महाराष्�  राज्य मराठ ी िव�कोश िन�मतीमंडळाच्
वाई येथील कला िवभागातील कलासंपादक, �मुख
मानिच�कार,

�मुख िच�कार,

सहायक 

मानिच�कार, संदभर् सहायक या पदांचे मानधन
वाढिवण्याबाबत
महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः िव�मा-2013/�.�.8/2013/भाषा-1,
नवीन �शासकीय इमारत, 8 वा मजला, मादाम कामा मागर,
हु तात्मा राजगु� माग, मं�ालय, मुंबई-4000 032.
तारीख: 04 िडसेंब, 2013.

वाचा :-

1) शासन िनणर्, सामािजक न्या, सां.का.�ी.व िवशेष सहाय्य िवभा, �.िविनम2004/�.�.181/सां.का.2, िदनांक 01 नोव्हें, 2004.

2) शासन िनणर्, पयर्टन व सां.का.िवभा, �.िविनम-2007/�.�.131/सां.का.2,       
िदनांक 05 िडसेंब, 2008.

3) शासन िनणर्, सामािजक न्या, सां.का.�ी.व िवशेष सहाय्य िवभा, �.संकीणर-

�स्तावन :-

2001/�.�.298/सां.का.1, िदनांक 23 माचर, 2006.

महाराष्�  राज्य मराठ ी िव�कोश िन�मतीमंडळाच्या काय�लयातील सुधाि रतआकृतीबंधानुसार मंज

असलेल्या कला िवभागातील कलासंपाद, �मुख मानिच�कार, �मुख िच�कार, सहायक  मानिच�कार,

संदभर् सहायक या पदांना अनु�मे �.800, �.8400, �.7500, �.6400, �.5800 एव�ा मानधनास

संदभ�िधन शासन िनणर्यान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. िव� कोश काय�लयातील सदरपदांची शैक

अहर ्त, अनुभव, िव�कोशाच्या कामचे स्व�प व ह�ीच्या जीवनावश्यक वस्तुंचे दर लक्षात घेता कला,

�मुख मानिच�कार, �मुख िच�कार, सहायक मानिच�कार, संदभर् सहायक या पाच पदांच्या मानधनात वाढ

करण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवचारािधन हो
शासन िनणर् :-

महाराष्�  राज्य मराठ िव�कोश िन�मती  मंडळाच्या

वाई काय�लयातील कला िवभागातील

कलासंपादक, �मुख मानिच�कार, �मुख िच�कार, सहायक मानिच�कार, संदभर् सहायक या पाच पदांच्य

मानधनात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत अ, खालील स्तंभ तीन �माणे दरमहा ठोक मानधन देण्या

या शासन िनणर्यान्वये मान्यता देण्यात येत 
अ.�.
1.
2.
3.
4.
5.

पदाचे नांव

कलासंपादक

�मुख मानिच�कार
�मुख िच�कार

सहायक मानिच�कार
संदभर् सहाय

मंजूर वाढीव मानधन
�.11,000/�.11,000/�.10,000/-

�.8,500/�.8,000/-

कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः िव�मा-2013/�.�.8/2013/भाषा-1

सदर शासन िनणर्य िदनांक 0 िडसेंब, 2013 पासून लागू करण्यात येत असू, कलासंपादक, �मुख

मानिच�कार, �मुख िच�कार, सहायक  मानिच�कार, संदभर् सहायक या पदांना या पूव�ची कोणतीही

थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाह

यावा.

सदर मानधन वाढीचा खचर् िव�कोश काय�लयातील संबंिधत वष�च्यामंजूअनुदानातून भागिवण्यात

सदर शासन िनणर्य िव� िवभागाच्या अनौपचािरकसंदभर् �.756, व्य-4, िदनांक 06 ऑक्टोब,

2013 अन्वये िदलेल्या सहमतीस अनुलक्षून िनगर्िमत करण्यात ये

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्

करण्यात आला असूनत्याचा संकेताक201312051403414933 असा आहे .  हा आदे श िडजीटल स्वाक्षरी
साक्षांिकत क�न काढण्यात येत . 

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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(लिलता िश. दे ठे)

उप सिचव, महाराष्� शास

�त,

1. सिचव, महाराष्� राज्य मराठी िव�कोश िन�मतीमंडळ, मुंब

2. सहायक  सिचव, महाराष्�  राज्य मराठ ी िव�कोश िन�मतीमंडळ, 3-310, मराठी िव�कोश 
काय�लय, गंगापुरी, वाई, िजल्हा सातार - 412 803,

3. महालेखापाल, महाराष्-1, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मु

4. महालेखापाल, (स्थािनक िनकाय लेखापरीक्षा व ले, महाराष्� राज्य, मुंब

5. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

6. िनवासी लेखा परीक्षा अिधकारी, मुंब

7. िजल्हा कोषािधकार / उप कोषािधकारी, वाई, िज.सातारा,

8. िव� िवभाग / व्य-14, मं�ालय, मुंबई,

9. मराठी भाषा िवभागातील सवर् काय�सने
10. िनवडनस्ती भाष-1.
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