
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती 
मंडळाच्या अध्यक्ांिा आवतथ्य भत्ता िाढिूि 
देण्याबाबत.... 

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि विर्णय क्रमांक :- विविमं-2014/प्र.क्र.26/भाषा-2 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई -400032 
वदिाकं :- 5 ऑगस्ट, 2014. 

िाचा :-  
1) शासि विर्णय क्रमाकं :- समाजकल्यार्,सासं्कृवतक कायण,क्रीडा ि पयणटि विभाग, 

व्हीएिएस-1182/96945/1013/का-13, वद.21 जूि, 1983 
2) शासि विर्णय क्रमाकं :- वित्त विभाग, शासाउ-1010/प्र.क्र.96/10/सा.उ, वद.13 माचण, 

2012. 

प्रस्ताििा :- 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या अध्यक्ाकंडे मराठी विश्वकोश खंडाच्या 

संपादि कामासाठी मंडळाच्या मंुबई ि िाई येथील कायालयात अभ्यागत संपादक, लेखक, समीक्क, 
भाषांतरकार, विविध क्ते्रातील तज्ञ, संभाषर् ि लेखि कामासाठी िगेिगेळ्या वठकार्ाहूंि भटे 
देण्यासाठी येत असतात. अध्यक्ािंा त्याचं्याशी सतत चचा, बैठका आयोवजत कराव्या लागतात. 
यासाठी संदभण क्र.1 येथील समाजकल्यार्, सासं्कृवतक कायण, क्रीडा ि पयणटि विभागाच्या वद.21 जूि 
1983 च्या शासि विर्णयान्िये मा.अध्यक्ांिा रु.125/- प्रवतमाह ि प्रवतिषी रू.1500/- एिढा आवतथ्य 
भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. तथावप, इतक्या आवतथ्यभत्त्याच्या रकमेत मान्यिर व्यक्तीचे आवतथ्य 
व्यिस्स्थत कररे् शक्य िसल्यािे तसेच मंडळाच्या अध्यक्ाकंडे सतत येर्ारे लेखक, ज्येष्ट्ठ सावहस्त्यक, 
किी, विचारितं याचंा ओघ विचारात घेता मंडळाची कायणवसध्दी  ि उद्दीष्ट्ट पार पाडण्याकरीता महाराष्ट्र 
राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या अध्यक्ांच्या आवतथ्यभत्त्याच्या रकमेमध्ये िाढ  करण्याचा 
प्रस्ताि शासिाच्या विचाराधीि होता. 

शासि विर्णय :-  
मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी विश्वकोशाचे काम हे अत्यंत महत्त्िपूर्ण आहे. 

विश्वकोशातील लेखाचं्याद्वारे भारताची संस्कृती, ज्ञाि, परंपरा याचंी िोंद होत असते. त्यामुळे 
विश्वकोशातील लेखाचं्या दस्तऐिजास महत्िपूर्ण स्थाि आहे. विश्वकोश खंडाच्या लेखि ि संपादि 
कामासाठी मंडळाच्या मंुबई ि िाई येथील कायालयात िगेिगेळ्या वठकार्ाहूंि दरमहा येर्ा-या 
अवधकारी तसेच अभ्यागत संपादक, लेखक, समीक्क, भाषातंरकार, विविध क्ते्रातील तज्ञ याचं्या 
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आवतथ्यभत्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या अध्यक्ांिा रु.1000/- प्रवतमाह 
प्रमारे् रु.12,000/- (रूपये बारा हजार फक्त) प्रवत िषण इतकी रक्कम अदा करण्यास शासि मंजूरी 
देण्यात येत आहे.     

यासाठी सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई यािंा आहरर् ि संवितरर् 
अवधकारी  म्हर्िू  घोवषत  करण्यात  येत  असूि,  त्यािंा  अथिा  त्यािंी   प्रावधकृत केलले्या दुय्यम 
अवधकाऱ्यास याबाबतच्या देयकािर स्िाक्री करण्यास प्रावधकृत करण्यात येत आहे. 

याबाबतचा खचण मंडळाच्या मागर्ी क्रमाकं झेडएफ-02, प्रधािशीषण - 2205 - कला ि संस्कृती, 
102 - कला ि संस्कृती प्रचालि, (01) (02) - मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ (2205 3181) - 20 इतर 
प्रशासकीय खचण(योजिेतर) या लेखावशषाखाली त्या त्या वित्तीय िषात मंजूर करण्यात आलेल्या 
अिुदािातूि भागविण्यात यािा.  

सदर शासि विर्णय वित्त विभागाच्या अिौपचारीक संदभण क्र.725/14/व्यय-4, 
वद.31.07.2014 अन्िये वित्त विभागाच्या सहमतीिे विगणवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासि विर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201408041419342733 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्रीिे साक्ावंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.  

 लवलता वश.देठे 
 उप सवचि महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. सवचि, मंुबई महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश विर्ममती मंडळ 
2. अवधदाि ि  लेखा अवधकारी, मंुबई 
3. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पवरक्ा / लेखा अिुज्ञयेता), मंुबई, 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा पवरक्ा / लेखा अिुज्ञयेता), िागपूर, 
5. वििासी लेखा पवरक्ा अवधकारी, मंुबई 
6. महालेखाकार (स्थाविक विकाय लेखापवरक्ा ि लेखा) , महाराष्ट्र , मंुबई  
7. अध्यक्, मंुबई महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश विर्ममती मंडळ 
8. वित्त विभाग (व्यय-4) मंत्रालय, मंुबई  
9. वििड िस्ती 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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