अभ्यागत संपादकांच्या भेटीची सवलत

पुढे चालू ठे वण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन वनर्णय क्रमांकः वववनम-2014/13/प्र.क्र.18/भाषा-2
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.

तारीख: 22 जुलै, 2014

वाचा :1) शासन वनर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन ववभाग, व्हहकेयु-1963(एफ)बीएलसी,
वदनांक 06.06.1963

2) शासन वनर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र. व्हहकेयु-1966(एफ) बीएलसी,
वदनांक 31.03.1966

3) शासन वनर्णय क्रमांकः वववनमं-2011/प्र.क्र.3/2011/भाषा-2, वदनांक 07.07.2011

4) शासन वनर्णय क्रमांकः मराठी भाषा ववभाग, वववनमं-2012/प्र.क्र.38/2012/भाषा-2,
वदनांक 31.03.2012.

5) शासन वनर्णय क्रमांकः मराठी भाषा ववभाग, वववनमं-2013/प्र.क्र.48/भाषा-2,
वदनांक 25.06.2013

शासन वनर्णय :मराठी ववश्वकोशाच्या संपादन कायासंबंधात वनरवनराळ्या ववद्यापीठात व महाववद्यालयातील जेष्ट्ठ

प्राध्यापक, संशोधक, संपादक इ.च्या सेवा अभ्यागत संपादक म्हर्ून ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ कायालय,
वाई, वज. सातारा येथे वलखार्ासाठी व इतर संपादकीय कामासाठी घे ण्याबाबत सवचव, महाराष्ट्र राज्य

मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई यांना शासन वनर्णय सामान्य प्रशासन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन
वनर्णय क्र. व्हहकेयु-1963 (एफ) बीएलसी, वदनांक 06.06.1963 व सामान्य प्रशासन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई

शासन वनर्णय क्र. व्हहकेयु-1966 (एफ) बीएलसी, वदनांक 31.03.1966 अन्वये प्रदान केलेले अवधकार वद.1
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एवप्रल, 2014 ते 31 माचण, 2015 पयंत चालू ठे वण्यास खाली नमूद केलेल्या अटीच्या अवधन राहू न शासन
मंजुरी दे त आहे :-

अट क्र. 1 : प्रदान ववत्तीय अवधकार बाह्य प्रस्तावावरील खचास शासनाची पूवण संमती घे ऊन
त्यानंतरच असा खचण करण्यात यावा.

अट क्र. 2 : वनधी ववतरीत करण्याबाबतचे वनबंध वशथील करर्े आवश्यक असल्यास अशा प्रस्तावास
शासनाची पूवण संमती घ्यावी.

अट क्र. 3 : खचण ववषयक प्रस्ताव सादर करताना वनयमांचा / आदे शाचा आधार व खचण ववषयक
सववस्तर तपवशल उपलब्ध करावा

2.

अट क्र. 4 : अन्यत्र काम केल्याने जास्तीचा अवतवरक्त भार पडर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.

महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, वाई तसेच मुंबई येथे संपादकीय कामासाठी

बोलववण्यात येर्ाऱ्या हयक्तीला अभ्यागत संपादक म्हर्ून एक मवहन्यात 10 ते 12 वदवसांपेक्षा जास्त
कालावधीसाठी बोलववण्यात येऊ नये. तथावप तब्येतीच्या अथवा गैरसोयीच्या कारर्ामुळे अपवादात्मक
पवरव्स्थतीतील एखादया दुसऱ्या अभ्यागत संपादकास अन्यत्र काम करण्यास तसेच याचा जादा अवतवरक्त
भार पडर्ार नाही या अटीच्या अवधन राहू न मान्यता दे ण्यात येत आहे .
3.

यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई यांना आहरर् व संववतरर्

अवधकारी म्हर्ून घोवषत करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या दे यकावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे .
4.

यासाठी होर्ारा खचण मागर्ी क्रमांक झेडएफ-02, प्रधानशीषण - 2205 - कला व संस्कृती, 102 -

कला व संस्कृती प्रचालन, (01) (02) - मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, (2205 3181) योजनेतर- 16
प्रकाशने तसेच झेडएफ 02 प्रधानशीषण 2205 कला व संस्कृती 102 कला व संस्कृती प्रचालन(02)(03)
मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळाचे ववकास कायणक्रम योजनांतगणत (2205 3223) 31 सहायक अनुदान

(वेतनेतर) या दोन्ही लेखाशीषाखालील सन 2014-15 या ववत्तीय वषासाठी उपलब्ध असलेल्या मंजूर
तरतूदीतून मावसक वनधीच्या उपलब्धतेनुसार भागववण्यात यावा.

5. हा शासन वनर्णय ववत्त ववभागाच्या अनौपचारीक संदभण क्रमांक-671/हयय-4,वदनांक 16.07.2014 अन्वये
वनगणवमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201407221537253733 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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वृ. व. सावंत

अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

1. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई

2. महालेखापाल महाराष्ट्र 1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई

3. अवधदान व लेखावधकारी, मुंबई / वनवासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मुंबई.
4. वजल्हा कोषावधकारी, सातारा / उप कोषावधकारी वाई, वज. सातारा.
5. ववत्त ववभाग (अथण-14/हयय-4/अथोपाय), मंत्रालय, मुंबई

6. अवर सवचव, आस्था-3, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
7. वनवडनस्ती
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