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कें द्रीय माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1)(ख) मधील बाबींवरील माहहती  

महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ, म ंबई कायालयातील काये व कततव्ये यांचा तपशील 

कायालयाचे नाव महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ. 

पत्ता   रववद्र नाटयमंवदर, 2 रा मजला, सयानी मागग, प्रभादेवी, म ंबई-400025. 

कायालय प्रम ख                      , सवचव (अ.का.), महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ. 

शासकीय ववभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ. 

कोणत्या मंत्रालयाच्या मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, म ंबई-400032. 

कायगक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य. भौगोवलक - महाराष्ट्र राज्य/ कायान रुप- महाराष्ट्र राज्य. 

वववशष्ट्ट कायग 

 

 

म द्रण 

 

ऑनलाईन 

1)  मराठी ववश्वकोश योजनेतर योजनेमधनू 20 खंडांची वनर्ममती व प्रकाशन आवण 
मराठी ववश्वकोशाचे ववषयवनहाय ज्ञानमंडळांची थाथापना कन न अययायावतीकरण.                
            https://vishwakosh.marathi.gov.in/                प्रकावशत.   

2) योजनांतगगत योजनेतनू  क मार ववश्वकोश (12 खंड) वनर्ममती  व प्रकाशन        . 
त्यापैकी क मार ववश्वकोश पवरचय गं्रथ, पवरभाषा कोश, सवूचखंड प्रकावशत.       
                                                                
                        क मार ववश्वकोश जीवसषृ्ट्टी व पयावरण       भाग- 1, 2 
व 3 www.marathivishw                         प्रकावशत. 

कायालयाचा पत्ता रववद्र नाटयमंवदर, 2 रा मजला, सयानी मागग, प्रभादेवी, म ंबई-400025. 

उपकायालय मराठी ववश्वकोश कायालय, वाई, वज. सातारा - 412803. 

उपलब्ध सेवा ववश्वकोश खंड 1 ते 20    , क मार ववश्वकोश पवरचय गं्रथ व       क मार ववश्वकोश 
खंड 2 जीवसषृ्ट्टी     पयावरण भाग - 1, 2 व 3 ही प्रकाशने वाचकांस 
संकेतथाथळावर, भ्रमणध्वनीवर (मोबाईल ॲप), काडग पेनड्राव्हवर उपलब्ध. 

संथाथेच्या संरचनात्मक सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे तक्तत्यामध्ये कायगक्षेत्राचे प्रत्येक थातरावरचे तपशील. 

कायालयीन दरूध्वनी      प्रशासकीय कायालय, म ंबई - दरूध्वनी क्र. 022-24229020    

वाई कायालय दरूध्वनी क्र. 02167- 220053    

कायालयीन वेळ व  वेळ-  म ंबई कायालय सकाळी 9.45  ते  सायंकाळी  6.15  पयंत  

वेळ - उपकायालय वाई सकाळी  9.45  ते  सायंकाळी  6.15  पयंत 

साप्तावहक स टी   वववशष्ट्ट 
सेवेसाठी ठरववलेल्या वेळा.    

         रवववार साप्तावहक स    तसेच शासनाने जावहर केलेल्या अन्य स ट्टयावदवशी 
कायालय बंद. 

https://vishwakosh.marathi.gov.in/
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मराठी विश्िकोशातील विषयाांचे कायासनवनहाय िाटप 

मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळातील हवषयांचे कक्ष हनहाय व कायालय हनहाय वाटप 
प्रशासकीय कायालय, म ंबई  

कक्षा हवषय 

आथाथापना 
कक्षा 

मंडळाच्या म ंबई व वाई कायालयांच्या आथाथापनेवरील सवग अवधकारी/कमगचारी यांच्या आथाथापना 
ववषयक सवग बाबी, मराठी ववश्वकोश मंडळाच्या कायालयांशी संबंवधत सेवा/आथाथापना ववषयक 
बाबींचे समन्वय, घर बांधणी, थाकूटर मोटार सायकल, संगणक इ. अवग्रमे, भववष्ट्य वनवाह वनधी मंजरू 
करणे, ववधानसभा, ववधानपवरषद, शासन व इतर कायालयांशी पत्रव्यवहार करणे, गोपनीय 
अवभलेख ठेवणे, सेवाप थातके वलवहणे, जडसंग्रह खरेदी, गं्रथ खरेदी, रोखीचा व्यवहार, सर्व्व्हस पोथाटेज 
थाटमॅ्प वहशेब ठेवणे इ. 

लेखा कक्षा अवधकारी/कमगचारी यांचे वेतन देयके व इतर देयकांचे आहरण व संववतरण करणे, जतन करणे      
गट-ड मधील कमगचाऱयांचे भववष्ट्य वनवाह वनधीचे लेखे ठेवणे, अथगसंकल्ल्पय अंदाज, स धावरत 
अंदाज व त्या अन षंगाने इतर सवग बाबी समन्वय खचग मेळ, वववनयोजन लेखे, वनवरक्षण 
अहवाल/पवरच्छेद इ. बाबतची कामे. 

प्रकाशन कक्षा मंडळाच्या ध्येय धोरणाववषयी वनणगय घेण्यासाठी मंडळाच्या व उपसवमत्यांच्या बैठकीचे आयोजन, 
व्यवथाथापन, इवतवतृ्त वलवहणे, इवतवतृ्तातील वनणगयान सार प ढील कायगवाही करणे, वाड:मयीन 
कायगक्रमासंदभात जनेतेशी पत्रव्यवहार करणे, मराठी ववश्वकोश/क मार ववश्वकोश खरेदी ववक्री 
संदभात शैक्षवणक संथाथा, गं्रथालय, शासकीय ववक्री कें द्र यांच्याशी पत्रव्यवहार करणे, ववश्वकोश 
म द्रण, प नम गद्रण यासंबंधात शासकीय म द्रणालय व तत्सम संथाथाशी पत्रव्यवहार करणे, ववववध 
उपक्रम, ध्येय धोरणे यासंबंधात शासनाशी पत्रव्यवहार करणे. 

 
मराठी हवश्वकोश कायालय, वाई, हि. सातारा. 

 

कक्षा हवषय 
आथाथापना 
कक्षा 

मंडळाच्या वाई कायालयाच्या आथाथापनेवरील सवग अवधकारी/कमगचारी यांच्या आथाथापना ववषयक 
सवग बाबी, प्रशासकीय कायालय व इतर कायालयांशी संबंवधत सेवा/आथाथापना ववषयक पत्रव्यवहार 
करणे, कमगचाऱयांची वेतन देयके, गोपनीय अवभलेख ठेवणे, जडसंग्रह खरेदी, रोखीचा व्यवहार, 
सर्व्व्हस पोथाटेज थाटमॅ्प वहशेब ठेवणे, अवधकारी/कमगचारी यांचे वेतन देयके व इतर देयकांचे आहरण 
व संववतरण करणे, जतन करणे, अथगसंकल्ल्पय अंदाज, स धावरत अंदाज व त्या अन षंगाने इतर सवग 
बाबी समन्वय खचग मेळ, वववनयोजन लेखे इ. बाबतची कामे. 

संपादकीय कक्षा प्रम ख संपादकांच्या मागगदशगन व देखरेखीखाली मानव्यववययाा व ववज्ञान व तंत्रववययाा या शाखांच्या 
संपादकीय कामांची पाहणी करणे व देखरेख ठेवणे, मराठी ववश्वकोश व क मार ववश्वकोश यात 
समाववष्ट्ट होणाऱया नोंदींचे ववषय वनहाय तंज्ञांना वाटप करणे, संकलन करणे, गरजेन सार तज्ञांची 
वशफारस करणे, नोंदींसोबतच्या वचत्रांची आखणी करणे, म वद्रते तपासणे, म द्रण व प नम गद्रण या 
संबंधात पत्रव्यवहार करणे, ज्ञानमंडळातील प्रकावशत होणाऱया नोंदीच्या समीक्षण/संपादन आवण 
प्रकशन संकेतथाथळावर उपलब्ध करुन देणे. 
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कायालयाचा प्रारुप तक्ता 
 

सवचव अधीक्षक आथाथापना ववषयक सवग बाबी 

सहायक लेखावधकारी लेखा ववषयक सवग बाबी 

ववरष्ट्ठ वलवपक-1 प्रकाशना ववषयक सवग बाबी 

ववरष्ट्ठ वलवपक-2                  ववषयक बाबी 

सहायक सवचव मराठी ववश्वकोश कायालय, वाई येथील आथाथापना, लेखाशाखा व 
संपादकीय कामाववषयक सवग बाबी 

 
कलम (4)(1) (ख) (दोन) महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ (ख द्य) आस्थापना कायालयातील 

अहधकारी व कमतचारी यांच्या अहधकारांचा तपशील 

(अ) 

अ.
क्र. 

पदनाम अहधकार-आर्मथक व प्रशासकीय कोणता कायदा / हनयम / 
शासन 

हनणतय/पहरपत्रकान सार 

अहभप्राय 

1 
 
 
 
 
 
2 
 

सवचव 
 
 
 
 
 
सहायक 
सवचव 

म ंबई ववत्तीय वनयम, अथगसंकल्पीय वनयम 
प ल्थातका, शासन वनणगय व पवरपत्रके, 
मराठी भाषा ववभाग यांच्या आदेशान सार 
अथगववषयक प्रकरणे वनपटारा करणे 
 
 
मा.सवचवांच्या आदेशान सार आर्मथक 
प्रकरणे वनकाली काढताना सहाय्य करणे. 

म ंबई ववत्तीय वनयम, 
अथगसंल्पीय वनयमप ल्थातका, 
शासन वनणगय व पवरपत्रके, 
मराठी भाषा ववभाग यांच्या 
आदेशान्वये . 
 
वरीलप्रमाणे 

अथगववषयक प्रकरणे मंजरू 
करुन मंडळाच्या योजना 
राबववण्यास आर्मथक वनधी 
उपलब्ध करुन देणे, 
अंमलबजावणी करणे.  
 
सवचवांच्या 
मागगदशगनान सार आर्मथक 
प्रकरणे वनकाली 
काढण्यास साहाय्य. 

 
(ब) 

अ.क्र. पदनाम अधधकार-फौजदारी कोणत्या कायद्या/ धनयम/ शासनधनणणय/ 
पधरपत्रकानसुार 

अधभप्राय 

धनरंक 
 

शासनाने वेळोवेळी धनगणधमत केलेल्या आदेशातील मयादेपयंत धनयकु्ती अधधकारी म्हणनु 

 



4 

 

(क) 

अ.क्र. पदनाम अधधकार  अधणन्याधयक कोणत्या कायदा/धनयम/ शासन धनणणय/पधरपत्रकानसुार अधभप्राय 

                                                                                    धनरंक 

 

कलम (४) (१)(ख) (तीन) वनर्णय प्रवियेतील पयणिेक्षर् ि जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि वनश्श्चत करुन कायणपध्दतीचे 
प्रकाशन 

कामाचे 
थावरुप 

: शासनाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेले वनयम, अवधवनयम, शासन वनणगय, पवरपत्रके, कायालयीन आदेश, 
अवधसचूना इत्यादीन सार देण्यात आलेल्या प्रशासकीय तसेच ववत्तीय प्रावधकारान सार ववभागातील कामकाज 
चालववले जाते. 

             मराठी ववश्वकोश                प्रशासकीय कायालय म ंबई असनू मराठी भाषेच्या सवांगीण 
ववकास व संवधगन याबाबत वेळोवेळी उपल्थाथत होणाऱया बाबी व धोरणात्मक बाबी यासंबंधात धोरण ठरवून 
कामकाज पार पाडण्यात येते. 

संबंवधत 
तरतदू 

: सवगसाधारणपणे वनणगय प्रवक्रयेतील पयगवेक्षण मंडळाचे अध्यक्ष व सवचव यांचे थातरावर करण्यात येते. तसेच 
जबाबदारीचे उत्तरदावयत्व प्रकरण हाताळणाऱया सवग संबंवधतांवर वनल्श्चत करण्यात येते. प्रकरणपरत्व े काही 
प्रकरण, धोरणात्मक बाबी त्यासाठी वववहत केलेल्या वेगवेगळया प्रावधकार / तरत दीन सार मंडळाचे सवचव 
म्हणनू मा. प्रधान सवचव व मा.    सवचव ( मराठी भाषा) आदेशाथग सादर करण्यात येतात. 

अवधवनयमांचे 
नांव 

: महाराष्ट्र राजभाषा अवधवनयम 1964 

महाराष्ट्र शासकीय कमगचारी (न्यावयक ववभागातील कमगचाऱयांव्यवतवरक्तत) मराठी भाषा परीक्षा वनयम 1987 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघ लेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांनी प्राप्त करावयाचा मराठी लघ लेखक / मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सक्ततीची करण्याबाबत) वनयमावली 1991 

वनयम : - 

शासन वनणगय : वरील वनयमांतगगत तसेच प्रशासकीय स धारणांतगगत वेळोवेळी वनगगवमत करण्यात आलेले आदेश / शासन वनणगय 

पवरपत्रके :  

कायालयीन आदेश 

अ.क्र. कामाचे स्वरुप कालावधी धदवस कामासाठी जबाबदार अधधकारी अधभप्राय 

 वरीलप्रमाणे 
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 कलम (४)(१) (ख) (चार) नमनुा (अ) नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरर् 

संघटनांचे लक्ष (वार्मषक) :-            

अ.क्र. काम / कायत कामाचे प्रमाण  आर्मथक लक्ष अहभप्राय 
1 
 
 
 
 
2 

मराठी ववश्वकोश              
स    खंड 21 प्रकावशत. क मार 
ववश्वकोश (खंड 12)          
 
 
मराठी ववश्वकोश खंडातील 
नोंदींचे अययायावतीकरण 
करण्यासाठी मंडळामाफग त ववववध 
ववययाापीठ संथाथा,               
                             
               करणे. 

खंड 1 ते 20,  
स वचखंड, ववश्वकोश 
वार्मषकी, मराठी 
ववश्वकोश पवरचय 
गं्रथ, पवरभाषा कोश, 
प्रकावशत. 
क मार ववश्वकोश 
पवरचय खंड,  
जीवसषृ्ट्टी आवण  
पयावरण खंड 2 भाग 
1, 2 व 3 प्रकावशत. 
क मार ववश्वकोश 
संकेतथाथळावर व 
भाग 1 व 2 ब्रेल 
वलपीमध्ये उपलब्ध. 

शासकीय 
अथगसंकल्पीय 
तरतदूीन सार दरवषी  
स मारे 20 लाख वनधी 
उपलब्ध होतो. 
ज्ञानमंडळासाठी 
स मारे 1 कोटी 50 
लाख 80 हजार वनधी 
उपलब्ध आहे. 
 

मराठी ववश्वकोशाच्या 
अययायावतीकरणासाठी 
एकूण 60 ज्ञानमंडळे 
थाथापन करावयाची 
असनू त्यापैकी 
आतापयंत 45 
ज्ञानमंडळे थाथापन 
करण्यात आलेली 
आहेत. 1 ते 20 
खंडातील नोंदीचे 
अययायावतीकरण, क मार 
ववश्वकोश पणूग 
करण्याचे उविष्ट्ट. 
 

 
कलम (४) (१) (ख) (चार) नमुना (ब) कामाची कालमयादा 

प्रत्येक कामाची कालमयादा :- 

अ.ि. काम / कायण वदिस / तास 
परू्ण 
करण्यासाठी 

जबाबदार 
अवधकारी 

तिार 
वनिारर् 
अवधकारी 

१ मराठी भाषा ववभाग (रचना व कायगपध्दती) यांनी ठरवून वदलेल्या 
कामाच्या प्रमाणान सार कायालयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी प्रकावशत 
केलेल्या मंत्रालयीन कायगपध्दती वनयम प ल्थातकेतील प्रकरण क्रमांक 3, 
16 व 17 मध्ये नमदू केल्यान सार तसेच वेळोवेळी वदलेल्या वनदेशान सार 
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कलम (४)(१) (ख) (पाच) नमुना (अ) कामाशी सांबांवधत वनयम / अवधवनयम 

अ.क्र. सचूना पत्रकान सार हदलेले हवषय हनयम क्रमांक 
व वषत 

अहभप्राय 
(असल्यास) 

 ( अ) कें द्र शासनाची प्रकाशने  
 

1 वत्रभाषा सतू्र 
भारताचे संववधान 

 
 

 (ब) महाराष्ट्र हवधानमंडळाची प्रकाशने  
 

1 महाराष्ट्र ववधानसभा वनयम 2002 ची 
आवतृ्ती  

2 महाराष्ट्र ववधानपवरषद वनयम 1989 ची 
आवतृ्ती  

 (क) राज्य शासनाची मराठी भाषा हवभागाची प्रकाशने / हनयम /अहधहनयम  
 

1 महाराष्ट्र राजभाषा अवधवनयम 1964 
 

2 महाराष्ट्र शासकीय कमगचारी (न्यावयक ववभागातील कमगचाऱयांव्यवतवरक्तत) मराठी 
भाषा परीक्षा वनयम 

1987 
 

3 महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघ लेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांनी प्राप्त करावयाचा 
मराठी लघ लेखक / मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्ततीची करण्याबाबत) वनयमावली 

1991 
 

4 अवभजात मराठी भाषा सवमती अहवाल 2013 
 

 (ड) हवत्त हवभागाने हवहहत केलेले खालील हनयम  
 

1 महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सवगसाधारण शती) वनयम 1981 
 

2 महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, थावीयेत्तर सेवा इ.) वनयम 1981 
 

3 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) वनयम 1981 
 

4 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) वनयम 1981 
 

5 महाराष्ट्र नागरी सेवा (स धावरत वेतन) वनयम 2009/2019 
 

6 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वनवतृ्तीवेतन) वनयम 1982 
 

7 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वनवतृ्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) 1984 
 

8 महाराष्ट्र अथगसंकल्पीय वनयमप ल्थातका 6 वी आवतृ्ती 
1987  

9 महाराष्ट्र आकल्थामक खचग वनयम 1965 
 

10 ववत्तीय वनयम 1965 
 

11 घरबांधणी अवग्रम वनयम, 1962 1962 
 

12 म बंई ववत्तीय वनयम प ल्थातका 1978 भाग पवहला , उपववभाग -1 ते 5 न सार प्रदान 
करण्यात आलेले ववत्तीय अवधकार 

1978 
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13 म ंबई नागरी सेवा वनयम 1959 आवण त्याखाली वेळोवेळी वववहत केलेले आदेश. 
महाराष्ट्र कोषागार वनयम , 1968 

 
 

14 अवतवरक्तत ववत्तलब्धी (सी. डी. एस.) चा अवधवनयम , 1974 1974 
 

15 महाराष्ट्र नागरी सेवा ( स धारीत वेतन ) वनयम ,1976 1976 
 

16 महाराष्ट्र नागरी सेवा ( स धारीत वेतन ) वनयम,1986 1986 
 

17 महाराष्ट्र नागरी सेवा ( स धारीत वेतन ) वनयम,1996 1996 
 

18 राजकोषीय उत्तरदावयत्व व अथगसंकल्पीय अवधवनयम, 2005 2005 
 

 इ) राज्य शासनाची सामान्य प्रशासन हवभागाची प्रकाशने / हनयम / 
अहधहनयम 

 
 

1 महाराष्ट्र शासन कायगवनयमावली व त्याअन्वय ेवदलेले अन देश शासन कायग 
वनयमावली , पवहली अन सचूी 

 
 

2 मंत्रालयीन अन देश  
 

3 कायालयीन कायगपध्दती वनयमप ल्थातका  
 

4 मंत्रालयातील वटप्पणीलेखन व पत्रव्यवहार  
 

5 ववभागीय स रक्षाववषयक सचूनांची वनयमप ल्थातका  
 

6 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (ववचारवववनमयापासनू स ट) वववनमय, 1965 1965 
 

7 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदथाय व कमगचारी ) (सेवेच्या शती) वववनमय, 1971 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतगवणकू) वनयम,1979 

 
 

8 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वशथात व अपील) वनयम,1979 ववभागीय चौकशी  
 

9 वनयमप ल्थातका (चौथी आवतृ्ती) 1991 
द य्यम मंत्रालयीन सेवा वलवपक, सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रवशक्षण परीक्षा व अवधक्षक 
ववभागीय परीक्षा 

 

 

10 महाराष्ट्र सवगसाधारण भववष्ट्य वनवाह वनधी वनयम, 1978 1978 
 

11 महाराष्ट्र लोक आय क्तत आवण उप लोकआय क्तत अवधवनयम, 1971 1971 
 

12 अग्रक्रम सचूी  
 

13 मागासवगीयांना शासन सेवेतील सवलती व आरक्षण  
 

 ई) सामान्य प्रशासन हवभागाने हवहहत केलेले अन्य हनयम / अहधहनयम  
 

1 आरक्षण कायदा  
 

2 अत्यावश्यक सेवा अवधवनयम  
 

3 छोटे क ट ंब राखण्याबाबतची अवधसचूना   
4 मावहतीचा अवधकार कायदा / वनयम, 2005  

 
5 राजीव गांधी ववज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग अवधवनयम, 2005  

 
 फ) सामान्य प्रशासन हवभागाची इतर प्रकाशने / हनयम  
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1 म ंबई नागरी सेवा (वगीकरण व सेवा भरती) वनयम,1935 1935  
 (ग) मराठी भाषा हवभागाने हवहहत केलेले अन्य हनयम / अहधहनयम  

 
 महाराष्ट्र राजभाषा अवधवनयम, 1964 यामध्ये आणखी स धारणा करण्याकवरता 

अवधवनयम क्र. 36 
 

 

 ( ह) इतर प्रकाशने / हनयम  
 

 वनरंक 
  

कलम (४)(१) (ख) (पाच) नमुना (ब) कामाशी सांबांवधत शासन वनर्णय 

अ.क्र. शासन हनणतयान सार हदलेले हवषय शासन 
हनणतय 
क्रमांक व 
तारीख 

अहभप्राय 
(असल्यास) 

 मराठी भाषा ववभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक वनणगयान सार आवण इतर ववभागांनी वनगगवमत 
केलेल्या धोरणात्मक वनणगयान सार या           कामकाज चालववण्यात येते. मराठी भाषा 
ववभागाचे शासन वनणगय, पवरपत्रके, आदेश इत्यादी शासनाच्या संकेतथाथळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले आहेत. मराठी भाषा ववभागाची वनर्ममती सामान्य प्रशासन ववभाग, पयगटन 
व सांथाकृवतक कायग ववभाग व शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग या ववभागांच्या अखत्यारीतील 
मराठी भाषेशी संबंधीत ववषयामधून वदनांक 29 नोव्हेंबर 2010 च्या शासन अवधसचूनेन्वये 
झालेली आहे. त्याम ळे या वदनांकापवूीचे आदेश / वनदेश त्या त्या ववभागाच्या नावाने 
वनगगवमत झालेले आहेत. तसेच मराठी ववश्वकोश शासन वनणगय संकेतथाथळाशी वलक 
कर     आले आहे . 

  

 
कलम (४) (१) (ख) (पाच) नमुना (क) कामाशी सांबांवधत पवरपत्रके 

अ.ि. शासकीय पत्रकानसुार वदलेले विषय पवरपत्रक िमाांक ि तारीख अविप्राय (असल्यास) 

वनरांक 

 
कलम (४)(१) (ख) (पाच) नमुना (ड) कामाशी सांबांवधत कायालयीन आदेश / धोरर्ात्मक पवरपत्रके 

अ.ि. विषय   िमाांक ि तारीख अविप्राय (असल्यास) 

धनरंक 
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कलम (४) (१) (ख) (पाच) नमुना (इ) उपलब्ध दस्तऐिजाांची यादी 

अ.ि. दस्तऐिजाचा प्रकार विषय सांबांवधत 
व्यक्ती / 
पदनाम 

व्यक्तीचे वठकार् / 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ध नसल्यास 

 कलम (4) (1) (ख) (पाच) नम ना (अ) मधील कें द्रीय प्रकाशने तसेच 
मराठी भाषा  ववभागाशी संबंवधत सवग अवधवनयम / वनयम / शासन वनणगय 
/ पवरपत्रके तसेच त्याबाबतच्या मळू नथात्या मराठी भाषा ववभागाकडे 
दथातऐवज थावरुपात उपलब्ध आहेत. 

   

 
कलम (४)(१) (ख) (सहा) उपलब्ध दस्तऐिजाांची यादी 

अ.ि. विषय दस्तऐिजाचा प्रकार 
नस्ती / हजेरी पट / 

नोंदपसु्तक / पािती इ. 

प्रमखु बाबींचा तपशील सरुवक्षत 
ठेिण्याचा 
कालािधी 

कायालयाच्या 
ववषय 
सचूीप्रमाणे 
असणारे सवग 
ववषय 

प्रत्येक मावहती अवधकारी / 
कमगचाऱयांकडे सोपववलेल्या 
कामकाजान सार त्यांच्या 
ववषयाशी संबंवधत नथात्या, 
नोंदप थातके, हजेरीपट, थाथायी 
आदेशांचे संकलन, 
वनवडनथाती इ. या थावरुपात 
ठेवण्यात येतात. 

कलम 4(1) (ख) (5) 
नम ना (अ) मध्ये नमदू 
केलेल्या कामाशी संबंवधत 
वनयम / अवधवनयम व या 
ववभागाकडून वेळोवेळी 
ववरष्ट्ठ थातरावरुन 
घेतलेल्या वनणगयाच्या 
अन षंगाने केलेली 
कायगवाही. 

कायालयीन कायगपध्दती वनयम प ल्थातका 
मधील प्रकरण क्र.11 मधील म िा क्र.93 
न सार नथातीच्या वगीकरणाच्या 
आदेशान सार "अ" वगग (कायम) म "ब" 
वगग (30 वषापयंत) त "क" वगग (5 
वषापयंत) त "ड" वगग (1 वषापयंत) 
यामध्ये दथातऐवज ववभागले जातात. 
तसेच त्या प ल्थातकेतील म िा क्र.98 न सार 
"अ" आवण "ब" वगामध्ये वगीकरण 
केलेल्या नथातींचे दर 10 वषांनी 
प नर्मवलोकन करण्यात येऊन वगीकरण 
बदलण्यात येते. 
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कलम (४)(१) (ख) (सात) मराठी विश्िकोशामधील पवरर्ामकारक कामासाठी जनसामान्याांशी सल्ला मसलत 
करण्याची व्यिस्था 

अ.ि. सल्लामसलतीचा विषय कायणप्रर्ालीचे विस्ततृ 
िर्णन 

कोर्त्या 
अवधवनयम/वनयम / 

पवरपत्रकाव्दारे 

पनुराितृ्तीकाल 

1 मंडळाच्या मराठी ववश्वकोश खंड 
व क मार ववश्वकोश यांतील 
मावहती कालान रुप, ववषयान रुप 
प्रसंगान रुप सतत अययायावत 
असावी यादषृ्ट्टीने सदर मावहती 
जनसामान्याकवरता संकेतथाथळावर 
प्रकावशत करण्यात आली आहे. 

मंडळाच्या                
मा. अध्यक्षांच्या व 
मंडळाच्या बैठकांत 
झालेल्या ठरावान सार 
तसेच शासनाच्या 
मराठी भाषा ववभागाच्या 
वेळोवेळच्या 
आदेशान सार 
ववश्वकोश खंडांची 
क्रमश: वनर्ममती व 
प्रकाशन, क मार 
ववश्वकोश खंडांची 
क्रमश: वनर्ममती व 
प्रकाशन. ज्ञानमंडळाची 
थाथापना वरील 
योजनांसाठी. 
अथगसंकल्पीय 
अंदाजपत्रकान सार वनधी  
उपलब्ध करुन घेऊन 
मंडळाची प्रकाशने 
शासकीय 
म द्रणालयामाफग त म वद्रत 
करुन वजज्ञास ू
वाचकांना ववक्रीसाठी 
पाठयप थातक वनर्ममती 
मंडळामाफग त उपलब्ध 
करुन देणे.      
संपलेले खंड शासकीय 
म द्रणालयाकडून 
प नम गद्रण करुन उपलब्ध 
करुन देणे.  

शासन वनणगय, सामान्य 
प्रशासन ववभाग, 
क्र.बीएलसी 1080/ 
1167/वीस, वदनांक 
28/11/1980. तसेच 
वेळोवेळच्या 
शासनाच्या शासन 
वनणगय  व 
पवरपत्रकान सार 
कायगवाही करणे.  

 
        -- 
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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 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÛúÖê¿Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôû, ÃÖ®Ö 2021 
´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ †¬µÖõÖ ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß 

 
 

†. 
ÛÎú. 

ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ¯Ö¤ü®ÖÖ´Ö 

1   .                     †¬µÖõÖ 
2 ›üÖò. ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö •»´ÖêÛú ÃÖ¤üÃµÖ 
3 ›üÖò. ÁÖß®ÖÓ¤ü ²ÖÖ¯Ö™ü ÃÖ¤üÃµÖ 
4   .           ÃÖ¤üÃµÖ 
5 ÁÖß. ¸üÖÆãü»Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ ÃÖ¤üÃµÖ 
6 ›üÖò. ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü ¤êü¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ 
7 ÁÖß. ÃÖ×ŸÖ¿Ö †ÖôêûÛú ü̧ ÃÖ¤üÃµÖ 
8 ÁÖß. Æêü´ÖÓŸÖ ¸üÖ•ÖÖê̄ ÖÖ¬µÖê  ÃÖ¤üÃµÖ 
9 ÁÖß. ÃÖã²ÖÖê¬Ö •ÖÖ¾Ö›êüÛú¸ü ÃÖ¤üÃµÖ 
10 ÁÖß. †ÖÃÖÖ¸üÖ´Ö »ÖÖế Ö™êü ÃÖ¤üÃµÖ 
11 ›üÖò. ¸ü¾Öà¦ü ¹ýü×Œ´ÖÞÖß²ÖÖ‡Ô ¯ÖÓœü¸üß®ÖÖ£Ö ÃÖ¤üÃµÖ 
12 ÁÖß. ×®Ö×ÜÖ»Öê¿Ö ×“Ö¡Öê ÃÖ¤üÃµÖ 
13 ›üÖò. ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü  ÃÖ¤üÃµÖ 
14 ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖÙ´Ö»ÖÖ ±ú›üÛêú ÃÖ¤üÃµÖ 
15 ›üÖò. ¯ÖÏÖ“Öß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ÃÖ¤üÃµÖ 
16 ÁÖß´ÖŸÖß ¯ÖÏÖ“Öß ¤ãü²Öôêû ÃÖ¤üÃµÖ 
17 ›üÖò. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ 
18 ¯ÖÏÖ. ÃÖÓ•ÖµÖ ×šüÝÖôêû ÃÖ¤üÃµÖ 
19 ›üÖò. ÛéúÂÞÖ¤êü¾Ö ×ÝÖ¸üß (µÖÖêÝÖÃÖ¤ËüÝÖãºþ) ÃÖ¤üÃµÖ 
20 ›üÖò. ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ‡ÓÝÖÖê»Öê ÃÖ¤üÃµÖ 
21 ›üÖò. Ø®Ö²ÖÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ®ÖÖÓ¦ê ÃÖ¤üÃµÖ 
22 ¯ÖÏÖ. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ¤üÃµÖ 
23 ÁÖß´ÖŸÖß ´Ö×®ÖÂÖÖ •ÝÖ»Öê ÃÖ¤üÃµÖ 
24 ÁÖß. ³ÖÖ‣úÃÖÖÆêü²Ö “ÖÖÃÖÛú¸ü ÃÖ¤üÃµÖ 
25 ¯ÖÏÖ. •»ÆüÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ 
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कलम (४) (१) (ख) (आठ) नमनुा (ब) मराठी विश्िकोशाच्या अवधसिाांची यादी प्रकावशत करर्े 

अ.ि. अवधसिेचे 
नाांि 

सिेचे 
सदस्य 

सिेचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सिा जनसामान्याांसाठी खलुी आहे 
ककिा नाही 

सिेचा कायणितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

                                                                                           धनरंक 

कलम (४)(१) (ख) (आठ) नमनुा (क) मराठी विश्िकोशाच्या पवरषदाांची यादी प्रकावशत करर्े 

अ.ि. पवरषदेचे 
नाांि 

पवरषदेचे 
सदस्य 

पवरषदेचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

पवरषद जनसामान्याांसाठी खलुी 
आहे ककिा नाही 

पवरषदेचा कायणितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

                                                                               धनरंक 

 

कलम (४)(१) (ख) (आठ) नमनुा (ड) मराठी विश्िकोशाच्या कोर्त्याही सांस्थेची यादी प्रकावशत करर्े 

अ.क्र संस्थेचे 
नाव 

संस्थेचे 
उधिष्ट 

धकती वेळा घेण्यात 
येते 

सभा जनसामान्यांसाटी खलुी आहे ककवा 
नाही 

सभेचा कायणवतृ्ांत 
(उपलब्ध) 

                                                                           धनरंक 

 
 

कलम (4) (1) (ख) (दहा) मराठी हवश्वकोशातील अहधकारी व कमतचारी यांची नावे व तयांचे माहसक वेतन 

अहधकारी/कमतचारी यांची यादी 

प्रशासकीय कायालय, म ंबई 
 

अ.क्र. पदनाम व गट अधधकारी/ कमणचारी यांचे 
नाव 

वगण शासकीय 
सेवेत रुज ू
धदनांक 

मळू वेतन  दरूध्वनी क्रमांक   

01 सवचव   
गट-अ (राजपवत्रत) 

                      
(अवतवरक्तत कायगभार) 

वगग 1 06/08/2016 --- 24229020  

02 सहायक लेखावधकारी 
गट-ब (राजपवत्रत) 

श्री. स वनल अ. मोरे वगग 2 13/03/1984 67100 24229020 
24229027 

03 अधीक्षक  
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. लवलत दे. क डमथे वगग 2 01/06/2012 38600 24229020 
24229027 

04 ववययााव्यासंगी 
सहायक गट-ब 
(अराजपवत्रत) 

                 वगग 2 03/06/2011 15300  
            
           

24229020 
24229027 

05 वनम्नश्रेणी लघ लेखक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. उमाकांत गो. खामकर वगग 2 10/12/2012 48900 24229020 
24229027 
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06 वनम्नश्रेणी लघ लेखक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. श्रीराम आ. सांगळे वगग 2 01/12/2018 42200 24229020 
24229027 

07 ववरष्ट्ठ वलवपक 
 गट-क  

श्रीम. वशतल स . वशदे वगग 3 15/10/2016 25500 24229020 
24229027 

08 ववरष्ट्ठ वलवपक 
गट-क 

श्री. कावशनाथ वझ. फोपसे वगग 3 02/05/2012 25500 24229020 
24229027 

09 वाहन-चालक  
गट-क 

श्री. स वनल व. पाटील वगग 3 01/03/2017 22400 24229020 
24229027 

10 वशपाई  
गट-ड 

श्री. चंद्रकांत आ. माने वगग 4 01/09/1994 32700 24229020 
24229027 

 
मराठी हवश्वकोश कायालय, वाई 

 
अ.क्र. पदनाम व गट अधधकारी/ कमणचारी यांचे 

नाव 
वगण शासकीय 

सेवेत रुज ू
धदनांक 

मळू वेतन (रु.)   दरूध्वनी क्रमांक  

01 सहायक सवचव   
गट-ब (राजपवत्रत) 

श्री. शामकांत बा. देवरे  वगग 2 06/08/2016 47100 02167- 
220053 

02 ववययााव्यासंगी 
सहायक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. जगतानंद बा. भटकर वगग 2 10/05/2011 55200 02167- 
220053 

03 ववययााव्यासंगी 
सहायक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री                      वगग 2 18/05/2011 55200 02167- 
220053 

04 ववययााव्यासंगी 
सहायक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. आनंद ग्या. गेडाम वगग 2 02/09/2011 53000 02167- 
220053 

05 ववययााव्यासंगी 
सहायक  
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. सरोजक मार स.  
वमठारी 

वगग 2 06/05/2011 50000 02167- 
220053 

06 ववययााव्यासंगी 
सहायक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्रीम. वप्रती म. साळ ंके वगग 2 18/05/2011 50000 02167- 
220053 

07 ववययााव्यासंगी 
सहायक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 

श्री. रववद्र बा. घोडराज वगग 2 24/06/2011 47100 02167- 
220053 

08 ववययााव्यासंगी 
सहायक 
गट-ब (अराजपवत्रत) 
 

श्री. संतोष ग्या. गेडाम वगग 2 02/09/2011 50000 02167- 
220053 

09 संपादकीय सहायक  
गट-क 

श्रीम.पल्लवी   वन. 
गायकवाड 

वगग 3 06/05/2011 41800 02167- 
220053 
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10 संपादकीय सहायक  
गट-क 

श्रीम. वषा स . देवरुखकर वगग 3 26/09/2011 40400 02167- 
220053 

11 संपादकीय सहायक  
गट-क 

श्रीम. वशल्पा चं. भारथाकर वगग 3 19/09/2011 40400 02167- 
220053 

12 गं्रथालयीन सहायक 
गट-क 

श्री. मनोज वव. जोशी वगग 3 13/12/2006 36400 02167- 
220053 

13 वलवपक-टंकलेखक 
गट-क 

श्री. सवचन प्र. भाडळकर वगग 3 21/08/2006 32000 02167- 
220053 

14 वलवपक-टंकलेखक 
गट-क 

क . ववनोवदणी ज. वनग गण वगग 3 21/05/2012 26800 02167- 
220053 

15 वलवपक-टंकलेखक 
गट-क 

श्रीम.वषा वद. नाईक वगग 3 22/05/2012 26800 02167- 
220053 

16 वशपाई  
गट-ड 

श्री. शंकर बा. वशदे वगग 4 01/01/2008 23200 02167- 
220053 

 

मानधनावरील पदे 
अ.क्र. पदनाम व गट अधधकारी/ कमणचारी यांचे 

नाव 
वगण शासकीय सेवेत 

रुज ूधदनांक 
ठोक माधसक 
मानधन रुपये 

दरूध्वनी क्रमांक 
फॅक्स/ ईमेल 

01 ववभाग संपादक वरक्तत -- -- 21000/- -- 
02 सह संपादक वरक्तत -- -- 14000/- -- 
03 कला संपादक वरक्तत -- -- 11000/- -- 

 
महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ अहधकारी/कमतचारी पदांची माहहती प्रशासकीय कायालय, म ंबई 

 
अ.क्र. संवगण वेतन संरचना मंजरू पदे 
01 सवचव (वगग-1) राजपवत्रत  

ववभाग प्रम ख 
एस-23 : 67700-208700 1 

02 सहाय्यक लेखावधकारी  
(वगग-2) राजपवत्रत 

एस-15 : 41800-132300 1 

03 अधीक्षक  
(वगग-2 ) अराजपवत्रत 

एस-14 : 38600-122800 1 

04 ववययााव्यासंगी सहायक  
(वगग-2) अराजपवत्रत 

एस-15 : 41800-132300 1 

05 वनम्नश्रेणी लघ लेखक 
(वगग-2) अराजपवत्रत 

एस-14 : 38600-122800 2 

06 ववरष्ट्ठ वलवपक (वगग-3) एस-8 : 25500-81100 2 
 

07 वलवपक-टंकलेखक (वगग-3) एस-6 : 19900-63200 2 
 

08 वाहन-चालक (वगग-3) एस-6 : 19900-63200 1 
09 वशपाई (वगग-4) एस-1 : 1500-47600 2 

                                                                       एकूण 13 
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मराठी हवश्वकोश कायालय, वाई 
 

अ.क्र. संवगण वेतनसंरचना मंजरू पदे 
 

01 सहायक सवचव  
(वगग-2) राजपवत्रत  
कायालय प्रम ख 

एस-15 : 41800-132300 1 

02 ववययााव्यासंगी सहायक  
(वगग-2) अराजपवत्रत 

एस-15 : 41800-132300 7 

03 संपादकीय सहायक  
(वगग-3) 

एस-10 : 29200-92300 7 

04 गं्रथालयीन सहायक  
(वगग-3) 

एस-7 : 21700-69100 2 

05 वलवपक-टंकलेखक  
(वगग-3) 

एस-6 : 19900-63200 5 

06 वशपाई  
(वगग-4) 

एस-1 : 1500-47600 5 

                                                                       एकूण 27 
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कलम (४)(१) (ख) (अकरा) मराठी विश्िकोशाच्या अांदाजपत्रकाची ि खचाच्या तपवशलाची अद्ययाित मावहती 

   महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ,म ंबई येथील प्रशासकीय कायालय व उपकायालय मराठी हवश्वकोश 
कायालय, वाई, हि. सातारा यांचे मंिरू अंदािपत्रक व खचाचा तपशील याची हवस्ततृ माहहती प्रकाशीत करणे. 

 
        *   अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन 
         *   अन दानाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन                                                                          
अ.क्र. अंदािपत्रकीय हशषाचे 

वणतन 
अन दान 

 
2020-2021 

हनयोहित वापर 
(के्षत्र व 
कामाचा 
तपशील) 

अहधक अन दान 
अपेहक्षत 
असल्यास 
रुपयात 

अहभप्राय 

 (01) (02) मराठी 
ववश्वकोश वनर्ममती 
(2205 3181) मंडळ 
(अवनवाय) 
(अ) योिनेतर 
01- वेतन 
03- अवतकावलक भत्ता 
06-दरूध्वनी,वीज व  
      पाणी श ल्क 
11-देशांतगगत प्रवास  
     खचग 
13-कायालयीन खचग 
14-भाडेपटटी व कर 
16-प्रकाशने 
17-संगणक खचग 
20-इतर प्रशासकीय  
      खचग 
24-पेरोल,तेल वंगण 
28-व्यावसावयक सेवा 
               
50-इतर खचग 
 
(ब) योिनांतगतत 
(22053223) 
31- सहाय्यक अन दाने 
 
 
(अ) व (ब) एकूण 

 
 
 
 
 
2,12,85 
        21 
     3,00 
 
     4,00 
 
     5,43 
    22,00 
    10,00 
     1,50 
        12 
 
      1,20 
      2,00 
      1,00 
       --- 
 
 
      
   1,50,80 
   
 
4,13,12 

 
 
 
 
 
      
            
           
      
            
               
         
       
           
             
            
 
 
क मार 
ववश्वकोशाचे  1 
ते 12 खंडांचे 
क्रमश: संपादन 
व प्रकाशन. या 
योजनेतील 
पवरचय गं्रथ 
(सीडीसह ) 
प्रकावशत. 

  
 
 
 
 
क मार 
ववश्वकोश खंड 
2 भाग 3 चे 
संपादन व 
प्रकाशन. 
 
 
 
 
 
 
 
 
मराठी 
ववश्वकोश स ची 
खंड प्रकाशन 
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कलम (४) (१) (ख) (बारा) नमनुा (अ) मराठी विश्िकोशातील अनदुान िाटपाच्या कायणिमाची कायणपध्दती 
अांदाजपत्रकीय तरतदुीबाबत वित्त वििागाने वदलेल्या मागणदशणक सचूनाांनसुार अथणसांकल्पीय वितरर् प्रर्ाली (B.D.S.) 
याव्दारे अनदुानाचे वितरर् करण्यात येते. अनदुान िाटपाशी विवनर्ददष्टपर्े लािाथी वनगडीत नाहीत. 
 

कलम (४) (१) (ख) (बारा) नमनुा (ब) मराठी विश्िकोशातील अनदुान कायणिमाांतगणत लािाथींची विस्ततृ मावहती 
प्रकावशत करर्े 

अ.क्र. लाभाथीचे नांव व पत्ता अन दान / लाभ यांची रक्कम /स्वरुप हनवड पात्रतेचे हनकष अहभप्राय 

                                                                                     वनरंक 

 

कलम (4) (1) (ख) (तेरा) मराठी हवश्वकोशाकडून हमळणाऱ्या / सवलतींचा परवाना यांची चालू वषाची तपहशलवार 
माहहती. 

अ.क्र. परवाना धारकाचे 
नांव 

परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रमांक 

हदनांका 
पासनू 

हदनांका 
पयंत 

साधारण 
अटी 

परवान्याची हवस्ततृ 
माहहती 

                                                                                     वनरंक 

 

कलम (4) (1) (ख) (चौदा) मराठी हवश्वकोशातील माहहतीचे इलेक्रॉहनक स्वरुपात साठहवलेली माहहती प्रकाहशत 
करणे. 

महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ, म ंबई येथील प्रशासकीय कायालय, म ंबई व उपकायालय, वाई,                   
हि. सातारा कायालयातील माहहतीचे इलेक्रॉनीक स्वरुपात साठहवलेली माहहती प्रकाहशत करण-े चालू वषाकहरता. 
 
अ.ि.   दस्तऐिजाचा       

प्रकार 
विषय कोर्त्या 

इलेक्रॉवनक 
नमनु्यात 

मावहती 
वमळविण्याची 

पध्दत 

जबाबदार व्यक्ती 

1 
2 
3 
4 

1 ते 17 खंड सीडी 
काडगपेनड्राईव्ह 
मोबाईल ॲप 
संकेतथाथळ  

1) क मार ववश्वकोश   
खंड 2 भाग 1,2 व 3 
2) मराठी ववश् वकोश 
खंड 1 ते 17 सीडी 
थावरुपात व 
संकेतथाथळावर 
 

  डी 
काडगपेनड्राईव्ह 
मोबाईल ॲप 

 
 
 
 

1) शासकीय     
प थातक भांडार     
(शासकीय 
म द्रणालय) 
2) ब क गंगा, प णे  
 
 

अध्यक्ष / सवचव, 
महाराष्ट्र राज्य मराठी 
ववश्वकोश वनर्ममती 
मंडळ. 
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कलम (४)(१) (ख) (पांधरा) मराठी विश्िकोशातील उपलब्ध सवुिधाांचा तक्ता प्रकावशत करर्े 

अ.क्र. स हवधेचा प्रकार वेळ कायतपध्दती हठकाण 
िबाबदार 
व्यक्ती / 
कमतचारी 

तक्रार 
हनवारण 

1 कायालयीन भेट कायालयीन कामकाजाच्या 
वदवशी अभ्यागतांसाठी 
पवूगवनधावरत वनल्श्चत 
करण्यात आलेल्या वेळेन सार 
द . 2.00 ते संध्या 5.30 
वाजेपयंत (सावग. स ट्टी, 
रवववार व प्रत्येक मवहन्यातील 
शवनवार वगळून ) 

मवहती 
अवधकार 
अवधवनयमाती
ल तरत दीन सार 

प्रभादेवी 
म ंबई 

कलम 
(4) (1) 
(ख) 
(सोळा) 
येथे नमदू 
केलेले 
जन 
मावहती 
अवधकारी 

कलम 
(4) (1) 
(ख) 
(सोळा) 
येथे नमदू 
केलेले 
राज्य 
शासकीय 
अवपलीय 
प्रावधकारी 

2 संकेतथाथळ 
 https://marathivishwakosh.org/ 

https://vishwakosh.marathi.gov.in
/ 

संपणूग वेळ -- -- -- -- 

3 अवभलेख तपासणी/ नम ने 
वमळण्याबाबतची मावहती 

कायालयीन कामकाजाच्या 
वदवशी अभ्यागतांसाठी 
पवूगवनधावरत वनल्श्चत 
करण्यात आलेल्या वेळेन सार 
द . 2.00 ते संध्या 5.30 
वाजेपयंत (सावग. स ट्टी, 
रवववार व प्रत्येक मवहन्यातील 
शवनवार वगळून ) 

मवहती 
अवधकार 
अवधवनयमाती
ल तरत दीन सार 

म ंबई कलम 
(4) (1) 
(ख) 
(सोळा) 
येथे नमदू 
केलेले 
जन 
मावहती 
अवधकारी 

कलम 
(4) (1) 
(ख) 
(सोळा) 
येथे नमदू 
केलेले 
राज्य 
शासकीय 
अवपलीय 
प्रावधकारी 

 

 

https://marathivishwakosh.org/https:/vishwakosh.marathi.gov.in/
https://marathivishwakosh.org/https:/vishwakosh.marathi.gov.in/
https://marathivishwakosh.org/https:/vishwakosh.marathi.gov.in/
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कलम (४) (१) (ख) (सोळा) मराठी विश्िकोशातील जन मावहती अवधकारी / अवपलीय प्रावधकारी याांची विस्ततृ 
मावहती प्रकावशत करर्े 

मराठी भाषा ववभाग कायालयीन शासन पवरपत्र क्रमांक: माअवन2015/प्र.क्र.89/आथाथा-1, वद. 16 सप्टेंबर 2015 अन्वये जन 
मावहती अवधकारी / अवपलीय प्रावधकारी यांची यादी. प्रत्येकाशी संबंवधत ववषय, कायालयीन पते्त, द रध्वनी       इत्यादी मावहती 
प्रवसध्द केली अस न ती मंडळच्या www.marathivishwakosh.org या संकेतथाथळावर तसेच मराठी ववश्वकोश कायालयातील 
आथाथापना शाखेच्या बाहेर ( रववद्र नाटय मंवदर, द सरा मजला) दशगनी थावरुपात फलकाव्दारे लावण्यात आली आहे. 

कलम (4) (1) (ख) (सतरा) मराठी हवश्वकोशातील प्रकाहशत माहहती 

महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ, म ंबई येथील प्रशासकीय कायालय, म ंबई व उपकायालय वाई,  
हि. सातारा कायालयातील प्रकाहशत माहहती. 

 
अ.क्र. प्रकाशने 

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

2. क मार ववश्वकोश पवरचय गं्रथ सीडीसह प्रकावशत. 
 

3. मराठी ववश्वकोश वार्मषकी 2005 प्रकावशत. 
 

4. क मार ववश्वकोश जीवसषृ्ट्टी आवण पयावरण खंड 2 भाग 1,2 व 3 प्रकावशत. 
 

5. मराठी ववश्वकोश पवरचय गं्रथ, पवरभाषा खंड, सचूीखंड म द्रण                    . 
 

6.                                         
 

मराठी हवश्वकोशाची हवक्रीस उपलब्ध असलेली प्रकाशने : 
 

अ.क्र. प स्तकाचे/सीडीचे नाव म ळ ककमत (रुपये) सवलतीची ककमत (रुपये) 
1. मराठी ववश्वकोश खंड 1 ते 20 250/- 175/- 
2. मराठी ववश्वकोश खंड 1 ते 17 खंडांच्या 6 सीडींचा 

संच 
1000/- 700/- 

3. क मार ववश्वकोश (जीवसषृ्ट्टी आवण पयावरण) खंड-2 
भाग 1, 2  

500/- 350/- 

4. मराठी ववश्वकोश खंड 1 ते 20 काडग पेनड्राईव्ह 800/- --- 
5. मराठी ववश्वकोशाचे सवग खंड मोबाईल ॲप थावरुपात 

ग गल प्ले थाटोअरवर मोफत उपलब्ध 
-- -- 
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मराठी हवश्वकोश हे मोबाईल ॲप हवकहसत करण्यात आले असनू तयाद्वारे हवश्वकोशाचे 1 ते 20    ,       

       ,           ,                    नोंदी मोबाईल ॲपवर आता एका क्लीकवर मोफत उपलब्ध करून 
हदल्या आहेत. हे ॲप ग गल प्ले स्टोअरवर मोफत उपलब्ध आहे. 

 
मंडळाचे आगामी उपक्रम 

 
अ.ि. उपिमाचे नाांि 

1. मराठी ववश्वकोशाचे सातत्याने अययायावतीकरण व प्रकाशन. 

2.                   1    20                                . 

3. क मार ववश्वकोश जीवसषृ्ट्टी आवण पयावरण भाग-4 चे प्रकाशन. 

4. क मार ववश्वकोश 1 ते 12 खंडांचे संपादन व प्रकाशन 

5. मराठी ववश्वकोश खंडाचे म द्रण-ववश्वकोश लेखन, समीक्षण,संपादन व प्रकाशनासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर 

6. ववववध ववययाापीठे/नामांवकत संथाथा भेटी/दौरे (ववश्वकोश प्रचार-प्रसार) 

आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय सभेत ववश्वकोश सहभाग (ववश्वकोश प्रचार-प्रसार) 

7. वाई येथे व संबंध महाराष्ट्रात वाचण पे्ररणा वदन सादरीकरण करणे. 

8. मराठी भाषा        पंधरवडा व मराठी भाषा गौरव वदन साजरा करणे. 

 


