
कें द्रीय माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 

कलम ४ (१) (ख) मिील बाबींवरील माहिती 

मिाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हिर्ममती मंडळ, म ंबई कायालयातील काये व कततव्ये याचंा तपशील 
   
कार्यालर्याचे नाव   महाराष्ट्र राज्र्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ. 
पत्ता   रववद्र नाटर्यमंविर, 2 रा मजला, सर्यानी मार्ग, प्रभािेवी, म ंबई-400025. 
कार्यालर्य प्रम ख श्री.शामकांत बा. िेवरे,सवचव (अ.का.), महाराष्ट्र राज्र्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ. 
शासकीर्य ववभार्ाचे नाव महाराष्ट्र राज्र्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ. 
कोणत्र्या मंत्रालर्याच्र्या मराठी भाषा ववभार्,मंत्रालर्य, म ंबई-400032. 
कार्यगक्षेत्र महाराष्ट्र राज्र्य. भौर्ोवलक - महाराष्ट्र राज्र्य/ कार्यान रुप- महाराष्ट्र राज्र्य. 
वववशष्ट्ट कार्यग 
 
म द्रण 
 
ऑनलाईन 

1)  मराठी ववश्वकोश र्योजनेतर र्योजनेमधनू 20 खंडांची खात्र्याच्र्या अवधनस्त. वनर्ममती व 
प्रकाशन. त्र्यापैकी 1 ते  20 (पवूाध) खंड, सवूचखंड, पवरभाषा कोश, प्रकावशत.   
2) र्योजनांतर्गत र्योजनेतनू  म लांचा ववश्वकोश र्योजनेत  बालववश्वकोश (12 खंड ) व 
क मार ववश्वकोश (12 खंड) वनर्ममती  व प्रकाशन. त्र्यापैकी क मार ववश्वकोश पवरचर्य गं्रथ  
सीडीसह प्रकावशत. क मार ववश्वकोश जीवसषृ्ट्टी व पर्यावरण भार्- 1, 2 व 3 प्रकावशत, 
उवगवरत खंडाच्र्या नोंिीचे वनर्योजन सटू, संकेतस्थळ. 

मालमते्तचा तपशील रववद्र नाटर्यमंविर, 2 रा मजला, सर्यानी मार्ग, प्रभािेवी, म ंबई-400025. 
उपकार्यालर्य मराठी ववश्वकोश कार्यालर्य,वाई,वज.सातारा. 

उपलब्ध सेवा ववश्वकोश खंड 1 ते 20 (पवूाध), क मार ववश्वकोश पवरचर्य गं्रथ (सीडीसह ) व 
ववश्वकोश क मार ववश्वकोश खंड 2 जीवसषृ्ट्टी व पर्यावरण भार्-1, 2 व 3 ही प्रकाशने 
वाचकांस संकेतस्थळावर, भ्रमणध्वनीवर, काडग पेनड्राव्हवर उपलब्ध. 

संस्थेच्र्या संरचनात्मक सोबत जोडलेल्र्या प्रपत्राप्रमाणे तक्तत्र्यामध्रे्य कार्यगक्षेत्राचे प्रत्रे्यक स्तरावरचे तपशील. 
कार्यालर्यीन िरूध्वनी      प्रशासकीर्य कार्यालर्य,म ंबई -िरूध्वनी क्र. 022-24229020   
कार्यालर्यीन वेळ व 
िरूध्वनी क्रमांक 

वेळ-  म ंबई कार्यालर्य सकाळी 9.45  ते  सारं्यकाळी  5.30  परं्यत  
वेळ - उपकार्यालर्य वाई सकाळी  10.00  ते   सारं्यकाळी  5.45  परं्यत. 
         िरूध्वनी क्र. 02167- 220053    

साप्तावहक स टी व रवववार साप्तावहक स टी व मवहन्र्याचा ि सरा  व चौथा शवनवार स टी 
वववशष्ट्ट सेवेसाठी 
ठरववलेल्र्या वेळा.    
 

तसेच शासनाने जावहर केलेल्र्या अन्र्य स ट्टर्याविवशी कार्यालर्य बंि. 

                      
                                                 

        
                                             
 
 
                          
 



 
मराठी हवश्वकोशातील हवषयांच ेकायासिहििाय वाटप 

´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ÛúõÖ ×®ÖÆüÖµÖ  ¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×®ÖÆüÖµÖ ¾ÖÖ™ǖ Ö 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô  

कक्षा ×¾ÖÂÖµÖ 

†ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ 
कक्षा 

´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Öê¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸üß/Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ 
†ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß, ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
ÃÖê¾ÖÖ/†ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ²ÖÖ²Öà“Öê ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ, ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÞÖß, ÃÛæú™ü ü̧ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö, ÃÖÓÝÖÞÖÛú ‡. 
†×ÝÖÏ´Öê, ³Ö×¾ÖÂµÖ ×®Ö¾ÖÖÔÆü ×®Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞÖê, ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ¿Öß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê, ÝÖÖê¯Ö®ÖßµÖ †×³Ö»ÖêÜÖ šêü¾ÖÞÖê, ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖÛêú ×»Ö×ÆüÞÖê, •Ö›üÃÖÓÝÖÏÆü 
ÜÖ ȩ̂ü¤üß, ÝÖÏÓ£Ö ÜÖ ȩ̂ü¤üß, ¸üÖêÜÖß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ÃÖÙ¾ÆüÃÖ ¯ÖÖêÃ™êü•Ö Ã™òü´¯Ö ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖÞÖê ‡. 

»ÖêÜÖÖ कक्षा †×¬ÖÛúÖ¸üß/Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖ®Ö ¤êüµÖÛêú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¤êüµÖÛúÖÓ“Öê †ÖÆü¸üÞÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê, •ÖŸÖ®Ö 
Ûú¸üÞÖê ÝÖ™ü-›ü ´Ö¬Öß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖ ×®Ö¾ÖÖÔÆü ×®Ö¬Öß“Öê »ÖêÜÖê šêü¾ÖÞÖê, †£ÖÔÃÖÓÛú×»¯ÖµÖ †Ó¤üÖ•Ö, 
ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ó¤üÖ•Ö ¾Ö ŸµÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ÜÖ“ÖÔ ´Öêôû, ×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®Ö »ÖêÜÖê, 
×®Ö×¸üõÖÞÖ †Æü¾ÖÖ»Ö/¯Ö×¸ü“”êû¤ü ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÛúÖ´Öê. 

¯ÖÏÛúÖ¿Ö®Ö कक्षा ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖ ¬ÖÖê¸üÞÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖîšüÛúß“Öê 
†ÖµÖÖê•Ö®Ö, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö, ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö ×»Ö×ÆüÞÖê, ‡×ŸÖ¾Öé¢ÖÖŸÖß»Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê, 
¾ÖÖ›ü:´ÖµÖß®Ö ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •Ö®ÖêŸÖê¿Öß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê, ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö/Ûãú´ÖÖ¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö 
ÜÖ ȩ̂ü¤üß ×¾ÖÛÎúß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÝÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ, ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾ÖÛÎúß Ûëú¦ü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
Ûú¸üÞÖê, ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ´Öã¦üÞÖ, ¯Öã®Ö´ÖãÔ¦üÞÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ´Öã¦üÞÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ¿Öß 
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÛÎú´Ö, ¬µÖêµÖ ¬ÖÖê¸üÞÖê µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ¿Öß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. 

´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¾ÖÖ‡Ô, ×•Ö. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ. 
कक्षा ×¾ÖÂÖµÖ 

†ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ 
कक्षा 

´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Öê¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸üß/Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ 
×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ/†ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ 
×¾ÖÂÖµÖÛú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê,Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖ®Ö ¤êüµÖÛêú, ÝÖÖê¯Ö®ÖßµÖ †×³Ö»ÖêÜÖ šêü¾ÖÞÖê, •Ö›üÃÖÓÝÖÏÆü 
ÜÖ ȩ̂ü¤üß,  ¸üÖêÜÖß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ÃÖÙ¾ÆüÃÖ ¯ÖÖêÃ™êü•Ö Ã™òü´¯Ö ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖÞÖê, †×¬ÖÛúÖ¸üß/Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖ®Ö 
¤êüµÖÛêú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¤êüµÖÛúÖÓ“Öê †ÖÆü¸üÞÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê, •ÖŸÖ®Ö Ûú¸üÞÖê, †£ÖÔÃÖÓÛú×»¯ÖµÖ †Ó¤üÖ•Ö, 
ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ó¤üÖ•Ö ¾Ö ŸµÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ÜÖ“ÖÔ ´Öêôû, ×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®Ö »ÖêÜÖê ‡. 
²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÛúÖ´Öê. 

ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÛúßµÖ 
ÛúõÖÖ 

¯ÖÏ´ÖãÜÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÛúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö ¾Ö ¤êüÜÖ¸êüÜÖßÜÖÖ»Öß ´ÖÖ®Ö¾µÖ×¾ÖªÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¾ÖªÖ µÖÖ 
¿ÖÖÜÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÆüÞÖß Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¤êüÜÖ¸êüÜÖ šêü¾ÖÞÖê, ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ¾Ö Ûãú´ÖÖ¸ü 
×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ®ÖÖë¤üà“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ×®ÖÆüÖµÖ ŸÖÓ–ÖÖÓ®ÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö Ûú¸üÞÖê, ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¸üÞÖê, 
ÝÖ¸ü•Öê®ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖ–ÖÖÓ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞÖê, ®ÖÖë¤üàÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ×“Ö¡ÖÖÓ“Öß †ÖÜÖÞÖß Ûú¸üÞÖê, ´Öã×¦üŸÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖê, 
´Öã¦üÞÖ ¾Ö ¯Öã®Ö´ÖãÔ¦üÞÖ µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê, –ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ®ÖÖë¤üß“µÖÖ 
ÃÖ´ÖßõÖÞÖ/ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü®Ö †Ö×ÞÖ ¯ÖÏÛú¿Ö®Ö ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞÖê. 



 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¹ý¯Ö ŸÖŒŸÖÖ 

 
ÃÖ×“Ö¾Ö †¬ÖßõÖÛú †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß 

ÃÖÆüÖµÖÛú »ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß »ÖêÜÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß 

¾Ö×¸üÂšü ×»Ö×¯ÖÛú ¯ÖÏÛúÖ¿Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß 

ÃÖÆüÖµÖÛú ÃÖ×“Ö¾Ö ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¾ÖÖ‡Ô µÖê£Öß»Ö †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ, 
»ÖêÜÖÖ¿ÖÖÜÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß 

 
 
कलम (४)(१) (ख) (दोि) मिाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हिर्ममती मंडळ (ख द्द) आस्थापिा कायालयातील 
अहिकारी व कमतचारी याचं्या अहिकाराचंा तपशील 
(अ) 
 
अ.क्र. पदनाम अधिकार-आर्थिक व प्रशासकीय कोणता कायदा / 

धनयम / शासन 
धनणणय/पधरपत्रकानु

सार 

अधिप्राय 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

सवचव 
 
 
 
 
 
 
सहार्यक 
सवचव 

म ंबई ववत्तीर्य वनर्यम,अथगसंकल्पीर्य 
वनर्यम प स्स्तका,शासन वनणगर्य व 
पवरपत्रके, मराठी भाषा ववभार् र्यांच्र्या 
आिेशान सार अथगववषर्यक प्रकरणे 
वनपटारा करणे 
 
 
मा.सवचवांच्र्या आिेशान सार आर्मथक 
प्रकरणे वनकाली काढताना सहाय्र्य 
करणे. 

म ंबई ववत्तीर्य वनर्यम, 
अथगसंकल्पीर्य 
वनर्यमप स्स्तका, 
शासन वनणगर्य व 
पवरपत्रके, मराठी भाषा 
ववभार् र्यांच्र्या 
आिेशान्वरे्य . 
वरील प्रमाणे 

अथगववषर्यक 
प्रकरणे मंजरू करुन 
मंडळाच्र्या र्योजना 
राबववण्र्यास 
आर्मथक वनधी 
उपलब्ध करुन िेणे, 
अंमलबजावणी 
करणे. 
सवचवांच्र्या 
मार्गिशगनान सार 
आर्मथक प्रकरणे 
वनकाली काढण्र्यास 
साहाय्र्य. 

 
 
 
 



 
अ.क्र. पदनाम अधिकार -प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/ 

धनयम/ 
शासनधनणणय/ 
पधरपत्रकानसुार 

अधिप्राय 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

सवचव 
 
 
 
 
 
 
 
 
सहार्यक सवचव 

म ंबई ववत्तीर्य वनर्यम, महाराष्ट्र नार्री 
सेवा वनर्यम, 1979 (वशस्त व 
अपील) आवण वतगणकू, शासन 
आिेश व पवरपत्रकान सार. 
 
 
 
 
 
सवचवांच्र्याआिेशान सार प्रशासकीर्य 
प्रकरणे वनकाली काढताना साहाय्र्य 
करणे 

म ंबई ववत्तीर्य 
वनर्यम, महाराष्ट्र 
नार्री सेवा 
वनर्यम,1979 
(वशस्त व अपील) 
आवण वतगणकू, 
मराठी भाषा 
ववभार् र्यांच्र्या 
आिेशान्वरे्य. 
 वरीलप्रमाणे 

प्रशासकीर्य प्रकरणे 
वनपटारा करणे. 
 
 
 
 
 
 
 
सवचवांच्र्या 
आिेशान सार 
प्रशासकीर्य प्रकरणे 
वनपटारा करण्र्यात  
सहाय्र्य. 

 
(ब) 
अ.क्र. पिनाम अवधकार-फौजिारी कोणत्र्या कार्यद्या/ वनर्यम/ शासनवनणगर्य/ 

पवरपत्रकान सार 
अवभप्रार्य 

वनरंक 
 
 
 
शासिािे वळेोवळेी हिर्तहमत केलेल्या आदेशातील मयादेपयंत हिय क्ती अहिकारी म्िण ि 
(क) 

अ.क्र. पदिाम अहिकार  अितन्याहयक कोणत्या कायदा/हियम/ शासि हिणतय/पहरपत्रकाि सार अहिप्राय 
हिरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 



कलम (४)(१)(ख)(तीि) हिणतय प्रहक्रयेतील पयतवके्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व हिहित करुि कायतपध्दतीचे प्रकाशि 
कामाच े
स्वरुप 

: शासिािे वळेोवळेी हिर्तहमत केलेले हियम, अहिहियम, शासि हिणतय, पहरपत्रके, कायालयीि आदेश, अहिसूचिा 
इत्यादीि सार देण्यात आलेल्या प्रशासकीय तसेच हवत्तीय प्राहिकाराि सार हविार्ातील कामकाज चालहवले जाते. 
मराठी हवश्वकोश प्रशासकीय कायालय असूि मराठी िाषेच्या सवांर्ीण हवकास व संविति याबाबत वळेोवेळी 
उपस्स्थत िोणाऱ्या बाबी व िोरणात्मक बाबी यासंबंिात िोरण ठरवूि कामकाज पार पाडण्यात येते. 

संबंहित 
तरतूद 

: सवतसािारणपणे हिणतय प्रहक्रयेतील पयतवके्षण मंडळाचे अध्यक्ष व सहचव यांचे स्तरावर करण्यात येते तसेच 
जबाबदारीच ेउत्तरदाहयत्व प्रकरण िाताळणाऱ्या सवत संबंहितांवर हिहित करण्यात येते.प्रकरणपरत्व ेकािी 
प्रकरण, िोरणात्मक बाबी त्यासाठी हवहित केलेल्या वरे्वरे्ळया प्राहिकार / तरत दीि सार मंडळाच ेसहचव म्िणूि 
मा. प्रिाि सहचव व मा. उप सहचव ( मराठी िाषा) आदेशाथत सादर करण्यात येतात. 

अहिहियमांच े
िांव 

: मिाराष्ट्र राजिाषा अहिहियम १९६४ 
मिाराष्ट्र शासकीय कमतचारी (न्याहयक हविार्ातील कमतचाऱ्यांव्यहतहरक्त) मराठी िाषा परीक्षा हियम १९८७ 
मिाराष्ट्र िार्री सेवा (इंग्रजी लघ लेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांिी प्राप्त करावयाचा मराठी लघ लेखक / मराठी 
टंकलेखि परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) हियमावली १९९१ 

हियम : - 

शासि 
हिणतय 

: वरील हियमांतर्तत तसेच प्रशासकीय स िारणांतर्तत वेळोवळेी हिर्तहमत करण्यात आलेले आदेश / शासि हिणतय 

पहरपत्रके :  
 
कायालयीि आदेश 

अ.क्र. कामाचे स्वरुप कालाविी हदवस कामासाठी जबाबदार अहिकारी अहिप्राय 
वरीलप्रमाणे 
       कलम (४)(१) (ख) (चार) िम िा (अ) िम न्यामध्ये कामाच ेप्रकटीकरण 
संघटिांच ेलक्ष (वार्मषक) :-            
अ.क्र. काम / कायण कामाचे प्रमाण  आर्थिक लक्ष अधिप्राय 

1 
 
 
 
 
2 

मराठी ववश्वकोश (खंड 23) 
क मार ववश्वकोश (खंड 12) 
आवण ववश्वकोश स वच खंड (खंड 
21) ही प्रकाशने मंडळातफे 
करण्र्यात रे्यतात. 
मराठी ववश्वकोश खंडातील 
नोंिींच्र्या अद्यर्यावतीकरण 
करण्र्यासाठी मंडळामाफग त ववववध 
ववद्यापीठ संस्था, समवेत 
ज्ञानमंडळ र्या प्रकल्पाची स्थापना 
करणे. 

खंड 1 ते 20  
प्रकावशत.  
क मार ववश्वकोश 
पवरचर्य खंड व 
जीवसषृ्ट्टी पर्यावरण 
भार् 1, 2 व 3 
प्रकावशत. 
ववश्वकोश वार्मषकी 
प्रकावशत, मराठी 
ववश्वकोश पवरचर्य 
गं्रथ/पवरभाषा कोश, 
स वचखंड प्रकावशत. 
कन्र्या कोश, क मार 
ववश्वकोश, ब्रेल 
वलपी संकेतस्थळावर 

शासकीर्य 
अथगसंकल्पीर्य 
तरतिूीन सार िरवषी  
स मारे 20 लाख वनधी 
उपलब्ध होतो. 
ज्ञानमंडळासाठी 
स मारे 1 कोटी 50 
लाख 80 हजार वनधी 
उपलब्ध आहे. 
 

मंडळाच्र्या  
ववश्वकोश नोंिीचे 
अद्यर्यावतीकरण, 
क मार ववश्वकोश व 
कामे पणूग करण्र्याचे 
उविष्ट्ट. 
एकूण 60 ज्ञानमंडळे 
स्थापन करावर्याची 
असनू त्र्यापैकी 
आतापरं्यत 44 
ज्ञानमंडळे स्थापन 
करण्र्यात आलेली 
आहेत. 



 
कलम (४)(१) (ख) (चार) िम िा (ब) कामाची कालमयादा 
प्रत्येक कामाची कालमयादा :- 
 

अ.क्र. काम / कायत हदवस / तास 
पूणत करण्यासाठी 

जबाबदार 
अहिकारी 

तक्रार 
हिवारण 
अहिकारी 

 मराठी िाषा हविार् (रचिा व कायतपध्दती) यांिी ठरवूि हदलेल्या कामाच्या 
प्रमाणाि सार कायालयीि कामकाज पार पाडण्यासाठी प्रकाहशत केलेल्या 
मंत्रालयीि कायतपध्दती हियम प स्स्तकेतील प्रकरण क्रमांक ३, १६ व १७ मध्ये 
िमूद केल्याि सार तसेच वेळोवेळी हदलेल्या हिदेशाि सार 

   

 
 
कलम (४)(१) (ख) (पाच) िम िा (अ) कामाशी संबहंित हियम / अहिहियम 
अ.क्र. सूचिा पत्रकाि सार हदलेले हवषय हियम क्रमांक व 

वषत 
अहिप्राय 
(असल्यास) 

 ( अ) कें द्र शासिाची प्रकाशिे  
 

१ हत्रिाषा सूत्र 
िारताच ेसंहविाि 

 
 

 (ब) मिाराष्ट्र हविािमंडळाची प्रकाशिे  
 

१ मिाराष्ट्र हविािसिा हियम २००२ ची 
आवृत्ती  

२ मिाराष्ट्र हविािपहरषद हियम १९८९ ची 
आवृत्ती  

 (क) राज्य शासिाची मराठी िाषा हविार्ाची प्रकाशिे / हियम /अहिहियम  
 

१ मिाराष्ट्र राजिाषा अहिहियम १९६४ 
 

२ मिाराष्ट्र शासकीय कमतचारी (न्याहयक हविार्ातील कमतचाऱ्यांव्यहतहरक्त) मराठी िाषा 
परीक्षा हियम 

१९८७ 
 

३ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (इंग्रजी लघ लेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांिी प्राप्त करावयाचा 
मराठी लघ लेखक / मराठी टंकलेखि परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) हियमावली 

१९९१ 
 

4 अहिजात मराठी िाषा सहमती अिवाल 2013 
 

 (ड) हवत्त हविार्ािे हवहित केलले ेखालील हियम  
 

१ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (सेवेच्या सवतसािारण शती) हियम १९८१ 
 

२ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (पदग्रिण अविी, स्वीयेत्तर सेवा इ.) हियम १९८१ 
 



३ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (रजा) हियम १९८१ 
 

४ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (वतेि) हियम १९८१ 
 

५ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (स िाहरत वतेि) हियम २००९/२०१९ 
 

६ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (हिवृत्तीवतेि) हियम १९८२ 
 

७ मिाराष्ट्र िार्री सेवा (हिवृत्तीवतेिाच ेअंशराशीकरण) १९८४ 
 

८ मिाराष्ट्र अथतसंकल्पीय हियमप स्स्तका ६ वी आवृत्ती 
१९८७  

९ मिाराष्ट्र आकस्स्मक खचत हियम १९६५ 
 

१० हवत्तीय हियम १९६५ 
 

11 घरबांिणी अहग्रम हियम, 1962 1962 
 

12 म बंई हवत्तीय हियम प स्स्तका 1978 िार् पहिला , उपहविार् -1 ते 5 ि सार प्रदाि 
करण्यात आलेले हवत्तीय अहिकार 

1978 
 

13 म ंबई िार्री सेवा हियम 1959 आहण त्याखाली वळेोवळेी हवहित केलेले आदेश. 
मिाराष्ट्र कोषार्ार हियम , 1968 

 
 

14 अहतहरक्त हवत्तलब्िी (सी. डी. एस.) चा अहिहियम , 1974 1974 
 

15 मिाराष्ट्र िार्री सेवा ( स िारीत वतेि ) हियम ,1976 1976 
 

16 मिाराष्ट्र िार्री सेवा ( स िारीत वतेि ) हियम,1986 1986 
 

17 मिाराष्ट्र िार्री सेवा ( स िारीत वतेि ) हियम,1996 1996 
 

18 राजकोषीय उत्तरदाहयत्व व अथतसंकल्पीय अहिहियम, 2005 2005 
 

 इ) राज्य शासिाची सामान्य प्रशासि हविार्ाची प्रकाशिे / हियम / अहिहियम  
 

1 मिाराष्ट्र शासि कायतहियमावली व त्याअन्वये हदलेले अि देश शासि कायत हियमावली , 
पहिली अि सूची 

 
 

2 मंत्रालयीि अि देश  
 

3 कायालयीि कायतपध्दती हियमप स्स्तका  
 

4 मंत्रालयातील हटप्पणीलेखि व पत्रव्यविार  
 

5 हविार्ीय स रक्षाहवषयक सूचिांची हियमप स्स्तका  
 

6 मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोर् (हवचारहवहिमयापासूि स ट) हवहिमय, 1965 1965 
 

7 मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोर् (सदस्य व कमतचारी ) (सेवेच्या शती) हवहिमय, 1971 
मिाराष्ट्र िार्री सेवा (वततवणकू) हियम,1979 

 
 

8 मिाराष्ट्र िार्री सेवा (हशस्त व अपील) हियम,1979 हविार्ीय चौकशी  
 

9 हियमप स्स्तका (चौथी आवृत्ती) 1991 
द य्यम मंत्रालयीि सेवा हलहपक, सिायक सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण परीक्षा व अहिक्षक 
हविार्ीय परीक्षा 

 

 

10 मिाराष्ट्र सवतसािारण िहवष्ट्य हिवाि हििी हियम, 1978 1978 
 



11 मिाराष्ट्र लोक आय क्त आहण उप लोकआय क्त अहिहियम, 1971 1971 
 

12 अग्रक्रम सूची  
 

13 मार्ासवर्ीयांिा शासि सेवतेील सवलती व आरक्षण  
 

 ई) सामान्य प्रशासि हविार्ािे हवहित केलले ेअन्य हियम / अहिहियम  
 

1 आरक्षण कायदा  
 

2 अत्यावश्यक सेवा अहिहियम  
 

3 छोटे क ट ंब राखण्याबाबतची अहिसूचिा  
 

4 माहितीचा अहिकार कायदा / हियम, 2005  
 

5 राजीव र्ांिी हवज्ञाि व तंत्रज्ञाि आयोर् अहिहियम, 2005  
 

 फ) सामान्य प्रशासि हविार्ाची इतर प्रकाशिे / हियम  
 

1 म ंबई िार्री सेवा (वर्ीकरण व सेवा िरती) हियम,1935 1935 
 

 (र्) मराठी िाषा हविार्ािे हवहित केलले ेअन्य हियम / अहिहियम  
 

 मिाराष्ट्र राजिाषा अहिहियम, 1964 यामध्ये आणखी स िारणा करण्याकहरता अहिहियम 
क्र. 36 

 
 

 ( ि) इतर प्रकाशिे / हियम  
 

 हिरंक 
  

 
कलम (४)(१) (ख) (पाच) िम िा (ब) कामाशी संबहंित शासि हिणतय 
अ.क्र. शासि हिणतयाि सार हदलले ेहवषय शासि 

हिणतय 
क्रमांक व 
तारीख 

अहिप्राय 
(असल्यास) 

 मराठी िाषा हविार्ािे घेतलेल्या िोरणात्मक हिणतयाि सार आहण इतर हविार्ांिी हिर्तहमत 
केलेल्या िोरणात्मक हिणतयाि सार या हविार्ाच ेकामकाज चालहवण्यात येते. मराठी िाषा 
हविार्ाच ेशासि हिणतय, पहरपत्रके, आदेश इत्यादी शासिाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ि करुि 
देण्यात आले आिेत. मराठी िाषा हविार्ाची हिर्ममती सामान्य प्रशासि हविार्, पयतटि व 
सांस्कृहतक कायत हविार् व शालेय हशक्षण व क्रीडा हविार् या हविार्ांच्या अखत्यारीतील मराठी 
िाषेशी संबंिीत हवषयामिूि हदिांक २९ िोव्िेंबर २०१० च्या शासि अहिसूचिेन्वये झालेली आिे. 
त्याम ळे या हदिांकापूवीचे आदेश / हिदेश त्या त्या हविार्ाच्या िावािे हिर्तहमत झालेले आिेत. 
तसेच मराठी हवश्वकोश शासि हिणतय संकेतस्थळाशी ललक करणेत आले आिे. 

  

 
 
 
 
 
 



 
कलम (४)(१) (ख) (पाच) िम िा (क) कामाशी संबहंित पहरपत्रके 
अ.क्र. शासकीय पत्रकाि सार हदलले ेहवषय पहरपत्रक क्रमांक व तारीख अहिप्राय (असल्यास) 

हिरंक 

 
कलम (४)(१) (ख) (पाच) िम िा (ड) कामाशी संबहंित कायालयीि आदेश / िोरणात्मक पहरपत्रके 
अ.क्र. हवषय क्रमांक व तारीख अहिप्राय (असल्यास) 

हिरंक 

 
कलम (४)(१) (ख) (पाच) िम िा (इ) उपलब्ि दस्तऐवजांची यादी 
अ.क्र. दस्तऐवजाचा प्रकार हवषय संबंहित 

व्यक्ती / 
पदिाम 

व्यक्तीचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ि िसल्यास 

 कलम (४)(१)(ख)(पाच) िम िा (अ) मिील कें द्रीय प्रकाशिे तसेच मराठी िाषा  
हविार्ाशी संबंहित सवत अहिहियम / हियम / शासि हिणतय / पहरपत्रके तसेच 
त्याबाबतच्या मूळ िस्त्या मराठी िाषा हविार्ाकडे दस्तऐवज स्वरुपात 
उपलब्ि आिेत. 

   

 
कलम (४)(१) (ख) (सिा) उपलब्ि दस्तऐवजांची यादी 
अ.क्र. हवषय दस्तऐवजाचा प्रकार 

िस्ती / िजेरी पट / 
िोंदप स्तक / 
पावतीइ. 

प्रम ख बाबींचा तपशील स रहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालाविी 

कायालयाच्या 
हवषयसूचीप्रमाणे 
असणारे सवत 
हवषय 

प्रत्येक माहिती अहिकारी 
/ कमतचाऱ्यांकडे 
सोपहवलेल्या 
कामकाजाि सार त्यांच्या 
हवषयाशी संबंहित िस्त्या, 
िोंदप स्तके, िजेरीपट, 
स्थायी आदेशांच े
संकलि, हिवडिस्ती इ. 
या स्वरुपात ठेवण्यात 
येतात. 

कलम ४(१) (ख) (५) 
िम िा (अ) मध्ये िमूद 
केलेल्या कामाशी 
संबंहित हियम / 
अहिहियम व या 
हविार्ाकडूि 
वळेोवळेी वहरष्ट्ठ 
स्तरावरुि घेतलेल्या 
हिणतयाच्या अि षंर्ािे 
केलेली कायतवािी. 

कायालयीि कायतपध्दती हियम प स्स्तका मिील 
प्रकरण क्र.११ मिील म द्दा क्र.९३ ि सार िस्तीच्या 
वर्ीकरणाच्या आदेशाि सार "अ " वर्त 
(कायम) "ब" वर्त (३० वषापयंत) "क" वर्त (५ 
वषापयंत) "ड" वर्त (१ वषापयंत) यामध्ये 
दस्तऐवज हविार्ले जातात. तसेच त्या 
प स्स्तकेतील म द्दा क्र.९८ 
ि सार "अ" आहण "ब" वर्ामध्ये वर्ीकरण 
केलेल्या िस्तींच ेदर १० वषांिी प िर्मवलोकि 
करण्यात येऊि वर्ीकरण बदलण्यात येते. 

 

 



 
कलम (४)(१) (ख) (सात) मराठी हवश्वकोशामिील पहरणामकारक कामासाठी जिसामान्यांशी सल्ला 

मसलत करण्याची व्यवस्था 
 

अ.क्र. सल्लामसलतीचा धवषय कायणप्रणालीचे 
धवस्ततृ वणणन 

कोणत्या 
अधिधनयम/धनयम / 

पधरपत्रकाव्दारे 

पनुरावतृ्तीकाल 

1 मंडळाच्र्या मराठी ववश्वकोश 
खंड व क मार ववश्वकोश 
र्यांतील मावहती कालान रुप 
ववषर्यान रुप प्रसंर्ान रुप सतत 
अद्यर्यावत असावी र्यािषृ्ट्टीने 
सिर मावहती 
जनसामान्र्याकवरता 
संकेतस्थळावर प्रकावशत 
करण्र्यात आली आहे. 

मंडळाच्र्या 
मा.अध्र्यक्षांच्र्या व 
मंडळाच्र्या बैठकांत 
झालेल्र्या ठरावान सार 
तसेच शासनाच्र्या 
मराठी भाषा 
ववभार्ाच्र्या 
वेळोवेळच्र्या 
आिेशान सार 
ववश्वकोश खंडांची 
क्रमश: वनर्ममती व 
प्रकाशन, क मार 
ववश्वकोश खंडांची 
क्रमश: वनर्ममती व 
प्रकाशन. 
ज्ञानमंडळाची स्थापना 
वरील र्योजनांसाठी 
अथगसंकल्पीर्य 
अंिाजपत्रकान सार 
वनधी  उपलब्ध करुन 
घेऊन मंडळाची 
प्रकाशने शासकीर्य 
म द्रणालर्यामाफग त 
म वद्रत करुन वजज्ञास ू
वाचकांना ववक्रीसाठी 
पाठर्यप स्तक वनर्ममती 
मंडळामाफग त उपलब्ध 
करुन िेणे. संपलेले 
खंड शासकीर्य 
म द्रणालर्याकडून 
प नम गद्रण करुन 
उपलब्ध करुन िेणे.  

शासन 
वनणगर्य,सामान्र्य 
प्रशासन ववभार्, 
क्र.बीएलसी 1080/ 
1167/वीस, विनांक 
28/11/1980 . 
तसेच वेळोवेळच्र्या 
शासनाच्र्या शासन 
वनणगर्य  व 
पवरपत्रकान सार 
कार्यगवाही करणे  

 
        -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ûú»Ö´Ö (4) (1)(ÜÖ)(†Öšü) ®Ö´Öã®ÖÖ (†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôÖ“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß 

¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê 
ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö †¬µÖõÖ †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ 

´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôû ÁÖß. ×¤ü»Öß¯Ö Ûú Ó̧ü²ÖêôûÛú¸ü ३० 

Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÁÖß. ×¤ü»Öß¯Ö Ûú Ó̧ü²ÖêôûÛú¸ü 9 

तंत्रज्ञान विकसन सविती श्री. विलीप करंबेळकर ५ 

 
 
कलम (४)(१) (ख) (आठ) िम िा (ब) मराठी हवश्वकोशाच्या अहिसिांची यादी प्रकाहशत करणे 
अ.क्र. अहिसिेचे 

िांव 
सिेचे 
सदस्य 

सिेचे 
उहद्दष्ट्ट 

हकती वळेा घेण्यात 
येते 

सिा जिसामान्यांसाठी ख ली आिे 
लकवा िािी 

सिेचा कायतवृत्तांत 
(उपलब्ि) 

हिरंक 
      

 
कलम (४)(१) (ख) (आठ) िम िा (क) मराठी हवश्वकोशाच्या पहरषदांची यादी प्रकाहशत करणे 
अ.क्र. पहरषदेचे 

िांव 
पहरषदेचे 
सदस्य 

पहरषदेचे 
उहद्दष्ट्ट 

हकती वळेा 
घेण्यात येते 

पहरषद जिसामान्यांसाठी ख ली आिे 
लकवा िािी 

पहरषदेचा कायतवृत्तांत 
(उपलब्ि) 

हिरंक 
      

 
कलम (४)(१) (ख) (आठ) िम िा (ड) मराठी हवश्वकोशाच्या कोणत्यािी संस्थेची यादी प्रकाहशत करणे 
अ.क्र संस्थेच े

िाव 
संस्थेच े
उहद्दष्ट्ट 

हकती वळेा घेण्यात 
येते 

सिा जिसामान्यांसाटी ख ली आिे लकवा 
िािी 

सिेचा कायतवृत्तांत 
(उपलब्ि) 

हिरंक      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

कलम (4)(1)(ख)(दिा) मराठी हवशे्वकोशातील अहिकारी व कमतचारी याचंी िाव ेव त्याचंे माहसक वतेि 
अहिकारी/कमतचारी याचंी यादी 

 
प्रशासकीय कायालय, मुुंबई 

 
अ.क्र. पिनाम व र्ट अवधकारी/ कमगचारी र्यांचे 

नाव 
वर्ग शासकीर्य 

सेवेत रुज ू
विनांक 

मळू वेतन (रु.) 
(पे बडँ मधील 
वेतन + (गे्रड 

वेतन) 

िरूध्वनी क्रमांक 
फॅक्तस/ ईमेल 

01 सवचव   
र्ट-अ (राजपवत्रत) 

श्री.शामकांत बा. िेवरे 
(अवतवरक्तत कार्यगभार) 

वर्ग 1 --- --- 24229020 
24229027 

02 सहार्यक लेखावधकारी 
र्ट-ब (राजपवत्रत) 

श्री.स वनल अ. मोरे वर्ग 2 23/08/2018 19360+4400 24229020 
24229027 

03 अधीक्षक  
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. अजर्य अ. ढरे् वर्ग 3 04/03/1996 11800+4300 24229020 
24229027 

04 ववद्याव्र्यासंर्ी 
सहार्यक र्ट-ब 
(अराजपवत्रत) 

श्रीम. स्नेहा वि. खोब्रार्डे वर्ग 3 18/05/2018 14450+4400 24229020 
24229027 

05 स्वीर्य सहार्यक र्ट-ब 
(अराजपवत्रत) 

श्री. उमाकांत र्ो. खामकर वर्ग 3 10/12/2012 12930+4300 24229020 
24229027 

06 कवनष्ट्ठ लघ लेखक 
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. श्रीराम आ. सांर्ळे वर्ग 3 01/12/2018 10100+4300 24229020 
24229027 

07 ववरष्ट्ठ वलवपक 
 र्ट-क  

श्री. लवलत िे. क डमथे वर्ग 3 01/06/2012 7360+2400 24229020 
24229027 

08 वलवपक-टंकलेखक 
र्ट-क 

श्रीम. वशतल स . वशिे वर्ग 3 15/10/2016 6310+1900 24229020 
24229027 

09 वलवपक-टंकलेखक 
र्ट-क 

श्री. कावशनाथ वझ. फोपसे वर्ग 3 02/05/2012 5580+1900 24229020 
24229027 

10 वाहन-चालक  
र्ट-क 

श्री. स वनल व. पाटील वर्ग 3 01/03/2017 6070+1900 24229020 
24229027 

11 वशपाई  
र्ट-ड 

श्री. चंद्रकांत आ. माने वर्ग 4 01/09/1994 9510+1600 24229020 
24229027 

 
 
 
 
 
 



 
मराठी धवश्वकोश कायालय, वाई 

 
अ.क्र. पिनाम व र्ट अवधकारी/ कमगचारी र्यांचे 

नाव 
वर्ग शासकीर्य 

सेवेत रुज ू
विनांक 

मळू वेतन (रु.) (पे 
बडँ मधील वतेन 
+ (गे्रड वेतन) 

िरूध्वनी क्रमांक 
फॅक्तस/ ईमेल 

01 सहार्यक सवचव   
र्ट-ब (राजपवत्रत) 

श्री.शामकांत बा. िेवरे  वर्ग 2 27/08/2018 11360 + 4400 02167- 
220053 

02 ववद्याव्र्यासंर्ी 
सहार्यक 
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री.जर्तानंि बा. भटकर वर्ग 2 10/05/2011 14450+4400 02167- 
220053 

03 ववद्याव्र्यासंर्ी 
सहार्यक 
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. आनंि ग्र्या. रे्डाम वर्ग 3 02/09/2011 14450 +4400 02167- 
220053 

04 ववद्याव्र्यासंर्ी 
सहार्यक  
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. सिावशव स. वमठारी वर्ग 3 06/05/2011 12330 + 4400 02167- 
220053 

05 ववद्याव्र्यासंर्ी 
सहार्यक 
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्रीम. वप्रती म. साळ ंके वर्ग 3 18/05/2011 12330 + 4400 02167- 
220053 

06 ववद्याव्र्यासंर्ी 
सहार्यक 
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. रववद्र बा. घोडराज वर्ग 3 24/06/2011 11680 + 4400 02167- 
220053 

07 ववद्याव्र्यासंर्ी 
सहार्यक 
र्ट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. संतोष ग्र्या. रे्डाम वर्ग 3 02/09/2011 12330 + 4400 02167- 
220053 

08 संपािकीर्य सहार्यक  
र्ट-क 

श्रीम.पल्लवी वन. 
र्ार्यकवाड 

वर्ग 3 06/05/2011 11210 + 2800 02167- 
220053 

09 संपािकीर्य सहार्यक  
र्ट-क 

श्रीम.वषा स . िेवरुखकर वर्ग 3 26/09/2011 11210 + 2800 02167- 
220053 

10 संपािकीर्य सहार्यक  
र्ट-क 

श्रीम. वशल्पा चं. भारस्कर वर्ग 3 19/09/2011 11210 + 2800 02167- 
220053 

11 गं्रथालर्यीन सहार्यक 
र्ट-क 

श्री.मनोज वव. जोशी वर्ग 3 13/12/2006 10140 + 2000 02167- 
220053 

12 गं्रथालर्यीन सहार्यक 
र्ट-क 

श्री.मनोज िे. र्जवभरे्य वर्ग 3 28/05/2012 8130 + 2000 02167- 
220053 

13 वलवपक-टंकलेखक 
र्ट-क 

श्री.सवचन प्र. भाडळकर वर्ग 3 21/08/2006 9190 + 1900 02167- 
220053 

14 वलवपक-टंकलेखक 
र्ट-क 

क .ववनोविणी ज. वनर् गण वर्ग 3 21/05/2012 7360 + 1900 02167- 
220053 

15 वलवपक-टंकलेखक 
र्ट-क 

श्रीम.वषा वि. नाईक वर्ग 3 22/05/2012 7360 + 1900 02167- 
220053 



16 वशपाई  
र्ट-ड 

श्री. रमेश शं. कांबळे वर्ग 4 02/08/1982 11090 + 1900 02167- 
220053 

17 वशपाई  
र्ट-ड 

श्री. ववलास आ. शेलार वर्ग 4 16/08/1981 10000 + 1900 02167- 
220053 

18 वशपाई  
र्ट-ड 

श्री. शंकर बा. वशिे वर्ग 4 01/01/2008 6460 + 1300 02167- 
220053 

 
मानिनावरील पदे 

अ.क्र. पिनाम व र्ट अवधकारी/ कमगचारी र्यांचे 
नाव 

वर्ग शासकीर्य सेवते 
रुज ूविनांक 

ठोक मावसक 
मानधन रुपरे्य 

िरूध्वनी क्रमांक 
फॅक्तस/ ईमेल 

01 ववभार् संपािक वरक्तत -- -- 21000/- -- 
02 सह संपािक वरक्तत -- -- 14000/- -- 
03 कला संपािक वरक्तत -- -- 11000/- -- 
04 प्रम ख वचत्रकार वरक्तत -- -- 10000/- -- 
05 प्रम ख मानवचत्रकार वरक्तत -- -- 11000/- -- 
06 सहार्यक मानवचत्रकार वरक्तत -- -- 8500/- -- 
07 संिभग सहार्यक वरक्तत -- -- 8000/- -- 
 

महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्थमती मुंडळ अधिकारी/कमणचारी पदाुंची माधहती 
प्रशासकीय कायालय, मुुंबई 

अ.क्र. संवर्ग वेतन बडँ व गे्रड वेतन मंजरू पिे 
01 सवचव (वर्ग-1) राजपवत्रत  

ववभार् प्रम ख 
15600-39100 गे्रड वेतन 6600/- 

 
1 

02 सहाय्र्यक लेखावधकारी  
(वर्ग-2) राजपवत्रत 

9300-34800 गे्रड वेतन 4400/- 
 

1 

03 अधीक्षक  
(वर्ग-3 ) अराजपवत्रत 

9300-34800 गे्रड वेतन 4300/- 
 

1 

04 ववद्याव्र्यासंर्ी सहार्यक  
(वर्ग-3) अराजपवत्रत 

9300-34800 गे्रड वेतन 4400/- 
 

1 

05 स्वीर्य सहार्यक  
(वर्ग-3) अराजपवत्रत 

9300-34800 गे्रड वेतन 4300/- 
 

1 

06 कवनष्ट्ठ लघ लेखक  
(वर्ग-3) अराजपवत्रत  

9300-34800 गे्रड वेतन 4300/- 
 

1 

07 ववरष्ट्ठ वलवपक (वर्ग-3) 5200-20200 गे्र.पे.2400/- 2 
08 वलवपक-टंकलेखक (वर्ग-3) 5200-20200 गे्र.पे.1900/- 2 
09 वाहन-चालक (वर्ग-3) 5200-20200 गे्र.पे.1900/- 1 
10 वशपाई (वर्ग-4) 4440-7440 गे्र. पे.1300/- 2 

एकूण 13 
 
 



 
मराठी धवश्वकोश कायालय, वाई 

 
अ.क्र. संवर्ग वेतन बडँ व गे्रड वेतन मंजरू पिे 
01 सहार्यक सवचव  

(वर्ग-2) राजपवत्रत  
कार्यालर्य प्रम ख 

9300-34800 गे्रड वेतन 4400/- 
 

1 

02 ववद्याव्र्यासंर्ी सहार्यक  
(वर्ग-3) अराजपवत्रत 

9300-34800 गे्रड वेतन 4400/- 
 

7 

03 संपािकीर्य सहार्यक  
(वर्ग-3) 

5200-20200 गे्र.पे.2800/- 
 

7 

04 गं्रथालर्यीन सहार्यक  
(वर्ग-3) 

5200-20200 गे्र.पे.1900/- 
 

3 

05 वलवपक-टंकलेखक  
(वर्ग-3) 

5200-20200 गे्र.पे.1900/- 
 

5 

06 वशपाई  
(वर्ग-4) 

4440-7440 गे्र. पे.1300/- 
 

4 

07 झाड वाला-हमाल (वर्ग-4) 4440-7440 गे्र. पे.1300/- 
 

1 

एकूण 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम (४)(१) (ख) (अकरा) मराठी हवश्वकोशाच्या अदंाजपत्रकाची व खचाच्या तपहशलाची अद्ययावत माहिती  
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्थमती मुंडळ,मुुंबई येिील प्रशासकीय कायालय व उपकायालय मराठी 
धवश्वकोश कायालय,वाई,धि. सातारा याुंचे मुंिरू अुंदािपत्रक व खचाचा तपशील याची धवस्ततृ माधहती 
प्रकाशीत करणे. 
        *   अंिाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन 
        *   अन िानाच्र्या ववतरणाच्र्या प्रतीचे प्रकाशन 
अ.क्र. अुंदािपत्रकीय धशषाचे 

वणणन 
अनदुान 

 
2018-2019 

धनयोधित 
वापर (के्षत्र व 

कामाचा 
तपशील) 

अधिक 
अनदुान 
अपेधक्षत 
असल्यास 
रुपयात 

अधिप्राय 

 (01)(02) मराठी 
ववश्वकोश वनर्ममती 
(22053181) मंडळ 
(अवनवार्य) 
(अ) योिनेतर 
01- वेतन 
03- अवतकावलक भत्ता 
06-िरूध्वनी,वीज व  
      पाणी श ल्क 
11-िेशांतर्गत प्रवास  
     खचग 
13-कार्यालर्यीन खचग 
14-भाडेपटटी व कर 
16-प्रकाशने 
17-संर्णक खचग 
20-इतर प्रशासकीर्य  
      खचग 
24-पेरोल,तेल वंर्ण 
28-व्र्यावसावर्यक सेवा 
50-इतर खचग 
 
(ब) योिनाुंतर्णत 
(22053223) 
31- सहाय्र्यक अन िाने 
 
 
(अ) व (ब) एकूण 

 
 
 
 
 
1,50,00 
        20 
     3,00 
 
     5,00 
 
     5,00 
    28,00 
    20,00 
     2,00 
        12 
 
      1,20 
      2,00 
       --- 
 
 
      
   1,50,80 
 
   
3,68,25 

 
 
 
 
 
मराठी 
ववश्वकोश 
कार्यालर्य,वाई, 
वज.सातारा रे्यथे 
मराठी 
ववश्वकोशाचे 
संपािन कार्यग 
(एकूण 1 ते 20 
खंड प्रकावशत,  
 
क मार 
ववश्वकोशाचे  
1 ते 12 खंडांचे 
क्रमश: संपािन 
व प्रकाशन. र्या 
र्योजनेतील 
पवरचर्य गं्रथ 
(सीडीसह ) 
प्रकावशत. 

  
 
 
 
 
क मार 
ववश्वकोश खंड 
2 भार् 3 चे 
संपािन व 
प्रकाशन. 
 
मराठी 
ववश्वकोश 
संकेतस्थळाचे 
लोकापगण 
 
मराठी 
ववश्वकोश 
स ची खंड 
प्रकाशन 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम (४)(१) (ख) (बारा) िम िा (अ) मराठी हवश्वकोशातील अि दाि वाटपाच्या कायतक्रमाची कायतपध्दती 
अंदाजपत्रकीय तरत दीबाबत हवत्त हविार्ािे हदलेल्या मार्तदशतक सूचिांि सार अथतसंकल्पीय हवतरण प्रणाली (B.D.S.) याव्दारे 
अि दािाच ेहवतरण करण्यात येते. अि दाि वाटपाशी हवहिर्मदष्ट्टपणे लािाथी हिर्डीत िािीत. 

कलम (४)(१) (ख) (बारा) िम िा (ब) मराठी हवश्वकोशातील अि दाि कायतक्रमांतर्तत लािाथींची हवस्तृत 
माहिती प्रकाहशत करणे 
अ.क्र. लािाथीचे िांव व पत्ता अि दाि / लाि यांची रक्कम / स्वरुप हिवड पात्रतेच ेहिकष अहिप्राय 

हिरंक 
    

 

कलम (४)(१) (ख) (तेरा) मराठी हवश्वकोशाकडूि हमळणाऱ्या / सवलतींचा परवािा यांची चाल ूवषाची 
तपहशलवार माहिती 
अ.क्र. परवािा िारकाच ेिांव परवान्याचा प्रकार परवािा क्रमांक हदिांका 

पासूि 
हदिांका 
पयंत 

सािारण अटी परवान्याची हवस्तृत माहिती 

हिरंक 
       

 

कलम (४)(१) (ख) (चौदा) मराठी हवश्वकोशातील माहितीच ेइलके्रॉहिक स्वरुपात साठहवलेली माहिती 
प्रकाहशत करणे 
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्थमती मुंडळ,मुुंबई येिील प्रशासकीय कायालय,मुुंबई व 
उपकायालय,वाई,धि.सातारा कायालयातील माधहतीचे इलेक्ट्रॉनीक स्वरुपात साठधवलेली माधहती प्रकाधशत 
करणे- चाल ूवषाकधरता. 
 
अ.क्र.   दस्तऐविाचा       

प्रकार 
धवषय कोणत्या 

इलेक्ट्रॉधनक 
नमनु्यात 

माधहती 
धमळधवण्याची 

पध्दती 

िबाबदार 
व्यक्ट्ती 

1 
2 
3 
4 

वसडी 
काडगपेनड्राईव्ह 
मोबाईल ॲप 
संकेतस्थळ 
(मोफत) 

 

1) क मारववश्वकोश   
पवरचर्य गं्रथ 
2) मराठी ववश् वकोश 
खंड 1 ते 20 सीडी 
स्वरुपात 
 संकेतस्थळावर 
 

वसडी 
काडगपेनड्राईव्ह 
मोबाईल ॲप 

 
 
 
 

1) शासकीर्य     
प स्तक भांडार     
(शासकीर्य 
म द्रणालर्य) 
2) ब क रं्र्ा  
 
 

अध्र्यक्ष / 
सवचव, 
महाराष्ट्र राज्र्य 
मराठी 
ववश्वकोश 
वनर्ममती मंडळ. 

 



कलम (४)(१) (ख) (पंिरा) मराठी हवश्वकोशातील उपलब्ि स हविांचा तक्ता प्रकाहशत करणे 

अ.क्र. स हविेचा प्रकार वेळ कायतपध्दती हठकाण 
जबाबदार 
व्यक्ती / 
कमतचारी 

तक्रार 
हिवारण 

१ कायालयीि िेट कायालयीि 
कामकाजाच्या हदवशी 
अभ्यार्तांसाठी 
पूवतहििाहरत हिहित 
करण्यात आलेल्या 
वळेेि सार द .२.०० ते 
संध्या ५.३० वाजेपयंत 
(सावत.स ट्टी, रहववार व 
प्रत्येक महिन्यातील 
द सरा व चौथा शहिवार 
वर्ळूि ) 

महिती अहिकार 
अहिहियमातील 
तरत दीि सार 

प्रिादेवी 
म ंबई 

कलम 
(४)(१) (ख) 
(सोळा) येथे 
िमूद 
केलेले जि 
माहिती 
अहिकारी 

कलम (४)(१) 
(ख) (सोळा) 
येथे िमूद 
केलेले राज्य 
शासकीय 
अहपलीय 
प्राहिकारी 

२ संकेतस्थळ www.marathivishwakosh.org संपूणत वळे -- -- -- -- 

३ अहिलेख तपासणी/ िम िे हमळण्याबाबतची 
माहिती 

कायालयीि 
कामकाजाच्या हदवशी 
अभ्यार्तांसाठी 
पूवतहििाहरत हिहित 
करण्यात आलेल्या 
वळेेि सार द . २.०० ते 
संध्या ५.३० वाजेपयंत 
(सावत.स ट्टी, रहववार व 
प्रत्येक महिन्यातील 
द सरा व चौथा शहिवार 
वर्ळूि ) 

महिती अहिकार 
अहिहियमातील 
तरत दीि सार 

म ंबई कलम 
(४)(१) (ख) 
(सोळा) येथे 
िमूद 
केलेले जि 
माहिती 
अहिकारी 

कलम (४)(१) 
(ख) (सोळा) 
येथे िमूद 
केलेले राज्य 
शासकीय 
अहपलीय 
प्राहिकारी 

कलम (४)(१) (ख) (सोळा) मराठी हवश्वकोशातील जि माहिती अहिकारी / अहपलीय प्राहिकारी याचंी 
हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे 
मराठी िाषा हविार् कायालयीि शासि पहरपत्र क्रमांक: माअहि2015/प्र.क्र.89/आस्था-1,हद.16सप्टेंबर2015 अन्वये जि माहिती 
अहिकारी / अहपलीय प्राहिकारी यांची यादी. प्रत्येकाशी संबंहित हवषय ,कायालयीि पत्त,ेद रध्विी कं्रमाक इत्यादी माहिती प्रहसध्द 
केली अस ि ती मंडळच्या www.marathivishwakosh.org या संकेतस्थळावर तसेच मराठी हवश्वकोश कायालयातील आस्थापिा 
शाखेच्या बािेर ( रलवद्र िाटय मंहदर, द सरा मजला,) दशतिी स्वरुपात फलकाव्दारे लावण्यात आली आिे. 



कलम (४)(१) (ख) (सतरा) मराठी हवश्वकोशातील प्रकाहशत माहिती 
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्थमती मुंडळ,मुुंबई येिील प्रशासकीय कायालय,मुुंबई व उपकायालय 
वाई,धि.सातारा कायालयातील प्रकाशीत माधहती. 
अ.क्र. प्रकाशने 

1. मराठी ववश्वकोश खंड  1 ते 20 (उत्तराधग/पवूाध)  प्रकावशत. 
 

2. क मार ववश्वकोश पवरचर्य गं्रथ  सीडीसह प्रकावशत. 
 

3. मराठी ववश्वकोश वार्मषकी 2005 प्रकावशत. 
 

4. क मार ववश्वकोश जीवसषृ्ट्टी आवण पर्यावरण खंड 2 भार् 1,2 व 3 प्रकावशत. 
 

5. पवरभाषा / पवरचर्य / सचूवखड म द्रण ऑनलाईन. 
 
 
 

मराठी धवश्वकोशाची धवक्रीस उपलब्ि असललेी प्रकाशने: 
अ.क्र. पसु्तकाचे/सीडीचे नाव मळु ककमत (रुपये) सवलतीची ककमत (रुपये) 
1. मराठी धवश्वकोश खुंड 1 ते 20 250/- 175/- 
2. मराठी धवश्वकोश खुंड 1 ते 17 खुंडाुंच्या 6 

सीडींचा सुंच 
1000/- 700/- 

3. कुमार धवश्वकोश (िीवसषृ्ट्टी आधण 
पयावरण) खुंड-2 िार् 1, 2 व 3 

500/- 350/- 

4. मराठी धवश्वकोश खुंड 1 ते 20 काडण 
पेनड्राईव्ह 

800/- --- 

5. मराठी धवश्वकोशाचे सवण खुंड मोबाईल ॲप 
स्वरुपात उपलब्ि 

-- -- 

 
मराठी धवश्वकोश हे भ्रमणध्वनी ॲप बकु र्ुंर्ा डॉट कॉम या कुं पनीकडून धवकधसत  करण्यात आल े

असनू त्याद्वारे धवश्वकोशाचे 1 ते 20 खुंडातील सवण नोंदी भ्रमणध्वनीवर आता एका क्ट्लीकवर मोफत उपलब्ि 

करून धदल्या आहेत. हे ॲप र्रु्ल प्ले स्टोअरवर सहिधरत्या उपलब्ि आहे. 
 
 
 
 
 



 
मुंडळाचे आर्ामी उपक्रम 

 
अ.क्र. उपक्रमाचे नाुंव 

1. मराठी ववश्वकोशाचे सातत्र्याने अद्यर्यावतीकरण व प्रकाशन. 
2. क मार ववश्वकोश जीवसषृ्ट्टी आवण पर्यावरण भार्-4 चे प्रकाशन. 
3. क मार ववश्वकोश 1 ते 12 खंडांचे संपािन व प्रकाशन 
4. मराठी ववश्वकोश खंडाचे म द्रण-ववश्वकोश लेखन, समीक्षण,संपािन व प्रकाशनासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर 
5. ववश्वकोश वार्मषक अहवाल- 2018-19 
6. ववश्वकोश ज्ञानमंडळे- प रस्कार सोबत. 
7. ववववध ववद्यापीठे/नामांवकत संस्था भेटी/िौरे (ववश्वकोश प्रचार-प्रसार) 

आंतरराष्ट्रीर्य/राष्ट्रीर्य सभेत ववश्वकोश सहभार् (ववश्वकोश प्रचार-प्रसार) 
9. स्व. र्. वि. माडर् ळकर,स्व. प . ल. िेशपांडे व स्व. स धीर फडके जन्मशताब्िी वषग र्या धरतीवर - प्रत्रे्यक वषी 

नवीन कार्यगक्रम होण्र्याचे प्रस्ताववत. 
10 वाई रे्यथे व संबंध महाराष्ट्रात वाचण पे्ररणा विन सािरीकरण. 
11. मराठी भाषा पंधरवडा व मराठी भाषा र्ौरव विन साजरीकरण 
12. वाई व म ंबई रे्यथे ववववध थोर महाप रूषांचे जन्मवतथी/पणू्र्यवतथी ववशेष विन साजरीकरण. 
13. मराठी ववश्वकोश सचूीखंड प्रकाशन 
14. मराठी ववश्वकोश ज्ञानमंडळाच्र्या संकेतस्थळाचे लोकापगण 
 


