
 

मराठी विश्वकोशाच्या िबेपोर्टलच्या 
रचनेत बदल करून अविक पायाभतू 
सुवििा उपलब्ि करणे ि वतची 
कायटक्षमता सुिारण्याच्या खचास मान्यता 
देण्याबाबत. 

                                        महाराष्ट्र शासन 
                                          मराठी भाषा विभाग 
           शासन वनणटय क्रमाांकः विवनमां-1013/116/प्र.क्र.29/2013/भाषा-2 
                                मादाम कामा मागट, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
                                            मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
                                          वदनाांक:  10 विसेंबर, 2014 

 
िाचा   
1) मराठी भाषा विभाग पत्र क्रमाांक रासाांिो-1013/प्र.क्र.62/2013/भाषा-3, 
           वद.14.03.2014. 
2) कायालयीन आदेश, मराठी भाषा विभाग क्रमाांक- विवनमां-1013/116/प्र.क्र.29/भाषा-2, 
             वद.23.05.2014.  
3) सामान्य प्रशासन विभाग, मावहती ि तांत्रज्ञान, सांचालनालय ज्ञापन क्रमाांक-मातांसां-2014/ 
              रोखशाखा/39, वद.14.08.2014 

 
प्रस्तािना  

 

              मराठी भाषा विभागाच्या अविनस्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती 
मांिळ या कायालयाव्दारे प्रकावशत करण्यात यणेारे विश्वकोशाचे खांि ऑनलाईन उपलब्ि 
करण्यासाठी सॉफ्र्िअेर ि हािटिअेरमध्ये सुिारणा करून िबेपोर्टलची कामवगरी सुिारणे ि अविक 
कायटक्षम करण्यास रू.20 लक्ष इतका खचट तसेच पवरभाषा कोशाांचा समािशे, खांिसूचीची वनर्ममती, 
मांिळाचे िबे पोर्टल सी-िॅकच्या सव्हटरिर घेणे, कुमार विश्वकोश खांि-1 ि 2 साठी सचट इांवजन 
बसविणे इत्यादीसाठी येणारा रू.5 लक्ष इतका िाढीि खचट अशा एकूण रू.25 लक्ष खचास विभागीय 
प्रकल्प अांमलबजािणी सवमतीच्या सांदभािीन वद.14.03.2014 पत्रानुसार मान्यता देण्यात आली. 
त्याअनुषांगाने  सदर काम सीिॅक, पुणे याांच्याकिे सोपविण्यास ि यासाठी येणारा एकूण रू.25.00 
लक्ष इतका खचट मावहती ि तांत्रज्ञान सांचालनालयामार्ट त अदा करण्यास या विभागाच्या सांदभािीन 
वद.23.05.2014 च्या कायालयीन आदेशान्िये मान्यता देण्यात आली. मावहती ि तांत्रज्ञान 
सांचालनालयाकिून रू. 25.00 लक्ष वनिी मराठी भाषा विभागाकिे सांदभािीन वद.14.08.2014 च्या 
ज्ञापनान्िये अवभहस्ताांवकत करण्यात आला असल्याने या सांदभात शासन वनणटय वनगटवमत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचारािीन आहे.  
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शासन वनणटय:- 

  

            मराठी विश्वकोशाच्या िबेपोर्टलच्या रचनेत बदल करून अविक पायाभतू सुवििा उपलब्ि 
करणे ि वतची कायटक्षमता सुिारण्याबाबत रू.20.00 लक्ष इतका खचट तसचे पवरभाषा कोशाांचा 
समािशे, खांिसूचीची वनर्ममती, मांिळाचे िबे पोर्टल सी-िॅकच्या सव्हटरिर घेणे, कुमार विश्वकोश         
खांि-1 ि 2 साठी सचट इांवजन बसविणे इत्यादीसाठी येणारा रू.5 लक्ष इतका िाढीि खचट अशा एकूण 
रू.25.00 लक्ष खचास विभागीय प्रकल्प अांमलबजािणी सवमतीने मान्यता वदली. त्यानुसार 
रू.25.00 लक्ष वनिी मावहती ि तांत्रज्ञान सांचालनालयामार्ट त सांदभािीन वद.14.08.2014 च्या 
मांजूरी ज्ञापनान्िये  मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई याांच्याकिे अवभहस्ताांवकत करण्यात आला 
आहे. सदर रू. 25.00 लक्ष (रू. पांचिीस लक्ष  र्क्त ) वनिी मराठी भाषा विभागास अवभहस्ताांवकत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली असून सन 2014-2015 या वित्तीय िषामध्ये अवभहस्ताांकीत 
करण्यात आलेला रू.25.00 लक्ष वनिी आहरीत ि सांवितरीत करण्यासाठी श्री. िा. र. चचदरकर, 
अिर सवचि (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 ि श्री. स. का. जोंिळे, 
उपसवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 याांना अनुक्रमे आहरण ि सांवितरण 
अविकारी आवण वनयांत्रक अविकारी म्हणनू घोवषत करण्यात आले आहे. सदर रकमेचे आहरण ि 
सांवितरण करण्यास अिर सवचि (आस्थापना) याांना प्राविकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
िरील कामासाठी झालेल्या खचाच े उपयोवगता प्रमाणपत्र सी-िॅक, पुणे याांनी मावहती ि तांत्रज्ञान 
सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई याांना सादर करण्यात याि.े रू.25.00 लक्ष रकमेपैकी 80 र्क्के 
रक्कम म्हणज े रू.20.00 लक्ष (िीस लक्ष र्क्त) वनिी सी-िॅक, पुणे याांना अदा करण्यासाठी सवचि, 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांिळ याांच्याकिे सुपूदट करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे.   

  

2.         याबाबतचा खचट सन 2014-2015 मध्ये “मागणी क्र. ए-4, 2052, सकेे्रर्रीएर् सिटसािारण 
सेिा (16) ई-गव्हनटन्स प्रकरण राबविण्याकरीता तरतूद योजनेतर (2052 5072) (17) सांगणक खचट” 
या लेखावशषाखाली खची र्ाकण्यात यािा. 

 

3.       सदर शासन वनणटय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201412101057331033 असा आहे. हा आदेश 
विजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
  
  
           िृषाली ि. सािांत 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. अविदान  ि लेखा अविकारी, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता )-1 महाराष्ट्र, मुांबई 
3. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 महाराष्ट्र, मुांबई 
4. वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई 
5. सवचि, मावहती ि तांत्रज्ञान, मांत्रालय, मुांबई 
6. प्रकल्प सांचालक, प्रगत सांगणक विकास कें द्र(सी-िॅक), औांि, पुणे 
7. र्ार्ा इन्सन्स्र्ट्यूर् ऑर् र्ां िामेंर्ल वरसचट, मुांबई 
8. राष्ट्रीय सूचना अविकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कें द्र, मुांबई 
9. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांिळ,मुांबई 
10. अिर सवचि (वनयोजन), मांत्रालय, मुांबई 
11. अिर सवचि, वित्त विभाग (व्यय-4/अथटसांकल्प-14) मांत्रालय, मुांबई 
12. अिर सवचि, (रोखशाखा/अथटसांकल्प) मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
13. कायासन अविकारी, आस्थापना-2 ि भाषा-3 मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
14.  निवडिस्ती 
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