केंद्रीय माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 कलम ४ (१) (ख) मिील १७ बाबींवरील माहिती
कलम ४(१) (ख) (एक) मिाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हिर्ममती मंडळ, मंबई कायालयातील काये व कततव्ये
यांचा तपशील
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, रविद्र िाटयमंविर, 2 रा मजला, सयािी मार्ग,
प्रभािे िी, मंबई-400025. येथील प्रशासकीय कायालय ि उपकायालय मराठी विश्िकोश कायालय,िाई,वज.सातारा
या कायालयातील काये ि कतगव्ये यांचा तपशील
कायालयाचे िाि
पत्ता
कायालय प्रमख

-

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ.
रविद्र िाटयमंविर, 2 रा मजला, सयािी मार्ग, प्रभािे िी, मंबई-400025.
श्री. शामकांत बा. िे िरे , सवचि (अ.का.),
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ.
शासकीय विभार्ाचे िाि
- महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ.
कोणत्या मंत्रालयाच्या
- मराठी भाषा विभार्,मंत्रालय, मंबई-400032.
कायगक्षेत्र
- महाराष्ट्र राज्य. भौर्ोवलक - महाराष्ट्र राज्य/ कायािरुप- महाराष्ट्र राज्य.
विवशष्ट्ट कायग
- 1) मराठी विश्िकोश योजिेतर योजिेमधूि 23 खंडांची खात्याच्या अवधिस्त.
विर्ममती ि प्रकाशि. त्यापैकी 1 ते 20 (पूिाध) खंड प्रकावशत, खंड 20 (पूिाध)
मद्रणकायग सरु ि खंड 20 (पूिाध) ते 23 संपाििकायग सरु.
2) योजिांतर्गत योजिेति
ू मलांचा विश्िकोश योजिेत बालविश्िकोश (12 खंड )
ि कमार विश्िकोश (12 खंड) विर्ममती ि प्रकाशि. त्यापैकी कमार विश्िकोश
पवरचय ग्रंथ सीडीसह प्रकावशत. कमार विश्िकोश जीिसृष्ट्टी ि पयािरण भार्1 ि 2 प्रकावशत, उिगवरत खंडाच्या िोंिीचे वियोजि सूट.
मालमत्तेचा तपशील
- रविद्र िाटयमंविर, 2 रा मजला, सयािी मार्ग, प्रभािे िी, मंबई-400025.
उपकायालय मराठी विश्िकोश कायालय,िाई,वज.सातारा.
उपलब्ध सेिा
- विश्िकोश खंड 1 ते 20 (पूिाध), कमार विश्िकोश पवरचय ग्रंथ (सीडीसह ) ि
विश्िकोश कमार विश्िकोश खंड 2 जीिसृष्ट्टी ि पयािरण भार्-1, 2 ि 3
ही प्रकाशिे िाचकांस उपलब्ध.
संस्थेच्या संरचिात्मक
सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे
तक्तत्यामध्ये कायगक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरािरचे तपशील.
कायालयीि िूरध्ििी क्रमांक ि िेळा - प्रशासकीय कायालय,मंबई -िूरध्ििी क्र. 9522-24229020
िेळ- सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयंत
उपकायालय िाई - िूरध्ििी क्र. 952167- 220053
िेळ - सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 पयंत.
साप्तावहक सटी ि विवशष्ट्ट सेिेसाठी - रवििार साप्तावहक सटी ि मवहन्याचा िसरा ि चौथा शवििार सटी
ठरविलेल्या िेळा.
तसेच शासिािे जावहर केलेल्या अन्य सट्टयावििशी कायालय बंि.

कलम 4 (1) (ब) (xi)
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ,मंबई येथील प्रशासकीय कायालय ि उपकायालय मराठी विश्िकोश
कायालय,िाई,वज. सातारा यांचे मंजरू अंिाजपत्रक ि खचाचा तपशील याची विस्तृत मावहती प्रकाशीत करणे.
* अंिाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशि
* अििािाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशि
अ.क्र.

अंिाजपत्रकीय वशषाचे
िणगि

2205 -कला ि
संस्कृ ती,102-कला ि
संस्कृ ती यांचे प्रचालि
(अ) योजनेतर
01- िेति
02- मजरी
03- प्रिास खचग
05-कायालयीि खचग
06-पेरोल,तेल िंर्ण
08-प्रकाशिे
10-आवतथ्य भत्ता
12-व्या.ि वि.सेिा
54-संर्णक खचग
(ब) योजन ांतर्गत
41- सहाय्यक अििािे

(अ) व (ब) एकूण

अििाि
2018-2019

वियोवजत िापर
(क्षेत्र ि
कामाचा
तपशील)

अवधक अििाि अवभप्राय
अपेवक्षत
असल्यास
रुपयात

मराठी
विश्िकोश
कायालय,िाई,
वज.सातारा येथे
मराठी
विश्िकोशाचे
संपािि कायग
(एकूण 1 ते 20
खंड प्रकावशत,

कमार
विश्िकोशाचे
1 ते 12 खंडांचे
क्रमश: संपािि
ि प्रकाशि. या
योजिेतील
पवरचय ग्रंथ
(सीडीसह )
प्रकावशत.

कमार
विश्िकोश खंड
3 चे संपािि ि
प्रकाशि.

कलम (४)(१) (ख) (बारा) िमिा (ब) अिदाि कायतक्रमांतर्तत लाभार्थींची हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, मंबई येथील प्रशासकीय कायालय ि उपकायालय मराठी विश्िकोश
कायालय,िाई,वज. सातारा कायालयांतील अििाि कायगक्रमाअंतर्गत लाभाथीची विस्तृत मावहती प्रकाशीत करणे.
* योजिा/कायगक्रमाचे िाि :
अ.क्र.

लाभाथीचे िाि ि
पत्ता

अििाि/लाभ याची वििड पात्रतेचे
रक्तकम / स्िरुप
विकष

-------------------------------विरं क -----------------------------------

अवभप्राय

कलम (4)(1)(ख)(दिा) अहिकारी व कमतचारी यांची िावे व तयांचे माहिक वेति
अहिकारी/कमतचारी यांची यादी

मह र ष्ट्र र ज्य मर ठी ववश्वकोश वनर्ममती मांडळ,मांबई ये थील प्रश सकीय क यालय व उपक यालय मर ठी
ववश्वकोश क यालय,व ई,वज. स त र य क यालय च्य अविक री व कमगचा ्य ांचाी वेतन चाी ववस्तृत म वहती
प्रक वशत करणे.
अ.क्र.

अवधकारी/कमगचारी यांचे िाि

मूळ िेति ि ग्रेड िेति (रुपये)

1

प्रश सकीय क यालय,मांबई
सवचि
(र्ट-अ राजपवत्रत)

15600-39100 ग्रे.पे. 6600

2

सहायक लेखावधकारी (र्ट-ब राजपवत्रत)

9300-34800 ग्रे.पे.4400

3

अवधक्षक
(र्ट ब-अराजपवत्रत)

9300-34800 ग्रे.पे. 4300

4

विद्याव्यासंर्ी सहायक
(र्ट-ब अराजपवत्रत)

9300-34800 ग्रे.पे. 4400

5

स्िीय सहायक
(र्ट-ब अराजपवत्रत)

9300-34800 ग्रे. पे. 4300

6

कविष्ट्ठ लघलेखक
(र्ट ब-अराजपवत्रत)

9300-34800 ग्रे. पे. 4300

7

िवरष्ट्ठ वलवपक
(र्ट-क)

5200-20200 ग्रे. पे. 2400

8

वलवपक टं कलेखक (र्ट-क)

5200-20200 ग्रे. पे. 1900

9

िाहि-चालक
(र्ट-क)

5200-20200 ग्रे. पे. 1900

10

वशपाई
(र्ट-ड)

4400-7440 ग्रे. पे.1300

मर ठी ववश्वकोश क यालय,व ई,वज.स त र
अ.क्र.

अवधकारी/कमगचारी यांचे िाि

मूळ िेति ि ग्रेड िेति (रुपये)

1

सहायक सवचि
(र्ट-ब राजपवत्रत)

9300-34800 ग्रे. पे. 4400/-

2

विद्याव्यासंर्ी सहायक (र्ट-ब अराजपवत्रत)

9300-34800 ग्रे. पे. 4400/-

3

संपािकीय सहायक (र्ट-क)

5200-20200 ग्रे. पे. 2800/-

4

ग्रंथालयीि सहायक (र्ट-क)

5200-20200 ग्रे. पे. 2000/-

5

वलवपक टं कलेखक (र्ट-क)

5200-20200 ग्रे. पे. 1900/-

6

वशपाई ि झाडिाला-हमाल (िर्ग-ड)

4440-7440 ग्रे. पे. 1300/-

7

विभार् संपािक

म निन वरील पदे
मावसक मािधि रु.21000/-

8

सह संपािक

मावसक मािधि रु.14000/-

9

कला संपािक

मावसक मािधि रु. 11000/-

10

प्रमख मािवचत्रकार

मावसक मािधि रु. 11000/-

11

प्रमख वचत्रकार

मावसक मािधि रु. 10000/-

12

सहाय्यक मािवचत्रकार

मावसक मािधि रु. 8500/-

13

संिभग सहाय्यक

मावसक मािधि रु.8000/-

कलम 4 (1) (ब) (1)
मह र ष्ट्र र ज्य मर ठी ववश्वकोश वनर्ममती मांडळ
अ.क्र.

पििाम

िेति बँड ि ग्रेड पे.

मंजरू पिे

(1) प्रश सकीय
क यालय,मांबई
र जपवित
सवचि (िर्ग-1,विभार्
प्रमख)

15600-39100
ग्रे.पे. 6600

अर जपवित (वर्ग 3 )
1. अधीक्षक

9300-34800 ग्रे. पे.
4300/2. सहाय्य्क लेखा
9300-34800 ग्रे. पे.
अवधकारी
4400/3. विद्याव्यासंर्ी सहायक 9300-34800
ग्रे.पे.4400/4. स्िीय सहायक
9300-34800 ग्रे. पे.
4300/3. कविष्ट्ठ लघलेखक
9300-34800 ग्रे. पे.
4300/4. िवरष्ट्ठ वलवपक
5200-20200
ग्रे.पे.2400/5. वलवपक टं कलेखक
5200-20200
ग्रे.पे.1900/6. िाहि-चालक
5200-20200 ग्रे.
पे.1900/-

अर जपवित (वर्ग-4)
1. चपराशी

4440-7440 ग्रे.
पे.1300/-

1
------1
------1
1
1
1
1
2
2
1
--------10
-------2
--------2
---------

र जपवित
1. सहाय्यक सवचि
(स.रा.से.िर्ग-2)
अर जपवित(वर्ग-3)
1. विद्याव्यासंर्ी सहायक
2.संपािकीय सहायक
3. ग्रंथालयीि सहायक
5. वलवपक-टं कलेखक

अर जपवित (वर्ग-4)
1. वशपाई ि झाडिालाहमाल

म निन चाी पदे
1. विभार् संपािक
2. सह संपािक
3. कला संपािक
4. प्रमख मािवचत्रकार
5. प्रमख वचत्रकार
6. सहायक मािवचत्रकार
7. संिभग सहायक

(2) मर ठी ववश्वकोश
क यालय,व ई,
वज.स त र

1
--------1
---------

9300-34800 ग्रे. पे.
4400/5200-20200
ग्रे. पे.2800/5200-20200
ग्रे.पे.2800/5200-20200 ग्रे.
पे.1900/-

7
7
3
5
-------22
---------

4440-7440
ग्रेड िेति 1300/-

5
------5
--------

मावसक मािधि
रु.21000/मावसक मािधि रु.
14000/मावसक मािधि रु.
11000/मावसक मािधि रु.
11000/मावसक मािधि रु.
10000/मावसक मािधि रु.
8500/मावसक मािधि रु.
8000/-

2

एकू ण बे रीज-

3
1
1
1
1
1
-------10
-------51

कलम (४)(१) (ख) (पंिरा) कायालयातील उपलब्ि िहविांचा तक्ता प्रकाहशत करणे
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ,मंबई ि उपकायालय मराठी विश्िकोश कायालय,िाई,वज.सातारा या
कायालयांत उपलब्ध सविधांचा तक्तता प्रकावशत करणे.
उपलब्ध सविधा



*
*
*
*

भेटण्याच्या िेळे संिभात मावहती
िेबसाईट विषयी मावहती
कॉलसेंटर विषयी मावहती
अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सविधांची मावहती

- कायालयीि िेळेत (मंबई ि िाई कायालय)
- www.marathivishwakosh.org.in
------ शासकीय वियमािसार मंबई ि िाई कायालय- कायालयीि
िेळेत.
कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सविधांची मावहती - शासकीय वियमािसार मंबई ि िाई कायालय-कायालयीि
िेळेत.
िमिे वमळण्याबाबत उपलब्ध मावहती
- शासकीय वियमािसार मंबई ि िाई कायालय-कायालयीि
िेळेत.
सूचिा फलकाची मावहती
- कायालयाबाहे र सूचिा फलकािर
ग्रंथालय विषयी मावहती
- िाई कायालय- कायालयीि िेळेत.

अ.क्र.

सविधेचा
प्रकार

1

विरं क

िेळ

कायगपध्िती

वठकाण

जबाबिार
व्यक्तती/कमग
चारी

तक्रार
वििारण

मंबईसकाळी
9.45 ते
5.30
िाईसकाळी
10.00 ते
5.45

शासकीय
वियमािसार

मंबई ि िाई,
वजल्हासातारा

अध्यक्ष,महा
राष्ट्र राज्य
मराठी
विश्िकोश
विर्ममती
मंडळ.
सवचि,प्रशा
सकीय
कायालय,मं
बई
सहायक
सवचि, िाई
,वज.सातारा

अध्यक्ष संपािकीय
कामे
सवचि प्रशासकीय
कामे

कलम 4 (1) (ब) (xiv)

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ,मंबई येथील प्रशासकीय कायालय,मंबई ि
उपकायालय,िाई,वज.सातारा कायालयातील मावहतीचे इलेक्तरॉिीक स्िरुपात साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे चालू िषाकवरता.

अ.क्र.

1

िस्तऐिजाचा
प्रकार

विषय

कोणत्या
इलेक्तरॉविक
िमन्यात

सीडी

1)कमारविश्ि
कोश पवरचय
ग्रंथ
2)मराठीविश्ि
कोश खंड 1 ते
17 सीडी
3)मराठीविश्ि
कोश खंड 1 ते
20(पूिाध)
स्िरुपात
संकेतस्थळािर

वसडी

मावहती
वमळविण्याची
पध्िती
1) शासकीय
पस्तक भांडार
(शासकीय
मद्रणालय)

जबाबिार
व्यक्तती
अध्यक्ष /
सवचि,
महाराष्ट्र राज्य
मराठी
विश्िकोश
विर्ममती मंडळ.

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, मंबई येथील प्रशासकीय कायालय,मंबई ि उप कायालय
िाई,वज.सातारा कायालयातील शासकीय मावहती अवधकारी/सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारी/अवपलीय
प्रावधकारी (येथील लोक प्रावधकारीच्या कायगक्षेत्रातील) यांची विस्तृत मावहती प्रकावशत करणे.
अ. शासकीय मावहती अवधकारी
अ.क्र

शासकीय मावहती पििाम
अवधकारीचे िाि

1

अजय अ. ढर्े,
अधीक्षक

2

श्री. शामकांत बा. िे िरे
सहायक सवचि

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोि

मंबई

महाराष्ट्र राज्य
मराठी
विश्िकोश
विर्ममती
मंडळ,रविद्र
िाटयमंविर, 2
रा मजला,
सयािी मार्ग,
प्रभािे िी, मंबई400025.
िूरध्ििी
क्रमांक952224229020
मराठी
विश्िकोश
कायालय,िाई,
वज.सातारा.
िूरध्ििी
क्रमांक952167220053
220154

िाई,वज.सातारा

ई- मेल

अवपलीय प्रावधकारी

vinimaprasha श्री.शामकांत बा.िे िरे ,
san@yahoo.
सवचि (अ.का.)
co.in

mvkosh@gm श्री.शामकांत बा.िे िरे ,
ail.com
सवचि (अ.का.)

ब. सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारीअ.क्र.

सहाय्यक शासकीय मावहती
अवधकारचे िाि

पििाम

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोि

1

लवलत िे . कडमथे

िवरष्ट्ठ
वलवपक

मंबई

महाराष्ट्र राज्य मराठी vinimaprasha
विश्िकोश विर्ममती
san@yahoo.c
मंडळ,रविद्र
o.in
िाटयमंविर, 2 रा
मजला, सयािी मार्ग,
प्रभािे िी, मंबई400025
िूरध्ििी क्रमांक9522-24229020

क.

ई-मेल

अवपलीय अवधकारी

अ.क्र.

अवपलीय अवधकारीचे िाि

पििाम

कायगक्षेत्र

पत्ता/ फोि

1

श्री.शामकांत बा. िे िरे

सवचि
(अ.का.)

मंबई

महाराष्ट्र राज्य
मराठी
विश्िकोश
विर्ममती मंडळ,
रविद्र
िाटयमंविर, 2
रा मजला,
सयािी मार्ग,
प्रभािे िी, मंबई400025
िूरध्ििी क्र.
952224229020

ईमेल

यांच्या
अवधिस्त
शासकीय
मावहती
अवधकारी
अ.अ.ढर्े

vini
map ल.िे .कडमथे
rash
asa
n@
yah
oo.c
o.
in

कलम 4 (1) (ब) (ix)
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ, मंबई येथील प्रशासकीय कायालय, मंबई ि उप कायालय, िाई,
वज.सातारा कायालयातील अवधकारी ि कमगचारी यांची िांिे, कायालयीि िूरध्ििी क्र. इ.
अ.क्र.

पििाम

अवधकारी /
कमगचाऱ्याचे िांि

िर्ग

िूरध्ििी क्र./
फॅ क्तस/इमेल

प्रश सकीय
क यालय,मांबई.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

अध्यक्ष
सवचि (अ.का.)
अधीक्षक
सहायकलेखावधकारी
विद्याव्यासंर्ी सहायक
स्िीय सहायक
कविष्ट्ठलघलेखक
िवरष्ट्ठ वलवपक
िवरष्ट्ठ वलवपक
वल-टं कलेखक
वल-टं कलेखक
िाहि चालक
वशपाई
वशपाई

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

सहायक सवचि
विद्याव्यासंर्ी सहा.
विद्याव्यासंर्ी सहा.
विद्याव्यासंर्ी सहा.
विद्याव्यासंर्ी सहा.
विद्याव्यासंर्ी सहा.
विद्याव्यासंर्ी सहा.
विद्याव्यासंर्ी सहा.
संपािकीय सहायक
संपािकीय सहायक
संपािकीय सहायक
ग्रंथालय सहायक
ग्रंथालयीि सहायक

श्री.विलीप करं बेळकर
श्री.शा.बा.िे िरे
श्री.अ.अ.ढर्े
श्री.स.अ.मोरे
क.स्िे.वि.खोब्रार्डे
श्री.उ.र्ो.खामकर
श्री.श्री.आ.सांर्ळे
श्री. ल. िे . कडमथे
वरक्तत
श्रीम.वश.स.वशिे
श्री.का.वझ.फोपसे
श्री.स.वि.पाटील
श्री.चं .आ.मािे
वरक्तत
मर ठी ववश्वकोश
क यालय,
श्री.शा.बा.िे िरे
श्री. ज. बा. भटकर
वरक्तत
श्री.आ. ग्या. र्ेडाम
श्री. स.स. वमठारी
श्रीम.वप्र.म. साळं के
श्री. र. बा. घोडराज
श्री. सं. ग्या. र्ेडाम
श्रीम.प.वि.र्ायकिाड
श्रीम.वश.चं .भारस्कर
श्रीम.ि.स.िे िरुखकर
श्री. म. वि. जोशी
श्री. म. िे . र्जवभये

अशासकीय सिस्य
िर्ग-1
िर्ग-3
िर्ग-2
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-4
िर्ग-4
व ई.

िर्ग-2
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3

022/24229027
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020
24229020

02167/220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053

26
27
28
29
30
31
32

वल. टं कलेखक
वल. टं कलेखक
वल. टं कलेखक
वशपाई
वशपाई
वशपाई
झाडू िाला-हमाल

श्री.स.प्र.भाडळकर

श्रीम.वि. ज. विर्गण
श्रीम. ि. वि. िाईक
श्री. र. शं. कांबळे
श्री. वि. आ. शेलार
श्री. शं. बा. वशिे
वरक्तत

िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-3
िर्ग-4
िर्ग-4
िर्ग-4
िर्ग-4

220053
220053
220053
220053
220053
220053
220053

--

220053

म निन वरील पदे
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

विभार् संपािक
(मािव्यविद्या विभार्)
विभार् संपािक
(विज्ञाि ि तंत्रविद्या
विभार्)
सहसंपािक
(मािव्य.विभार्)
सहसंपािक
(विज्ञाि ि तंत्रविद्या
विभार्)
सहसंपािक
(विज्ञाि ि तंत्रविद्या
विभार्)
कला संपािक
प्रमख मािवचत्रकार
प्रमख वचत्रकार
सहा.मािवचत्रकार
संिभग सहाय्यक

वरक्तत
वरक्तत

वरक्तत
वरक्तत
वरक्तत

वरक्तत
वरक्तत
वरक्तत
वरक्तत
वरक्तत

--

--

---

------

कलम 4 (1) (अ) (vi)
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ,मंबई
उपकायालय,िाई,वज.सातारा कायालयांमध्ये िस्ताऐिजांची िर्गिारी--

येथील

प्रशासकीय

कायालय,मंबई

अ.क्र.

विषय

िस्ताऐिजांचा
प्रकार
िस्ती/मस्टर/िोंिप
स्तक,व्हाउचर इ.

प्रमख बाबीचा
तपशीलिार

सरवक्षत ठे िण्याचा
कालािधी

1

आस्थापकीय
प्रकरणे

िस्ती,मस्टर,िोंिप
स्तके इत्यावि.

कायम स्िरुपी ि
25 ते 30 िषे

2

लेखाविषयक
प्रकरणे

िोंिपस्तके,िस्ती,
व्हाउचर इत्यावि.

सेिापस्तके,विय
क्तती आिे श,
लेखिसामग्री,जडि
स्तसंग्रह, िूरध्ििी,
इत्यावि.

3

प्रकाशिसंबंधीची
प्रकरणे.

िस्ती आवण
िोंिपस्तके

मावसक िेति
िे यके, आकस्स्मक
खचाची
िे यके,स्थायी
अवग्रम,उत्सि
अवग्रम,प्रिासभत्ता,
िार्मषक
अंिाजपत्रक ि
सधावरत
अंिाजपत्रक,
खचाचा ताळमेळ,
विवियोजि ,लेखा
परीक्षण इत्यावि.
मराठी विश्िकोश,
कमारविश्िकोश ि
यांचे लेखि,मद्रण,
संपािि ि वचत्रपत्रे
इत्यावि.

कायम स्िरुपी
आवण 25 ते 30
िषे

कायम स्िरुपी.

ि

कलम 4 (1)(ब)(xiii)
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ येथील प्रशासकीय कायालय,मंबई ि उपकायालय,िाई,वज.सातारा
कायालयातील वमळणाऱ्या / सिलतीचा परिािा याची चालू िषाची तपशीलिार मावहती.
परिािा / परिािर्ी / सिलतीचे प्रकार
अ.
क्र.

परिािा धारकाचे
िाि

परिान्याचा
प्रकार

परिािा
क्रमांक

वििांका
पासूि

वििांका
पयंत

1

सवचि,महाराष्ट्र
राज्य मराठी
विश्िकोश
विर्ममती
मंडळ,मंबई

चार चाकी
शासकीय
िाहि
टोयाटो
इटीओस
क्रमांकएमएच01-एएि1555

अे127040

09/2012

09/2027

--

साधारण
अटी
--

परिान्याची
विस्तृत
मावहती
--

कलम (४)(१) (ख) (चार) िमिा (अ) िमन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
िंघटिांचे लक्ष (वार्मिक) :-

अ.क्र.

काम / कायग

कामाचे प्रमाण

आर्मथक लक्ष

अवभप्राय

1

मराठी विश्िकोश (खंड 23)
कमार विश्िकोश (खंड 12)
आवण विश्िकोश ही प्रकाशिे
मंडळातफे करण्यात येतात.

खंड 1 ते 20
(पूिाध) प्रकावशत.
खंड 20 (पूिाध)
23 खंडांचे संपािि
सरु.
कमार विश्िकोश
पवरचय खंड ि
पयािरण जीिसृष्ट्टी
भार् 1, 2 ि 3
प्रकावशत.
विश्िकोश िार्मषकी
प्रकावशत

शासकीय
अथगसंकल्पीय
तरतूिीिसार
िरिषी समारे 80
लाख विधी
उपलब्ध होतो.

मंडळाच्या
विश्िकोश, कमार
विश्िकोश ि
िार्मषकीची कामे
पूणग करण्याचे
उविष्ट्ट.

जबाबिार
अवधकारी

तक्रार वििारण
अवधकारी

कलम (४)(१) (ख) (चार) िमिा (ब) कामाची कालमयादा
प्रतयेक कामाची कालमयादा :-

अ.क्र.

काम / कायग

वििस / तास पूणग
करण्यासाठी

--------------------------लार्ू िाही---------------------------

•ú»Ö´Ö 4 (1)(b)(ii) -Ö´Öã-ÖÖ (†)
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾Ö•úÖê¿Ö ×-ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôû,´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ •úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ˆ¯Ö•úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,¾ÖÖ‡Ô,×•Ö.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
•úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †×¬Ö•úÖ¸üß ¾Ö •ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö•úÖ¸üÖÓ“ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö.

अ.क्र.

पििाम

अवधकार-आर्मथक

कोणत्या कायद्या /
वियम / शासि
विणगय/पवरपत्रकाि
सार

अवभप्राय

1

सवचि

2

सहायक सवचि

मंबई वित्तीय
वियम,अथगसंकल्पी
य वियम
पस्स्तका,शासि
विणगय ि पवरपत्रके,
मराठी भाषा विभार्
यांच्याआिे शािसार
अथगविषयक
प्रकरणे विपटारा
करणे
सवचिांच्या
आिे शािसार
आर्मथक प्रकरणे
विकाली काढतािा
सहाय्य करणे.

मंबई वित्तीय
वियम,
अथगसंकल्पीय
वियमपस्स्तका,
शासि विणगय ि
पवरपत्रके, मराठी
भाषा विभार् यांच्या
आिे शान्िये .

अथगविषयक
प्रकरणे मंजरू करुि
मंडळाच्या योजिा
राबविण्यास
आर्मथक विधी
उपलब्ध करुि िे णे,
अंमलबजािणी
करणे.

िरील प्रमाणे

सवचिांच्या
मार्गिशगिािसार
आर्मथक प्रकरणे
विकाली काढण्यास
सहाय्य.

अ.क्र.

पििाम

अवधकार -प्रशासकीय

कोणत्या कायद्या/ वियम/
शासिविणगय/पवरपत्रकाि
सार

अवभप्राय

1

सवचि

मंबई वित्तीय वियम, महाराष्ट्र
िार्री सेिा वियम, 1979
(वशस्त ि अपील) आवण
ितगणक
ू , शासि आिे श ि
पवरपत्रकािसार.

मंबई वित्तीय वियम,
महाराष्ट्र िार्री सेिा
वियम,1979 (वशस्त ि
अपील) आवण ितगणक
ू ,
मराठी भाषा विभार्
यांच्या आिे शान्िये.

प्रशासकीय प्रकरणे
विपटारा करणे.

2

सहायक सवचि

सवचिांच्या आिे शािसार
प्रशासकीय प्रकरणे विकाली
काढतािा सहाय्य करणे

िरीलप्रमाणे

सवचिांच्या
आिे शािसार
प्रशासकीय प्रकरणे
विपटारा करण्यात
सहाय्य.

अ.क्र.

पििाम

अवधकार-फौजिारी

कोणत्या कायद्या/
वियम/
शासिविणगय/
पवरपत्रकािसार

अवभप्राय

----------------------------लार्ू िाही -------------------------------

›ü
अ.क्र.

पििाम

अवधकारअधगन्यायीक

कोणत्या कायद्या/
वियम/
शासिविणगय/
पवरपत्रकािसार

अवभप्राय

----------------------------लार्ू िाही -----------------------------

अ.क्र.

कामाचे स्िरुप

कालािधी
वििस

कामासाठी
जबाबिार
अवधकारी

अवभप्राय

1

मराठी विश्िकोश
खंड,कमार
विश्िकोश ि
विश्िकोश िार्मषकी
यांची विर्ममती ि
प्रकाशि करणे.

लार्ू िाही

अध्यक्ष ि सवचि,
महाराष्ट्र राज्य
मराठी विश्िकोश
विर्ममती मंडळ,
मंबई.

मा.अध्यक्ष ि
मंडळाच्या घ्येय
धोरणािसार
मंडळाच्या
विश्िकोश खंड
विर्ममती ि
प्रकाशिासाठी
शासकीय विधी
उपलब्ध करुि मा.
अध्यक्षांस
संपािकीय कामे
पूणग करण्यास ि
खंड प्रकाशिास
सहाय्य करणे.
तसेच प्रकरणपरत्िे
विपटारा
करण्यासाठी
अध्यक्षांच्या ि
शासिाच्या
सल्ल्यािे
कायगलयीि िेळेत
कायगिाही करणे.

अ.क्र.

सल्लामसलतीचा विषय

कायगप्रणालीचे विस्तृत कोणत्या
िणगि
अवधवियमा/वियमा /
पवरपत्रकाव्िारे

1

मंडळाच्या विश्िकोश, कमार
विश्िकोश ि िार्मषकी यांची
विर्ममती ि प्रकाशिासंबंधी काये

मंडळाच्या
मा.अध्यक्षांच्या ि
मंडळाच्या बैठकांत
झालेल्या ठरािािसार
तसेच शासिाच्या
मराठी भाषा
विभार्ाच्या
िेळोिेळच्या
आिे शािसार
विश्िकोश खंडांची
क्रमश: विर्ममती ि
प्रकाशि, कमार
विश्िकोश खंडांची
क्रमश: विर्ममती ि
प्रकाशि. िरील
योजिांसाठी
अथगसंकल्पीय
अंिाजपत्रकािसार
विधी उपलब्ध करुि
घे ऊि मंडळाची
प्रकाशिे शासकीय
मद्रणालयामाफगत
मवद्रत करुि वजज्ञासू
िाचकांिा विक्रीसाठी
पाठयपस्तक विर्ममती
मंडळामाफगत उपलब्ध
करुि िे णे. संपलेले
खंड शासकीय
मद्रणालयाकडू ि
पिमगद्रण करुि
उपलब्ध करुि िे णे.

शासि
विणगय,सामान्य
प्रशासि विभार्,
क्र.बीएलसी 1080/
1167/िीस, वििांक
28/11/1980 .
तसेच िेळोिेळच्या
शासिाच्या शासि
विणगय ि
पवरपत्रकािसार
कायगिाही करणे

पिरािृत्तीकाल

--

कलम (४)(१) (ख) (दोि) आस्र्थापिा कायालयातील अहिकारी व कमतचारी यांच्या अहिकारांचा तपशील
अ.क्र.

1

पििाम

सवचि,महाराष्ट्र राज्य मराठी
विश्िकोश विर्ममती मंडळ,
मंबई

कतगव्ये

आर्मथक

प्रशासकीय

फौजिारी

अधगन्यायीक

कोणत्या कायद्या/
वियम/
शासिविणगय/
पवरपत्रकािसार
मंबई वित्तीय
वियम,
अथगसंकल्पीय
वियम पस्स्तका,
मराठी भाषा
विभार्ाच्या
िेळोिेळच्या
आिे श/पवरपत्रकाि
सार.
मंबई वित्तीय
वियम,महाराष्ट्र
िार्री सेिा
वियम,1979,
(वशस्त ि अपील)
ितगणक
ू तसेच
शासि विणगय,
पवरत्रके ि मराठी
भाषा विभार्ाच्या
िेळोिेळच्या
आिे श/पवरपत्रकाि
सार.
------- लार्ू
िाही----------- लार्ू
िाही -----

अवभप्राय

उविष्ट्ट पूतीसाठी
कायगिाही करणे.

प्रशासकीय
कामांसाठी

---

----

कलम 4 (1)(ब)(xvii)
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती मंडळ,मंबई येथील प्रशासकीय कायालय,मंबई ि उपकायालय
िाई,वज.सातारा कायालयातील प्रकाशीत मावहती.
1) मराठी विश्िकोश खंड 1 ते 20 (उत्तराधग/पूिाध) प्रकावशत.
2) कमार विश्िकोश पवरचय ग्रंथ सीडीसह प्रकावशत.
3) मराठी विश्िकोश िार्मषकी 2005 प्रकावशत.
4) कमार विश्िकोश जीिसृष्ट्टी आवण पयािरण खंड 2 भार् 1,2 ि 3 प्रकावशत

