मराठी विश्वकोश पवरचय ग्रंथ, पवरभाषा
कोश आवि मराठी विश्वकोशाचे 1 ते 20
खंड काडड पेनड्राईव्हिर उपलब्ध करून
दे िेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन वनिडय क्रमांक:- विवनमं-2017/प्र.क्र.13/भाषा-2,
निीन प्रशासन भिन, 8 िा मजला,
मादाम कामा मागड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक : 27 फेब्रुिारी, 2017
प्रस्तािना:महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळामाफडत 1 ते 20 खंड प्रकावशत करण्यात आले
असून विश्वकोशाचे 1 ते 17 खंड सीडी स्िरूपात उपलब्ध करून दे ण्यात आले आहेत. विश्वकोशाच्या एकूि
18000 नोंदी करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्स्थतीत सदर सावहत्य संकेतस्थळािर उपलब्ध असले तरी
ग्रामीि वठकािी इंटरनेट अभािी िाचकांपयंत पोहचत नाही. तंत्रज्ञानातील बदलामुळे सीडीची जागा
पेनड्राईव्हने घेतलेली असल्याने िाचकांसाठी पेनड्राईव्ह िापरिे सोयीचे आहे. ग्रंथाली ही प्रकाशन संस्था
ग्रंथ प्रसार, समाजात िाचनाची आिड आवि पुस्तकांची आिड जोपासली जािी म्हिून कायडरत असलेली
एक अनुभिी विश्वस्त संस्था आहे. निीन तंत्रज्ञानाचा िापर करिा-या सदर संस्थेच्या सहकायाने मराठी
विश्वकोश पवरचय ग्रंथ, पवरभाषा कोश आवि मराठी विश्वकोशाचे 1 ते 20 खंड एकवत्रतपिे क्रेवडट काडड
पेनड्राईव्हिर िाचकांना उपलब्ध करून दे ण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन वनिडय:मराठी विश्वकोश पवरचय ग्रंथ, पवरभाषा कोश आवि मराठी विश्वकोशाचे 1 ते 20 खंड
एकवत्रतपिे काडड पेनड्राईव्हिर ग्रंथाली या प्रकाशन संस्थेमाफडत उपलब्ध करून दे ण्यास शासन मान्यता
दे ण्यात येत आहे. िाचकांसाठी सदर पेनड्राईव्ह िाजिी दरात उपलब्ध होईल अशा त-हेने महाराष्ट्र राज्य
मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ आवि ग्रंथाली प्रकाशन संस्थेने दर वनवित करािेत. या कामासाठी
विश्वकोश वनर्ममती मंडळ यांनी ग्रंथालीसोबत 1 िषासाठी करार करािा. सदर करारामध्ये खालील बाबी
समाविष्ट्ट असतील1) पेनड्राईव्हमध्ये िाचकांच्यादृष्ट्टीने उपयुक्त अशा अनेक अद्ययाित सेिा - सुविधा उपलब्ध करून
दे ण्यासाठी काडड पेनड्राईव्हमध्ये समाविष्ट्ट केलेली मावहती सुरव त Data copy protect)
करण्याची द ता सदर संस्थेने घ्यािी.
2) ग्रंथाली या संस्थेने पेनड्राईव्ह विकत घेिा-या ग्राहकांना िेळोिेळी तांवत्रकदृष्ट्या अद्ययाित
केलेले खंड उपलब्ध करून दे ण्यात यािेत.
3) ग्रंथाली या संस्थेमाफडत करारपत्रात वनिीत केल्यानुसार स्िावमत्िधनाची रक्कम मंडळास अदा
करण्यात यािी. स्िावमत्िधनापोटी जमा रक्कम विश्वकोश वनर्ममती मंडळाने शासनाच्या जमा
लेखावशषात जमा करािी. सदर लेखावशषाचे तपवशल स्ितंत्रपिे वनगडवमत करण्यात येतील.

शासन वनिडय क्रमांकः विवनमं-2017/प्र.क्र.13/भाषा-2,

4) िरील अटींबरोबर अन्य अटी/शती करारात समाविष्ट्ट करण्याचे अवधकार सवचि, महाराष्ट्र
राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ यांना राहतील.
सदर शासन वनिडय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201702271407070633 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िा रीने सा ांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने ,
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नंदा राऊत )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन

प्रवत,

1) मा. राज्यपाल यांचे सवचि

2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि

3) सिड मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि
4) मा. मुख्यसवचि/ अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, सिड मंत्रालयीन विभाग
5) मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कायड अवधकारी

6) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई पत्राने)

7) प्रबंधक उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मुंबई पत्राने)
8) सवचि, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभिन, मुंबई
9) लोकायुक्त/उप लोकायुक्त, मुंबई पत्राने)

10) महालेखापाल लेखा परी ा/लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई

11) महालेखापाल लेखा परी ा/लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, नागपूर
12) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई

13) वनिासी लेखा परी ा अवधकारी, मुंबई
14) सिड मंत्रालयीन विभाग

15) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, िांद्रे पूि)ड , मुंबई

16) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई
17) सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवि संस्कृती मंडळ, मुंबई
18) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई
19) वनिड नस्ती भाषा-2).

सिड मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन वनिडय त्यांनी त्यांच्या
अवधपत्याखालील अवधकारी/कमडचारी यांच्या वनदशडनास आिािे.
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