कुमार विश्वकोश खंड-2 (जीिसृष्टी ि पर्यािरण),
भाग-2 च्र्या ब्रेल वलपीतील 115 प्रती राज्र्यातील अंध
शाळांना मोफत िाटण्र्यास मान्र्यता दे ण्र्याबाबत....

महाराष्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन वनणणर्य क्रमांक : - कुविखं-2014/183/प्र.क्र.83/ भाषा-2
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालर्य, मुंबई-400 032.
वदनांक : 10 सप्टें बर, 2014

िाचा :1) पर्यणटन ि सांस्कृवतक कार्यण विभाग, शासन वनणणर्य क्रमांक :- विवनम-2011/85/प्र.क्र.19/
सां.का.- 2, वदनांक- 3 फेब्रुिारी, 2011.

शासन वनणणर्य :महाराष्र राज्र्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळामाफणत राबविण्र्यात र्येणा-र्या मुलांचा
विश्वकोश र्या र्योजनेंतगणत “बाल विश्वकोश” ि “कुमार विश्वकोश” प्रत्र्येकी 12 खंडात प्रकावशत
करण्र्यात र्येणार आहे त. र्या र्योजनेत कुमार विश्वकोश जीिसृष्टी ि पर्यािरण खंड-2, भाग-1
ब्रेल वलपीत तर्यार करण्र्याचे काम नॅशनल असोवसएशन ऑफ ब्लाईंड , मुंबई र्या सेिाभािी
संस्थेने केले होते ि त्र्याच्र्या 115 प्रतीसाठी झालेल्र्या रू.2,69,875/- इतक्र्या खचास पर्यणटन
ि सांस्कृवतक कार्यण विभागाच्र्या वद.3 फेब्रुिारी, 2011 च्र्या शासन वनणणर्यान्िर्ये मान्र्यता दे ण्र्यात
आली होती. सदर प्रती अंध शाळांना मोफत िाटण्र्यात आलेल्र्या आहे त.
कुमार विश्वकोश जीिसृष्टी ि पर्यािरण खंड -2, भाग-2 हा खंड ब्रेल वलपीत प्रवसद्ध
करण्र्यात र्येत असून सदर काम मुंबई र्येथील नॅशनल असोवसएशन ऑफ ब्लाईंड र्या सेिाभािी
संस्थेमाफणत करण्र्यात र्येणार आहे . सदर खंड ब्रेल वलपीत तर्यार करण्र्यासाठी र्येणाऱ्र्या

शासन वनणणर्य क्रमांकः कुविखं-2014/183/प्र.क्र.83/भाषा-2

रू.1,40,500/- इतक्र्या खचास प्रशासकीर्य मान्र्यता दे ण्र्यात आली असून सदर खंडाच्र्या 115
प्रती राज्र्यातील मराठी अंध शाळांना मोफत िाटण्र्यास शासन मान्र्यता दे ण्र्यात र्येत आहे .
सदर शासन वनणणर्य महाराष्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्र्यात आला असून त्र्याचा संकेताक 201409101556323733
असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे .
महाराष्राचे राज्र्यपाल र्यांच्र्या आदे शानुसार ि नािाने.

Vrushali
Vasant Sawant
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