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महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश विर्ममती 
मंडळाच्या कायालयातील अस्थायी पदांिा 
वद.1.03.2018 ते वद.30.09.2018 पयंत 
मुदतिाढ देण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासि 

मराठी भाषा विभाग 
शासन वनर्णय क्रमाांकः अस्थाप-2018/प्र.क्र.31/आस्था-2, 

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
तारीख: 15 माचण,2018. 

िाचा-  
  1) सामावजक न्याय, साांस्कृवतक कायण ि विशेष सहाय्य विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक- 
     सांकीर्ण- 2001/प्र.क्र.298/साां.का.1, वदनाांक 23 माचण 2006 ि शुद्धीपत्रक वदनाांक  
     5.5.2006. 
  2) मराठी भाषा विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक : पदसु-2014/प्र.क्र.140/आस्था-2, 
        वदनाांक  2.01.2016.  
  3) वित्त विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक पदवन 2016/प्र.क्र.8/16/विसु-1, वदनाांक  
      11.02.2016. 
  4) मराठी भाषा विभाग, आदेश क्र.विश्िप-2016/प्र.क्र.96/आस्था-2 वद.20.06.2016. 
  5) मराठी भाषा विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक : अस्थाप-2016/प्र.क्र.37/आस्था-2,  
      वदनाांक  06.10.2016. 
  6) वित्त विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक पदवन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.प.ुक., वदनाांक  
       10.02.2017. 
  7) मराठी भाषा विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक : अस्थाप-2017/प्र.क्र.109/आस्था-2,  
      वदनाांक  16.01.2018. 
  8) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मांडळ याांचे पत्र क्र.विवनमां  
     2018/प्रशासन/अस्थायी पदे/319, वदनाांक 05.03.2018. 
  9)  वित्त विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांक पदवन 2016/प्र.क्र.08/16/आ.प.ुक., वदनाांक  
       05.03.2018. 
 

शासि विर्णय 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मांडळाच्या मुांबई येथील 6  ि िाई येथील 28 अशा  एकूर् 

34 अस्थायी पदाांना सांदभाविन क्र.7 येथील वद.16.01.2018 रोजीच्या शासन वनर्णयान्िये वदनाांक 1 

जानेिारी, 2018 ते वद.28 फेबु्रिारी, 2018 पयंत  मुदतिाढ देण्यात आली आहे. सांदभण क्र.4 येथील 

आदेशान्िये िाई कायालयातील 2 पदे मुांबई कायालयात िगण करण्यात आली आहेत. 
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2. आता सांदभािीन क्र.9 येथील वद.05.03.2018 च्या शासन वनर्णयानुसार  महाराष्ट्र राज्य मराठी 

विश्िकोश वनर्ममती मांडळाच्या सांदभािीन क्र.8 च्या पत्रान्िये सादर केलेल्या प्रस्तािाच्या अनुषांगाने  

प्रशासकीय कायालय, मुांबई येथील 6 पदे ि मराठी विश्िकोश कायालय, िाई येथील 28 पदे (मराठी 

विश्िकोश नकाशा (मानवचत्रसांग्रह खांड 22) साठी 3 पदाांसह) अशा खालील तक्तत्यातील एकूर् 34 

अस्थायी पदाांना वदिांक 1 माचण, 2018 ते वदिांक 30 सप्टेंबर, 2018 पयंत मुदतिाढ देण्यात येत आहे.  

प्रशासकीय कायालय, मंुबई 
अ.क्र कायालयाचे िाि पदिाम अस्थायी 

पदसंख्या 
िेतिश्रेर्ी 

1. महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्िकोश 
वनर्ममती मांडळ, 
प्रशासकीय 
कायालय, मुांबई. 

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

कवनष्ट्ठ  
लघुलखेक  

1 9300-34800 (गे्रड ितेन 
रु.4300) 

अध्यक्ाांचे 
स्िीय सहायक 

1 9300-34800 (गे्रड ितेन 
रु.4300) 

िवरष्ट्ठ वलवपक  1 5200- 20200 (गे्रड ितेन 
रु.2400) 

िाहनचालक 1 5200- 20200 (गे्रड ितेन 
रु.1900) 

वशपाई 1 4440-7440 (गे्रड ितेन  
रु.1300) 

 एकूर् 
पदे 

 6  

 
मराठी विश्िकोश कायालय, िाई, वि.सातारा. 

अ.क्र कायालयाचे 
िाि 

पदिाम अस्थायी 
पदसंख्या 

िेतिश्रेर्ी 

2. विभागीय 
कायालय  

   

 

मराठी 
विश्िकोश 
कायालय,िाई 
वज.सातारा  

विभाग सांपादक  2 मावसक ठोक मानिन 
रू.21000/- 

सह सांपादक 3 मावसक ठोक मानिन 
रू.14000/- 

कला सांपादक  1 मावसक ठोक मानिन 
रू.11000/- 

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

पदिाम अस्थायी 
पदसंख्या 

िेतिश्रेर्ी 

विद्याव्यासांगी 
सहायक  

4 9300-34800(गे्रड ितेन  
रु.4400) 

सांपादकीय 
सहायक  

5 5200-20200(गे्रड ितेन  
रु.2800) 

ग्रांथालयीन 
सहायक  

3 5200-20200 (गे्रड ितेन 
रू.2000) 

वलवपक-
टांकलखेक 
(मराठी) 

2 5200-20200 (गे्रड ितेन 
रू.1900) 

वलवपक-
टांकलखेक 
(इांग्रजी) 

1 5200-20200 (गे्रड ितेन 
रू.1900) 

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

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

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

  3.  प्रमुख 
मानवचत्रकार  

1 मावसक ठोक मानिन रू.11000 

  सहायक 
मानवचत्रकार  

1 मावसक ठोक मानिन रू.8500 

  सांदभण सहायक  1 मावसक ठोक मानिन रू.8000 
 एकूर् पदे   3  
(1+2+3) एकूर्   34  

3. सदर बाबीिर होर्ारा खचण “मागर्ी क्रमाांक झेडएफ-02, 2205, कला ि सांस्कृती, 00, 102, कला 

ि सांस्कृती प्रचालन (01) अवनिायण (01) (02) मराठी विश्िकोश वनर्ममती मांडळ (22053181) (अवनिायण) 

01 ितेन” या लखेाशीषाखाली खची टाकण्यात यािा ि तो सन 2018-2019 या वित्तीय िषाच्या मांजूर 

अनुदानातून भागविण्यात यािा. 

4. प्रस्तुत शासन वनर्णय हा सांदभण क्र.(9) अन्िये प्रशासकीय विभागाांना प्रदान करण्यात आलेल्या 

अविकारानुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
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सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201803151216500933 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 

स्िाक्रीने साक्ाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 
 
 

     (िंदा मा.राऊत) 
          अिर सवचि,महाराष्ट्र शासि 

प्रत:- 
1) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मांडळ, मुांबई. 
2) महालखेापाल (लेखा ि अनुजे्ञयता / लेखा ि पवरक्ा), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
3) अविदान ि लखेा अविकारी, मुांबई. 
4) वनिासी लेखा पवरक्ा अविकारी, मुांबई 
5) वजल्हा कोषागार अविकारी, सातारा. 
6) उप वजल्हा कोषाविकारी, िाई, वज.सातारा. 
7) सहायक सवचि, मराठी विश्िकोश कायालय, िाई, वज.सातारा. 
8) वित्त विभाग (व्यय-4) ि आकृतीबांि पुनरणचना कक्, मांत्रालय, मुांबई. 
9) मराठी भाषा विभागाची सिण कायासने. 
10) वनिडनस्ती. 
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