महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळामध्ये
विश्वकोशाच्या

कामासाठी

बाहेरूि

येणा-या

अभ्यागत संपादकांच्या मािधिात िाढ करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
मराठी भाषा विभाग
शासि विणणय क्रमांकः विविमं-2013/ प्र.क्र.30/भाषा-2
मंत्रालय, मंबई-400 032,
वदिांक - 18 सप्टें बर, 2014.
िाचा पयणटि ि सांस्कृवतक कायण विभागाचा शासि विणणय क्र.विविमं -2008/प्र.क्र.73/
सां.का.2, वद.30 सप्टें बर, 2010.
प्रस्ताििा महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळात विश्वकोश खंडाच्या संपादि
कायार्ण येणा-या ज्येष्ट्ठ अभ्यागत संपादक ि कविष्ट्ठ अभ्यागत संपादकांिा पयणटि ि सांस्कृवतक
कायण विभागाच्या वद.30.9.2010 च्या शासि विणणयान्िये प्रवतवदि अिक्रमे रू.600/- ि रू.300/इतके मािधि मंजूर करण्यात आले आहे. विश्वकोशाच्या संपादि कामासाठी येणा-या तज्ांच्या
वििासासाठी मंडळाकडे कोणतीही सविधा उपलब्ध िाही. बाहे रूि येणारे तज् हे ज्येष्ट्ठ मान्यिर
व्यक्ती असतात. तयांिा िाईसारख्या वठकाणी येण्याजाण्याचा, राहण्याचा तसेच जेिणाचा खचण
करािा लागत असल्यामळे प्रवतवदि रू.600/- या अल्प मािधिािर तज् मंडळी िाई येर्े येऊि काम
करण्यास तयार िसतात. पवरणामी विश्वकोशाच्या कामासाठी विविध विषयातील तज् उपलब्ध ि
झाल्यािे विश्वकोशाच्या कामास विलंब होतो. सद्यस्स्र्तीत िाढलेली महागाई , जीििािश्यक
िस्तंचे िाढलेले दर, प्रिासी भाड्यामध्ये झालेली िाढ, वििासी व्यिस्र्ेसाठी लागणारा िाढीि खचण
या बाबी विचारात घेता अभ्यागत संपादकांच्या मािधिात िाढ

करण्याची बाब शासिाच्या

विचाराधीि होती.
शासि विणणयअभ्यागत संपादक हे विविध विषयातील जाणकार, संशोधक, डॉक्टर, आंतराष्ट्रीय
वकतीचे तज् असतात. विश्वकोशाचे संपादि कायण हे अभ्यागत संपादक म्हणूि तया तया विषयातील
तज्ांच्या उपलब्धतेिर अिलंबूि असते. तयामळे विश्वकोश खंडाच्या लेखि ि संपादि कामासाठी
बाहेरूि येणा-या अभ्यागत संपादकांच्या मािधिात रु.600/- प्रवतवदि िरूि रू.800/- (रूपये
आठशे फक्त) प्रवतवदि इतकी िाढ करण्यास शासि मंजूरी दे ण्यात येत आहे.
यासाठी सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंबई यांिा आहरण
ि संवितरण अवधकारी म्हणूि घोवषत करण्यात येत असूि, तयांिा अर्िा तयांिी

प्रावधकृत

शासन ननर्णय क्रमाांकः विविमं-2013/ प्र.क्र.30/भाषा-2

केलेल्या दय्यम अवधका-यास याबाबतच्या दे यकािर स्िाक्षरी करण्यास प्रावधकृत करण्यात येत आहे .
याबाबतचा खचण मंडळाच्या मागणी क्रमांक झेडएफ-02, प्रधािशीषण - 2205 - कला ि संस्कृती,
102 - कला ि संस्कृती प्रचालि, (01) (02) - मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ (2205 3181) - 16- प्रकाशिे

तसेच 2205 - कला ि संस्कृती, 102 - कला ि संस्कृती प्रचालि, (02) (03) - मराठी विश्वकोश विर्ममती
मंडळाचे विकास कायणक्रम (2205 3223)-31- सहाय्यक अिदािे (िेतिेतर) या लेखावशषाखाली तया
तया वित्तीय िषात मंजूर करण्यात आलेल्या अिदािातूि भागविण्यात यािा.
सदर शासि विणणय वित्त विभागाच्या अिपपचारीक संदभण क्र.717/14/व्यय-4,
अ.िप.सं.क्र.503/14/विवियम, वद.30.8.2014 तसेच अ.िप.सं.क्र.173/अर्ण-14, वद.2.9.2014
अन्िये वित्त विभागाच्या सहमतीिे विगणवमत करण्यात येत आहे .
सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असूि तयाचा संकेताक 201409251203129633 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािसार ि िािािे.
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