत् यादींना उपिस् थत रािहला असल् यास त् यासबंधीचा 
तपशील :  

 

कल् पाबाबतची मािहती  

१. िवषय : ----------------------------------------------------------- 

२. संशोधन समस् येचे शीषर्क : ------------------------------------------------- 

३. कल् पाचे मुख्य उद्दशे : -------------------------------------------------- 

 ४. कायर्पद् धती : 

(अ) कोणत् या कारची मािहती गोळा करावी लागेल ? --------------------------------- 
     --------------------------------------------------------------- 

(इ) मािहती गोळा करावयाची साधने : ------------------------------------------ 
(ई) मराठी भाषेतर पाठ्यपुस् तकासंबंधीचा कल् प असल् यास त् या भाषा माध्यमाच्या आपल् या िजल् ह्यात असलेल् या       
शाळांतील िवद्याथ्यार्ंची अंदाजे संख्या ------------------------------------------- 
(उ) आपला कल् प पाठ्येतर पुस् तकाचे समीक्षण करण्यासंबधंीचा असल् यास हे पुस् तक आपल् या गावातील  शाळांतून वापरले 
जात आहे का? --------------------------------------------------- 

 
५. कल् पाच्या ारंभाचा िदनांक : ------------  

६. कल् पासाठी लागणारा एकूण कालावधी व त् याचे टप्प े:  
     --------------------------------------------------------------- 
     --------------------------------------------------------------- 
७. या कल् पासाठी अन्य आिथर्क साह्य िमळते का? िमळत असल् यास कोणाकडून व िकती? --------------     
 ----------------------------------------------------------------- 
 

 

स ाच ेनाव स ाचा कालावधी स ाच े  स् थान स  आयेिजत कलेले् या ससं् थचेे नाव 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



                                        

८. कल् पासाठी मागर्दशर्क आवश्यक असल् यास ाधान्यकर्माने तीन स् थािनक तज् ज्ञांची  नावे व पत् ते त् यांची  अनुमती घेऊन 
सुचवावीत. (ज् या आवेदकांनी एम. िफल. (िशक्षण ) िकंवा पीएच.डी. (िशक्षण) पदवी िमळवलेली असेल त् यांनी 
मागर्दशर्कांिशवाय कल् पाची कायर्वाही स् वत:च करावयाची आह.े) 
 

 

९. कल् पाचे अंदाजप क                                              रूपय े                                पसैे  

           (अ) वासखचर्  

           (आ) स् टेशनरी  

           (इ) टकंलेखन/चकर्मु ण 

           (ई) छपाई  

           (उ) टपालखचर्  
                                                     --------------------------------------- 
                                एकणू रूपये = 

                                                     --------------------------------------- 
                      
                        कल् पकाची सही :  
                        संस् था मुखांची सही व िशक् का :  
टीप 
 
१. वरील बाबींवर व अन्य बाबींवर संपूणर् कल् पासाठी होणार्या संभाव्य खचार्चे तपशीलवार अंदाजप क तयार करून ते वेगळे 
जोडावे व त् यात त् येक टप्पासाठी िकती खचर् येईल याचा स् पष् ट उल् लेख करावा.  
२. कल् पासाठी वैयिक् तक स् तरावर िकमान रू.५,०००/- व संस् था स् तरावर िकमान रू. १०,०००/- अनुदान मंजूर करण्यात 
येते त् या माणे अंदाजप क असावे. कल् पाच्या िनधार्िरत रकमेची िवभागणी कल् प सिमती ठरवते. 
३. आवेदन प ातील सवर् रकाने भरावेत. तसचे त् यावर संस् था मुखांची सही व िशक् का असावा. 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.कर्. मागर्दशर्काच ेनाव व पत् ता शकै्षिणक पा ता व्यावसाियक पा ता 
मागर्दशनार्चा 
अनभुव 

 
 

  
 
 
 

  



महाराष् ट राज् य पाठ्यपुस् तक िनिमर्ती व अभ् यासकर्म सशंोधन मंडळ,
'बालभारती' , सेनापती बापट मागर्,  पणु े– ४११  ००४. 

संशोधन कल् प आिथर्क साह्य योजना : िनयमावली (सुधािरत) 
(कासिव २७०९ िदनाकं २७.०४.१९८६ अन्वय ेमान्य ) 

सवर्सामान्य िनयम  
(१)  पाठ्यपुस् तक मडंळाच्या संशोधन कायर्कर्मातील कल् पासंाठी आिथर्क साह्य देण्यात येईल. 
(२) पाठ्यपुस् तक मडंळाच्या संशोधन कायर्कर्मात समािवष् ट नसलेल् या परंतु मंडळाच्या ध्येय-धोरणांशी िनगिडत अशा अन्य  

कल् पांनाही आिथर्क साह्य देण्यात यईेल. मा  हे कल् प इयत् ता १ ते ८ चा अभ् यासकर्म व पाठ्यपुस् तके यासबंंधीचेच 
असावेत. 

(३)  कल् पासाठी मंजूर कलेेले आिथर्क साह्य मंडळाच्या आिथर्क साह्य योजनेनुसार देण्यात येईल. ते  संस् था मुखामंाफर्तच 
देण्यात येईल. 

(४)  आिथर्क साह्य योजनेनुसार ाथिमक, माध्यिमक व महािवद्यालयीन संस् थातील िशक्षकांना व िशक्षकेतर कमर्चार्यांना 
कल् प घेता येतील.  

आवेदनप  पाठवण्यासंबधंीच ेिनयम  
(५)  आवेदक ज् या संस् थेत सेवेत असेल त् या ससं् था मुखामंाफर्तच आवेदकांनी आवदेनप े पाठवली पािहजेत. 
(६)  पाठ्यपुस् तक मडंळाच्या संशोधन कायर्कर्माचे कटन सृत करण्यात येईल. हे कटन सवर्साधारणपणे दरवषीर् जून-जुलैमध्य े

सृत करण्यात येईल. या कटनास अनुसरून आवेदकानंी आपली आवेदनप े  िशक्षणािधकार्यांमाफर्त पाठवली पािहजेत 
व नगरपािलका/महानगरपािलकेच्या शाळतेील िशक्षकांनी आवेदनप े  िशक्षण मुख यांच्यामाफर्त पाठवली पािहजेत. 

(७)  या योजनेनुसार कल् प घेऊ इिच्छणार्यांनी आपली आवदेनप े िविहत नमुन्यातच पाठवली पािहजेत. 
(८)  एकापेक्षा अिधक कल् पासंाठी आवदेनप े पाठवावयाची झाल् यास त् येक कल् पासाठी एक या माणे स् वतं   आवेदनप े 

पाठवली पािहजेत. आवेदकांनी अन्य संस् थेच्या संशोधन कल् पासाठी आवेदनप  पाठवले असल् यास वा अशा कल् पांची 
कायर्वाही चालू असल् यास तसा स् पष् ट उल् लेख करणे जरूरीचे आह.े तसेच आवेदकांनी पाठ्यपुस् तक मंडळाच्या गेल् या 
वषीर्च्या कायर्कर्मातील कल् प घेतला असल् यास व त् या कल् पाची कायर्वाही चालू असल् यास नवीन कल् पासाठी 
आवेदनप े पाठिवता येणार नाही. 

(९)   अपूणर् आवेदनप े तसेच मुदतीनंतर आलेली आवदेनप  ेिवचारात घेतली जाणार नाहीत. 
(१०)  आवेदनप ासोबत आवश्यक ती कागदप े उदा. कल् पाचा आराखडा, अंदाजप क इत् यादी जोडणे आवश्यक आहे. 

कल् प िनवडीसंबंधीच ेिनयम  
(११)  पाठ्यपुस् तक मंडळाकडे आलेल् या आवेदनप ांतून कल् पांची िनवड करण्यात येईल. ही िनवड कल् प  सिमती/ संशोधन 

सल् लागार पिरषद करील. कल् पाच्या िनवडीसंबंधीचा अंितम िनणर्य मंडळाच राहील.  
(१२)  ज् या व्यक् तीस कल् प देण्यात आला आहे, त् या व्यक् तीसच कल् पाची कायर्वाही करावी लागेल.  
(१३)  कल् प संयुक् तरीत् या घेतला असल् यास त् यातील फक् त एका व्यक् तीसच कल् पाचा मुख मानण्यात येईल. कल् पासंबंधीची 

सवर् जबाबदारी त् या मुखाची राहील. 
१ 



कल् पाच्या कायर्वाहीसबंधंीच ेिनयम  
(१४) कल् पाचे कायर्क्षे  कल् प सिमती / संशोधन सल् लागार पिरषद िनिश्चत करील. 
(१५)  कल् पाची कायर्वाही ठरवून िदलले् या कायर्पद् धतीनुसार व मागर्दशर्नानुसार करावी लागेल.  
(१६)  कल् पाच्या कायर्वाहीसबंधंी ैमािसक अहवाल व िहशोब िविहत नमुन्यात मागर्दशर्क व ससं् था मखुामंाफर्त पाठवले 

पािहजेत. 
(१७)   कल् पाची कायर्वाही पूणर् झाल् यावर कल् प अहवालाच्या चार ती टंकिलिखत करून घेऊन त् यातील तीन ती मडंळास 

पाठवाव्या लागतील. अहवालाची फक् त एक त कल् पकास स् वत: साठी ठेवून घेता येईल.   
(१८)   कल् पाच्या अहवालाबरोबरच कल् पासाठी झालेल् या खचार्चा िहशोब मंडळास पाठवावा लागेल. 
(१९)   कल् पासाठी गोळा केलेल् या मािहतीची कागदप े आिण इतर सािहत् य उदा. सदंभर्गर्ंथ, िशल् लक रािहलेली लेखनसामगर्ी इ. 

अहवालाबरोबरच परत कराव ेलागेल.  
 
 

मागर्दशर्कासबंंधीच ेिनयम  
(२०)  ज् या आवेदकानंी एम.िफल./पीएच.डी.(िशक्षण) पदवी धारण केली नसेल व ज् या आवेदकांना कल् पाच्या कायर्वाहीसाठी 

मागर्दशर्काची आवश्यकता असेल अशा आवेदकांना स् थािनक मागर्दशर्काची मागणी करता येईल. 
(२१)  आवेदकांनी ज् या मागर्दशर्काची मागणी कलेी आह,े त् या मागर्दशर्कांनी एम.िफल/ पीएच.डी. (िशक्षण) पदवी धारण कलेेली 

असली पािहज.े तसेच त् यांना शैक्षिणक संशोधनाचा पुरेसा अनुभवही पािहजे. 
(२२)  मागर्दशर्क शक् यतो पाठ्यपुस् तक मंडळाच्या कोणत् याही सिमतीचे सदस् य नसावेत. तसेच दुसर्या कल् पकास मागर्दशकर् 

म् हणून घेता येणार नाही म् हणजे कल् पक व मागर्दशर्क या दोन्ही भिूमका एका वेळी करता येणार नाहीत, तथािप याबाबतीत 
अंितम िनणर्य सिमती घेईल.     

 
 

आिथर्क साह्याच ेिनयम  
(२३)  कल् पाच्या कायर्वाहीसाठी आवश्यक असलेला वासखचर्, छपाई, टंकलेखन , टपालखचर्, लखेन सामगर्ी  इ.करता देण्यात 

येणारे आिथर्क साह्य मंडळातफेर् िनधार्िरत करण्यात येईल. हे साहय वयैिक् तक स् तरावर िकमान रू.५,०००/- व संस् था 
स् तरावर िकमान रू.१०,०००/- मंजूर करण्यात येते.  

(२४)  काही िविशष् ट कल् पांसाठी िनधार्िरत  मयार्देपेक्षा जास् तही आिथर्क साह्य देण्याचा मडंळ िवचार करील.   
(२५)  आिथर्क साह्याची रक् कम संस् था मुखाचं्या नावे कर्ॉस् ड चेकनेच पाठवण्यात येईल. संस् था मखुांमाफर्त ती कल् पकांना 

िमळेल. त् या रकमेची पोचपावती कल् पकाला संस् था मखुांच्या ितस् वाक्षरीसह दयावी लागेल.  
(२६)  आिथर्क साह्याची रक् कम एकूण तीन हप्त् यांत व कल् पाच्या गतीवर अदा करण्यात येईल पिहल् या हप्त् याचा िहशोब 

िदल् यािशवाय पुढील हप्ता अदा करण्यात येणार नाही.  
(२७)  आिथर्क साह्याचा ितसरा हप्ता कल् पकाने अहवाल व िहशोब सादर केल् यानंतर अदा करण्यात येईल. 
(२८)  आिथर्क साह्याच्या िविनयोगास संस् था मुख जबाबदार राहतील. 
 
 

कल् पासाठी करावयाच्या खचार्च ेिनयम  
(२९)  कल् पासाठी करावा लागणारा स् थािनक व परगावचा वासखचर् त् यक्ष कायर् करणार्या कल् पकासच िमळेल.  वासखचर् 

मंडळाच्या िनयमानुसार व दरानुसार िमळले.                                      
(३०)  कल् पांसाठी िनधार्िरत केलले् या कायर्क्षे ातच केलेला वासखचर् गर्ाह् य धरण्यात येईल. 
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(३१)  कल् पासाठी देण्यात येणार्या आिथर्क साह्याची िविवध बाबींसाठी िवभागणी मंडळातफेर् िनिश्चती करून देण्यात येईल. 
या मयार्देतच कल् पकांनी खचर् केला पािहजे. कोण्या एका बाबीसाठी िनधार्िरत केलेली रक् कम िशल् लक  रािहल् यास 
मंडळाच्या पूवर् संमतीने ती दसुर्या बाबीवर खचर् करता येईल. 

(३२)  कल् पाच्या िविवध बाबींवरील खचर् चिलत दरानुसारच केला पािहजे. तसेच हा खचर् वाजवी, गरजेनुरूप  व योग् य त् या 
पद् धतीने केला पािहजे.  

(३३)  कल् पासाठी होणारा खचर् आिथर्क साह्याच्या िनधार्िरत मयार्देतच बसवावा लागेल. 
(३४)  पाठ्यपुस् तक मंडळातफेर् देण्यात आलेल् या आिथर्क साह्याच्या रकमतूेन िशल् लक रािहललेे आिथर्क साह्य मडंळास परत 

करावे लागेल. 
(३५)  कल् पाची कायर्वाही पूणर् झाल् यावर कल् पकांना मंडळाकडून िमळालले् या आिथर्क साह्याच्या िविनयोगाचे ितज्ञाप  

(Certificate of Utilization) संस् था मुखामंाफर्त मंडळास दयाव ेलागेल.  
(३६)  कल् पासाठी गोळा केललेी मािहती अथवा कागदप े इतर कोणत् याही कल् पाकरता अथवा कारणाकंरता मंडळाच्या पूवर् 

परवानगीिशवाय वापरता येणार नाहीत.   
(३७)  कल् प अथवा कल् पाचा काही भाग िवद्यापीठाची पदवी िमळवण्यासाठी उपयोगात आणावयाचा झाल् यास त् यासाठी 

अगोदर मंडळाची परवानगी घ् यावी लागेल. 
 
आिथर्क साह्य व अन्य खचर् परत घणे्याबाबतच ेिनयम 
(३८)  कल् पकाने कल् पाची कायर्वाही मदुतीपूवीर् सोडून िदल् यास कल् पासाठी देण्यात आललेे आिथर्क साह्य व मागर्दशर्न स ांस 

उपिस् थत राहण्यासाठी देण्यात आलेला वासखचर्  तसेच त् यांच्या स् थािनक मागर्दशर्काला स ास उपिस् थत राहण्यासाठी 
िदललेा वासखचर् एकरकमी मंडळास परत करावा लागेल.  

(३९)   कल् पाची कायर्वाही िनधार्िरत मुदतीत पूणर् न झाल् यासही कल् पकास देण्यात आलेले आिथर्क साह्य व  मागर्दशर्न स ांस 
उपिस् थत राहण्यासाठी देण्यात आलेला वासखचर् एकरकमी परत करावा लागेल. 

(४०)  एखाद्या कल् पाची कायर्वाही असमाधानकारक असल् याचे आढळून आल् यास तो कल् प रद् द करण्यात येईल. रद् द 
केलेल् या कल् पासाठी िदललेे आिथर्क साह्य व मागर्दशर्न स ांस उपिस् थत राहण्यासाठी देण्यात आलेला वासखचर् 
एकरकमी परत करावा लागेल. 

(४१)  कल् पकाने ससं् थेतील नोकरी सोडल् यास कल् पकास देण्यात आलेला कल् प रद् द समजण्यात येईल. तसेच कल् पकास 
मंडळातफेर् िमळाललेे आिथर्क साह्य व वासखचर् परत करावा लागेल. याबाबतची अंितम जबाबदारी संस् था मुखांची 
राहील. 

(४२)  कल् पाची कायर्वाही चालू असताना कल् पकाची बदली झाली वा नवीन संस् थेत नोकरी धरली तर नवीन संस् था मखुांची 
कल् पाची कायर्वाही चालू ठेवण्याबाबतची व सवर् जबाबदारी स् वीकारीत असल् याची अनुमती पाठवावी लागेल. तसे न 
झाल् यास सदर कल् प पुढे चालू ठेवण्याबाबत कल् प सिमती/संशोधन सल् लागार पिरषद िनणर्य घेईल व त् या माणे 
कल् पकास पूतर्ता करावी लागेल. 
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कल् पाच्या िहशोबासंबधंीच ेिनयम  

(४३)  आिथर्क साह्याच्या रक् कमेचा िहशोब पाठ्यपुस् तक मडंळ ठरवून देईल त् या पद् धतीने ठेवावा लागेल.  
(४४)  कल् पाची कायर्वाही पूणर् झाल् यावर खचार्च्या पावत् यांसह संपूणर् िहशोब संस् था मुखामंाफर्त पाठवला पािहजे अहवाल व 

िहशोब सादर करण्याची अिंतम जबाबदारी संस् थां मुखाचंी राहील. 
(४५)  िहशोब तपासणीनंतर त् यात ुटी आढळून आल् यास त् याचंी पूतर्ता कल् पकास त् विरत करावी लागेल. ही पूतर्ता करण्याची 

जबाबदारी संस् था मखुांची राहील.  
 
कल् पाचा अहवाल व िहशोब याचं्या स् वीकतृीच ेिनयम 

(४६) कल् पकाने सादर कलेेला अहवाल कल् प सिमती/संशोधन सल् लागार पिरषदेपुढे स् वीकृतीसाठी ठेवण्यात येईल. 
(४७)  कल् पकाने सादर कलेेला िहशोब कल् प सिमती/संशोधन सल् लागार पिरषदेपुढे स् वीकृतीसाठी ठेवण्यात  येईल. 
(४८)  कल् प सिमती/संशोधन सल् लागार पिरषद जेवढा खचर् मान्य करील तेवढा खचर् गर्ाह् य मानला जाईल. 
(४९)  संशोधन सल् लागार पिरषदेने कल् पाचा अहवाल स् वीकारला नाही, तर कल् पासाठी झाललेा खचर् कल् प सिमतीने मान्य 

करावयाचा िकवंा कसे याबाबत कल् प सिमती/संशोधन सल् लागार पिरषद िनणर्य घेईल त् या माणे कल् पकास पूतर्ता करावी 
लागेल. 

 
मानधन अदा करण्यासंबधंीच ेिनयम  
(५०)  कल् पकाने अहवाल व िहशोब सादर केल् यानंतर कल् पासाठी केललेे पिर म व संशोधन दजार् िवचारात घेऊ कल् पकास 

योग् य ते मानधन देण्यात येईल. हे मानधन सवर्साधारणपणे रू. ५००/- पयर्ंत देण्यात येईल. कल् पकास मानधन द्यावयाचे 
की नाही तसचे ते िकती द्यावयाचे यासंबधंीचा िनणर्य कल् पाच्या अहवालाच्या गुणवत् तेवर घतेला जाईल. यासबंंधीची 
कल् प सिमती/संशोधन सल् लागार पिरषदचेी िशफारस अंितम समजण्यात येईल.  

(५१)  कल् पकाच्या अिधकृत मागर्दशर्कासही योग् य ते मानधन दणे्यात येईल. ह ेमानधन सवर्साधारणपणे  रू.५००/- पयर्ंत असेल 
ह ेमानधन कल् प सिमती/सशंोधन सल् लागार पिरषदेच्या िशफारशीनुसार देण्यात येईल. 
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