कुमार विश्वकोश बोलक्या स्िरूपात
करण्यासाठी येणाऱ्या ध्िनीमुद्रणाच्या
खर्चास मंजूरी दे ण्याबाबत....

प्रस्तािना :-
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महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळामार्णत राबविण्यात येणाऱ्या मुलांर्चा विश्वकोश
या योजनेंतगणत “बाल विश्वकोश” ि “कुमार विश्वकोश” प्रत्येकी 12 खंडात प्रकावशत करण्यात येणार
आहेत. सदर खंडापैकी कुमार विश्वकोश जीिसृष्ट्टी ि पयािरण खंड-2, भाग-2 बोलक्या स्िरूपात
करण्यार्चे काम नॅशनल असोवसएशन ऑर् ब्लाईंड, मुंबई या सेिाभािी संस्थेमार्णत करण्यात येणार
आहे. सदर खंडाच्या ध्िनीमुद्रणासाठी येणाऱ्या दरवदन रू.600/- प्रमाणे 30 वदिसासाठी
रू.18,000/- इतक्या खर्चास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे. याबाबतर्चा खर्चण सन 2014-2015
मध्ये विश्वकोश वनर्ममती मंडळाच्या मंजूर तरतूदीतून मागणी क्रमांक झेडएर् - 02, प्रधानशीषण 2205- कला ि संस्कृती, 102- कला ि संस्कृती प्रर्चालन (02) (03) मराठी विश्वकोश वनर्ममती
मंडळार्चे विकास कायणक्रम (2205 3223) 31- सहायक अनुदाने (िेतनेतर बाबी) या लेखाशीषाखाली
भागविण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
कुमार विश्वकोशार्चे यापुढील खंड बोलके करण्यार्चे काम नॅशनल असोवसएशन ऑर् ब्लाईंड,
मुंबई या सेिाभािी संस्थेमार्णत करण्यास ि यासाठी प्रवतिषी येणाऱ्या ध्िनीमुद्रणाच्या खर्चाकरीता
रू.1.00 लक्ष (रू.एक लक्ष र्क्त) या मयादे त खर्चण करण्यार्चे अवधकार मा.सवर्चि, मराठी भाषा यांना
प्रदान करण्यात येत आहेत. सदर खर्चण महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळाच्या त्या त्या
वित्तीय िषात मंजूर होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणणय वित्त विभाग/व्यय-4 यांच्या अनौपर्चारीक संदभण क्र.898/14/व्यय-4,
वद.29.9.2014, वित्त विभाग/अथण -14 यांच्या वद.04.10.2014 तसेर्च वित्त विभाग/विवनयम
अनौपर्चारीक संदभण क्र.552/14/विवनयम, वद.21.10.2014 अन्िये वनगणवमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्चा संकेताक 201411181549105733 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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सवर्चि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ,मुंबई
अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई
महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पवरक्षा /लेखा अनुज्ञय
े ता), मुंबई,
महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा पवरक्षा /लेखा अनुज्ञय
े ता), नागपूर,
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वनिासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुंबई
महालेखाकार (स्थावनक वनकाय लेखापवरक्षा ि लेखा), महाराष्ट्र , मुंबई
संर्चालक, नॅशनल असोवसएशन ऑर् ब्लाईंड, िरळी सी-र्ेस, मुंबई-400 030.
वनिड नस्ती.
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