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महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनर्णय क्रमांक : वववनमं-2015/प्र.क्र.22/भाषा-2 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक 

मंत्रालय, मंुबई- 400032 
वदनाकं :- 9 जुलै, 2015 

वाचा -  
1) सामान्य प्रशासन ववभाग,  शासन वनर्णय क्र. व्हहकेय-ु1963(एफ) बीएलसी, वद. 06.06.1963. 
2) सामान्य प्रशासन ववभाग,  शासन वनर्णय क्र. व्हहकेय-ु1966(एफ) बीएलसी, वद. 31.03.1966. 
3)मराठी भाषा ववभाग शासन वनर्णय क्र.वववनमं-2011/प्र.क्र.3/2011/भाषा-2,वद. 07.07.2011. 
4) मराठी भाषा ववभाग शासन वनर्णय क्र.वववनमं-2014/13/प्र.क्र.18/भाषा-2, वद. 22.07.2014. 

शासन वनर्णय -  
मराठी ववश्वकोशाच्या संपादन कायासंबंधात वनरवनराळ्या ववद्यापीठात व महाववद्यालयातील 

जेष्ट्ठ प्राध्यापक, संशोधक, संपादक इत्यादीच्या सेवा अभ्यागत संपादक म्हर्नू ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ 
कायालय, वाई, वज. सातारा येथे वलखार्ासाठी व इतर संपादकीय कामासाठी घेण्याबाबत सवचव, 
महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई यानंा सामान्य प्रशासन ववभागाच्या 
वद.06.06.1963 व वद.31.03.1966 रोजीच्या शासन वनर्णयान्वये प्रदान केलेले अवधकार वद.1 एवप्रल, 
2015 ते 31 माचण, 2018 पयंत चालू ठेवण्यास खाली नमूद केलले्या अटींच्या अधीन राहून शासन 
मंजुरी देत आहे. 
अट क्र. 1 : प्रदान ववत्तीय अवधकार बाह्य प्रस्तावावरील खचास शासनाची पूवण संमती घेऊन                    
त्यानंतरच असा खचण करण्यात यावा. 
अट क्र. 2 : वनधी ववतरीत करण्याबाबतचे वनबंध वशथील कररे् आवश्यक असल्यास अशा                   
प्रस्तावास शासनाची पूवण संमती घ्यावी. 
अट क्र.  3  :  खचण ववषयक प्रस्ताव सादर करताना वनयमाचंा / आदेशाचा आधार व खचण ववषयक                  
सववस्तर तपवशल उपलब्ध करावा. 
अट क्र. 4 :       अन्यत्र काम केल्याने जास्तीचा अवतवरक्त भार पडर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
 
2.      सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई यानंी उपरोक्त अटींचे पालन 
होईल या दृष्ट्टीने अभ्यागत संपादकाचं्या कामाचे वनयोजन कराव ेव  त्यासंदभात आवश्यक ते वनकष 
वनवित करावते. 
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3.     यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई यांना आहरर् व संववतरर् 
अवधकारी म्हर्नू घोवषत करण्यात येत असून त्यानंा याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
 

4.      यासाठी होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाकं झेडएफ-02, प्रधानशीषण - 2205 - कला व संस्कृती, 102 - 
कला व संस्कृती प्रचालन, (01) (02) - मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, (2205 3181) योजनेतर- 16 
प्रकाशने तसेच झेडएफ 02 प्रधानशीषण 2205 कला व संस्कृती 102 कला व संस्कृती प्रचालन (02)(03) 
मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळाचे ववकास कायणक्रम योजनातंगणत(2205 3223)31 सहाय्यक अनुदान 
(वतेनेतर बाबी) या दोन्ही लेखाशीषाखाली मंजूर तरतूदीतून मावसक वनधीच्या उपलब्धतेनुसार 
भागववण्यात यावा. 
 

5.     सदर शासन वनर्णय ववत्त ववभागाच्या सहमतीने त्याचं्या अनौपचारीक संदभण क्रमाकं अनौसं-
458/15/हयय-4, वद.16.6.2015 अन्वये वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

 

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201507131526539133 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 वलना वव.धुरू 
 कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
 

1. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई 
2. महालेखापाल महाराष्ट्र 1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई 
3. अवधदान व लेखावधकारी, मंुबई 
4. वनवासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मंुबई. 
5. वजल्हा कोषावधकारी, सातारा / उप कोषावधकारी वाई, वज. सातारा. 
6. ववत्त ववभाग (हयय-4/अथण-14/अथोपाय), मंत्रालय, मंुबई 
7. अवर सवचव, अथणसकंल्प शाखा, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. वनवडनस्ती.                                                                                                                   
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