
महाराष्ट् रटराज्टयटपाठ्यपुस्टतकटनिनमितीटवटअभ्टयासक्रमटसंशोधिटमडंळ, 
'बालभारती',टसिेापतीटबाप्टमार्ि, टपुणटे–ट४११टट००४. 

सशंोधिटप्रकल्टपटआनथिकटसाह्यटयोजिाट:टनियमावलीट(सधुाररत) 
(कासनवट२७०९टनििाकंट२७.०४.१९८६टअन्वयटेमान्यट) 

सविसामान्यटनियमट 
(१)ट पाठ्यपुस्टतकटमंडळाच्याटसंशोधिटकायिक्रमातीलटप्रकल्टपांसाठीटआनथिकटसाह्यटिेण्यातटयेईल. 

(२) पाठ्यपुस्टतकटमंडळाच्याटसंशोधिटकायिक्रमातटसमानवष्ट्टिसलेल्टयाटपरंतुटमंडळाच्याटध्येय-धोरणांशीटनिर्नडतटअशाटअन्यट 
प्रकल्टपांिाहीटआनथिकटसाह्यटिेण्यातटयेईल.टमात्रटहेटप्रकल्टपटइयत्टताट१टतेट८टचा अभ्टयासक्रमटवटपाठ्यपुस्टतकेटयासंबंधीचेचट
असावेत. 

(३)  प्रकल्टपासाठीटमंजूरटकेलेलेटआनथिकटसाह्यटमंडळाच्याटआनथिकटसाह्यटयोजिेिुसारटिेण्यातटयेईल.टतेटसंस्टथाप्रमुखांमार्फतचट
िेण्यातटयेईल. 

(४)ट आनथिकटसाह्यटयोजिेिुसारटप्राथनमक,टमाध्यनमकटवटमहानवद्यालयीिटसंस्टथातील नशक्षकांिाटवटनशक्षकेतरटकमिचार्यांिाटटट
प्रकल्टपटघेताटयेतील.ट 

 
 

आविेिपत्रटपाठवण्यासबंधंीचटेनियमट 
(५)ट आवेिकटज्टयाटसंस्टथेतटसेवेतटअसेलटत्टयाटसंस्टथाप्रमुखांमार्फतचटआवेिकांिीटआवेििपत्रेटपाठवलीटपानहजेत. 
(६)ट पाठ्यपुस्टतकट मंडळाच्याट संशोधिट कायिक्रमाचेट प्रक्िट प्रसृतट करण्यातट येईल.ट हेट प्रक्िट सविसाधारणपणेट िरवर्षीट        

जूि-जुलैमध्येटप्रसृतटकरण्यातटयेईल.टयाटप्रक्िासटअिुसरूिटआवेिकांिीटआपलीटआवेििपत्रेटनशक्षणानधकार्यांमार्फतट
पाठवलीटपानहजेतटवटिर्रपानलका/महािर्रपानलकेच्याटशाळेतीलट नशक्षकांिी आवेििपत्रेट ट नशक्षणप्रमुखटयांच्यामार्फतट
पाठवलीटपानहजेत. 

(७)ट याटयोजिेिुसारटप्रकल्टपटघेऊटइच्च्िणार्यांिीटआपलीटआवेििपत्रेटनवनहतटिमुन्यातचटपाठवलीटपानहजेत. 
(८)ट एकापेक्षाटअनधकटप्रकल्टपांसाठीटआवेििपत्रेटपाठवावयाचीटझाल्टयासटप्रत्टयकेटप्रकल्टपासाठीटएकटयाप्रमाणेटस्टवतंत्रटटआवेििपत्रेट

पाठवलीट पानहजेत.ट आवेिकांिीट अन्यट संस्टथेच्याट संशोधिट प्रकल्टपासाठीट आवेििपत्रट पाठवलेट असल्टयासट वाट अशाट
प्रकल्टपांचीट कायिवाहीट चालूट असल्टयासट तसाट स्टपष्ट्ट उल्टलेखट करणेट जरूरीचेट आहे.ट तसेचटआवेिकांिीट पाठ्यपुस्टतकट
मंडळाच्याटरे्ल्टयाटवर्षीच्याटकायिक्रमातीलटप्रकल्टपटघेतलाटअसल्टयासटवटत्टयाटप्रकल्टपाचीटकायिवाही चालू असल्टयासटिवीिट
प्रकल्टपासाठीटआवेििपत्रेटपाठनवताटयेणारटिाही. 

(९)टट अपूणिटआवेििपत्रेटतसेचटमुितीिंतरटआलेलीटआवेििपत्रेटनवचारातटघेतलीटजाणारटिाहीत. 
(१०)ट आवेििपत्रासोबतटआवश्यकटतीटकार्िपत्रेटउिा.,टप्रकल्टपाचाटआराखडा,टअंिाजपत्रकटइत्टयािीटजोडणेटआवश्यकटआहे. 
 
प्रकल्टपटनिवडीसंबधंीचटेनियमट 
(११)ट पाठ्यपुस्टतकटमंडळाकडेटआलेल्टयाटआवेििपत्रांतूिटप्रकल्टपांचीटनिवडटकरण्यातटयेईल.टहीटनिवडटप्रकल्टप सनमती/संशोधिट

सल्टलार्ारटपररर्षिटकरील.टप्रकल्टपाच्याटनिवडीसंबंधीचाटअंनतमटनिणियटमंडळाचा राहील.ट 
(१२)ट ज्टयाटव्यक्टतीसटप्रकल्टपटिेण्यातटआलाटआहे,टत्टयाटव्यक्टतीसचटप्रकल्टपाचीटकायिवाहीटकरावीटलार्ेल.ट 
(१३)ट प्रकल्टपट संयुक्टतरीत्टयाट घेतलाट असल्टयासट त्टयातीलट र्क्टतट एकाट व्यक्टतीसचट प्रकल्टपाचाट प्रमुखट मािण्यातट येईल.ट

प्रकल्टपासंबंधीचीटसविटजबाबिारीटत्टयाटप्रमुखाचीटराहील. 
टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट                    १ 

 



 
प्रकल्टपाच्याटकायिवाहीसबंधंीचटेनियमट 
(१४) प्रकल्टपाचेटकायिक्षेत्रटप्रकल्टपटसनमती/संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिटनिच्ितटकरील. 
(१५)ट प्रकल्टपाचीटकायिवाहीटठरवूिटनिलेल्टयाटकायिपि टधतीिुसारटवटमार्ििशििािुसारटकरावीटलार्ेल.ट 
(१६)  प्रकल्टपाच्याटकायिवाहीसंबंधीटत्रैमानसकटअहवालटवटनहशोबटनवनहतटिमुन्यातटमार्ििशिकटवटसंस्टथाप्रमुखांमार्फतटपाठवलटे

पानहजेत. 
(१७)टट प्रकल्टपाचीटकायिवाहीटपूणिटझाल्टयावरटप्रकल्टपटअहवालाच्याटचारटप्रतीट् ंकनलच्खतटकरूिटघेऊिटत्टयातीलटतीिटप्रतीटमडंळासट

पाठवाव्याटलार्तील.टअहवालाचीटर्क्टतटएकटप्रतटप्रकल्टपकासटस्टवत:साठीटठेवूिटघेताटयेईल.टट 
(१८)टट प्रकल्टपाच्याटअहवालाबरोबरचटप्रकल्टपासाठीटझालेल्टयाटखचािचाटनहशोबटमंडळासटपाठवावाटलार्ेल. 
(१९)टट प्रकल्टपासाठीटर्ोळाटकेलेल्टयाटमानहतीचीटकार्िपत्रेटआनणटइतरटसानहत्टयटउिा.,टसंिभिग्रंथ,टनशल्टलकटरानहलेलीटलेखिसामग्रीट

इत्टयािीटअहवालाबरोबरचटपरतटकरावेटलार्ेल.ट 
 
 

मार्ििशिकासबंधंीचटेनियमट 
(२०)ट ज्टयाट आवेिकांिीट एम.नर्ल./पीएच.डी.(नशक्षण)ट पिवीट धारणट केली िसेलट वट ज्टयाट आवेिकांिाट प्रकल्टपाच्याट

कायिवाहीसाठीटमार्ििशिकाचीटआवश्यकताटअसेल,टअशाटआवेिकांिाटस्टथानिकटमार्ििशिकाचीटमार्णीटकरता येईल. 
(२१)ट आवेिकांिीट ज्टयाट मार्ििशिकाचीट मार्णीटकेलीटआहे,ट त्टयाट मार्ििशिकांिी एम.नर्ल/पीएच.डी.(नशक्षण)ट पिवीट धारणट

केलेलीटअसलीटपानहजे,टतसेचटत्टयांिाटशैक्षनणकटसंशोधिाचा पुरेसाटअिुभवहीटपानहजे. 
(२२)ट मार्ििशिकटशक्टयतोटपाठ्यपुस्टतकटमंडळाच्याटकोणत्टयाहीटसनमतीचेटसिस्टयटिसावेत.टतसेचटिुसर्याटप्रकल्टपकासटमार्ििशिकट

म्टहणूिटघेताटयेणारटिाहीट म्टहणजेटप्रकल्टपकटवटमार्ििशिकटयाटिोन्हीटभूनमकाटएकाटवळेीटकरताटयेणारटिाहीत,टतथानपट
याबाबतीतटअंनतमटनिणियटसनमतीटघेईल.टटटट 

 

 

आनथिकटसाह्याचेटनियमट 
(२३)ट प्रकल्टपाच्याट कायिवाहीसाठीट आवश्यकट असलेलाट प्रवासखचि,ट िपाई,ट ्ंकलेखि,ट ्पालखचि,ट लेखिट सामग्रीटट

इत्टयािीकररताटिेण्यातटयेणारेटआनथिकटसाह्यटमंडळातर्ेटनिधािररतटकरण्यातटयेईल.टहेटसाह्यटवैयनक्टतकटस्टतरावरटनकमािट
रू.ट५,०००/-टवटसंस्टथाटस्टतरावरटनकमािटरू.ट१०,०००/-टमंजूरटकरण्यातटयेते.ट 

(२४)ट काहीटनवनशष्ट्टप्रकल्टपांसाठीटनिधािररतटमयाििेपेक्षाटजास्टतहीटआनथिकटसाह्यटिेण्याचाटमंडळटनवचारटकरील.टट 
(२५)ट आनथिकटसाह्याचीटरक्टकमटसंस्टथाप्रमुखांच्याटिावेटक्रॉस्टडटचेकिेचटपाठवण्यातटयेईल.टसंस्टथाप्रमुखांमार्फतटती प्रकल्टपकांिाट

नमळेल.टत्टयाटरकमेचीटपोचपावतीटप्रकल्टपकालाटसंस्टथाप्रमुखांच्याटप्रनतस्टवाक्षरीसहटद्यावीटलार्ेल.ट 
(२६)ट आनथिकटसाह्याचीटरक्टकमटएकूणटतीिटहप्त्टयांतटवटप्रकल्टपाच्याटप्रर्तीवरटअिाटकरण्यातटयेईल.टपनहल्टयाटहप्त्टयाचाटनहशोबट

निल्टयानशवायटपुढीलटहप्ताटअिाटकरण्यातटयेणारटिाही.ट 
(२७)ट आनथिकटसाह्याचाटनतसराटहप्ताटप्रकल्टपकािेटअहवालटवटनहशोबटसािरटकेल्टयािंतरटअिाटकरण्यातटयेईल. 
(२८)ट आनथिकटसाह्याच्याटनवनियोर्ासटसंस्टथाप्रमुखटजबाबिारटराहतील. 
 

 

प्रकल्टपासाठीटकरावयाच्याटखचािचटेनियमट 
(२९)ट प्रकल्टपासाठीट करावाट लार्णाराट स्टथानिकट वट परर्ावचाट प्रवासखचिट प्रत्टयक्षट कायिट करणार्याट प्रकल्टपकासचट नमळेल.टट

प्रवासखचिटमंडळाच्याटनियमािुसारटवटिरािुसारटनमळेल.टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट 
(३०)ट प्रकल्टपांसाठीटनिधािररतटकेलेल्टयाटकायिक्षेत्रातचटकेलेलाटप्रवासखचिटग्राह्टयटधरण्यातटयेईल. 
 
                                     टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट   २टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट 



(३१) प्रकल्टपासाठीटिेण्यातटयेणार्याटआनथिकटसाह्याचीटनवनवधटबाबींसाठीटनवभार्णीटमंडळातर्ेटनिच्ितीटकरूिटिेण्यातटयेईल.ट
याटमयाििेतचटप्रकल्टपकांिीटखचिटकेलाटपानहजे.टकोण्याटएकाटबाबीसाठीटनिधािररतटकेलेलीटरक्टकमटनशल्टलकटरानहल्टयासट
मंडळाच्याटपूविटसंमतीिेटतीटिुसर्याटबाबीवरटखचिटकरताटयेईल. 

(३२)ट प्रकल्टपाच्याटनवनवधटबाबींवरीलटखचिटप्रचनलतटिरािुसारचटकेलाटपानहजे.टतसेचटहाटखचिटवाजवी,टर्रजेिुरूपटवटयोग्टयटत्टयाट
पि टधतीिेटकेलाटपानहजे.ट 

(३३)ट प्रकल्टपासाठीटहोणाराटखचिटआनथिकटसाह्याच्याटनिधािररतटमयाििेतचटबसवावाटलार्ेल. 
(३४)ट पाठ्यपुस्टतकटमंडळातर्ेटिेण्यातटआलेल्टयाटआनथिकटसाह्याच्याटरकमेतूिटनशल्टलकटरानहलेलेटआनथिकटसाह्यटमंडळासटपरतट

करावेटलार्ेल. 
(३५)ट प्रकल्टपाचीटकायिवाहीटपूणिटझाल्टयावरटप्रकल्टपकांिाटमंडळाकडूिटनमळालेल्टयाटआनथिकटसाह्याच्या नवनियोर्ाचेटप्रनतज्ञापत्र 

(Certificate of Utilization) संस्टथाप्रमुखांमार्फतटमडंळासटद्यावेटलार्ेल.ट 
(३६) प्रकल्टपासाठीटर्ोळाटकेलेलीटमानहतीटअथवाटकार्िपत्रेटइतरटकोणत्टयाहीटप्रकल्टपाकररताटअथवाटकारणांकररताटमंडळाच्याट

पूविटपरवािर्ीनशवायटवापरताटयेणारटिाहीत.टट 
(३७)ट प्रकल्टपटअथवाटप्रकल्टपाचाटकाहीटभार्टनवद्यापीठाचीटपिवीटनमळवण्यासाठीटउपयोर्ातटआणावयाचाटझाल्टयासटत्टयासाठीट

अर्ोिरटमंडळाचीटपरवािर्ीटघ्टयावीटलार्ेल. 
 
आनथिकटसाह्यटवटअन्यटखचिटपरतटघेण्याबाबतचटेनियम 
(३८)ट प्रकल्टपकािेटप्रकल्टपाचीटकायिवाहीटमुितीपूवीटसोडूिटनिल्टयासटप्रकल्टपासाठीटिेण्यातटआलेलेटआनथिकटसाह्यटवटमार्ििशििट

सत्रांसट उपनस्टथतट राहण्यासाठीट िेण्यातटआलेलाट प्रवासखचि,ट तसेचट त्टयांच्याट स्टथानिकट मार्ििशिकालाट सत्रासट उपनस्टथतट
राहण्यासाठीटनिलेलाटप्रवासखचिटएकरकमीटमंडळासटपरतटकरावाटलार्ेल.ट 

(३९)ट प्रकल्टपाचीटकायिवाहीट निधािररतटमुितीतटपूणिटिटझाल्टयासहीटप्रकल्टपकासटिेण्यातटआलेलेटआनथिकटसाह्यटवटमार्ििशििट
सत्रांसटउपनस्टथतटराहण्यासाठीटिेण्यातटआलेलाटप्रवासखचिटएकरकमीटपरतटकरावाटलार्ेल. 

(४०)ट एखाद्याटप्रकल्टपाचीटकायिवाहीटअसमाधािकारकटअसल्टयाचेटआढळूिटआल्टयासटतोटप्रकल्टपटरि टिटकरण्यातटयेईल.टरि टिट
केलेल्टयाटप्रकल्टपासाठीटनिलेलेटआनथिकटसाह्यटवटमार्ििशििटसत्रांसटउपनस्टथतटराहण्यासाठीटिेण्यातटआलेलाटप्रवासखचिट
एकरकमीटपरतटकरावाटलार्ेल. 

(४१)ट प्रकल्टपकािेटसंस्टथेतीलटिोकरीटसोडल्टयासटप्रकल्टपकासटिेण्यातटआलेलाटप्रकल्टपटरि टिटसमजण्यातटयेईल.टतसेचटप्रकल्टपकासट
मंडळातर्ेटनमळालेलेटआनथिकटसाह्यटवटप्रवासखचिटपरतटकरावाटलार्ेल.टयाबाबतचीटअंनतमटजबाबिारीटसंस्टथाप्रमखुांचीट
राहील. 

(४२)ट प्रकल्टपाचीट कायिवाहीट चालूट असतािाट प्रकल्टपकाचीट बिलीट झालीट वाट िवीिट संस्टथेतट िोकरीट धरली,ट तरट िवीिट
संस्टथाप्रमुखांचीटप्रकल्टपाचीटकायिवाहीटचालूटठेवण्याबाबतचीटवटसविटजबाबिारीटस्टवीकारीतटअसल्टयाचीटअिुमतीटपाठवावीट
लार्ेल.टतसेटिटझाल्टयासटसिरटप्रकल्टपटपुढेटचालूटठेवण्याबाबतटप्रकल्टपटसनमती/संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिटनिणियटघेईलट
वटत्टयाप्रमाणेटप्रकल्टपकासटपूतिताटकरावीटलार्ेल. 

 
 
 
टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट 
                                                                 ट३ 

 
 



 
प्रकल्टपाच्याटनहशोबासबंधंीचेटनियमट 
(४३)ट आनथिकटसाह्याच्याटरक्टकमेचाटनहशोबटपाठ्यपुस्टतकटमंडळटठरवूिटिेईलटत्टयाटपि टधतीिेटठेवावाटलार्ेल.ट 
(४४)ट प्रकल्टपाचीटकायिवाहीटपूणिटझाल्टयावरटखचािच्याटपावत्टयांसहटसंपूणिटनहशोबटसंस्टथाप्रमुखांमार्फतटपाठवलाटपानहजे.टअहवालट

वटनहशोबटसािरटकरण्याचीटअंनतमटजबाबिारीटसंस्टथांप्रमखुांचीटराहील. 
(४५)ट नहशोबटतपासणीिंतरटत्टयातटत्रु्ीटआढळूिटआल्टयासटत्टयांचीटपूतिताटप्रकल्टपकासटत्टवररतटकरावीटलार्ेल.टहीटपूतिताटकरण्याचीट

जबाबिारीटसंस्टथाप्रमुखांचीटराहील.ट 
 
प्रकल्टपाचाटअहवालटवटनहशोबटयाचं्याटस्टवीकतृीचटेनियम 
(४६) प्रकल्टपकािेटसािरटकेलेलाटअहवालटप्रकल्टपटसनमती/संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिेपुढेटस्टवीकृतीसाठीटठेवण्यातटयेईल. 
(४७)ट प्रकल्टपकािेटसािरटकेलेलाटनहशोबटप्रकल्टपटसनमती/संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिेपुढेटस्टवीकृतीसाठीटठेवण्यातटयेईल. 
(४८)ट प्रकल्टपटसनमती/संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिटजेवढाटखचिटमान्यटकरीलटतेवढाटखचिटग्राह्टयटमािलाटजाईल. 
(४९)ट संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिेिेटप्रकल्टपाचाटअहवालटस्टवीकारलाटिाही,टतरटप्रकल्टपासाठीटझालेलाटखचिटप्रकल्टपटसनमतीिेट

मान्यटकरावयाचाटनकिंवाटकसटेयाबाबतटप्रकल्टपटसनमती/सशंोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिटनिणियटघेईल.टत्टयाप्रमाणेटप्रकल्टपकासट
पूतिताटकरावीटलार्ेल. 

 
मािधिटअिाटकरण्यासंबधंीचटेनियमट 
(५०)ट प्रकल्टपकािेटअहवालटवटनहशोबटसािरटकेल्टयािंतरटप्रकल्टपासाठीटकेलेलेटपररश्रमटवटसंशोधिटिजािटनवचारातटघेऊटप्रकल्टपकासट

योग्टयट तेट मािधिट िेण्यातटयेईल.ट हेट मािधिटसविसाधारणपणेटरू.ट ५००/-टपयंतट िेण्यातटयेईल.ट प्रकल्टपकास मािधि 
द्यावयाचे की िाही, तसेच ते नकती द्यावयाचे यासंबंधीचा निणिय प्रकल्टपाच्याटअहवालाच्याटरु्णवत्टतेवरटघेतलाटजाईल.ट
यासंबंधीचीटप्रकल्टपटसनमती/संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिेची नशर्ारसटअंनतमटसमजण्यातटयेईल.ट 

(५१)  प्रकल्टपकाच्याटअनधकृतटमार्ििशिकासहीटयोग्टयटतेटमािधिटिेण्यातटयेईल.टहेटमािधिटसविसाधारणपणेटटरू.ट५००/-टपयंतट
असेल.टहेटमािधिटप्रकल्टपटसनमती/संशोधिटसल्टलार्ारटपररर्षिेच्याटनशर्ारशीिुसारटिेण्यातटयेईल. 

 
 
ट 
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