
मराठी विश्वकोशाच्या संपादनाचे काम करणारे लखेक, 
समीक्षक ि भाषातंरकार याचं्या मोबदल्यात िाढ 
करण्याबाबत.... 
  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनणणय क्रमांक :- मविवन-2013/प्र.क्र.70/भाषा-2 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक 

मंत्रालय, मंुबई,  400 032 
वदनाकं :- 10 फेब्रिुारी, 2015 

िाचा  :- 
समाजकल्याण, सासं्कृवतक कायण ि क्रीडा विभागाचा शासन वनणणय क्र. विवनमं- 1095/ 
18099/प्र.क्र.204/सा.ंका., वद.9 फेब्रिुारी, 1998. 

प्रस्तािना :-  
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळात मराठी विश्वकेशाच्या संपादनाचे काम करणारे 

लेखक, समीक्षक ि भाषातंरकार यानंा संदभाधीन समाजकल्याण, सासं्कृवतक कायण ि क्रीडा 
विभागाच्या वद.9 फेब्रिुारी, 1998 च्या शासन वनणणयान्िये मोबदला देण्यात येतो. तथावप सदर शासन 
वनणणयान्िये वमळणारा मोबदला अल्प असून सन 1998 पासून सिण िस्तूंच,े प्रिासाचे िाढलेले दर 
लक्षात घेऊन विश्वकोशाच्या संपादनाचे काम करणारे लेखक, समीक्षक ि भाषातंरकार याचं्या 
मोबदल्यात िाढ  करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन वनणणय :-  
मराठी विश्वकेशाच्या संपादनाचे काम करणारे लेखक, समीक्षक ि भाषातंरकार याचं्या मोबदल्यात  
खालीलप्रमाणे िाढ करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.     

 

अ.क्र. शब्दमयादा मोबदला 
1 लघुनोंद (250 शब्दापंयणत) रू.500/- 
2 मध्यमनोंद  (500 शब्दापंयणत) रू.1000/- 
3 दीघणनोंद (750 शब्दापंयणत) रू.1500/- 
4 अवतदीघणनोंद (750 शब्दाचं्या पुढे 4000 शब्दापंयणत) रू.2000/- 
 
यासाठी सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई यानंा आहरण ि 

संवितरण अवधकारी  म्हणून  घोवषत  करण्यात  येत  असून,  त्यानंा  अथिा  त्यांनी   प्रावधकृत   केलेल्या  
दुय्यम अवधका-यास याबाबतच्या देयकािर स्िाक्षरी करण्यास प्रावधकृत करण्यात येत आहे.  



शासन ननर्णय क्रमाांकः मविवन-2013/प्र.क्र.70/भाषा-2 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

यासाठी होणारा खचण महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळाच्या त्या त्या वित्तीय िषात  
मागणी क्रमाकं झेडएफ-02, 2205 कला ि संस्कृती, 102 - कला ि संस्कृती प्रचालन (02) (03) मराठी 
विश्वकोश वनर्ममती मंडळाचे विकास कायणक्रम (2205 3223) 31 - सहाय्यक अनुदाने (ितेनेतर) तसेच 
मागणी क्र. झेडएफ-02, 2205 कला ि संस्कृती, 102 - कला ि संस्कृती प्रचालन (01) (02) मराठी 
विश्वकोश वनर्ममती मंडळ (2205 - 3181 ) 16 - प्रकाशने या लेखावशषाखाली मंजूर असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यािा. 

 

सदर शासन वनणणय वित्त विभागाच्या अनौसं क्रमाकं 1070/व्यय-4, वद.27.01.2015 अन्िय े
प्रशासकीय विभागानंा प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारानुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

  

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201502211612441833 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 िृषाली ि साितं 
 अिर सवचि महाराष्ट्र शासन 

प्रवत ,  
1) सवचि, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई 
2) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई 
3) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पवरक्षा/लेखा अनुज्ञयेता), मंुबई, 
4) महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा पवरक्षा/लेखा अनुज्ञयेता), नागपूर, 
5) वनिासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मंुबई 
6) महालेखाकार (स्थावनक वनकाय लेखापवरक्षा ि लेखा), महाराष्ट्र, मंुबई  
7) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई 
8) वित्त विभाग (व्यय-4) मंत्रालय, मंुबई  
9) कक्ष अवधकारी/भाषा-1, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई  
10) वनिड नस्ती. 

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