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महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 
विर्ममती मंडळाच्या कायालयातील 
अस्थायी पदािंा वद.1.03.2017 ते 
वद.30.09.2017 पयंत मुदतिाढ 
देण्याबाबत. 

 
    महाराष्ट्र शासि 

  मराठी भाषा विभाग  
 शासि विर्णय क्रमाकंः अस्थाप-2017/प्र.क्र.30/आस्था-2, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

    तारीख: 28  फेब्रिुारी, 2017. 
िाचा-  

  1)   सामावजक न्याय, सासं्कृवतक कायण ि विशेष सहाय्य विभाग, शासि विर्णय क्रमाकं- 
         संकीर्ण- 2001/प्र.क्र.298/सां.का.1, वदिाकं 23 माचण 2006 ि शुद्धीपत्रक वदिाकं  
         5.5.2006. 
  2)   मराठी भाषा विभाग, शासि विर्णय क्रमाकं : पदसु-2014/प्र.क्र.140/आस्था-2, 
        वदिाकं  2.01.2016.  
  3)   वित्त विभाग, शासि विर्णय क्रमाकं पदवि 2016/प्र.क्र.8/16/विसु-1, वदिाकं  
        11.02.2016. 
  4)   मराठी भाषा विभाग, आदेश क्र.विश्वप-2016/प्र.क्र.96/आस्था-2 वद.20.06.2016. 
  5)   मराठी भाषा विभाग, शासि विर्णय क्रमाकं : अस्थाप-2016/प्र.क्र.37/आस्था-2,  
        वदिाकं  06.10.2016. 
  6)   सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ याचंे पत्र क्र.विविमं  
        2017/प्रशासि/अस्थायी पदे/162, वदिाकं 04.02.2017. 
  7)   वित्त विभाग, शासि विर्णय क्रमाकं पदवि 2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., वदिाकं  
        10.02.2017. 

शासि विर्णय 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या मंुबई येथील 4  ि िाई येथील 30 अशा  

एकूर् 34 अस्थायी पदािंा संदभाविि क्र.5 येथील वद.06.10.2016 रोजीच्या शासि विर्णयान्िये 
वदिाकं 1 ऑक्टोबर, 2016 ते वद.28 फेब्रिुारी, 2017 पयंत  मुदतिाढ देण्यात आली आहे. 
संदभािीि क्र.4    च्या आदेशान्िये विश्वकोशाच्या िाई कायालयातील लघुलेखक ि िाहिचालक 
ही दोि अस्थायी पदे प्रशासकीय कायालयात  िगण करण्यात आली आहेत. 
2. आता संदभािीि क्र.7 येथील वद.10.02.2017 च्या शासि विर्णयािुसार  महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या संदभािीि क्र.6 च्या पत्रान्िये सादर केलेल्या प्रस्तािाच्या 
अिुषगंािे  प्रशासकीय कायालय, मंुबई येथील 6 पदे ि मराठी विश्वकोश कायालय, िाई येथील 28 
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पदे (मराठी विश्वकोश िकाशा (मािवचत्रसंग्रह खंड 22) साठी 3 पदासंह) अशा खालील तक्त्यातील 
एकूर् 34 अस्थायी पदािंा वदिाकं 1 माचण, 2017 ते वदिाकं 30 सप्टेंबर, 2017 पयंत मुदतिाढ 
देण्यात येत आहे.  

प्रशासकीय कायालय, मंुबई 
अ.क्र कायालयाचे िाि पदिाम अस्थायी 

पदसंख्या 
ितेिश्ररे्ी 

1
1. 

महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश 
विर्ममती मंडळ, 
प्रशासकीय 
कायालय, मंुबई. 

सवचि  1 15600-39100 (गे्रड ितेि  
रु.6600) 

कविष्ट्ठ  
लघुलेखक  

1 9300-34800 (गे्रड ितेि रु.4300) 

अध्यक्ाचंे स्िीय 
सहायक 

1 9300-34800 (गे्रड ितेि रु.4300) 

िवरष्ट्ठ वलवपक  1 5200- 20200 (गे्रड ितेि रु.2400) 
िाहिचालक 1 5200- 20200 (गे्रड ितेि रु.1900) 
वशपाई 1 4440-7440 (गे्रड ितेि  रु.1300) 

 एकूर् पदे  6  
 

मराठी विश्वकोश कायालय, िाई, वज.सातारा. 
अ.क्र कायालयाचे 

िाि 
पदिाम अस्थायी 

पदसंख्या 
ितेिश्ररे्ी 

2
2. 

विभागीय 
कायालय  

   

 

मराठी विश्वकोश 
कायालय,िाई 
वज.सातारा  

विभाग संपादक  2 मावसक ठोक माििि 
रू.21000/- 

सह संपादक 3 मावसक ठोक माििि 
रू.14000/- 

कला संपादक  1 मावसक ठोक माििि 
रू.11000/- 

प्रमुख वचत्रकार  1 मावसक ठोक माििि 
रू.10000/- 
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अ.क्र कायालयाचे 
िाि 

पदिाम अस्थायी 
पदसंख्या 

ितेिश्ररे्ी 

विद्याव्यासंगी 
सहायक  

4 9300-34800(गे्रड ितेि  
रु.4400) 

संपादकीय 
सहायक  

5 5200-20200(गे्रड ितेि  
रु.2800) 

गं्रथालयीि 
सहायक  

3 5200-20200 (गे्रड ितेि 
रू.2000) 

वलवपक-
टंकलेखक 
(मराठी) 

2 5200-20200 (गे्रड ितेि 
रू.1900) 

वलवपक-
टंकलेखक 
(इंग्रजी) 

1 5200-20200 (गे्रड ितेि 
रू.1900) 

वशपाई  2 4440-7440 (गे्रड ितेि 
रू.1300) 

झाडूिाला-हमाल 1 4440-7440 (गे्रड ितेि  
रू.1300) 

 एकूर् पदे   25  
 मराठी विश्वकोश िकाशा (मािवचत्रसंग्रह ) खंडासाठी (खंड 22) 

  
3. 

 प्रमुख मािवचत्रकार  1 मावसक ठोक माििि रू.11000 

  सहायक 
मािवचत्रकार  

1 मावसक ठोक माििि रू.8500 

  संदभण सहायक  1 मावसक ठोक माििि रू.8000 
 एकूर् पदे   3  
(1+2+3) एकूर् 

अस्थायी पदे (4+27+3) 
 34  

3. सदर बाबीिर होर्ारा खचण “मागर्ी क्रमाकं झेडएफ-02, 2205, कला ि संस्कृती, 00, 
102, कला ि संस्कृती प्रचालि (01) योजिेतर योजिा (01) (02) मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ 
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(22053181) 01 ितेि” या लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यािा ि तो सि 2017-2018 या 
वित्तीय िषाच्या मंजूर अिुदािातूि भागविण्यात यािा. 
4. प्रस्तुत शासि विर्णय हा वित्त विभागाच्या शासि विर्णय क्रमांक : पदवि 
2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., वद.10 फेब्रिुारी,2017 अन्िये प्रशासकीय विभागािंा प्रदाि करण्यात 
आलेल्या अविकारािुसार विगणवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासि विर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा साकेंताकं 201702221711156333 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्रीिे साक्ावंकत करूि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे, 

 
 
 
 

(िंदा मा.राऊत) 
    अिर सवचि,महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई. 
2. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञयेता / लेखा ि पवरक्ा), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
3. अविदाि ि लेखा अविकारी, मंुबई. 
4. वििासी लेखा पवरक्ा अविकारी, मंुबई 
5. वजल्हा कोषागार अविकारी, सातारा. 
6. उप वजल्हा कोषाविकारी, िाई, वज.सातारा. 
7. सहायक सवचि, मराठी विश्वकोश कायालय, िाई, वज.सातारा. 
8. वित्त विभाग (व्यय-4) ि आकृतीबंि पुिरणचिा कक्, मंत्रालय, मंुबई. 
9. मराठी भाषा विभागाची सिण कायासिे. 
10. वििडिस्ती. 
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