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    वद.10.03.2015 च ेपत्र. 

 
 

प्रस्तािना :- 
 

         मराठी विश्वकोशाचे एकूण प्रस्तावित 23 खंडापैकी 1 ते 20 खंड प्रकावशत झाले आहेत. 
विश्वकोशाचा पवहला खंड १९७६ साली प्रकावशत झाला असून २० िा खंड २०१५ साली प्रकावशत 
झाला. विज्ञान ि तंत्रज्ञानात निनिीन संशोधनामुळे मोठ्या प्रमाणात भर पडली असून निनिीन 
विद्याशाखा वनमाण होत आहेत. मानव्यशाखामंध्ये नव्या संकल्पना, विचारप्रिाह वनमाण होत असून या 
सिण बदलाचंी नोंद घेण्यासाठी विश्वकोशातील नोंदी/लेख कालमयादेत पूणण करणे काळाची गरज 
आहे. महाराष्ट्रातील सिण विद्यापीठे ि संशोधन संस्थाच्या सहकायाने विश्वकोशातील नोंदींचे/लेखाचंे 
लेखन, समीक्षण, संशोधन करण्यासाठी त्या त्या विषयातील तज्ज्ज्ञता ि संबंधीत विषयातील 
विद्यापीठातील प्राध्यापक, संशोधक, तज्ज्ज्ञ व्यािसावयक, विशेषज्ज्ज्ञ याचंे सहाय्य, प्रत्यक्ष सहभागी 
करून घेण्याचा उल्लखे सामान् य प्रशासन विभागाच्या वद.17 जून 1964 च्या शासन वनणणयात करण्यात 
आला आहे.   
 

विश्वकोशाचे सिण खंड पूणण करण्यास लागलेल्या प्रदीघण कालािधीमुळे विश्वकोशातील अनेक 
नोंदी आता कालबाह्य असून, त्यामध्ये सुधारणा करणे आिश्यक आहे. सिण                           
विषयातील/ज्ञानशाखेतील झालेले बदल विचारात घेता विश्वकोशाचे अद्ययाितीकरण जलद गतीने 
करणे आिश्यक आहे. त्याबरोबरच अद्ययाितीकरण करताना विश्वकोशाचा मूळ दजा कायम ठेिून 
अद्ययाितीकरणाकवरता मावहती ि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सिण ज्ञान क्षते्रातील मावहती एकाच िळेी 
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उपलब्ध करुन त्याचे समीक्षण-संपादन करुन अंवतम नोंद करणे आिश्यक आहे. त्यासाठी विविध 
विषयांशी संबंवधत ज्ञानमंडळे गठीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी विविध विद्यापीठे/शैक्षवणक ि 
संशोधन संस्था याचं्या सहकायाने ज्ञानमंडळाच्या माध्यमातून अद्ययाितीकरणाचे काम सुरु करण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन वनणणय :-  
 

विश्वकोशातील नोंदी अद्ययाित करताना विविध विषयाचं्या ज्ञानमंडळामंाफण त ही योजना 
कायान्न्ित करून अद्ययाितीकरणाचे काम िगेाने होण्यासाठी खालीलप्रमाणे ज्ञानमंडळाची स्थापना 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 
 

2.   ज्ञानमंडळाचे स्िरूप ि रचना :- विविध विद्यापीठे, शैक्षवणक ि संशोधन संस्थामंध्ये ज्ञानमंडळे 
कायणरत असतील, विषयाच्या व्याप्तीनुसार विषयवनहाय/उपविषयवनहाय एकूण 60 ककिा अवधक 
ज्ञानमंडळे कायणरत राहतील. एका ज्ञानमंडळामंध्ये विषयाशी संबंवधत 3 ते 5 तज्ज्ज्ञ ि एक समन्ियक 
याचंा समािशे राहील.   
 

          सिण ज्ञानमंडळामाफण त त्यानंा नेमून वदलेल्या विषयाच्या विश्वकोशातील नोंदींचे/मावहतीचे संपूणण 
अद्ययाितीकरण तीन िषात पूणण करणे अपेवक्षत असून याच माध्यमातून भविष्ट्यात सातत्यपूणण 
अद्ययाितीकरणाची प्रवक्रया सुरू ठेिण्यात येईल. 
 

3.     कायणपद्धती :- 
 

1.     प्रत्येक ज्ञानमंडळाकडे सोपविण्यात आलेल्या विषयाची व्याप्ती ि मयादा ठरिून नव्याने नोंद 
यादी तयार करणे, तयार केलेल्या नोंद यादीची जुन्या नोंद यादीशी पडताळणी करणे आवण नव्याने 
समाविष्ट्ट कराियाच्या नोंदी, कालबाह्य नोंदी ि अद्ययाित कराियाच्या नोंदी याचंा अहिाल तयार 
करणे. 
 

2)  ज्ञानमंडळातील तज्ज् ज्ञाचं्या सहाय्याने नोंदीचे लेखन, समीक्षण-संपादन, भाषांतर केले जाईल. 
त्यासाठी ज्ञानमंडळ त्या त्या विषयातील तज्ज् ज्ञ, लेखक-समीक्षक याचंी नाि े वनवित करेल. 
विश्वकोशातील नोंदीच्या लेखनासाठी ज्ञानमंडळाच्या माध्यमातून लेखकासंाठी कायणशाळा आयोवजत 
केल्या जातील. त्यािळेी प्रत्यक्ष ऑनलाईन (on-line) नोंदी कशा कराव्यात याबाबतही विश्वकोश 
वनर्ममती मंडळाकडून तज्ज्ज्ञाचंे मागणदशणन करण्यात येईल. 
 

3)  नोंदीचे लेखन करणा-या तज्ज् ज्ञानंी वदलेले नोंदीचे संदभण, त्यासंबंधीचे वचत्र,े रेखावचत्र,े नकाशे, 
आराखडे, ऑवडयो-न्व्हज्ज्युअल याचंी पडताळणी ि सपंादन ज्ञानमंडळामाफण त करण्यात येईल. 
 

4)  विविध व्यक्ती / संस्था याचंी हक्काबद्दल परिानगी विश्वकोश वनर्ममती मंडळामाफण त घेण्यात येईल. 
5) नोंद संकेतस्थळािर टाकण्याच्या दृष्ट्टीने अंवतम संपादनाचे काम ज्ञानमंडळ करेल ि विभाग    
संपादकाकंडे सोपविण्यात येईल. 
 

6)  सिण ज्ञानमंडळे प्रमुख संपादक तथा अध्यक्ष याचं्या मागणदशणनानुसार काम करतील. 
 

7)  ज्ञानमंडळाच्या कामाचे व्यिस्थापन िाई ि मंुबई येथील विभाग संपादकावं्दारे करण्यात येईल.  
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4. विषय पालक :- विश्वकोश मंडळािरील सदस्यािंर पालक म्हणनू विवशष्ट्ट विषयाची जबाबदारी 
सोपविण्यात येणार आहे. त्यानंी त्या विषयगटाच्या अंतगणत ज्ञानमंडळाकवरता उपविषय वनवित करणे, 
पालक संस्था शोधणे, समन्ियक ि तज्ज् ज्ञाचंी वनिड करणे, विषयगटानुसार नोंदीची संख्या वनवित 
करणे, विषयतज्ज् ज्ञाचं्या बैठका घेणे, ज्ञानमंडळाचे कामाच्या प्रगतीचा िळेोिळेी आढािा घेणे. 
 

5. पालक संस्था :- विश्वकोशाच्या अद्ययाितीकरणासाठी महाराष्ट्रातील विद्यापीठे, त्याचं्या अंतगणत 
असलेली महाविद्यालये, विविध शैक्षवणक ि संशोधन संस्था याचं्या सहकायाने संबंवधत संस्थेत 
विषयवनहाय ज्ञानमंडळे स्थापन करण्यात येणार आहेत. ज्ज्या विद्यापीठानंी ककिा संस्थानंी 
ज्ञानमंडळाच्या पालकत्िाची जबाबदारी घेतली आहे त्या संस्था त्या ज्ञानमंडळाच्या पालकसंस्था 
असतील. त्याचं्याकडे सोपविलेल्या विषयाशी संबंधीत लेखन, समीक्षण-सपंादन एकत्रीकरण ि 
अंवतम तपासणी हे  काम त्या त्या संस्थेत करण्यात येईल ि यासाठी  आिश्यक असलेल्या जागा-
वनिास व्यिस्था ि अन्य सिेा-सुविधा यािर होणारा खचण संबंवधत संस्था करतील. ज्ञानमंडळाचे काम 
सुरळीत चालण्यासाठी बठैका, प्रवशक्षण, कायणशाळा इ. उपक्रम पालक संस्थामंाफण त हाती घेण्यात 
येतील. महाराष्ट्रातील सिण विद्यापीठानंी ि शैक्षवणक संस्थानंी ज्ञानमंडळाची पालक संस्था म्हणनू 
सहकायण कराि.े प्रत्येक विद्यापीठाकडे काही ज्ञानमंडळाचंी जबाबदारी सोपविण्यात येईल. 
करारामध्ये संबंवधत विद्यापीठ/शैक्षवणक संस्था यानंा अदा कराियाच्या मानधन/पाठ्यिृत्ती ि इतर 
अनुषंवगक खचण याबाबतचा स्पष्ट्ट उल्लखे करण्यात यईेल. सदर खचण विश्वकोश वनर्ममती मंडळाकडून 
संबंवधतानंा अदा करण्यात येईल. 
          नोंद लेखक, समीक्षक-संपादक आवण भाषातंरकार याचंे मानधन विश्वकोश संदभाधीन  शासन 
मान्य दराने अदा करण्यात येईल. तसेच नोंदीचे टंकलेखन, वचत्रे, नकाशे, आराखडे, ध्िवनवचत्र 
(Audio Visual) इत्यादी बाबत खचण विश्वकोशामाफण त वनयमानुसार करण्यात येईल. 
 

6.   समन्ियक :- सबंंवधत विद्यापीठ, शैक्षवणक ि संशोधन संस्था येथील मराठीतून संशोधनात्मक 
लेखन करण्याचा अनुभि असलेले विषयतज्ज्ज्ञ/सेिावनिृत्त विषयतज्ज्ज्ञ/संशोधक विद्याथी            
(M.phil/ P.H.D./ Other) यानंा समन्ियक म्हणनू नेमण्यात येईल. संबंवधत विद्यापीठ, विश्वकोशाचे 
प्रवतवनधी ि विषय पालक समन्ियकाची वनिड करतील. याकवरता विश्वकोशाकडून याबाबतची वनिड 
पध्दती स्ितंत्रपणे वनवित करण्यात येईल. विषय पालक ि संबंधीत विषयाच्या ज्ञानमंडळातील तज्ज्ज्ञ 
याचं्या सहभागाने ि मागणदशणनाने समन्ियक खालील जबाबदा-या पार पाडेल:- 
 

 

1)  विषय पालक ि सबंधंीत विषयाच्या ज्ञानमंडळातील तज्ज् ज्ञाचं्या सहकायाने संबंवधत विषयाची 
व्याप्ती ठरविणे, शब्द मयादा वनवित करणे ि नोंद यादी तयार करणे, विषयाशी संबंधीत लेखक, 
समीक्षक-संपादक, भाषांतरकार याचंी यादी तयार करून तज्ज् ज्ञांकडे नोंदी वलवहण्यासाठी सोपविणे ि 
विवहत िळेेत प्राप्त करून घेणे, 
 

 

2)  नोंदीशी सबंंधीत वचत्रे, रेखाटने, नकाशे, आराखडे, चलवचत्रे, ध्िवनवचत्रफीत (Audio Visual) 
इ.सह नोंद पवरपूणण असल्याची खात्री करून घेणे, नसल्यास आिश्यतेनुसार अन्य तज्ज् ज्ञांकडून पूतणता 
करून घेणे, 
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3) ज्ञानमंडळामाफण त पवरपूणण झालेली नोंद विभाग संपादकाकंडे सोपविणे, 
 

4)  विषय पालकाचं्या सल्ल्याने ज्ञानमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन करणे 
 

7.  समन्ियक/विषयतज्ज्ज्ञ इत्यादींना पुढील अटी ि शतीनुसार मानधन देण्यात येईल :-  
 

समन्ियकाचे मानधन तथा पाठ्यिृत्ती :- विद्यापीठ / पालक संस्था यानंी समन्ियकानंा त्याचंी तज्ज्ज्ञता 
ि अनुभिानुसार दरमहा रू.15000/- इतके मानधन पाठ्यिृत्तीच्या (Fellowship) स्िरुपात विश्वकोश 
वनर्ममती मंडळाकडून देण्यात येईल.  
 

सेिासुविधा :-, 
  

1)  समन्ियकानंा विश्वकोशाच्या कामासाठी प्रिास करािा लागल्यास प्रिास ि दैवनक भत्ता यासाठी 
रु.4,400/- गे्रड ितेन प्रमाणे देय राहील.  
 

2) ज्ञानमंडळातील विषय तज्ज्ज्ञ यानंा विश्वकोशाच्या कामासाठी िवरष्ट्ठ अभ्यागत संपादकापं्रमाणे 
शासनाच्या प्रचवलत दरानुसार मानधन, प्रिास भाडे, बैठक भत्ता अनुज्ञये राहील. 
 

3)  विद्यापीठ िा शासकीय अनुदावनत संस्थेतील तज्ज्ज्ञानंा सदर कामाच्या बैठकीकवरता प्रिास करािा 
लागल्यास सदर कालािधी कतणव्य कालािधी समजण्यात यािा ि त्या कालािधीत त्यानंा अनुज्ञये 
असलेला प्रिास भत्ता ि दैनंवदन भत्ता संबंवधत विद्यापीठ/शैक्षवणक संस्थेकडून अदा करण्यात येईल. 
 

4)  शासन अनुदावनत नसलेल्या खाजगी शैक्षवणक/संशोधन संस्था यामधील तज्ज्ज्ञानंा विश्वकोशाच्या 
कामावनवमत्त प्रिास करणे आिश्यक असल्यास सदर कालािधी कतणव्य कालािधी समजण्यात येईल. 
याबाबत संबंवधताचंा प्रिास खचण विश्वकोश वनर्ममती मंडळाकडून करण्यात येईल.  
 

8.    अद्ययाितीकरणाच्या कामासाठी प्रथम टप्प्यातील 60 ज्ञानमंडळाकरीता अंदावजत एकूण 
िार्मषक रू.1,50,80,000/- (रू.एक कोटी पन्नास लक्ष ऐशंी हजार) इतक्या खचास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. यामध्ये पुढील बाबींचा अंतभाि असेल :- 
 

1) समन्ियक मानधन प्रत्येकी दरमहा रू.15000/- 
2) बैठकािंरील खचण 
3) तज्ज्ज्ञाचंा मानधनािरील खचण 
4) प्रवशक्षणािरील खचण 
5) प्रशासकीय खचण 
6) प्रिास खचण 

   7) ज्ञानमंडळाच्या प्रशासकीय कामासाठी मानधनािरील सहायक 6 प्रत्येकी दरमहा रू.15000/-  
   8) संगणक, दुरध्िनी, फर्मनचर खरेदी ि इतर अनुषवंगक खचण. 
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9.   उपरोक्त ज्ञानमंडळाच्या वनर्ममतीच्या अनुषंगाने सन 2015-2016 मध्ये होणारा खचण विश्वकोश  
विश्वकोश वनर्ममती मंडळाच्या योजनातंगणत योजनेच्या खचासाठी असलेल्या “ मुख्य लेखाशीषण मागणी 
क्रमाकं-झेडएफ-02, 2205-कला ि संस्कृती (02)(03) मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळाचे विकास         
कायणक्रम- संगणक साकेंताकं क्रमाकं-2205 3223-31-सहाय्यक अनुदाने (ितेनेतर) (योजनातंगणत 
योजना)” या लेखाशीषाअंतगणत मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल. चालू िषी या 
लेखाशीषाअंतगणत रु.40.00 लक्ष  (रू.चाळीस लक्ष फक्त) इतकी योजनातंगणत तरतूद वशल्लक असून, 
ज्ञानमंडळाच्या प्राथवमक कामकाजाकवरता ही रक्कम खचण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
  

10.     सदर खचण करण्यास सवचि, महाराष्ट्र राज्ज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ हे आहरण ि 
संवितरण अवधकारी म्हणनू काम पाहतील. 
  

11.    विद्यापीठ/शैक्षवणक संस्था याचंे समिते ज्ञानमंडळ स्थापन केल्यानंतर विश्वकोश वनर्ममती 
मंडळाकडून सदर कामकाजाचा िळेोिळेी आढािा घेण्यात यािा ि याबाबतची विवहत कायणपध्दती  
निश्चित करािी. तसेच याबाबतचा प्रगती अहिाल शासनास िळेोिळेी सादर करण्यात यािा. 
 

12.  िरील योजनेसाठी भविष्ट्यातील तीन िषात होणाऱ्या रु.4,52,40,000/- (रु.चार कोटी बािन्न 
लाख चाळीस हजार फक्त) इतक्या खचाच्या रकमेची तरतूद या विभागाकडे उपलब्ध होणाऱ्या 
वनयतव्ययातून करण्यात येईल. 
 

13.   सदर शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्र.174/वशकाना/1443/, 
वदनाकं 10.12.2015 ि वित्त विभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्र.24/16/व्यय-4, वदनाकं 5.2.2016 
तसेच उच्च ि तंत्रवशक्षण विभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्र.1190, वद.22.02.2016 अन्िये प्राप्त 
मंजुरीनुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे.     
 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201602241102032633 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्ज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 

 ( अपणा अ. गािडे ) 
 उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
 

1) मा.राज्ज्यपाल याचंे सवचि,  
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबई, 
3) सिण मा.मंत्री / राज्ज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4) मा.मुख्य सवचि/सिण अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि सिण मंत्रालयीन विभाग, 
5) प्रधान सवचि, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
6) प्रधान सवचि, कृवष ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7) प्रधान सवचि िदै्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8) प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई (पत्राने), 
9) प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने), 
10) प्रबधंक, लोक आयकु्त आवण उप लोक आयुक्त कायालय, मंुबई, 
11) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, मंुबई, 
12) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंुबई (पत्राने), 
13) सिण विभागीय आयकु्त, 
14) सिण वजल्हावधकारी, 
15) कुलगुरू, सिण विद्यापीठे 
16) सिण वजल्हा पवरषदांच ेमुख्य कायणकारी अवधकारी,  
17) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई, नागपरू 
18) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता),मंुबई, नागपरू, 
19) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई 
20) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई 
21) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्ज्य, मंुबई, 
22) सवचि, महाराष्ट्र राज्ज्य सावहत्य ि संस्कृती मंडळ, मंुबई 
23) सवचि, महाराष्ट्र राज्ज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई, 
24) प्रशासकीय अवधकारी, राज्ज्य मराठी विकास संस्था, मंुबई, 
25) सहायक भाषा सचंालक, विभागीय कायालय, निी मंुबई/पणेु/नागपरू/औरंगाबाद, 
26) अिर सवचि, (1443), वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
27) अिर सवचि, (व्यय-4)/अथणसकंल्प-14, वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
28) सिण मंत्रालयीन विभाग, 
29) सिण कायासने, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
30) संग्रहाथण (भाषा - 2). 
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