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महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ, मांबई
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१९

महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ
मिाराष्ट्र राज्याचे पविले मख्यमुंत्री स्ि. यशिुंतराि चव्िाण याुंनी मिाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या िेळी
राज्यकारभारासुंबुंिी मूलभूत िोरण सूवचत करणारी कािी सत्रे साुंवितली. त्या सत्रानसार मराठी भार्षा ि सावित्य याुंच्या
अवभिृध्ददसाठी राज्य शासनाने वदनाुंक १९ नोव्िें बर, १९६० रोजी कै. तकमतीथम लक्ष्मणशास्त्री जोशी याुंच्या
अदयक्षतेखाली मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवण सुंस्कृती मुं डळाची स्थापना केली. या मुं डळाने जे अनेकविि उपक्रम सरु
केले, त्याुंपैकी एक प्रमख ि िैवशष्ट्यपूणम उपक्रम म्िणजे मराठी विश्िकोशाची वनर्ममती िा िोय.
सन १९६० पासून मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवण सुंस्कृती मुंडळामदयेच विश्िकोशाचे काम अुंतभूमत िोते.
तथावप, विश्िकोशाच्या उपक्रमाला चालना वमळण्याकवरता वदनाुंक १ वडसेंबर, १९८० रोजी “मिाराष्ट्र राज्य मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मुंडळ” या राज्यस्तरीय स्ितुंत्र मुंडळाची स्थापना करण्यात आली.
विविि विर्षयाुंच्या एकवत्रत सारभूत नोंदी उपलब्ि व्िाव्यात याकवरता मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती
मुंडळाची स्थापना करण्यात आली आिे . विटावनका एनसायक्लोवपडीयाच्या ितीिर मराठी िणममालेनसार
(“अ” ते “ज्ञ” पयंत) विश्िकोशाचे एकूण २० खुंड प्रकावशत झाले आिे त. पविला खुंड १९७६ मदये प्रकावशत झाला
िोता ि सन २०१५ मदये २० िा अुंवतम खुंड प्रकावशत झाला आिे . पारुं पावरक पददतीने विश्िकोशाचे सिम खुंड
प्रकावशत िोण्यास ५५ िर्षाइतका प्रदीर्म कालाििी लािला. विश्िकोशाचे काम दजेदार ि अजोड स्िरुपाचे असले
तरी माविती ि तुंत्रज्ञानाच्या यिात सदयाच्या नोंदीतील तपशील झपाटयाने अद्ययाित करणे िरजेचे आिे . िी बाब
विचारात र्ेता, यापढे विश्िकोशाचे अद्ययाितीकरण पूणमपणे सुंिणकािर करण्याचे वनयोजन करण्यात येत आिे .
त्यामळे तज्ञाुंनी नोंदी वलविण्यापासून त्यािर सुंपादकीय सुंस्करण करण्यापयंतची सुंपूणम प्रक्रीया ऑनलाईन करण्याचे
काम सदया सरु आिे . यापढील अद्याितीकरण िाचकाुंना /अभ्यासकाुंना सुंकेस्थळािर तातडीने उपलब्ि व्िािे
याकरीता या कामात मोठया प्रमाणािर शैक्षवणक सुं स्था ि विद्यापीठाुंचा सिभाि करुन र्ेण्यात येत आिे . त्यामदये
मख्यत्िेकरुन विश्िकोशातील नोंदी िणममालेनसार न ठे िता विर्षयवनिाय दे ण्यात येणार असून, याकरीता
वदनाुंक २३.०२.२०१६ च्या शासन वनणमयान्िये ज्ञानमुंडळाची (Knowledge Communities) कायमपददती वनध्श्चत
केली आिे . विविि विर्षयाुंच्या ६० ज्ञानमुंडळामार्मत विश्िकोशाचे अद्ययाितीकरण करण्यात येणार असून,
आतापयंत ४५ विर्षयवनिाय ज्ञानमुंडळे स्थापन झाली आिे त. अन्य ज्ञानमुंडळे स्थापनेचे काम सरु आिे . या सिम
ज्ञानमुंडळाुंना नोंदी वलविण्यासुंबुंिीचे प्रवशक्षण दे नन विद्यमान नोंदी अद्ययाित करणे ि निीन नोंदीची नोंद करण्याचे
काम िाती र्ेण्यात येत आिे .
मराठी विश्िकोशातील सिम नोंदी विश्िकोशाच्या सुंकेतस्थळािर िाचकाुंसाठी मोर्त उपलब्ि आिे त. तसेच
िे सिम २० खुंड िाचकाुंना अविक सटसटीतपणे िापरता यािेत याकरीता आता मोबाईल ॲपच्या स्िरुपातिी
विश्िकोशाची माविती िाचकाुंसाठी उपलब्ि करुन दे ण्यात आली आिे . त्यामळे आता विश्िकोशातील विविि
विर्षयाुंच्या नोंदी मोबाईल ॲपिर उपलब्ि असल्याने या उपक्रमास िाचकाुंनी उदुं ड प्रवतसाद वदला आिे .
( सुंकेतस्थळ :- http://www.marathivishwakosh.org
http://vishwakosh.marathi.gov.in
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महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ कायालयाची िचना
प्रशासकीय कायालय, मांबई
सरचि - १ (िगग १ - िाजपरित)

अिीक्षक - १ (अराजपवत्रत)

सिायक लेखा अविकारी - १ (राजपवत्रत)

सिायक सवचि - १ (ििम २ - राजपवत्रत)

विद्याव्यासुंिी सिायक - ७

विभाि सुंपादक - २
(मानिनािरील पदे )

विद्याव्यासुंिी सिायक- १

सुंपादकीय सिायक – ७

सि सुंपादक - २
(मानिनािरील पदे )

वनम्नश्रेणी लर्लेखक - २

ग्रुंथालयीन सिायक – २

कला सुंपादक - १
(मानिनािरील पद)

िवरष्ट्ठ वलवपक – २
वलवपक टुं कलेखक - २
िािनचालक - १

वलवपक टुं कलेखक - ५
वशपाई - ५
झाडू िाला िमाल - १

वशपाई- २
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परिरशष्ट्ट - १
महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ
अरिकािी / कमगचािी याांचे सांपकग, दूिध्िनी क्रमाांक

पदनाम

कायालयीन दूिध्िनी क्रमाांक ि ई-मेल

अदयक्ष,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मुंडळ,
मुंबई - ४०० ०२५

०२२-२४२२९०२०, २४२२९०२७.
ई-मेल : vinimaprashasan@yahoo.co.in

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मुंडळ,
मुंबई - ४०० ०२५

०२२-२४२२९०२०.
ई-मेल : vinimaprashasan@yahoo.co.in

सिायक सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मुंडळ,
िुं िापरी, िाई, वज. सातारा.

०२१६७-२२००५३, २२०१५४.
ई-मेल : mvishwakosh@gmail.com

अिीक्षक,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मुंडळ,
मुंबई - ४०० ०२५

०२२-२४२२९०२०.
ई-मेल : vinimaprashasan@yahoo.co.in
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परिरशष्ट्ट - २
कायग पत
ू ीचे िेळापिक
महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ
कायासन
क्रमाांक

१
१.

रिषय

आिश्यक
कागदपिाांची पूतगता
केल्यानांति रकती
कालाििीत सेिा
पिरिली जाते

सेिा पिरििािा अरिकािी /
कमगचािी
(दालन क्र. ि दूिध्िनी क्र.)

सेिारिहीत कालाििी पिरिली न
गेल्यास ज्याांच्याकडे तक्राि किता
ये ईल तो अरिकािी ि त्याचा
दूिध्िनी क्र.

२

३

४

५

आस्थापना -:१) कमम चारी भरती प्रवक्रया, नेमणका,
बदल्या इ. बाबींची िाताळणी करणे.
२) कायालयातील आस्थापना विर्षयक
कामे आवण कमम चाऱयाुंच्या सेिाविर्षयक
बाबी पािणे.
३) शासन ि इतर कायालयाुंशी
पत्रव्यििार
करणे ,
कायालयीन
आस्थापनेविर्षयक मित्िाचे प्रस्ताि
मान्यतेसाठी सादर करणे.
४)
कमम चाऱयाुंची
सेिापस्तके
िेतनपडताळणी पथकाकडे तपासणीसाठी
पाठविणे ,
सेिावनिृत्त
कमम चाऱयाुंचे
सेिवनिृत्तीची प्रकरणे िाताळणे.
५) िोपनीय अवभलेख, कमम चाऱयाुंची
विविि प्रकारची अवग्रमे मुं जूरीसाठी
पाठविणे ि इतर कायालयीन अवभलेखाुंची
नोंद र्ेणे ि साुंभाळणे.
६) माविती अविकाराअुंतिमत माविती
दे णे, अपील, मावसक अििाल दे णे इ.
कामे .
७) विभािीय चौकशीची प्रकरणे
िाताळणे, न्यायालयीन प्रकरणे िाताळणे
ि त्याबाबत न्यायालयात उपध्स्थत रािणे.
८) मुं बई ि िाई कायालयातील
कमम चाऱयाुंची रजा विर्षयक प्रकरणे
िाताळणे.
९) प्रशासकीय कायालय, मुं बई येथील
कमम चाऱयाुंचे िजेरीपत्रक िाताळणे .
१०) मुं बई ि िाई कायालयातील
कमम चाऱयाुंची सेिापस्तके
अद्ययाित
ठे िणे.
११)
वििानसभा
/
वििानपवरर्षद
प्रश्नाुंबाबत कायमिािी करणे.
१२) नािवरकाुंची सनद, मविला विर्षयक
िोरणाची अुंमलबजािणी इ. कामे पार
पाडणे.
१३) शासनास वनयतकावलक वििरण
(Perodical Return) पाठविणे.
१४) पोस्टे ज स्टॅ म्प वमळविणे ि त्याचा

मिाराष्ट्र
शासकीय
कमम चारी याुंचे बदल्याुंचे
विवनयमन ि शासकीय
कतमव्ये पार पाडण्यास
िोणाऱया
विलुंबास
प्रवतबुंि
अविवनयम
२००५ मिील प्रकरण
क्र. ३ च्या कलम १०(१)
मिील
तरतदीस
अनसरून
िेळोिेळी
शासनाने
वनिमवमत
केलेले शासन वनणमय,
पवरपत्रकानसार विवित
कालाििीत
सेिा
परविणे.

अिीक्षक,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मुं डळ, रिींद्र
नायमुं वदर, दसरा मजला,
सयानी मािम , प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५. दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२०

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मुं डळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमुं वदर, दसरा
मजला, सयानी मािम , प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५.
दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२० ईमे ल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in
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दै नुंवदन ि िार्मर्षक विशोब ठे िणे.
१५) आिक जािक विर्षयक नोंदी करणे.
१६) वनिड र्ाईल ठे िणे , रे कॉडम झालेली
प्रकरणे सुंकवलत (complied) करणे.
१७) कायालयाशी सुंबुंवित सुंकीणम
पत्रव्यििार करणे.
१८) पदाुंचा मावसक अििाल तयार
करणे.
१९) कमम चाऱयाुंच्या मालमत्ता विर्षयक
माविती दे णे.
२०) अभ्याित सुंपादक वनमुं वत्रत
करण्याबाबत पत्रव्यििार िाताळणे.
२.

लेखाशाखा:१) मुं डळाच्या मुं बई कायालयातील
मावसक िेतन दे यके ि अदयक्षाुंचे मानिन
दे यक तयार करणे.
२) मुं डळाचे अदयक्ष ि सदस्याुंची तसेच
दोन्िी कायालयातील कमम चाऱयाुंची बैठक
भत्ता ि प्रिास भत्ता दे यके करणे / पारीत
करून र्ेणे.
३) रोखीचे व्यििार िाताळणे , रोख
नोंदििीत नोंद र्ेणे ि तद्नर्षुंविक अन्य
कामे पूणम करणे. नोंदिह्यातील नोंदी र्ेणे
(स्थायी अवग्रम नोंदििी, आकध्स्मक ि
इतर खचासाठी ििीकृत सुंवक्षप्त नोंदििी,
उत्सि अवग्रमिन नोंदििी, आिान
प्रिासभत्ता नोंदििी, िेतन ि भत्ते नोंदििी
इ.
४) ििम ३ ि ४ च्या कमम चाऱयाुंसाठी
भविष्ट्यवनिाि वनिी अवग्रमिन नोंदििी इ.
ची तपासणी करणे ि साुंभाळणे.
५) सुंवक्षप्त दे यके ि सविस्तर दे यके तयार
करणे.
६) िार्मर्षक अुंदाजपत्रक, कायमक्रम
अुंदाजपत्रक/सिावरत
अुंदाजपत्रक,
िार्मर्षक विकास कायमक्रम आदी सुंबुंिी
ढोबळ माविती तयार करणे.
७) खचाच्या ताळमे ळासुंबुंिी कामे ि
विवनयोजन लेखासुंबुंिी माविती तयार
करणे ि शासनास सादर करणे .
८)
मिालेखापाल
कायालयाकडू न
िोणाऱया िार्मर्षक लेखापरीक्षण पथकास
माविती परविणे, कािदपत्र परविणे ि
लेखाआक्षेपाुंची उत्तरे तयार करणे.
९) सिायक जनमाविती अविकारी म्िणून
लेखाविर्षयक माविती दे णे.
१०) कायालयाने िेळोिेळी सोपविलेली
इतर कामे पार पाडणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.
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सिायक लेखा अविकारी,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मुं डळ, रिींद्र
नायमुं वदर, दसरा मजला,
सयानी
मािम,
प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५.
दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२०

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मुं डळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमुं वदर, दसरा
मजला, सयानी मािम, प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५. दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२० ईमे ल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

३.

**

भाांडाि, प्रकाशन ि सभा शाखा:१) कायालयाच्या, मुं डळाच्या तसेच
उपसवमत्याुंच्या
िेळोिेळी
बैठका
बोलाविणे , विर्षयसूची तयार करणे ि
बैठकींचा िृत्ताुंत वलविणे, सदस्याुंना
पाठविणे.
२) मुं डळाच्या विविि बैठका, कायमशाळा,
प्रवशक्षण इ. ची व्यिस्था पािणे.
३) मुं डळाच्या बैठकाुंच्या िृत्ताुंतातील
वनणमयानसार पढील कायमिािी करणे
कायमिािीसाठी पाठविणे.
४)
मुं डळाच्या
िाङ्मयीन
कायमक्रमासुंबुंिात विविि सुंस्था /
कायालये इत्यादींशी पत्रव्यििार करणे.
५) मुं डळातर्े प्रकावशत िोत असलेल्या
मराठी विश्िकोश खुंडाुंच्या विक्रीसुंबुंिात
विशोब ठे िणे ि अििाल मािविणे.
६) मुं डळाच्या िाङ्मयीन कायासुंबुंिात
शासकीय कायालये, पस्तक विक्री केंद्रे ,
पाठ्यपस्तक मुं डळ ि त्याुंच्या भाुंडार
विक्री केंद्राुंशी पत्रव्यििार करणे, विशोब
ठे िणे.
७) मुं डळाचे विविि उपक्रमाुंचे प्रस्ताि
तयार करणे ि मान्यता र्ेणे.
८) विश्िकोश मद्रण, पनमम द्रणासुंबुंिीची
कामे करणे, मद्रणाच्या खचाचे विशोब
ठे िणे.
९)
मुं डळाच्या
प्रकाशनाुंची
वितरणव्यिस्था पािणे, त्यासुंबुंिीचे
विशोब ठे िणे.
१०) कायालयासाठी जडसुंग्रि िस्तू,
पस्तके, सावित्य खरे दी करणे ि त्याची
नोंद जडसुंग्रि िस्तू नोंदििीत ठे िणे ,
कायालयातील खरे दी करण्यात आलेल्या
िस्तूुंची दे खभाल ि दरुस्ती करणे.
११) सिायक जनमाविती अविकारी म्िणून
प्रकाशन ि सभाविर्षयक माविती दे णे.
१२) कायालयाने िेळोिेळी सोपविलेली
कामे करणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

िवरष्ट्ठ वलवपक,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मुं डळ, रिींद्र
नायमुं वदर, दसरा मजला,
सयानी
मािम,
प्रभादे िी,
मुं बई
४०००२५.
दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२०

या कायालयाकडू न नागरिकाांना कोित्याही प्रकािची थे ट सेिा पिरिण्यात ये त नाही.

8

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मुं डळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमुं वदर, दसरा
मजला, सयानी मािम, प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५.
दूरदिनी क्र. (०२२) २४२२९०२०
ईमे ल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

परिरशष्ट्ट - ३
कायग पत
ू ीचे िेळापिक
मिाठी रिश्िकोश कायालय, िाई, रज. सातािा
कायासन
क्रमाांक

रिषय

आिश्यक
कागदपिाांची पूतगता
केल्यानांति रकती
कालाििीत सेिा
पिरिली जाते
३

४

आस्थापना शाखा :१)
िाई
येथील
सुंपादकीय
उपकायालयािर सिमसािारण वनयुंत्रण
ठे िणे , प्रत्यक्षात पािणी/दे खरे ख ठे िणे,
वनरीक्षण / तपासणी करणे ि दै नुंवदन
कामे पािणे. तसेच कायालयाच्या
कायमक्षम ि सरळीत कारभारास
जबाबदार रािणे.
२) िाई कायालयाच्या कायमकक्षेतील
आस्थापकीय ि प्रशासकीय कामे पािणे
ि प्रशासकीय कायालयाुंशी पत्रव्यििार
करणे.
३) मुं डळाच्या मावसक तसेच विविि
उपसवमत्याुंच्या बैठकाुंना िजर रािणे.
सवचिाुंच्या िैरिजेरीत या बैठकाुंचे काम
स्ित: पािणे.
४) मुं डळाच्या मराठी विश्िकोश
खुंडाुंच्या खरे दी / विक्रीसुंबुंिात आढािा
र्ेण्यासाठी
पाठ्यपस्तक
मुं डळाची
विभािीय कायालयाुंशी पत्रव्यििार
करणे.
५) सवचिाुंना मुं डळाच्या सुंपादकीय ि
प्रशासकीय सिम कारभारात मदत करणे
उपयक्त असणे.
६) जनमाविती अविकारी म्िणून काम
पािणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

सिायक सवचि,
मराठी विश्िकोश कायालय,
िुंिापूरी, िाई वज.सातारा४१२८०३.
दूरदिनी
क्र.
०२१६७२२००५३, २२०१५४

लेखा शाखा :१) िाई कायालयाचे कायालय प्रमख
आवण आिरण ि सुंवितरण अविकारी
म्िणून दै नुंवदन कामाची जबाबदारी पार
पाडणे.
२) रोखीचे पस्तक (cash book),
आकध्स्मक खचम नोंदििी तसेच इतर
मित्त्िाच्या नोंदिह्या तयार ठे िणे.
३) िाई कायालयातील कमम चाऱयाुंची
मावसक िेतन दे यके, आकध्स्मक खचम ि
इतर खचाची दे यके मुं जूर करणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

१
१.

२.

सेिा पिरििािा
अरिकािी/कमगचािी
(दालन क्र. ि
दूिध्िनी क्र.)

ईमे ल आयडी mvkosh@gmail.com
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सिायक सवचि,
मराठी विश्िकोश कायालय,
िुंिापूरी, िाई वज.सातारा४१२८०३.
दूरदिनी
क्र.
०२१६७२२००५३, २२०१५४
ईमे ल आयडी mvishwakosh@gmail.com

सेिा रिहीत कालाििी पिरिली
न गेल्यास ज्याांच्याकडे तक्राि
किता ये ईल तो अरिकािी ि
त्याचा दूिध्िनी क्र.
५
सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मुं डळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमुं वदर, दसरा
मजला, सयानी मािम, प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५.
दूरदिनी क्र. २४२२९०२०.
ईमे ल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मुं डळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमुं वदर, दसरा
मजला, सयानी मािम, प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५.
दूरदिनी क्र. २४२२९०२०.
ईमे ल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

३.

सांपादकीय टां कलेखन :मराठी विश्िकोश खुंड आवण इतर
सुंबुंवित सुंपादकीय कामाच्या नोंदींचे
टुं कलेखन करणे.

४.

सांपादकीय कामे:१)
प्रमख सुंपादक/विभाि सुंपादक
याुंच्या मािमदशमनाखाली विश्िकोशाच्या
सोपविण्यात आलेल्या शाखेच्या मानव्यविद्या कक्ष/विज्ञान आवण तुंत्रविद्या
कक्ष-अुंवतम
सुंपादनास
जबाबदार
असणे. त्यासाठी आिश्यक ते सिम
सुंदभम, सावित्य उपलब्ि करून र्ेणे.
२) सिसुंपादक, विद्याव्यासुंिी सिायक
ि सुंपादकीय सिायक याुंना सुंपादन
कामाचे िाटप करणे, कामाचे वनयोजन
ि अुंमलबजािणी करून कामािर
वनयुंत्रण ठे िणे.
३) विश्िकोश ि कमार विश्िकोशातील
अभ्याित सुंपादकाुंमदये सुंपादन कामाचे
िाटप
करणे,
अद्ययाितीकरण
कामासुंबुंिात त्याुंच्या शुंका / अडचणी
सुंबुंिी चचा करणे, वनणमय दे णे.
४) विविि विर्षयातील तज्ज्ञ व्यक्तींना
लेखन, समीक्षण, सुंपादन करण्यासाठी
सिभािी करून र्ेणे, आिश्यकते नसार
सदर कामे स्ित: करणे.
५) कमार विश्िकोश आवण मराठी
विश्िकोशातील नोंदींचे सुंदभम विचारात
र्ेनन जबाबदारीने अुंवतम सुंपादन
करणे.
६) कला विभािाच्या सिाय्याने नोंदी
सोबत येणारी वचत्रे, नकाशे, आराखडे ,
वचत्रपत्रे इ. ची वनयोजन करणे,
अुंमलबजािणी करणे.
७)
विश्िकोशातील
विर्षयाच्या
आिश्यकतेनसार त्या त्या विर्षयातील
नोंदी सुंपादनासाठी वनमुं वत्रत कराियाच्या
अभ्याित सुंपादकाुंच्या वशर्ारशी करणे.
८)
मराठी
विश्िकोश
खुंडाचे
पनमम द्रणासाठी मूळ वचत्रे मद्रणालयास
उपलब्ि करुन दे णे, मद्रणािर लक्ष ठे िून
ते तपासून त्यास मान्यता दे नन मद्रण
करुन र्ेणे. प्रमख सुंपादकाुंच्या
मािमदशमनाने विश्िकोश सुंकेतस्थळ,
सीडी, पेनड्राईव्ि इ. स्िरुपात प्रकावशत
करण्यास जबाबदार असणे तसेच
विश्िकोश
प्रकाशनासाठी
निीन
मादयमाुंचा शोि र्ेनन त्यात प्रकावशत
करणे.
९) मराठी विश्िकोश अद्ययाित
करण्यासाठी निीन उपक्रमाुंची आखणी
करणे, कमार विश्िकोश, इ. योजना
राबविणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

विभाि सुंपादक,
मराठी विश्िकोश कायालय,
िुंिापूरी, िाई वज. सातारा४१२८०३.
दूरदिनी
क्र.
०२१६७२२००५३, २२०१५४

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मुं डळ, प्रशासकीय कायालय,
रिींद्र नायमुं वदर, दसरा मजला, सयानी
मािम, प्रभादे िी, मुं बई - ४०००२५.
दूरदिनी क्र. २४२२९०२०.
ईमे ल
आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in
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१०) निीन तुंत्रज्ञानाचा विश्िकोश
अद्ययािती करणात िापर करणे.
११) विश्िकोश विद्याथी, वशक्षक,
जनसामान्याुंपयंत
पोिचण्यासाठी
प्रयत्नशील असणे, प्रसार, प्रचार करणे.
१२) सुंपादन कायासाठी आिश्यक
असणाऱया सुंदभम पस्तकाुंची ि इतर
सावित्याची मािणी नोंदविणे , प्राप्त
करून र्ेणे.
१३) शाखेशी सुंबुंवित आिश्यक तो
पत्रव्यििार करणे.
१४)
सिमसािारणपणे
विश्िकोश
सुंपादन ि मद्रण कामात प्रमख सुंपादक
याुंना उपयोिी आवण जबाबदार असणे.
१) प्रमख सुंपादक/विभाि सुंपादक
कायालयाच्या
वनदे शानसार
ि
दे खरे खीखाली सोपविण्यात आलेल्या
विर्षयातील अभ्यास, नैपण्य ि विशेर्षता
लक्षात र्ेनन विश्िकोशातील नोंदीचे
लेखन/समीक्षण करणे, करिून र्ेणे ि
त्याबाबतच्या प्रकरवणका िाताळणे ि
जतन करणे.
२) नोंदीशी सुंबुंवित वचत्रे, नकाशे,
आराखडे ,
वचत्रपत्रे,
दृक-श्राव्य
मादयमातील चलवचत्रे इ. तयारी करणे,
करिून र्ेणे ि प्रमख सुंपादकाुंच्या
मान्यतेने अुंवतम करणे.
३)
विश्िकोशातील
नोंदीचे
अद्ययाितीकरण करणे, ज्ञानमुं डळातील
तज्ज्ञ, समन्ियक, सुंस्था याुंच्याशी सुंपकम
सािून सोपविण्यात आलेल्या विर्षयाुंच्या
अद्ययाितीकरणाचे कायम करणे.
४) विविि मादयमातून विश्िकोशाचे
प्रकाशन करण्यासाठी (ग्रुंथ, सुंकेतस्थळ,
श्राव्य इ.) सिाय्यभूत असणे.
५)
विश्िकोशामार्मत राबविण्यात
येणा-या विविि उपक्रमाुंची जबाबदारी.
६)
सोपविलेल्या
विर्षयासुंबुंिी
पत्रव्यििार करणे ि त्यासुंबुंिीची सिम
प्रशासकीय कामे करणे.
७) लेखक, समीक्षक ि अभ्याित
सुंपादकाुंची मान्य दराने दे यके तयार
करुन प्रशासकीय कायालयास पाठविणे.
८) सिमसािारणपणे विश्िकोश सुंपादन
कामात प्रमख सुंपादक/विभाि सुंपादक /
सिसुंपादक याुंना सिाय्यभूत असणे.
९) कायालयाने िेळोिेळी सोपविले ली
कामे पूणम करणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

विद्याव्यासुंिी सिायक, मराठी
विश्िकोश कायालय, िुंिापूरी,
िाई वज. सातारा-४१२८०३.
दूरदिनी
क्र.
०२१६७२२००५३, २२०१५४

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मुं डळ, प्रशासकीय कायालय,
रिींद्र नायमुं वदर, दसरा मजला, सयानी
मािम, प्रभादे िी,
मुं बई ४०००२५.
ईमे ल
आयडीvinimprashasan@yahoo.co.in
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१) विभाि सुंपादक/सिसुंपादक याुंच्या
वनदे श ि दे खरे खीखाली विश्िकोशातील
मावितीचे
अद्ययाितीकरण
सुंपादन/सुंकलन आदी कामे करणे.
२) विश्िकोशातील विर्षयासुंबुंिीची सिम
प्रशासकीय कामे करणे.
३) विर्षयानसार (नोंदीप्रमाणे) र्ाईल्स ि
अद्ययाित काडम स ठे िणे.
४) विर्षयानरुप तज्ञाुंकडे , लेखकाुंकडे
सोपविलेल्या लेखन/सुंपादन कामासुंबुंिी
पाठपरािा करणे ि सिमसािारणपणे
सुंपादन/सुंकलन
कामात
विभाि
सुंपादक/सि
सुंपादक/विद्याव्यासुंिी
सिायक याुंना उपयोिी असणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

१) मराठी विश्िकोश खुंडातील मानव्य
आवण विज्ञान ि तुंत्रज्ञान कक्षेतील
नोंदीबाबत
मािणीनसार
येणारी
रे खावचत्रे, छायावचत्रे योग्य आकारात
तयार करणे. (ऑनलाईन/ऑर्लाईन
प्रप्रटींिच्या दृष्ट्टीने)
२) रुं िीत, एकरुं िी वचत्रपत्र ि नकाशाुंचे
लेआउट तयार करणे.
३) रुं िीत नकाशाुंच्या लेआउटनसार चार
रुं िात त्याचे आटम िकम तयार करणे.
४) कला विभािातील वचत्रकार,
अभ्याित सुंपादकाुंना मािमदशमन करुन
योग्य
आकारात
वचत्रे/सािे
रे खाटन/नकाशे आराखडे काढू न र्ेणे.
५) खुंडातील वचत्रे, एकरुं िी नकाशे,
रुं िीत वचत्रपत्रे ि रुं िीत नकाशाुंचे छपाई
आकारात
पॉवझवटव्ि,
ठसे
मद्रणालयाकडू न तयार करुन र्ेणे ि
त्याच्या अुंवतम छपाईस मान्यता दे णे.
६) ज्ञानमुं डळाशी सुंबुंवित कामे
विद्याव्यासुंिी
सिायक
याुंच्या
मािमदशमनाखाली पार पाडणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

१) प्रमख सुंपादक/विभाि सुंपादक
याुंच्या सूचनेनसार तसेच विश्िकोश
कायालयाच्या िरजेनसार दे शी तसेच
परदे शी ग्रुंथ/कावलके (जनमल) मावसके,
दै वनके याुंची िेळोिेळी मािणी करणे.
२)
मािणीनसार
आले ली
पस्तके/सुंदभमग्रुंथ याुंची तपासणी करणे,
त्याचे ििीकरण करणे, अिाप्ती
नोंदििीत अिाप्ती क्रमाुंक दे णे, ग्रुंथाुंची
कपाटात विर्षयिार माुंडणी करणे.
३) ग्रुंथालयाची वनयवमत दे खभाल करणे
ि त्यास जबाबदार असणे.
४) सुंपादकीय ििात तसेच विश्िकोश
कायालयात येणाऱया अभ्याित सुंपादक
ििास त्याुंच्या दै नुंवदन कामात लािणारे

शासनाने
िेळोिेळी
वनिमवमत केलेले शासन
वनणमय, पवरपत्रकानसार
विवित कालाििीत सेिा
परविणे.

सुंपादकीय
सिायक,
मराठी विश्िकोश कायालय,
िुंिापूरी, िाई वज. सातारा४१२८०३.
दूरदिनी क्र. ०२१६७ २२००५३, २२०१५४

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मुं डळ, प्रशासकीय कायालय,
रिींद्र नायमुं वदर, दसरा मजला, सयानी
मािम, प्रभादे िी, मुं बई ४०००२५.

कला सुंपादक,
मराठी
विश्िकोश कायालय, िुंिापूरी,
िाई वज. सातारा-४१२८०३.
दूरदिनी क्र. ०२१६७ २२००५३, २२०१५४

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मुं डळ, प्रशासकीय कायालय,
रिींद्र नायमुं वदर, दसरा मजला, सयानी
मािम, प्रभादे िी, मुं बई ४०० ०२५.

ईमे ल
आयडीvinimprashasan@yahoo.co.in

ईमे ल
आयडीvinimprashasan@yahoo.co.in

ग्रुंथालयीन सिायक,
मराठी
विश्िकोश कायालय, िुंिापूरी,
िाई वज. सातारा-४१२८०३.
दूरदिनी क्र. ०२१६७ २२००५३, २२०१५४

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मुं डळ, प्रशासकीय कायालय,
रिींद्र नायमुं वदर, दसरा मजला, सयानी
मािम, प्रभादे िी,
मुं बई ४००
०२५.
ईमे ल
आयडीvinimprashasan@yahoo.co.in
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सुंदभमग्रुंथ परविणे.
५) सुंपादन कामासुंबुंिात लािणारे
सुंदभमग्रुंथ परिून त्याुंची नोंदििीत ि
काडािर नोंद ठे िणे तसेच ग्रुंथ परत
वमळविण्याची व्यिस्था करुन आलेले
ग्रुंथ पन्िा जािच्या जािी लािणे.
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परिरशष्ट्ट-४
महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळ
मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळामार्गत िाबरिण्यात ये िािे रिरिि उपक्रम.
१) मराठी विश्िकोश खुंडाुंमदये विविि विर्षयाुंची माविती नोंदीच्या स्िरुपात प्रकावशत करण्यात येते. मराठी विश्िकोशाचे
१ ते २० खुंड या सुंकेतस्थळािर https.vishwakosh.marathi.gov.in या सुंकेतस्थळािर, मोबाईल ॲपिर, १ ते १७
खुंड सीडी स्िरुपात ि काडम पेनड्राईव्ि स्िरुपात, कमारविश्िकोश जीिसृष्ट्टी आवण पयािरण भाि १, २ ि ३ ि
ज्ञानमुंडळातील नोंदी www.marathivishwakosh.org या सुंकेतस्थळािर उपलब्ि करून वदल्या आिे त.
२) मराठी विश्िकोशाचे मराठी िणममालेनसार अ ते ज्ञ पयंतचे १ ते २० खुंड प्रकावशत करण्यात आले आिे त.
अ.क्र.

मजकिाची
पृष्ट्ठे

नोंदींची
सांख्या

नोंदशीषगक

रचिपटाांची
सांख्या

प्रकाशन िषग

-

-

पवरचय ग्रुंथ

-

१९६५

-

-

पवरभार्षा सुंग्रि (खुंड १८ िा)

-

१९७३

१.

९४४

९४२

अुंक ते आतर वचवकत्सा

८४

१९७६

२.

१०४२

९१८

आतर वनदान ते एप्सटाईन, जेकब

७८

१९७६

३.

९६५

१११७

एविबुंििानस, िे रमान ते वकसुं िानी

४८

१९७६

४.

९९७

१०६४

कीकट ते िाध्ल्र्वमया ग्लॉका

५४

१९७६

५.

१०२२

८९७

िाल्िा, एव्िारीस्त ते चेवद

७२

१९७६

६.

१०८३

११४१

चेन, सर एन्स्टम बोवरस ते डोळा

५४

१९७६

7.

१०७८

८९७

ड्यइस ते िरणिाि

५०

१९७७

८.

११११

७७३

िरणे ि बुंिारे ते न्िाकशॉट

५४

१९७९

9.

११४३

८९८

पउमचवरउ ते पेिलिी सावित्य

५८

१९७९

१०.

१२५३

७९८

पैकारा ते बुंदरे

५२

१९८२

११.

१११२

११०६

बुंदा ते ब्िेनस एअरीझ

६०

१९८२

१२.

१५८६

६६८

भुंिरतारा ते मिाराष्ट्र राज्य

६०

१९८५

१३.

१३२८

१०६९

मिाराष्ट्र राज्य इलेक्रॉवनकी विकास मिामुं डळ ते म्िै सूर सुंस्थान

५८

१९८७

१४.

१३०७

८४७

युंि एडिडम ते रे यून्यों बेट

५८

१९८९

१५.

१३९६

९०२

रे ल्िे ते िाद्य ि िाद्यििीकरण

४८

१९९५

१६.

१०००

४८८

िाद्यिृुंद ते विज्ञानवशक्षण

२०

१९९९

१७.

८९३

७८०

विज्ञानाचे तत्िज्ञान ते शेक्सवपअर

४४

२००७

१८.

८७७

६९९

शेख अमर ते सह्याद्री

३०

२००८

१९.

८८६

७६९

सँिर, फ्रेडवरक ते सृष्ट्टी आवण मानि

५०

२०१२

२०.

७५४
५८२

६९०
६२४

सेई शोनािन ते िर्षमचवरत्र (पूिािम)
िर्षमििम न, सम्राट ते ज्ञेयिाद (उत्तरािम)

४८
१८

२०१५
२०१५

३) कमार विश्िकोशाच्या योजनाुंतिमत योजनेत जीिसृष्ट्टी आवण पयािरण या विर्षयाचे भाि १ ि २ मवद्रत स्िरुपात, िे ल
वलपीत प्रकावशत करण्यात आला आिे . बोलक्या स्िरुपात तसेच सुंकेतस्थळािर भाि १, २ ि ३ दे खील प्रकावशत
करण्यात आले आिे त.
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कमाि रिश्िकोश
जीिसृष्ट्टी आरि पयाििि खां ड-२
प्रकारशत खां ड

नोंदशीषग क

प्रकाशन िषग

पवरचय ग्रुंथ

२००३

भाि १

अुंकरण ते ग्लकोज

२०११

भाि २

र्टसपम ते पॅरावमवशयम

२०१४

भाि ३

पाुंिारा ते लैंविक पारे वर्षत सुंक्रामण

२०१९
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परिरशष्ट्ट - ५
मिाठी रिश्िकोशाचे अद्ययाितीकिि
विश्िकोशाचे सिम खुंड पूणम करण्यास लािलेल्या प्रदीर्म कालाििीमळे विश्िकोशातील अनेक नोंदी आता कालबाह्य
झाल्या असून, त्यामदये सिारणा करणे आिश्यक आिे . सिम विर्षयातील / ज्ञान शाखेतील झालेले बदल विचारात र्ेता
विश्िकोशाचे अद्ययाितीकरण जलदितीने करणे आिश्यक आिे . त्याबरोबरच अद्ययाितीकरण करताना विश्िकोशाचा मूळ
दजा कायम ठे िून अद्ययाितीकरणाकवरता माविती ि तुंत्रज्ञानाच्या सिाय्याने सिम ज्ञानक्षेत्रातील माविती एकाच िेळी उपलब्ि
करुन त्याचे समीक्षण-सुंपादन करुन अुंवतम करणे आिश्यक आिे . यासाठी विद्यापीठे /शैक्षवणक ि सुंशोिन सुंस्था याुंच्या
सिकायाने ज्ञानमुंडळाच्या मादयमातून अद्ययाितीकरणाचे काम सरु करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन िोता.
उपरोक्त बाब विचारात र्ेनन शासनाने विविि विद्यापीठे , शैक्षवणक ि सुंशोिन सुंस्था याुंमदये विर्षयवनिाय ज्ञानमुंडळे
वद. २३.०२.२०१६ च्या शासन वनणम यान्िये स्थापन करण्यास मान्यता वदली आिे .
मिाठी रिश्िकोश खां डाांच्या अद्ययाितीकििासाठी स्थापन झालेली ज्ञानमां डळे
( शासन वनणम य : मराठी भार्षा विभाि क्र. विकोश/२०१५/प्र.क्र.१७१/भार्षा-२, वदनाुंक २३ र्ेििारी २०१६)
क्र.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

पालक सुंस्था
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
िोखले अथम शास्त्र ि राज्यशास्त्र सुंस्था, पणे
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
भास्कराचायम प्रवतष्ट्ठान, पणे
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
डे क्कन कॉलेजअवभमत विद्यापीठ, पणे
डे क्कन कॉलेज अवभमत विद्यापीठ, पणे
डे क्कन कॉलेज अवभमत विद्यापीठ, पणे
भाुंडारकर प्राच्यविद्या सुंशोिन मुंवदर, पणे
रसायन तुंत्रज्ञान सुंस्था, मुंबई
यशिुंतराि चव्िाण मिाराष्ट्र मक्त विद्यापीठ, नावशक
मराठी विज्ञान पवरर्षद, मुंबई
मिाराष्ट्र सावित्य पवरर्षद, पणे .
स्िामी रामानुंदतीथम मराठिाडा विद्यापीठ, नाुंदेंड
मिात्मा र्ले कृवर्ष विद्यापीठ, रािरी, अिमदनिर

ज्ञानमुंडळाचे नाि
भारतीय िमम आवण तत्िज्ञान
जािवतक िमम आवण तत्िज्ञान
आिवनक तत्िज्ञ आवण त्याुंचे तत्िज्ञान
अथम शास्त्र
मानसशास्त्र
भौवतकी
िवणत-साुंध्ख्यकी
िनस्पतीशास्त्र
प्रािै वतिावसक काळ ि आद्यऐवतिावसक काळ
प्राचीन ऐवतिावसक काळ
भार्षाशास्त्र
अवभजात भार्षा आवण सावित्य
रसायनशास्त्र
वशक्षणशास्त्र
िैज्ञावनक चवरत्र, विज्ञानसुंस्था आवण सुंकीणम
विश्िसावित्य
अब्जाुंश तुंत्रज्ञान
कृवर्षविज्ञान

१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६

िोखले राज्यशास्त्र आवण अथम शास्त्र सुंस्था, पणे
रचना सुंसद, मुंबई
रचना सुंसद, मुंबई
मिाराष्ट्र सावित्य पवरर्षद, पणे
मिाराष्ट्र सावित्य पवरर्षद, पणे
प्रभात वचत्रपट मुंडळ, मुंबई
अवभयाुंवत्रकी मिाविद्यालय, पणे
अवभयाुंवत्रकी मिाविद्यालय, पणे

सामवरकशास्त्र आवण राष्ट्रीय सरक्षा
िास्तकला आवण िास्तविज्ञान
दृश्यकला (वचत्रकला आवण वशल्पकला)
भारतीय भार्षा-सावित्य
लोकसावित्य ि लोकसुंस्कृती
वचत्रपट
स्थापत्य अवभयाुंवत्रकी
युंत्र ि स्ियुंचल अवभयाुंवत्रकी
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२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९

अवभयाुंवत्रकी मिाविद्यालय, पणे
अवभयाुंवत्रकी मिाविद्यालय, पणे
वशिाजी विद्यापीठ, कोल्िापूर
वशिाजी विद्यापीठ, कोल्िापूर
वशिाजी विद्यापीठ, कोल्िापूर
िायन समाज दे िल क्लब, कोल्िापूर
आयएलएस लॉ कॉलेज, पणे
के.जे. सोमय्या भारतीय सुंस्कृतीपीठ्म, मुंबई
म. रा. म. वि. वन. मुंडळ, मुंबई
दयानुंद कला ि शास्त्र मिाविद्यालय, सोलापूर
डॉ. बाबासािे ब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,
औरुं िाबाद
सावित्रीबाई र्ले पणे विद्यापीठ, पणे
म. रा. म. वि. वन. मुंडळ, मुंबई

विद्यत अवभयाुंवत्रकी
िातविज्ञान
मराठी सावित्य
राज्यशास्त्र
आिवनक इवतिास-भारतीय आवण जािवतक
सुंिीत (िायन, िादन, नृत्य)
कायदा
योिविज्ञान
आुंतरराष्ट्रीय सुंबुंि
भूविज्ञान
माविती तुंत्रज्ञान-सुंिणक विज्ञान
मदययिीन इवतिास – भारतीय आवण जािवतक
भूिोल

४०
४१

म. रा. म. वि. वन. मुंडळ, मुंबई
स्िामी रामानुंद तीथम मराठिाडा विद्यापीठ, नाुंदेड,
उपकेंद्र लातूर.
४२ म. रा. म. वि. वन. मुंडळ, मुंबई
४३ मराठी विज्ञान पवरर्षद, मुंबई
४४ मिाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नावशक
४५ सेठ िो. स. िैद्यकीय मिाविद्यालय, मुंबई

मानिशास्त्र
समाजशास्त्र
आयिेद
जीिशास्त्र-प्रावणशास्त्र
पवरचया
आिवनक िैद्यकशास्त्र

( सुंकेतस्थळ :- http://www.marathivishwakosh.org
http://vishwakosh.marathi.gov.in
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परिरशष्ट्ट - ६
महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ
माविती अविकार अविवनयम 2005 च्या वनयम ५(१) ि ५(२) नसार राज्य जन माविती अविकारी ि राज्य
सिायक जन माविती अविकारी तसेच वनयम १९ (१) नसार अन्िये वनयक्त केलेले अवपलीय अविकारी याुंची यादी
अ.
क्र
१.

रिषय

आस्थापना शाखा

िाज्य सहायक
जनमारहती
अरिकािी
----

िाज्य जनमारहती अरिकािी

अरपलीय अरिकािी

अिीक्षक,
जनमाविती अविकारी,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मुं डळ, रप्रिद्र नाटयमुं वदर,
दसरा मजला, सयानी मािम, प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५.
दू. क्र. ०२२-२४२२९०२०.

सवचि,
अवपलीय अविकारी
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मुं डळ,
रप्रिद्र नाटयमुं वदर, दसरा
मजला, सयानी मािम, प्रभादे िी,
मुं बई - ४०००२५.
दू. क्र. ०२२ – २४२२९०२०.

महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश कायालय-िाई
अ. क्र

१.

रिषय

िाज्य सहायक जन
मारहती अरिकािी

प्रशासन

----

िाज्य जन मारहती अरिकािी

सिायक सवचि,
जनमाविती अविकारी
मराठी विश्िकोश कायालय,
३०९/३१०, िुंिापरी, िाई,
वज. सातारा – ४१२८०३.
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अरपलीय अरिकािी

अवपलीय अविकारी
मराठी विश्िकोश कायालय,
३०९/३१०, िुंिापरी, िाई,
वज. सातारा – ४१२८०३.
दू. क्र. ०२२-२४२२९०२०.

परिरशष्ट्ट - ७
महािाष्ट्र िाज्य मिाठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ
सन २०१७- १८ ते २०२० -२१ या चार िर्षाकरीता केलेली आर्मथक तरतूद ि खचम दशमविणारे वििरणपत्र
( िक्कम रू. लाखात )

तपवशल
२०१७-१८
२०१८-१९
योजनेचे नाि मूळ तरतूद
खचम
मूळ तरतूद
खचम
म.वि.वन.मुं. विकास कायमक्रम
३१- सिायक अनदाने
२२०५ ३२२३
१५०.८० १०१.८३ १५०.८०
सिावरत तरतूद
२२०५ ३२२३

१०५.५६
सिावरत
तरतूद

१०१.८३

१२०.६४
सिावरत
तरतूद
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१०९.४५

२०१९-२०
मूळ तरतूद
खचम

150.80
90.48

71.53

२०२०-२१
मूळ तरतूद
खचम

150.80

-

15.80

0.56

