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महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ, मांबई
रविद्र नाट्यमांरदर, २ रा मजला, सयानी रोड,
प्रभादे िी,मांबई – ४०००२५.
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२०

महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ
मिाराष्ट्र राज्याचे पविले मुख्यमंत्री स्ि. यशिंतराि चव्िाण यांनी मिाराष्ट्र राज्याच्या स्थापने च्या िेळी
राज्यकारभारासंबंधी मूलभूत धोरण सूवचत करणारी कािी सुत्रे सांवगतली. त्या सुत्रानुसार मराठी भार्षा ि सावित्य यां च्या
अवभिृध्ददसाठी राज्य शासनाने वदनांक १९ नोव्िें बर,१९६० रोजी कै. तकयतीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या
अदयक्षतेखाली मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवण संस्कृ ती मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाने जे अने क वि ध उपक्रम
सुरु केले, त्यांपैकी एक प्रमुख ि िैवशष्ट्यपूणय उपक्रम म्िणजे मराठी विश्िकोशाची वनर्ममती िा िोय.
सन १९६० पासून मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवण संस्कृ ती मंडळामदयेच विश्िकोशाचे काम अंतभूयत िोते.
तथावप, विश्िकोशाच्या उपक्रमाला चालना वमळण्याकवरता वदनांक १ वडसेंबर,१९८० रोजी “मिाराष्ट्र राज्य मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ” या राज्यस्तरीय स्ितंत्र मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
विविध विर्षयांच्या एकवत्रत सारभूत नोंदी उपलब्ध व्िाव्यात याकवरता मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती
मंडळाची स्थापना करण्यात आली आिे . विटावनका एनसायक्लोवपडी याच्या धतीिर मराठी िणय माले नस
ु ार
(“अ” ते “ज्ञ” पयंत) विश्िकोशाचे एकूण २० खं ड प्रकावशत झाले आिे त. पविला खं ड १९७६ मदये प्रकावशत झाला
िोता ि सन २०१५ मदये २० िा अंवतम खं ड प्रकावशत झाला आिे . पारं पावरक पददतीने विश्िकोशाचे सिय खं ड
प्रकावशत िोण्यास ५५ िर्षा इतका प्रदीघय कालािधी लागला. विश्िकोशाचे काम दजेदार ि अजोड स्िरुपाचे असले
तरी माविती ि तंत्रज्ञानाच्या युगात सदयाच्या नोंदीतील तपशील झपाटयाने अद्ययाित करणे गरजेचे आिे . िी बाब
विचारात घे ता, यापुढे विश्िकोशाचे अद्ययाितीकरण पूणयपणे संगणकािर करण्याचे वनयोजन करण्यात येत आिे .
त्यामुळे तज्ञांनी नोंदी वलविण्यापासून त्यािर संपादकीय संस्करण करण्यापयंतची संपण
ू य प्रक्रीया ऑनलाईन करण्याचे
काम सदया सुरु आिे . यापुढील अद्याितीकरण िाचकांना /अभ्यासकांना संकेस्थळािर तातडीने उपलब्ध व्िािे
याकरीता या कामात मोठया प्रमाणािर शैक्षवणक संस्था ि विद्यापीठांचा सिभाग करुन घे ण्यात येत आिे . त्यामदये
मुख्यत्िेकरुन विश्िकोशातील नोंदी िणय माले नस
ु ार न ठे िता विर्षयवनिाय दे ण्यात येणार असून, याकरीता
वदनांक २३.०२.२०१६ च्या शासन वनणय यान्िये ज्ञानमंडळाची (Knowledge Communities) काययपददती वनध्श्चत
केली आिे . विविध विर्षयांच्या ६० ज्ञानमंडळामार्यत विश्िकोशाचे अद्ययाितीकरण करण्यात येणार असून,
आतापयंत ४५ विर्षयवनिाय ज्ञानमंडळे स्थापन झाली आिे त. अन्य ज्ञानमंडळे स्थापने चे काम सुरु आिे . या सिय
ज्ञानमंडळांना नोंदी वलविण्यासंबंधीचे प्रवशक्षण दे ऊन विद्यमान नोंदी अद्ययाित करणे ि निीन नोंदीची नोंद करण्याचे
काम िाती घे ण्यात येत आिे .
मराठी विश्िकोशातील सिय नोंदी विश्िकोशाच्या संकेतस्थळािर िाचकांसाठी मोर्त उपलब्ध आिे त. तसेच
िे सिय २० खं ड िाचकांना अवधक सुटसुटीतपणे िापरता यािेत याकरीता आता मोबाईल ॲपच्या स्िरुपातिी
विश्िकोशाची माविती िाचकांसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आिे . त्यामुळे आता विश्िकोशातील विविध
विर्षयांच्या नोंदी मोबाईल ॲपिर उपलब्ध असल्याने या उपक्रमास िाचकांनी उदं ड प्रवतसाद वदला आिे .
(संकेतस्थळ :- http://www.marathivishwakosh.org
http://vishwakosh.marathi.gov.in
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महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मांडळ कायालयाची रचना
प्रशासकीय कायालय, मां बई
सरचि - १ (िगग १ - राजपरित)

अधीक्षक - १

सिायक ले खा अवधकारी - १ (राजपवत्रत)

सिायक सवचि - १ (िगय २ - राजपवत्रत)

विद्याव्यासंगी सिायक - ७

विभाग संपादक - २
(मानधनािरील पदे )

संपादकीय सिायक–७

सि संपादक - २
(मानधनािरील पदे )

वनम्नश्रेणी लघुलेखक - २

ग्रंथालयीन सिायक – २

कला संपादक - १
(मानधनािरील पद)

िवरष्ट्ठ वलवपक–२

वलवपक टं कले खक - ५

वलवपक टं कले खक - २

वशपाई- ४

िािनचालक - १

झाडू िाला िमाल - १

विद्याव्यासंगी सिायक-१

वशपाई-२
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परररशष्ट्ट - १
महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळ
.

,

.

,

याांचे दूरध्िनी क्रमाांक

पदनाम

ई-

कायालयीन दूरध्िनी क्रमाांक ि ई-मे ल

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

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

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

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

सिायक सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मंडळ,
गंगापुरी, िाई, वज. सातारा.

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

अधीक्षक,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मंडळ,
मुंबई - ४०० ०२५

०२२-२४२२९०२०.
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परररशष्ट्ट-२
कायग पत
ू ीचे िेळापिक
महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळ
कायासनक्र
माांक

१
१.

रिषय

आिश्यक
कागदपिाांची पूतगता
केल्यानांतर रकती
कालािधीत सेिा
पररिली जाते

सेिा पररििारा
अरधकारी/कमगचारी
(दालन क्र.िदूरध्िनी क्र.)

सेिा रिहीत
कालािधी
पररिली न गेल्यास ज्याांच्याकडे
तक्रार करता ये ईल तो अरधकारी
ि त्याचा दूरध्िनी क्र.

२

३

४

५

आस्थापना -:१) कमयचारी भरती प्रवक्रया, नेमणुका,
बदल्या इ. बाबींची िाताळणी करणे.
२) कायालयातील आस्थापना विर्षयक
कामे आवण कमयचाऱयांच्या सेिाविर्षयक
बाबी पािणे.
३) शासन ि इतर कायालयांशी
पत्रव्यििार
करणे,
कायालयीन
आस्थापनेविर्षयक मित्िाचे प्रस्ताि
मान्यतेसाठी सादर करणे.
४)
कमयचाऱयांची
सेिापुस्तके
िेतनपडताळणी पथकाकडे तपासणीसाठी
पाठविणे ,
सेिावनिृत्त
कमयचाऱयांचे
सेिवनिृत्तीची प्रकरणे िाताळणे.
५) गोपनीय अवभलेख, कमयचाऱयांची
विविध प्रकारची अवग्रमे मंजरू ीसाठी
पाठविणे ि इतर कायालयीन अवभलेखां ची
नोंद घेणे ि सांभाळणे.
६) माविती अवधकाराअंतगयत माविती दे णे ,
अपील, मावसक अििाल दे णे इ. कामे.
७) विभागीय चौकशीची प्रकरणे
िाताळणे , न्यायालयीन प्रकरणे िाताळणे
ि त्याबाबत न्यायालयात उपध्स्थत रािणे.
८) मुंबई ि िाई कायालयातील
कमयचाऱयांची रजा विर्षयक प्रकरणे
िाताळणे.
९) प्रशासकीय कायालय, मुंबई येथील
कमयचाऱयांचे िजेरीपत्रक िाताळणे .
१०) मुंबई ि िाई कायालयातील
कमयचाऱयांची सेिापुस्तके
अद्ययाित
ठे िणे.
११)
विधानसभा
/
विधानपवरर्षद
प्रश्नांबाबत काययिािी करणे.
१२) नागवरकांची सनद, मविला विर्षयक
धोरणाची अंमलबजािणी इ. कामे पार
पाडणे.
१३) शासनास वनयतकावलक वििरण
(Perodical Return) पाठविणे.
१४) पोस्टे ज स्ट ॅम्प वमळविणे ि त्याचा
दै नंवदन ि िार्मर्षक विशोब ठे िणे.

मिाराष्ट्र
शासकीय
कमयचारी यांचे बदल्यांचे
विवनयमन ि शासकीय
कतयव्ये पार पाडण्यास
िोणाऱया
विलंबास
प्रवतबंध
अवधवनयम
२००५ मधील प्रकरण
क्र.३ च्या कलम १०(१)
मधील
तरतुदीस
अनुसरून
िेळोिेळी
शासनाने
वनगयवमत
केलेले शासन वनणयय,
पवरपत्रकानुसार विवित
कालािधीत
सेिा
पुरविणे.

अधीक्षक,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, रिींद्र
नायमंवदर, दुसरा मजला,
सयानी मागय, प्रभादे िी,
मुंबई - ४०००२५. दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२०

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मंडळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
- ४०००२५.
दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२० ईमेल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

6

१५) आिक जािक विर्षयक नोंदी करणे.
१६) वनिड र्ाईल ठे िणे, रे कॉडय झालेली
प्रकरणे संकवलत (complied) करणे.
१७) कायालयाशी संबंवधत संकीणय
पत्रव्यििार करणे.
१८) पदांचा मावसक अििाल तयार
करणे.
१९) कमयचाऱयांच्या मालमत्ता विर्षयक
माविती दे णे.
२०) अभ्यागत संपादक वनमंवत्रत
करण्याबाबत पत्रव्यििार िाताळणे.
२१) ज
म्िणून
ज
.
२.

लेखाशाखा :१) मंडळाच्या मुंबई कायालयातील
मावसक िेतन दे यके ि अदयक्षांचे मानधन
दे यक तयार करणे.
२) मंडळाचे अदयक्ष ि सदस्यांची तसेच
दोन्िी कायालयातील कमयचाऱयांची बैठक
भत्ता ि प्रिास भत्ता दे यके करणे/पारीत
करून घेणे.
३) रोखीचे व्यििार िाताळणे , रोख
नोंदििीत नोंद घेणे ि तद्नुर्षंवगक अन्य
कामे पूणय करणे. नोंद िह्यातील नोंदी घेणे
(स्थायी अवग्रम नोंदििी, आकध्स्मक ि
इतर खचासाठी िगीकृ त संवक्षप्त नोंदििी,
उत्सि अवग्रम धन नोंदििी, आगाऊ
प्रिास भत्ता नोंदििी, िेतन ि भत्ते
नोंदििी इ.
४) िगय ३ ि ४ च्या कमयचाऱयांसाठी
भविष्ट्य वनिाि वनधी अवग्रम धननोंदििी
इ.ची तपासणी करणे ि सांभाळणे.
५) संवक्षप्त दे यके ि सविस्तर दे यके तयार
करणे.
६) िार्मर्षक अंदाजपत्रक, काययक्रम
अंदाजपत्रक/सुधावरत
अंदाजपत्रक,
िार्मर्षक विकास काययक्रम आदीसंबंधी
ढोबळ माविती तयार करणे.
७) खचाच्या ताळमेळासंबंधी कामे ि
विवनयोजन लेखासंबंधी माविती तयार
करणे ि शासनास सादर करणे.
८)
मिाले खापाल
कायालयाकडू न
िोणाऱया िार्मर्षक लेखा परीक्षण पथकास
माविती पुरविणे, कागदपत्र पुरविणे ि
लेखा आक्षेपांची उत्तरे तयार करणे.
९) सिायक जनमाविती अवधकारी म्िणून
लेखाविर्षयक माविती दे णे.
१०) कायालयाने िेळोिेळी सोपविले ली
इतर कामे पार पाडणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.
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सिायक लेखा अवधकारी,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, रिींद्र
नायमंवदर, दुसरा मजला,
सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई ४०००२५.
दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२०

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मंडळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
- ४०००२५. दूरदिनी क्र.
(०२२) २४२२९०२० ईमेल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

३.

प्रकाशन ि सभाशाखा:१) कायालयाच्या, मंडळाच्या तसेच
उपसवमत्यांच्या
िेळोिेळी
बैठका
बोलाविणे , विर्षयसूची तयार करणे ि
बैठकींचा िृत्तांत वलविणे, सदस्यां ना
पाठविणे.
२) मंडळाच्या विविध बैठका, काययशाळा,
प्रवशक्षण इ.ची व्यिस्था पािणे.
३) मंडळाच्या बैठकांच्या िृत्तांतातील
वनणययानुसार पुढील काययिािी करणे
काययिािीसाठी पाठविणे.
४)
मंडळाच्या
िाङ्मयीन
काययक्रमासंबंधात विविध संस्था /
कायालये इत्यादींशी पत्रव्यििार करणे.
५) मंडळातर्े प्रकावशत िोत असलेल्या
मराठी विश्िकोश खंडांच्या विक्रीसंबंधात
विशोब ठे िणे ि अििाल मागविणे.
६) मंडळाच्या िाङ्मयीन कायासंबंधात
शासकीय कायालये, पुस्तक विक्री केंद्रे ,
पाठ्यपुस्तक मंडळ ि त्यांच्या भांडार
विक्री केंद्रांशी पत्रव्यििार करणे, विशोब
ठे िणे.
७) मंडळाचे विविध उपक्रमांचे प्रस्ताि
तयार करणे ि मान्यता घेणे.
८) विश्िकोशमुद्रण, पुनमुयद्रणा संबंधीची
कामे करणे, मुद्रणाच्या खचाचे विशोब
ठे िणे.
९)मंडळाच्या
प्रकाशनांची
वितरण
व्यिस्था पािणे, त्यासंबंधीचे विशोब
ठे िणे.
१०) सिायक जनमाविती अवधकारी म्िणून
प्रकाशन ि सभाविर्षयक माविती दे णे.
११) कायालयाने िेळोिेळी सोपविले ली
कामे करणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.

िवरष्ट्ठ वलवपक- १
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, रिींद्र
नायमंवदर, दुसरा मजला,
सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई ४०००२५. दूरदिनीक्र.
(०२२) २४२२९०२०

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मंडळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
- ४०००२५.
दूरदिनी क्र.(०२२) २४२२९०२०
ईमेलआयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

४.

भाांडार शाखा:१) कायालयातील आस्थापना विर्षयक
कामे आवण कमयचाऱयांच्या सेिाविर्षयक
बाबी
.
२)
कमयचाऱयांची
सेिापुस्तके
िेतनपडताळणी पथकाकडे तपासणीसाठी
पाठविणे ,
सेिावनिृत्त
कमयचाऱयांचे
सेिवनिृत्तीची प्रकरणे
.
३) मुंबई ि िाई कायालयातील
कमयचाऱयांची रजा विर्षयक प्रकरणे
िाताळणे.
४) प्रशासकीय कायालय, मुंबई येथील
कमयचाऱयांचे िजेरीपत्रक िाताळणे .
५) मुंबई ि िाई कायालयातील
कमयचाऱयांची सेिापुस्तके
अद्ययाित
ठे िणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.

िवरष्ट्ठ वलवपक- २
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, रिींद्र
नायमंवदर, दुसरा मजला,
सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई ४०००२५. दूरदिनीक्र.
(०२२) २४२२९०२०

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मंडळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
- ४०००२५.
दूरदिनी क्र.(०२२) २४२२९०२०
ईमेलआयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in
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६) शासनास वनयतकावलक वििरण
(Perodical Return) पाठविणे.
७) पोस्टे ज स्ट ॅम्प वमळविणे ि त्याचा
दै नंवदन ि िार्मर्षक विशोब ठे िणे.
८) आिक जािक विर्षयक नोंदी करणे.
९) वनिड र्ाईल ठे िणे, रे कॉडय झालेली
प्रकरणे संकवलत (complied) करणे.
१०) कायालयाशी संबंवधत संकीणय
पत्रव्यििार करणे.
११) पदांचा मावसक अििाल तयार करणे.
१२) कमयचाऱयांच्या मालमत्ता विर्षयक
.
१३) अभ्यागत संपादक वनमंवत्रत
करण्याबाबत पत्रव्यििार िाताळणे.
१४) कायालयासाठी जडसंग्रििस्तू,
पुस्तके, सावित्य खरे दी करणे ि त्याची
नोंद जडसंग्रि िस्तू नोंदििीत ठे िणे,
कायालयातील खरे दी करण्यात आलेल्या
िस्तूंची दे खभाल ि दुरुस्ती करणे.
१५) सिायक जनमाविती अवधकारी
म्िणून
विर्षयक माविती दे णे.
१६) कायालयाने िेळोिेळी सोपविले ली
कामे करणे.

**

या कायालयाकडू न नागररकाांना कोित्याही प्रकारची थे ट सेिा पररिण्यात ये त नाही.
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परररशष्ट्ट-३
कायग पत
ू ीचे िेळापिक
मराठी रिश्िकोश कायालय, िाई, रज. सातारा
कायासन
क्रमाांक

रिषय

आिश्यक
कागदपिाांची पूतगता
केल्यानांतर रकती
कालािधीत सेिा
पररिली जाते
३

सेिा पररििारा
अरधकारी/कमगचारी
(दालनक्र. ि
दूरध्िनी क्र.)

आस्थापना शाखा:१)
िाई
येथील
संपादकीय
उपकायालयािर सियसाधारण वनयंत्रण
ठे िणे, प्रत्यक्षात पािणी/दे खरे ख ठे िणे,
वनरीक्षण / तपासणी करणे ि दै नंवदन
कामे पािणे. तसेच कायालयाच्या
काययक्षम ि सुरळीत कारभारास
जबाबदार रािणे.
२) िाई कायालयाच्या काययकक्षेतील
आस्थापकीय ि प्रशासकीय कामे पािणे
ि प्रशासकीय कायालयांशी पत्रव्यििार
करणे.
३) मंडळाच्या मावसक तसेच विविध
उपसवमत्यांच्या बैठकांना िजर रािणे.
सवचिांच्या गैरिजेरीत या बैठकांचे काम
स्ित: पािणे.
४) मंडळाच्या मराठी विश्िकोश
खंडांच्या खरे दी / विक्रीसंबंधात आढािा
घेण्यासाठी
पाठ्यपुस्तक
मंडळाची
विभागीय कायालयांशी पत्रव्यििार
करणे.
५) सवचिांना मंडळाच्या संपादकीय ि
प्रशासकीय सिय कारभारात मदत करणे
उपयुक्त असणे.
६)
ई
कमयचाऱयांची
सेिापुस्तके िेतनपडताळणी पथकाकडे
तपासणीसाठी पाठविणे , सेिावनिृत्त
कमयचाऱयांचे से वनिृत्तीची प्रकरणे

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत
केलेले शासन वनणयय,
पवरपत्रकानुसार विवित
कालािधीत
सेिा
पुरविणे.

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

१
१.

४

सेिारिहीत कालािधी पररिली
न गेल्यास ज्याांच्याकडे तक्रार
करता ये ईल तो अरधकारी ि
त्याचा दूरध्िनी क्र.
५
सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मंडळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
- ४०००२५.
दूरदिनीक्र. २४२२९०२०.

ईमेल आयडी mvishwakosh@gmail.com ईमेल आयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

ई
.
७) जनमाविती अवधकारी म्िणून काम
पािणे.
२.

लेखाशाखा :१) िाई कायालयाचे कायालय प्रमुख
आवण आिरण ि संवितरण अवधकारी
म्िणून दै नंवदन कामाची जबाबदारी पार
पाडणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.
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सिायक सवचि,
मराठी विश्िकोश कायालय,
गंगापूरी, िाई वज.सातारा४१२८०३.
दूरदिनीक्र.०२१६७-

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती
मंडळ,
प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई

२) रोखीचे पुस्तक (cash book),
आकध्स्मक खचय नोंदििी तसेच इतर
मित्त्िाच्या नोंद िह्या तयार ठे िणे.
३) िाई कायालयातील कमयचाऱयांची
मावसक िेतन दे यके, आकध्स्मक खचय ि
इतर खचाची दे यके मंजरू करणे.
३.

सांपादकीय टां कलेखन:मराठी विश्िकोश खंड आवण इतर
संबंवधत संपादकीय कामाच्या नोंदींचे
टं कलेखन करणे.

४.

सांपादकीय कामे:१)
प्रमुख संपादक/विभाग संपादक
यांच्या मागयदशयनाखाली विश्िकोशाच्या
सोपविण्यात आलेल्या शाखेच्या मानव्यविद्या
कक्ष/विज्ञान
आवण
तंत्रविद्याकक्ष-अंवतम
संपादनास
जबाबदार असणे. त्यासाठी आिश्यक ते
सिय संदभय , सावित्य उपलब्ध करून घेणे.
२) सिसंपादक, विद्याव्यासंगी सिायक
ि संपादकीय सिायक यांना संपादन
कामाचे िाटप करणे, कामाचे वनयोजन
ि अंमलबजािणी करून कामािर
वनयंत्रण ठे िणे.
३) विश्िकोश ि कुमार विश्िकोशातील
अभ्यागत संपादकांमदये संपादन कामाचे
िाटप
करणे,
अद्ययाितीकरण
कामासंबंधात त्यांच्या शंका / अडचणी
संबंधी चचा करणे, वनणयय दे णे.
४) विविध विर्षयातील तज्ज्ञ व्यक्तींना
लेखन, समीक्षण, संपादन करण्यासाठी
सिभागी करून घेणे, आिश्यकतेनस
ु ार
सदर कामे स्ित: करणे.
५) कुमार विश्िकोश आवण मराठी
विश्िकोशातील नोंदींचे संदभय विचारात
घेऊन जबाबदारीने अंवतम संपादन
करणे.
६) कला विभागाच्या सिाय्याने नोंदी
सोबत येणारी वचत्रे, नकाशे, आराखडे ,
वचत्रपत्रे
इ.ची
वनयोजन
करणे,
अंमलबजािणी करणे.
७)
विश्िकोशातील
विर्षयाच्या
आिश्यकतेनस
ु ार त्या त्या विर्षयातील
नोंदी संपादनासाठी वनमंवत्रत कराियाच्या
अभ्यागत संपादकांच्या वशर्ारशी करणे.
८)
मराठी
विश्िकोश
खंडाचे
पुनमुयद्रणासाठी मूळ वचत्रे मुद्रणालयास
उपलब्ध करुन दे णे, मुद्रणािर लक्ष ठे िून
ते तपासून त्यास मान्यता दे ऊन मुद्रण
करुन घेणे. प्रमुख संपादकांच्या
मागयदशयनाने विश्िकोश संकेतस्थळ,
सीडी, पेनड्राईव्ि इ.स्िरुपात प्रकावशत
करण्यास जबाबदार असणे तसेच

२२००५३.
- ४०००२५.
ईमेल आयडी दूरदिनीक्र. २४२२९०२०.
mvishwakosh@gmail.com ईमेलआयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.

विभाग संपादक,
मराठी विश्िकोश कायालय,
गंगापूरी, िाई वज.सातारा४१२८०३.
दूरदिनी
क्र.
०२१६७२२००५३.

सवचि,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मंडळ, प्रशासकीय कायालय,
रिींद्र नायमंवदर, दुसरा मजला, सयानी
मागय, प्रभादे िी, मुंबई - ४०००२५.
दूरदिनीक्र.२४२२९०२०.
ईमेलआयडीvinimaprashasan@yahoo.co.in
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विश्िकोश
प्रकाशनासाठी
निीन
मादयमांचा शोध घेऊन त्यात प्रकावशत
करणे.
९)
मराठी
विश्िकोश
अद्ययाितकरण्यासाठी
निीन
उपक्रमांची आखणी करणे, कुमार
विश्िकोश, इ.योजना राबविणे.
१०) निीन तंत्रज्ञानाचा विश्िकोश
अद्ययाितीकरणात िापर करणे.
११) विश्िकोश विद्याथी, वशक्षक,
जनसामान्यांपयंत
पोिचण्यासाठी
प्रयत्नशील असणे, प्रसार, प्रचार करणे.
१२) संपादन कायासाठी आिश्यक
असणाऱया संदभय पुस्तकांची ि इतर
सावित्याची मागणी नोंदविणे, प्राप्त
करून घेणे.
१३) शाखेशी संबंवधत आिश्यक तो
पत्रव्यििार करणे.
१४)
सियसाधारणपणे
विश्िकोश
संपादन ि मुद्रण कामात प्रमुख संपादक
यांना उपयोगी आवण जबाबदार असणे.
१) प्रमुख संपादक/विभाग संपादक
कायालयाच्या
वनदे शानुसार
ि
दे खरे खीखाली सोपविण्यात आलेल्या
विर्षयातील अभ्यास, नैपण्ु य ि विशेर्षता
लक्षात घेऊन विश्िकोशातील नोंदीचे
लेखन/समीक्षण करणे, करिून घेणे ि
त्याबाबतच्या प्रकरवणका िाताळणे ि
जतन करणे.
२) नोंदीशी संबंवधत वचत्रे, नकाशे,
आराखडे ,
वचत्रपत्रे,
दृक-श्राव्य
मादयमातील चलवचत्रे इ. तयारी करणे,
करिून घेणे ि प्रमुख संपादकांच्या
मान्यतेने अंवतम करणे.
३)
विश्िकोशातील
नोंदीचे
अद्ययाितीकरण करणे, ज्ञानमंडळातील
तज्ज्ञ, समन्ियक, संस्था यांच्याशी संपकय
साधून सोपविण्यात आलेल्या विर्षयांच्या
अद्ययाितीकरणाचे कायय करणे.
४) विविध मादयमातून विश्िकोशाचे
प्रकाशन करण्यासाठी (ग्रंथ, संकेतस्थळ,
श्राव्य इ.) सिाय्यभूत असणे.
५) विश्िकोशामार्यत राबविण्यात येणाया विविध उपक्रमांची जबाबदारी.
६)
सोपविलेल्या
विर्षयासंबंधी
पत्रव्यििार करणे ि त्यासंबंधीची सिय
प्रशासकीय कामे करणे.
७) लेखक, समीक्षक ि अभ्यागत
संपादकांची मान्य दराने दे यके तयार
करुन प्रशासकीय कायालयास पाठविणे.
८) सियसाधारणपणे विश्िकोश संपादन
कामात प्रमुख संपादक/विभाग संपादक /

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.
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विद्याव्यासंगी
सिायक,
मराठी विश्िकोश कायालय,
गंगापूरी, िाई वज. सातारा४१२८०३.
दूरदिनी
क्र.
०२१६७२२००५३.

सवचि,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी,
मुंबई - ४०००२५.
ईमेलआयडीvinimprashasan@yahoo.co.in

सिसंपादक यांना सिाय्यभूत असणे.
९) कायालयाने िेळोिेळी सोपविलेली
कामे पूणय करणे.
१) विभाग संपादक/सिसंपादक यांच्या
वनदे श ि दे खरे खीखाली विश्िकोशातील
मावितीचे
अद्ययाितीकरण
संपादन/संकलन आदी कामे करणे.
२) विश्िकोशातील विर्षयासंबंधीची सिय
प्रशासकीय कामे करणे.
३) विर्षयानुसार (नोंदीप्रमाणे) र्ाईल्स ि
अद्ययाित काडय स ठे िणे.
४) विर्षयानुरुप तज्ञांकडे , लेखकां कडे
सोपविलेल्या ले खन/संपादन कामासंबंधी
पाठपुरािा करणे ि सियसाधारणपणे
संपादन/संकलन
कामात
विभाग
संपादक/सि
संपादक/विद्याव्यासंगी
सिायक यांना उपयोगी असणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.

१) मराठी विश्िकोश खंडातील मानव्य
आवण विज्ञान ि तंत्रज्ञान कक्षेतील
नोंदीबाबत
मागणीनुसार
येणारी
रे खावचत्रे, छायावचत्रे योग्य आकारात
तयार करणे. (ऑनलाईन/ऑर्लाईन
प्रप्रटींगच्या दृष्ट्टीने)
२) रं गीत, एकरं गी वचत्रपत्र ि नकाशां चे
लेआउट तयार करणे.
३) रं गीत नकाशांच्या लेआउट नुसार
चार रं गात त्याचे आटय िकय तयार करणे.
४) कला विभागातील वचत्रकार,
अभ्यागत संपादकांना मागयदशयन करुन
योग्य
आकारात
वचत्रे/साधे
रे खाटन/नकाशे आराखडे काढू न घेणे.
५) खंडातील वचत्रे, एकरं गी नकाशे,
रं गीत वचत्रपत्रे ि रं गीत नकाशांचे छपाई
आकारात
पॉवझवटव्ि,
ठसे
मुद्रणालयाकडू न तयार करुन घेणे ि
त्याच्या अंवतम छपाईस मान्यता दे णे.
६) ज्ञानमंडळाशी संबंवधत कामे
विद्याव्यासंगी
सिायक
यांच्या
मागयदशयनाखाली पार पाडणे.

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.

१)
/प्रमुख संपादक/
विभाग संपादक यांच्या सूचनेनुसार
तसेच
विश्िकोश
कायालयाच्या
गरजेनस
ु ार
दे शी
तसेच
परदे शी
ग्रंथ/कावलके (जनयल) मावसके, दै वनके
यांची िेळोिेळी मागणी करणे.
२)
मागणीनुसार
आलेली
पुस्तके/संदभयग्रंथ यांची तपासणी करणे,
त्याचे िगीकरण करणे, अिाप्ती
नोंदििीत अिाप्ती क्रमांक दे णे, ग्रंथांची
कपाटात विर्षयिार मांडणी करणे.
३) ग्रंथालयाची वनयवमत दे खभाल करणे

शासनाने
िेळोिेळी
वनगयवमत केलेले शासन
वनणयय, पवरपत्रकानुसार
विवित कालािधीत सेिा
पुरविणे.
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संपादकीय सिायक, मराठी
विश्िकोश
कायालय,
गंगापूरी, िाई वज. सातारा४१२८०३.
दूरदिनी
क्र.
०२१६७२२००५३.

सवचि,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
४०००२५.

कला
संपादक,
मराठी
विश्िकोश
कायालय,
गंगापूरी, िाई वज.सातारा४१२८०३.
दूरदिनीक्र.
०२१६७
२२००५३.

सवचि,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
४०० ०२५.

ग्रंथालयीन सिायक, मराठी
विश्िकोश
कायालय,
गंगापूरी, िाई वज.सातारा४१२८०३.
दूरदिनीक्र.०२१६७
२२००५३.

सवचि,
मिाराष्ट्र
राज्य
मराठी
विश्िकोश वनर्ममती मंडळ, प्रशासकीय
कायालय, रिींद्र नायमंवदर, दुसरा
मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी, मुंबई
४०० ०२५.

ईमेल
आयडीvinimprashasan@yahoo.co.in

ईमेल
आयडीvinimprashasan@yahoo.co.in

ईमेल
आयडीvinimprashasan@yahoo.co.in

ि त्यास जबाबदार असणे.
४) संपादकीय िगात तसेच विश्िकोश
कायालयात
येणाऱया
अभ्यागत
संपादकिगास त्यांच्या दै नंवदन कामात
लागणारे संदभयग्रंथ पुरविणे.
५) संपादन कामासंबंधात लागणारे
संदभयग्रंथ पुरिून त्यां ची नोंदििीत ि
काडािर नोंद ठे िणे तसेच ग्रंथ परत
वमळविण्याची व्यिस्था करुन आलेले
ग्रंथ पुन्िा जागच्या जागी लािणे.
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महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळ
मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळामार्गत राबरिण्यात ये िारे रिरिध उपक्रम.
१

मराठी विश्िकोश खंडां मदये विविध विर्षयां ची माविती नोंदीच्या स्िरुपात प्रकावशत करण्यात येते. मराठी विश्िकोशाचे
१ ते २० खंड या संकेतस्थळािर https.vishwakosh.marathi.gov.in या संकेतस्थळािर, मोबाईल ॲपिर, १ ते १७
खंड सीडी स्िरुपात ि १ ते २० काडय पेनड्राईव्ि स्िरुपात, कुमार विश्िकोश जीिसृष्ट्टी आवण पयािरण भाग १, २ ि ३
ि ज्ञानमंडळातील नोंदी www.marathivishwakosh.org या संकेतस्थळािर उपलब्ध करून वदल्या आिे त.

२

मराठी विश्िकोशाचे मराठी िणयमाले नस
ु ार अ ते ज्ञ पयंतचे १ ते २० खंड प्रकावशत करण्यात आले आिे त.
मजकराची
पृष्ट्ठे

नोंदींची
सांख्या

नोंदशीषग क

रचिपटाांची
सांख्या

प्रकाशन िषग

१.
२.
३.

९४४
१०४२
९६५

९४२
९१८
१११७

पवरचय ग्रंथ
पवरभार्षा संग्रि (खंड १८ िा)
अंक ते आतुर वचवकत्सा
आतुर वनदान ते एप्सटाईन, जेकब
एविबंगिाऊस, िे रमान ते वक गानी

८४
७८
४८

१९६५
१९७३
१९७६
१९७६
१९७६

४.

९९७

१०६४

कीकट ते गाध्ल्र्वमया ग्लॉका

५४

१९७६

५.
६.
७.
८.
९.

१०२२
१०८३
१०७८
११११
११४३

८९७
११४१
८९७
७७३
८९८

गाल्िा, एव्िारीस्त ते चे वद
चे न, सर एन्स्टय बोवरस ते डोळा
ड्युइस
ते धरणगाि
धरणे ि बंधारे ते न्िाकशॉट
पउमचवरउ ते पेिलिी सावित्य

७२
५४
५०
५४
५८

१९७६
१९७७
१९७७
१९७९
१९८०

१०.

१२५३

७९८

पैकारा ते बंदरे

५२

१९८१

११.
१२.
१३.
१४.
१५.

१११२
१५८६
१३२८
१३०७
१३९६

११०६
६६८
१०६९
८४७
९०२

बंदा ते ब्िेनस एअरीझ
भं गरु तारा ते मिाराष्ट्र राज्य
मिाराष्ट्र राज्य इले क्रॉवनकी विकास मिामंडळ ते म्िै सरू संस्थान
यंग एडिडय ते रे यन्ू यों बेट
रे ल्िे ते िाद्य ि िाद्यिगीकरण

६०
६०
५८
५८
४८

१९८२
१९८५
१९८७
१९८९
१९९५

१६.
१७.

१०००
८९३

४८८
७८०

िाद्यिृंद ते विज्ञानवशक्षण
विज्ञानाचे तत्िज्ञान ते शेक्सवपअर

२०
४४

१९९९
२००७

१८.
१९.
२०.

८७७
८८६
७५४
५८२

६९९
७६९
६९०
६२४

शेख अमर ते सह्याद्री
सँगर, फ्रेडवरक ते सृष्ट्टी मानि
सेई शोनागुन ते िर्षयचवरत्र (पूिाधय)
िर्षयिधयन, सम्राट ते ज्ञे यिाद (उत्तराधय)

३०
५०
४८
१८

२००८
२०१२
२०१५
२०१५

.

३) कुमार विश्िकोशाच्या योजनां तगयत योजनेत जीिसृष्ट्टी आवण पयािरण या विर्षयाचे भाग १ ि २ मुवद्रत स्िरुपात, िेल
वलपीत प्रकावशत करण्यात आला आिे . बोलक्या स्िरुपात तसेच संकेतस्थळािर भाग १, २ ि ३ दे खील प्रकावशत
करण्यात आले आिे त.
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कमार रिश्िकोश
जीिसृष्ट्टी आरि पयािरि खां ड-२
प्रकारशत खां ड

नोंदशीषग क
पवरचय ग्रंथ

प्रकाशन िषग
२००३

भाग १
भाग २

अंकुरण ते ग्लुकोज
घटसपय ते प ॅरावमवशयम

२०११
२०१४

भाग ३

पांगारा ते लैं वगक पारे वर्षत संक्रामण

२०१९
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परररशष्ट्ट-५
मराठी रिश्िकोशाचे अद्ययाितीकरि
विश्िकोशाचे सिय खंड पूणय करण्यास लागले ल्या प्रदीघय कालािधीमुळे विश्िकोशातील अनेक नोंदी आता कालबाह्य
झाल्या असून, त्यामदये सुधारणा करणे आिश्यक आिे . सिय विर्षयातील / ज्ञानशाखेतील झाले ले बदल विचारात घे ता
विश्िकोशाचे अद्ययाितीकरण जलदगतीने करणे आिश्यक आिे . त्याबरोबरच अद्ययाितीकरण करताना विश्िकोशाचा मूळ
दजा कायम ठे िून अद्ययाितीकरणाकवरता माविती ि तंत्रज्ञानाच्या सिाय्याने सिय ज्ञानक्षेत्रातील माविती एकाच िेळी उपलब्ध
करुन त्याचे समीक्षण-संपादन करुन अंवतम करणे आिश्यक आिे . यासाठी विद्यापीठे /शैक्षवणक ि संशोधन संस्था यां च्या
सिकायाने ज्ञानमंडळाच्या मादयमातून अद्ययाितीकरणाचे काम सुरु करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन िोता.
उपरोक्त बाब विचारात घे ऊन शासनाने विविध विद्यापीठे , शैक्षवणक ि संशोधन संस्था यां मदये विर्षयवनिाय ज्ञानमंडळे
वद. २३.०२.२०१६ च्या शासन वनणययान्िये स्थापन करण्यास मान्यता वदली आिे .
मराठी रिश्िकोश खां डाांच्या अद्ययाितीकरिासाठी स्थापन झालेली ज्ञानमां डळे
(शासन वनणयय : मराठी भार्षा विभाग क्र.विकोश/२०१५/प्र.क्र.१७१/भार्षा-२, वदनां क २३ र्ेिुिारी २०१६)
क्र.
१
२

पालक संस्था
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

ज्ञानमंडळाचे नाि
भारतीय धमय आवण तत्िज्ञान
जागवतक धमय आवण तत्िज्ञान

३
४

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
गोखले अथय शास्त्र ि राज्यशास्त्र संस्था, पुणे

आधुवनक तत्िज्ञ आवण त्यां चे तत्िज्ञान
अथय शास्त्र

५
६
७

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
भास्कराचायय प्रवतष्ट्ठान, पुणे

मानसशास्त्र
भौवतकी
गवणत-सां ध्ख्यकी

८
९

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
डे क्कन कॉले ज अवभमत विद्यापीठ, पुणे

िनस्पतीशास्त्र
प्रागैवतिावसक काळ ि आद्य ऐवतिावसक काळ

१०
११

डे क्कन कॉले ज अवभमत विद्यापीठ, पुणे
डे क्कन कॉले ज अवभमत विद्यापीठ, पुणे

प्राचीन ऐवतिावसक काळ
भार्षाशास्त्र

१२
१३
१४

भां डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंवदर, पुणे
रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई
यशिंतराि चव्िाण मिाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नावशक

अवभजात भार्षा आवण सावित्य
रसायनशास्त्र
वशक्षणशास्त्र

१५
१६

मराठी विज्ञान पवरर्षद, मुंबई
मिाराष्ट्र सावित्य पवरर्षद, पुणे.

िैज्ञावनक चवरत्र, विज्ञान संस्था आवण संकीणय
विश्िसावित्य

१७
१८

स्िामी रामानंद तीथय मराठिाडा विद्यापीठ, नां देंड
मिात्मा र्ु ले कृ वर्ष विद्यापीठ, रािु री, अिमदनगर

अब्जां श तंत्रज्ञान
कृ वर्षविज्ञान

१९
२०
२१

गोखले राज्यशास्त्र आवण अथय शास्त्र संस्था, पुणे
रचना संसद, मुंबई
रचना संसद, मुंबई

सामवरकशास्त्र आवण राष्ट्रीय सुरक्षा
िास्तुकला आवण िास्तुविज्ञान
दृश्यकला (वचत्रकला आवण वशल्पकला)

२२
२३

मिाराष्ट्र सावित्य पवरर्षद, पुणे
मिाराष्ट्र सावित्य पवरर्षद, पुणे

भारतीय भार्षा-सावित्य
लोकसावित्य ि लोकसंस्कृ ती

२४

प्रभात वचत्रपट मंडळ, मुंबई

वचत्रपट
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२५
२६

अवभयां वत्रकी मिाविद्यालय, पुणे
अवभयां वत्रकी मिाविद्यालय, पुणे

स्थापत्य अवभयां वत्रकी
यंत्र ि स्ियंचल अवभयां वत्रकी

२७
२८

अवभयां वत्रकी मिाविद्यालय, पुणे
अवभयां वत्रकी मिाविद्यालय, पुणे

विद्युतअवभयांवत्रकी
धातुविज्ञान

२९
३०

वशिाजी विद्यापीठ, कोल्िापूर
वशिाजी विद्यापीठ, कोल्िापूर

मराठी सावित्य
राज्यशास्त्र

३१
३२
३३

वशिाजी विद्यापीठ, कोल्िापूर
गायन समाज दे िल क्लब, कोल्िापूर
आयएलएस लॉ कॉले ज, पुणे

आधुवनक इवतिास-भारतीय आवण जागवतक
संगीत (गायन, िादन, नृत्य)
कायदा

३४
३५

के.जे.सोमय्या भारतीय संस्कृ तीपीठ्म, मुंबई
म.रा.म.वि.वन.मंडळ, मुंबई

योगविज्ञान

३६
३७

भूविज्ञान
माविती तंत्रज्ञान-संगणकविज्ञान

३८

दयानंद कला ि शास्त्र मिाविद्यालय, सोलापूर
डॉ.बाबासािे ब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,
औरं गाबाद
सावित्रीबाई र्ु ले पुणे विद्यापीठ, पुणे

३९
४०

म. रा. म. वि. वन. मंडळ, मुंबई
म. रा. म. वि. वन. मंडळ, मुंबई

भूगोल
मानिशास्त्र

४१

स्िामी रामानंद तीथय मराठिाडा विद्यापीठ, नांदेड,
उपकेंद्र लातूर.
म. रा. म. वि. वन. मंडळ, मुंबई
मराठी विज्ञान पवरर्षद, मुंबई

समाजशास्त्र

४२
४३

मदययुगीन इवतिास – भारतीय आवण जागवतक

४४ मिाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नावशक
४५ सेठ गो. सु. िैद्यकीय मिाविद्यालय, मुंबई

आयुिेद
जीिशास्त्र-प्रावणशास्त्र
पवरचया
आधुवनक िैद्यकशास्त्र

(संकेतस्थळ :- http://www.marathivishwakosh.org
http://vishwakosh.marathi.gov.in
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परररशष्ट्ट- ६
महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळ
माविती अवधकार अवधवनयम 2005 च्या वनयम ५(१) ि ५(२) नुसार राज्य जन माविती अवधकारी ि राज्य
सिायक जन माविती अवधकारी तसेच वनयम १९ (१) नुसार अन्िये वनयुक्त केले ले अवपलीय अवधकारी यांची यादी
अ
.
क्र
१.

रिषय

राज्य सहायक जनमारहती
अरधकारी

आस्थापना,

----

शाखा

राज्य जनमारहती अरधकारी

अरपलीय अरधकारी

अधीक्षक,
जन माविती अवधकारी,
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मंडळ, रप्रिद्र नाटयमंवदर,
दुसरा मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी,
मुंबई- ४०००२५.
दू.क्र.०२२-२४२२९०२०.

सवचि,
अवपलीयअवधकारी
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मंडळ, रप्रिद्र नाटयमंवदर,
दुसरा मजला, सयानी मागय, प्रभादे िी,
मुंबई - ४०००२५.
दू.क्र.०२२ – २४२२९०२०.

महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश कायालय-िाई
अ.क्र
१.

रिषय
आस्थापना,
शाखा

राज्य सहायक जन
मारहती अरधकारी
----

राज्य जन मारहती अरधकारी
सिायक सवचि,
जन माविती अवधकारी
मराठी विश्िकोश कायालय,
३०९/३१०, गंगापुरी, िाई,
वज.सातारा– ४१२८०३.
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अरपलीय अरधकारी
,
अवपलीयअवधकारी
मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश
वनर्ममती मंडळ, रप्रिद्र नाटयमंवदर,
दुसरा मजला, सयानी मागय,
प्रभादे िी, मुंबई - ४०००२५.
दू.क्र.०२२ – २४२२९०२०.

परररशष्ट्ट- ७
महाराष्ट्र राज्य मराठी रिश्िकोश रनर्ममती मां डळ.
सन २०१७- १८

२०२० -२१ या चार िर्षाकरीता केलेली आर्मथक तरतूद ि खचय दशयविणारे वििरणपत्र
( रक्कम रू. लाखात )

तपवशल

२०१७-१८

२०१८-१९

२०१९-२०

२०२०-२१

योजने चे नाि म.वि.वन.मं. विकास काययक्रम
३१- सिायक अनुदाने
२२०५ ३२२३

मूळ तरतूद

खचय

मूळ तरतूद

खचय

१५०.८०

१०१.८३

१५०.८०

-

150.80

-

150.80

-

सुधावरत तरतूद
२२०५ ३२२३

१०५.५६
सुधावरत
तरतूद

१०१.८३

१२०.६४
सुधावरत
तरतूद

१०९.४५

90.48

71.53

70.00

50.91
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मूळ तरतूद

खचय

मूळ तरतूद

खचय

