कलम 4 ची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होण्यासाठी सववप्रर्थम राज्यातील सवव लोक प्राधिकारी यांची यादी
प्रधसध्द करणे आवश्यक आहे . कोणतीही संस्र्था जी घटनेनुसार, एखाद्या कायद्यानुसार अर्थवा धनयम ककवा
शासकीय आदे शानुसार स्र्थाधित करण्यात आली आहे अर्थवा जी शासनाच्या मालकीची ककवा शासनाने धनयंधित
केलेली अर्थवा शासनाकडू न ज्या संस्र्थे ला िुरेसा धनिी प्राप्त होतो आहे अशा सवव संस्र्थांनी माधहतीचा अधिकार
अधिधनयम 2005 चे कलम 4 अंतर्वत आिणाहू न माधहती प्रधसध्द करणे ही यादी प्रत्येक सं चालक धवभार्ाकडू न
प्रधसध्द होणे बंिनकारक आहे .
कलम 2 एच नमुना (अ)
माधहतीचा अधिकार अधिधनयम 2005 अन्वये धवभार्वार लोकप्राधिकारी यांची यादी.
शासकीय धवभार्ाचे नाव:- महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई.
कलम 2 (एच)a/b/c/d
अ.क्र.
लोक प्राधिकारी संस्र्था
संस्र्था प्रमुखाचे िदनाम धठकाण/ित्ता
1
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती
सधचव
रकवद्र नाटयमंधदर, 2 रा
मंडळ, मुंबई.
मजला, सयानी मार्व, प्रभादे वी,
मुंबई-400025.

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडू न िुरेसा धनिी प्राप्त लोकप्राधिकारी संस्र्थांची यादी.
शासकीय धवभार्ाचे नाव:- महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई.
कलम 2 (h)(i)(ii) अंतर्वत
अ.क्र.
1

लोक प्राधिकारी संस्र्था
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती
मंडळ, मुंबई.

संस्र्था प्रमुखाचे िदनाम
सधचव

धठकाण/ित्ता
रकवद्र नाटयमंधदर, 2 रा
मजला, सयानी मार्व, प्रभादे वी,
मुंबई-400025.

संगणकीकरणासाठी कृ ती आराखडा
कलम 4 (1) (a) अनुसार संर्णीकरणाद्वारे कृती आराखडा तयार करणे. उिलब्ि सािनसामुग्रीचा उियोर्
करुन प्रत्येक लोक प्राधिकारी संस्र्थांनी िुढील मार्वदशवक सूचनांचा वािर करुन अ×³Öलेखांचे संर्णीकरणाचा कृती
आराखडा तयार करावा.
कृती आराखडयासाठीच्या मार्वदशवक सुचना* संगणकीकरणाचे तीन टप्पे —
* कलम 4 अंतर्वत अधनवायव प्रकाशनाचे कायव
-- मराठी धवश्वकोश, मुलांचा धवश्वकोश
योजनेत बाल धवश्वकोश 12 व कुमार
धवश्वकोश 12 चे प्रकाशन कायव
* महत्वाच्या लोका×³Öमुख धवभार्ाच्या
-- वरील प्रकारचे काम
कायवप्रणालीची माधहती संर्णीकृत करणे.
* उववधरत माधहतीचे संर्णकीकरण
-- करण्यात येत आहे .
* संगणकीकरणाचे विविध टप्पे —
* धवधशष्ट्ट धवषयांचे प्रािान्याने संर्णकीकरण.

* संर्णकीकरणासाठी आर्मर्थक तरतूद
* संर्णकीकरणासाठी कालाविी धनश्चीत करणे

– मराठी धवशकोश प्रधसध्द खंड 1 ते 20
(िूवाि) मंडळाच्या वेबसाईटवर घेण्यात
आले आहे . कुमार धवश्वकोश जीवसृष्ट्टी व
ियावरण भार् 1 व 2 मंडळाच्या वेबसाईटवर
व बोलक्या स्वरुिात प्रकाशीत
-- रु. 2,27,000
-- शासकीय धनिीच्या उिलब्ितेनुसार.

कलम 4 (1) (b) (i)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, रकवद्र नाटयमंधदर, 2 रा मजला, सयानी मार्व , प्रभादे वी,
मुंबई-400025. येर्थील प्रशासकीय कायालय व उि कायालय मराठी धवश्वकोश कायालय,वाई,धज.सातारा या
कायालयातील काये व कतवव्ये यांचा तिशील
कार्यालर्याचे नांि
पत्ता
कार्यालर्य प्रमुख
शासकीर्य विभागाचे नांि
कोणत्र्या मंत्रालर्याच्र्या
खात्र्याच्र्या अवधनस्त.
कार्यय क्षेत्र
विवशष्ट कार्यय

- महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ.
- रकवद्र नाटयमंधदर, 2 रा मजला, सयानी मार्व , प्रभादे वी, मुंबई-400025.
- श्रीम. सु. र्. िवार, सधचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मं डळ.
- महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ.
- मराठी भाषा धवभार्,मंिालय, मुंबई-400032.

- महाराष्ट्र राज्य. भौर्ोधलक - महाराष्ट्र राज्य/ कायानुरुि- महाराष्ट्र राज्य.
1) मराठी धवश्वकोश योजनेतर योजनेमिून 23 खंडांची धनर्ममती व प्रकाशन.
त्यािैकी 1 ते 20 (उत्तरािव ) खंड प्रकाधशत, खंड 21ते 23 संिादनकायव
सुरु.
2) योजनांतर्वत योजनेतून मुलांचा धवश्वकोश योजनेत बाल धवश्वकोश (12
खंड ) व कुमार धवश्वकोश (12 खंड) धनर्ममती व प्रकाशन. त्यािैकी कुमार
धवश्वकोश िधरचय ग्रंर्थ सीडीसह प्रकाधशत. कुमार धवश्वकोश जीवसृष्ट्टी
व ियावरण भार्-1 व 2 प्रकाधशत, उववधरत खंडाच्या नोंदीचे धनयोजन सूरु.
मालमत्तेचा तपशील
- रकवद्र नाटयमंधदर, 2 रा मजला, सयानी मार्व, प्रभादे वी, मुंबई-400025.
उिकायालय मराठी धवश्वकोश कायालय,वाई,धज.सातारा.
उपलब्ध सेिा
- धवश्वकोश खंड 1 ते 20 (उत्तरािव ), कुमार धवश्वकोश िधरचय ग्रंर्थ(सीडीसह )
कुमार धवश्वकोश खंड 2 जीवसृष्ट्टी व ियावरण भार्-1 व 2 ही प्रकाशने
वाचकांस उिलब्ि.
संस्थे च्र्या संरचनात्मक तक्तत्र्यामध्र्ये - सोबत जोडलेल्या प्रििाप्रमाणे
कार्यय क्षेत्राचे प्रत्र्ये क स्तरािरचे
तपशील.
कार्यालर्यीन दूरध्िनी क्रमांक ि िेळा - प्रशासकीय कायालय,मुंबई -दूरध्वनी क्र. 9522-24229020
वेळ- सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 ियंत
उि कायालय वाई - दूरध्वनी क्र. 952167- 220053
वेळ - सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 ियंत.
साप्ताविक सुटी ि विवशष्ट सेिेसाठी - रधववार साप्ताधहक सुटी व मधहन्याचा दुसरा व चौर्था शधनवार सुटी
ठरविलेल्र्या िेळा.
तसेच शासनाने जाधहर केलेल्या अन्य सुट्टयाधदवशी कायालय बंद.

मिाराष्र राज्र्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मंडळ.
अध्यक्ष


सधचव



------------------------------------------------------------------------------------------



प्रशासकीर्य कार्यालर्य, मुंबई.
अिीक्षक
सहायक लेखाधिकारी
कधनष्ट्ठ लघुलेखक
वधरष्ट्ठ धलधिक
सहायक
धलधिक- टं कलेखक
धशिाई


उप कार्यालर्य, िाई, वि. सातारा
सहायक सधचव
धवद्याव्यासंर्ी सहायक
स्वीय सहायक
संिादकीय सहायक
ग्रंर्थालयीन सहायक
धलधिक-टं कलेखक
वाहन चालक
धशिाई
मानधनािरील पदे
धवभार् संिादक
सह संिादक
कला संिादक
प्रमुख धचिकार
प्रमुख मानधचिकार
सहायक मानधचिकार
संदभव सहायक

कलम 4 (1)(b)(ii) नमुना (अ)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मं डळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय,वाई,धज.सातारा कायालयातील
अधिकारी यांच्या अधिकारांचा तिशील.
अ
अ.क्र.

िदनाम

अधिकार-आर्मर्थक

कोणत्या कायद्या / धनयम /
शासन
धनणवय/िधरििकानुसार

अधभप्राय

1

सधचव

मुंबई धवत्तीय धनयम,अर्थव संकल्िीय धनयम
िुस्स्तका,शासन धनणवय व िधरििके, मराठी
भाषा धवभार् यांच्याआदे शानुसार
अर्थव धवषयक प्रकरणांचा धनिटारा करणे

मुंबई धवत्तीय धनयम,
अर्थव संकल्िीय
धनयमिुस्स्तका,
शासन धनणवय व िधरििके,
मराठी भाषा धवभार् यांच्या
आदे शान्वये .

अर्थव धवषयक प्रकरणे
मं जूर करुन मं डळाच्या
योजना राबधवण्यास
आर्मर्थक धनिी उिलब्ि
करुन दे णे,
अंमलबजावणी करणे.

2

सहायक सधचव

सधचवांच्या आदे शानुसार आर्मर्थक प्रकरणे
धनकाली काढताना सहाय्य करणे.

वरील प्रमाणे

सधचवांच्या
मार्वदशवनानुसार
आर्मर्थक प्रकरणे
धनकाली काढण्यास
सहाय्य.

ब
अ.क्र.

िदनाम

अधिकार -प्रशासकीय

कोणत्या कायद्या/
धनयम/
शासनधनणवय/िधरििका
नुसार

अधभप्राय

1

सधचव

मुंबई धवत्तीय धनयम, महाराष्ट्र नार्री सेवा
धनयम, 1981 (धशस्त व अिील) आधण
वतवणूक , शासन आदे श व िधरििकानुसार.

मुंबई धवत्तीय धनयम,
महाराष्ट्र नार्री सेवा
धनयम,1981 (धशस्त व
अिील) आधण वतव णूक,
मराठी भाषा धवभार्
यांच्या आदे शान्वये.

प्रशासकीय प्रकरणे
धनिटारा करणे.

2

सहायक सधचव

सधचवांच्या आदे शानुसार प्रशासकीय प्रकरणे
धनकाली काढताना सहाय्य करणे

वरीलप्रमाणे

सधचवांच्या
आदे शानुसार
प्रशासकीय प्रकरणे
धनिटारा करण्यात
सहाय्य.

.........2

क
अ.क्र.

िदनाम

अधिकार-फौजदारी

कोणत्या कायद्या/ धनयम/
शासनधनणवय/ िधरििकानुसार

अधभप्राय

----------------------------लार्ू नाही -------------------------------

ड
अ.क्र.

िदनाम

अधिकार-अिवन्यायीक कोणत्या कायद्या/ धनयम/
शासनधनणवय/ िधरििकानुसार

----------------------------लार्ू नाही -----------------------------

अधभप्राय

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय, मुंबई व उि कायालय मराठी धवश्वकोश
कायालय, वाई धज. सातारा या कायालयाच्या िधरषदांची यादी प्रकाशीत करणे .
प्रशासकीर्य कार्यालर्य, मुंबई.

×³Ö

अ.क्र.

िदनाम

कतव व्ये

कोणत्या
कायद्या/धनयम/शासन/धनणवय/
िधरििकानुसार

अ प्राय

1

सधचव

मं डळामाफवत राबधवण्यात येणाऱ्या योजना
मराठी धवश्वकोश, कुमार धवश्वकोश
प्रका×¿Öत करणे. त्यासाठी शासनाकडे
आर्मर्थक प्रस्ताव िाठवून मं जुरी घेणे.
मा. अध्यक्षांच्या मार्वदशवनाखाली वरील
प्रकाशने संिादनार्थव , आर्मर्थक प्रशासकीय
कामे करणे, सववसािारण प्रशासकीय
कायालय, मुंबई व उि कायालय, वाई,
धज. सातारा या दोन्ही कायालयावर धनयंिण
ठे वणे, आहरण व संधवतरण अधिकारी
म्हणून कामे करणे इ.

मुंबई
धवत्तीय
धनयम,
अर्थव संकल्िीय धनयम िुस्तीका
म. ना. से.धनयम 1981 (

या धवभार्ाची शासकीय
कामे जबाबदारीने िार
िाडणे.

मुंबई व वाई कायालयातील सववसािारण
दे खरे ख प्रशासकीय आस्र्थािकीय कामे ,
ििव्यवहार,धविानसभा,धविान
िधरषद,
तारांधकत प्रश्न ििव्यवहार, जनते शी संिकव
व व्यवहार, सहायक सधचव व सधचव यांना
वेळोवळी मदत इ. कामे . जनमाधहती
अधिकारी म्हणून काम िाहणे, रोखीचे
व्यवहार िनादे श आदान प्रदान करणे इ.

मुंबई
धवत्तीय
धनयम,
अर्थव संकल्िीय धनयम िुस्तीका

2

अिीक्षक

×¿Öस्त

अधिल) व वतवणूक

धनयम तसेच शासन धनणवय
िधरििके
मराठी
भाषा
धवभार्ाच्या
अंतर्व त
आदे शानुसार अंमलबजावणी
करणे.

म. ना. से.धनयम 1981 (

×¿Öस्त

सधचवांच्या दे खरे खीखाली
जबाबदारीने कामे करणे.

अधिल) व वतवणूक धनयम
तसेच शासन धनणवय िधरििके
मराठी
भाषा
धवभार्ाच्या
अंतर्व त
आदे शानुसार
अंमलबजावणी करणे.

3

सहायक
लेखाधिकारी

सुिाधरत
िंचवार्मषक योजनांची माधहती,
अंदाजििक तयार करणे, मुंबई व वाई
कायालयाची दे यके बनधवणे, तिासणे,
खचाचा ताळमे ळ, लेखा िरीक्षण कामे
धवधनयोजन ले खे इतर अन्य लेखा धवषयक
कामे

मुंबई धवत्तीय धनयम,धवत्तीय
धनयम
िु ×ÃŸÖका, शासन
धनणवय
व
िधरििके
इ.धनयमानुसार

लेखाधवषयक
कामे
जबाबदारीने करणे.

4

कधनष्ट्ठ
लघुलेखक

मा. सधचव व अध्यक्षांनी सोिधवलेली
धवधवि कामे , टं कलेखन, आवक ििे
स्वीकारणे, श्रुतले खन घेणे इ.

शासकीय धनयमानुसार

कधनष्ट्ठ
लघुलेखकाची
कामे जबाबदारीने िार
िाडणे.

5

वधरष्ट्ठ धलधिक

मुंबई व वाई कायालयातील कमव चाऱ्याची
सेवािुस्तके अद्यावत करणे, रजा प्रकरणे,
कायालयीन आदे श काढणे, शासकीय
प्रेसकडू न लेखसामग्रीची मार्णी करणे ,
अभ्यार्त संिादक धनमं िण िि काढणे,
आस्र्थािना
धवषयक
इतर
कामे
मा. सधचवांच्या आदे शानुसार करणे.

मुंबई धवत्तीय धनयम,धवत्तीय
धनयम
िु ×ÃŸÖका महाराष्ट्र

आस्र्थािना धवषयक कामे
जबाबदारीने िार िाडणे.

धवश्वकोश, कुमार धवश्वकोश सं बंिातील
ििव्यवहार करणे, मं डळाच्या बैठकींचा
वृत्तांत तयार करणे, वाचकांच्या ििांना
उत्तर िाठधवणे, खं ड धवक्री अहवाल
िाठयिुस्तक मं डळास िाठधवणे.

शासन
धनणवय
व
िधरििकानुसार
धवत्तीय
अधिकार
िु ×ÃŸÖका
व
सधचवांच्या आदे शानुसार

6

सहायक

नार्री सेवाधनयम

×¿Öस्त

व

अिील शासन धनणवय, िधरििके
इ.
अन्वये
सधचवांच्या
आदे शानुसार
सहायक
जबाबदारीने
िाडणे.

िदाची
कामे िार

7

धलधिकटं कले खक

कायालयीन आवक-जावक नोंद घेणे,
दे यके
बनधवण्यास
सहाय्य
करणे,
टं कले खन करणे इ.

मा. सधचवांच्या आदे शानुसार

धलधिक-टं कलेखकाची
कामे िार िाडणे.

8

धशिाई

नस्तीची हालचाल करणे, टिालाची
ने-आण करणे, कायालयीन स्वच्छता इ.

मा. सधचवांच्या आदे शानुसार

धशिाई िदाची कामे िार
िाडणे.

उप कार्यालर्य, मराठी विश्िकोश कार्यालर्य, िाई, वि. सातारा

×³Ö

अ.क्र

िदनाम

कतव व्ये

कोणत्या
कायद्या/धनयम/शासनधनणव य/िधरिि
कानुसार

अ प्राय

9

सहायक सधचव

मं डळाच्या वाई येर्थील कायालयावर
सववसािारण धनयंिण, आहरण व संधवतरण
अधिकारी म्हणून काम िाहणे, सधचवांच्या
र्ैरहजेरीत सवव प्रकारची कामे करणे,
मं डळाच्या बैठकांना उि×Ã£Öत रहाणे इ.

मुंबई धवत्तीय धनयम, अर्थव संकल्िीय
धनयम िु ×ÃŸÖका म. ना. से.धनयम
1981 ( ×¿Öस्त व अधिल) वतव णूक
धनयम शासन धनणवय व िधरििके इ.

मा.
अध्यक्ष
व
मा.सधचवांच्या
आदे शान्वये मुंबई व
वाई
कायालयाची
कामे
जबाबदारीने
िार िाडणे.

10

धवद्याव्यासंर्ी
सहायक

धवभार् संिादक, सह संिादक यांनी
सोिधवलेली ले खन-समीक्षण संिादकनाची
कामे ,धचिििे धनवड, ले खक-समीक्षक
मानिन दे यके तिासणे इ. कामे

शासकीय धनयमानुसार

धवभार् संिादक व
सह
संिादकाच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

11

स्वीय सहायक

मा. अध्यक्षांचे कामे , ििव्यवहार, श्रुतलेखन
(Dictation) घेणे इ.

शासकीय धनयमानुसार

मा.अध्यक्षांच्या
मार्वदशवनानुसार
शासकीय
धनयमानुसार

व

12

संिादकीय
सहायक

धवभार् संिादक, सह संिादक,धवद्याव्यासंर्ी
सहायक यांच्या संिादन धवषयक कामात
सहाय्य करणे,धवषयवार फाईल्स ठे वणे,
ििव्यवहार इ.

शासकीय धनयमानुसार

धवभार् संिादक व
सहसंिादक,
धवद्याव्यासंर्ी
सहायक
यांच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

13

ग्रंर्थालयीन
सहायक

ग्रंर्थालयातील
ग्रंर्थांची
दे खभाल,
वर्ीकरणानुसार नोंदी ठे वणे , ग्रंर्थ,
माधसकांची मार्णी नोंदधवणे इ.

शासकीय धनयमानुसार

सहायक सधचव यांचे
मार्वदशवनाखाली
कामे िार िाडणे.

14

धलधिकटं कले खक

आवक-जावक ििे, नोंदींचे टं कले खन,
फाईल्स, कार्दिि ठे वणे इ.

शासकीय धनयमानुसार

सहायक सधचव यांचे
मार्वदशवनाखाली
कामे िार िाडणे.

15

वाहन चालक

मा. अध्यक्षांचे शासकीय वाहन चालधवणे,
र्ाडीची दे खभाल व दुरुस्ती इ.

शासकीय धनयमानुसार

मा.
अध्यक्ष
व
मा. सधचव यांचे
मार्वदशवनाखाली
कामे िार िाडणे.

16

धशिाई

नस्ती,/कार्दििांची हालचाल, कायालयीन
व कायालयाबाहे रील कामे इ.

शासकीय धनयमानुसार

सहायक सधचवांच्या
दे खरे खीखाली कामे
िार िाडणे.

17

झाडु वाला-हमाल

कायालयाची दै नंधदन साफसफाई, िाणी
भरणे, ग्रंर्थांची ने -आण इ.

शासकीय धनयमानुसार

सहायक सधचवांच्या
दे खरे खीखाली कामे
िार िाडणे.

मानधनािरील पदे

×³Ö

अ.क्र.

िदनाम

कतव व्ये

कोणत्या
कायद्या/धनयम/शासनधनणव य/
िधरििकानुसार

18

धवभार् संिादक

मा. अध्यक्ष व प्रमुख संिादक यांचे
दे खरे खीखाली मानव्यधवद्या व तंिधवज्ञान
धवभार् येर्थील संिादकीय कामांची
आखणी, नोंदींचे लेखन, समीक्षण करणे,
तज्ञांना कामे सोिधवणे इ.

शासकीय धनयमानुसार

मा.
अध्यक्षांच्या
मार्वदशवनाखाली
जबाबदारीने
कामे
करणे.

19

सह संिादक

धवभार् संिादकांच्या संिादनाच्या कामात
सहाय्य, नोंदी लेखन, समीक्षण, तज्ञांना
संिादनाची कामे सोिधवणे, कक्षेतील
कधनष्ट्ठ संिादकांना कामे सोिधवणे व कामे
करुन घेणे.

शासकीय धनयमानुसार

मा.
अध्यक्ष
व
धवभार् संिादकाच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

20

कला संिादक

धवश्वकोशातील
नोंदींच्या
अधिक
माधहतीसाठी धचिे,धचिििे (रं र्ीत काळीिांढरी) रे खाधचिे तयार करणे.

शासकीय धनयमानुसार

मा.
अध्यक्ष
व
धवभार् संिादकाच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

21

प्रमुख धचिकार

रे खाधचिे, रं र्ीत धचिे काढणे.

शासकीय धनयमानुसार

मा.
अध्यक्ष
व
धवभार् संिादकाच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

22

प्रमुख
मानधचिकार

नकाशा काम

शासकीय धनयमानुसार

मा.
अध्यक्ष
व
धवभार् संिादकाच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

23

सहायक
मानधचिकार

नकाशा खंड कामात मानधचिकार यांना
सहाय्य करणे.

शासकीय धनयमानुसार

प्रमुख मानधचिकार
यांच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

24

संदभव सहायक

नकाशा खंडाचे काम व धवश्वकोश
खंडातील नकाशा कामात कला सं िादकांना
सहाय्य

शासकीय धनयमानुसार

कला संिादकाच्या
मार्वदशवनाखाली
कामे करणे.

अ प्राय

कलम 4 (1)(b)(ii) नमुना (ब)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मं डळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय वाई,धज.सातारा कायालयातील
अधिकारी यांच्या अधिकारांचा तिशील.
अ.क्र.

िदनाम

1

सधचव,महाराष्ट्र राज्य
मराठी धवश्वकोश
धनर्ममती मं डळ, मुंबई

कतव व्ये

कोणत्या कायद्या/
धनयम/ शासनधनणवय/
िधरििकानुसार

अधभप्राय

आर्मर्थक

मुंबई धवत्तीय धनयम,
अर्थव संकल्िीय धनयम
िुस्स्तका, मराठी भाषा
धवभार्ाच्या
वेळोवेळच्या
आदे श/िधरििकानुसार.

उधिष्ट्ट िूतीसाठी
कायववाही करणे.

प्रशासकीय

मुंबई धवत्तीय
धनयम,महाराष्ट्र नार्री
सेवा धनयम,1981
(धशस्त व अिील)
वतवणूक तसेच शासन
धनणवय, िधरिके व
मराठी भाषा धवभार्ाच्या
वेळोवेळच्या
आदे श/िधरििकानुसार.

प्रशासकीय कामांसाठी

फौजदारी

------- लार्ू नाही-----

---

अिवन्यायीक

------- लार्ू नाही -----

----

कलम 4 (1)(ब)(iii)
धनणवय प्रधक्रयेतील ियववेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाधयत्व धनस्श्चत करुन कायविध्दतीचे प्रकाशन
( कामाचा प्रकार / नाव )
कामाचे स्वरुि
संबंधित तरतूद

- मराठी धवश्वकोश खंड, कुमार धवश्वकोश यांची धनर्ममती व प्रकाशन करणे.
- अर्थव संकल्िीय तरतूदीच्या उिलब्ितेच्या तरतूदीनुसार.

अधिधनयमाचे नाव

- महाराष्ट्र शासन,सा.प्र.धव.क्र.बीएलसी 1080/1167/वीस,धद.28/11/1980.

धनयम
शासन धनणवय

- महाराष्ट्र शासन.
- सामान्य प्रशासन धवभार्,क्र. बीएलसी 1080/1167/वीस,
धदनांक 28/11/1980.
-----

िधरििके
कायालयीन आदे श
अ.क्र.

कामाचे स्वरुि

कालाविी / धदवस

कामासाठी जबाबदार
अधिकारी

अधभप्राय

1

मराठी धवश्वकोश खंड
व कुमार धवश्वकोश
यांची धनर्ममती व
प्रकाशन करणे.

लार्ू नाही

अध्यक्ष व सधचव,
महाराष्ट्र राज्य मराठी
धवश्वकोश धनर्ममती
मं डळ, मुंबई.

मा.अध्यक्ष व मं डळाच्या
ध्येय
िोरणानुसार
मं डळाच्या धवश्वकोश
खंड
धनर्ममती
व
प्रकाशनासाठी
शासकीय
धनिी
उिलब्ि करुन मा.
अध्यक्षांस संिादकीय
कामे िूणव करण्यास व
खंड
प्रकाशनास
सहाय्य करणे. तसेच
प्रकरणिरत्वे धनिटारा
करण्यासाठी
अध्यक्षांच्या
व
शासनाच्या सल्ल्याने
कायवलयीन
वेळेत
कायववाही करणे.

कलम 4 (1) (ब) (iv)- नमुना (अ)
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनाचे लक्ष ( वार्मषक )
अ.क्र.
1

काम / कायव

कामाचे प्रमाण

मराठी धवश्वकोश (खंड
23) कुमार धवश्वकोश
(खंड 12) आधण बाल
धवश्वकोश (खंड 12)
ही प्रकाशने मं डळातफे

खंड 1 ते 20 (उत्तरािव )
प्रकाधशत.
खंड 21 ते 23 चे
संिादन सुरु.
कुमार धवश्वकोश
िधरचय खंड व
ियावरण जीवसृष्ट्टी
भार् 1 व 2 प्रकाधशत.
धवश्वकोश वार्मषकी
प्रकाधशत

संपादन
येतात.

करण्यात

आर्मर्थक लक्ष

अधभप्राय

शासकीय
अर्थव संकल्िीय
तरतूदीनुसार दरवषी
सुमारे 80 लाख धनिी
उिलब्ि होतो.

मं डळाच्या मराठी
धवश्वकोश खं ड, कुमार
धवश्वकोश व बाल
धवश्वकोशाची कामे
िूणव करण्याचे उधिष्ट्ट.

कलम 4 (1)(ब)(iv) नमुना (ब)
कामाची कालमयादा................. काम िूणव होण्यासाठी
प्रत्येक कामाची कालमयादा.:अ.क्र.

काम / कायव

धदवस / तास िूणव करण्यासाठी

जबाबदार अधिकारी

--------------------------लार्ू नाही---------------------------

तक्रार धनवारण अधिकारी

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (अ)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय, मुंबई व उि कायालय, मराठी धवश्वकोश
कायालय, वाई, धज. सातारा कायालयाशी संबंिीत धनयम/अधिधनयम
अ.क्र.

सुचना ििकानुसार धदलेले धवषय
लार्ू नाही

धनयम क्रमांक व वषव
लार्ू नाही

†×³Ö¯ÖÏÖµÖ (असल्यास)
लार्ू नाही

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (ब)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय, मुंबई व उि कायालय, मराठी धवश्वकोश
कायालय, वाई, धज. सातारा कायालयाशी संबंिीत धनयम/ अधिधनयम
अ.क्र.

शासन धनणव यानुसार धदलेले धवषय

शासनधनणव य क्रमांक व तारीख

†×³Ö¯ÖÏÖµÖ (असल्यास)

मराठी धवश्वकोश, कुमार-धवश्वकोश सामान्य प्रशासन धवभार् क्रमांक मंडळाची
प्रकाशने
िूणव
यांची धनर्ममती व प्रकाशन
बीएलसी 1080/1167/वीस,
करण्यासाठी वेळोवळी शासनाचे
धदनांक 28.11.1980
आदे श घेऊन काम िूणव करणे .
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (क)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय, मुंबई व उि कायालय, मराठी धवश्वकोश
कायालय, वाई, धज. सातारा कायालयाशी संबंिीत धनयम/अधिधनयम
अ.क्र.

शासकीय ििकानुसार धदलेले धवषय
लार्ू नाही

िधरििक क्रमांक व तारीख
लार्ू नाही

†×³Ö¯ÖÏÖµÖ

(असल्यास)
लार्ू नाही

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (ड)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय, मुंबई व उि कायालय, मराठी धवश्वकोश
कायालय, वाई, धज. सातारा कायालयाशी संबंिीत धनयम/ अधिधनयम
अ.क्र.

धवषय
मराठी धवश्वकोश, कुमार धवश्वकोश
यांची धनर्ममती व प्रकाशन

क्रमांक व तारीख
शासनाच्या वेळोवेळीच्या
आदे शानुसार

†×³Ö¯ÖÏÖµÖ (असल्यास)
मंडळाची
प्रकाशने
िूणव
करण्यासाठी वेळोवळी शासनाचे
आदे श घेऊन काम िूणव करणे .

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय, मुंबई व उि कायालय, मराठी धवश्वकोश
कायालय, वाई, धज. सातारा कायालयाशी संबंिीत धनयम/ अधिधनयम
अ.क्र.

दस्तऐवजाचा प्रकार

धवषय

संबंिीत
व्यस्क्त/िदनाम

¾µÖ×ŒŸÖ“Öê

धठकाण/उिरोक्त
कायालयात उिलब्ि
नसल्यास

धवश्वकोश संिादन व मुद्रण
यांच्या नस्ती, नोंद िुस्तके,
प्रशासकीय
कामे,
आस्र्थािना,
लेखाधवषयक
नोंद िुस्तके
व नस्ती,
वेर्वेर्ळया
नोंद
वह्या,
फर्मनचर, शासकीय वाहन,
संर्णक इत्यादी

मराठी धवश्वकोश, कुमार
धवश्वकोश यांची धनर्ममती
व प्रकाशन

अध्यक्ष व सधचव,
महाराष्ट्र राज्य मराठी
धवश्वकोश
धनर्ममती
मंडळ.

1) रकवद्र नाटय मंधदर, 2
रा मजला, सयानी मार्व ,
प्रभादे वी, मुंबई-400025.
2) मराठी धवश्वकोश
कायालय, र्ंर्ािुरी, वाई
धज. सातारा-412803

कलम 4 (1) (अ) (vi)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय व उिकायालय मराठी धवश्वकोश
कायालय,वाई,धज. सातारा कायालयांमध्ये दस्ताऐवजांची वर्व वारी--अ.क्र.
धवषय
दस्ताऐवजांचा प्रकार
प्रमुख बाबीचा
सुरक्षीत ठे वण्याचा
नस्ती/मस्टर/नोंदिुस्तक,व्हाउचर इ. तिशीलवार
कालाविी
1
आस्र्थािना धवषयक प्रकरणे
नस्ती, मस्टर, नोंदिुस्तके इ.
सेवािुस्तके,धनयुक्ती कायमस्वरुिी व
आदे श,
25 ते 30 वषव
लेखनसामग्री,
जडवस्तुसंग्रह,
दूरध्वनी, इ.
2
लेखाधवषयक प्रकरणे
नोंदिुस्तके, नस्ती, व्हाउचर इ.
माधसक वेतन
कायम स्वरुिी
दे यके,आकस्स्मक
आधण 25 ते 30
खचाची दे यके,
वषे
स्र्थायी अधग्रम,
प्रवासभत्ता,वार्मषक
अंदाजििक व
सुिाधरत
अंदाजििक, खचाचा
ताळमेळ,धवधनयोजन,
लेखा िरीक्षण इ.
3

प्रकाशने

नस्ती

लेख, धचिे, धचिििे,
काडव इ.

प्रकाशनानंतर 3
वषे/कायम स्वरुिी

कलम 4 (1)(ब)(vii)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय वाई,धज.सातारा
कायालयाच्या िधरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्र्था.
अ.क्र.

सल्लामसलतीचा धवषय

कायवप्रणालीचे धवस्तृत वणव न

कोणत्या
अधिधनयमा/धनयमा /
िधरििकाव्दारे

1

मंडळाच्या धवश्वकोश,
कुमार धवश्वकोश यांची
धनर्ममती व
प्रकाशनासंबंिी काये

मंडळाच्या मा.अध्यक्षांच्या व
मंडळाच्या बैठकांत झालेल्या
ठरावानुसार तसेच शासनाच्या
मराठी
भाषा
धवभार्ाच्या
वेळोवेळच्या
आदे शानुसार
धवश्वकोश खंडांची क्रमश:
धनर्ममती व प्रकाशन, कुमार
धवश्वकोश खंडांची क्रमश:
धनर्ममती व प्रकाशन. वरील
योजनांसाठी
अर्थव संकल्िीय
अंदाजििकानुसार धनिी उिलब्ि
करुन घेऊन मंडळाची प्रकाशने
शासकीय
मुद्रणालयामाफवत
मुधद्रत करुन धजज्ञासू वाचकांना
धवक्रीसाठी िाठयिुस्तक धनर्ममती
मंडळामाफवत उिलब्ि करुन दे णे.
संिलेले
खंड
शासकीय
मुद्रणालयाकडू न िुनमुवद्रण करुन
उिलब्ि करुन दे णे.

शासन
धनणव य,
सामान्य
प्रशासन
धवभार्, क्र.बीएलसी
1080/ 1167/ वीस,
धदनांक 28/11/1980
. तसेच वेळोवेळच्या
शासनाच्या शासन
धनणव य
व
िधरििकानुसार
कायववाही करणे

िुनरावृत्तीकाल

--

कलम 4 (1)(ब)(viii) नमुना (अ)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय वाई,धज.सातारा
कायालयाच्या सधमतीची यादी प्रकाशीत करणे .
अ.क्र. सधमतीचे नाव
सधमतीचे सधमतीचे उिीष्ट्ट
धकतीवेळा घेण्यात सभा
सभे चा कायव
सदस्य
येते
जनसामान्यांसाठी वृत्तांत
खुली आहे ककवा (उिलब्ि)
नाही
महाराष्ट्र राज्य
25
धवश्वकोश -23 खंड, मा. अध्यक्षांच्या
नाही
होय
मराठी धवश्वकोश
कुमार धवश्वकोश व आदे शानुसार
धनर्ममती मंडळ,
बाल
धवश्वकोश धकमान 8 बैठका
मुंबई.
प्रत्येकी
12 खंड
धनर्ममती व प्रकाशन

कलम 4 (1)(ब)(viii) नमुना (ब)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय वाई,धज.सातारा
कायालयाच्या अिीसभांची यादी प्रकाशीत करणे .
अ.क्र. अिीसभे चे नाव
सभे चे सदस्य सभे चे उिीष्ट्ट धकतीवेळा
सभा जनसामान्यांसाठी सभे चा कायव
घेण्यात येते
खुली आहे ककवा नाही वृत्तांत
(उिलब्ि)
धनरं क
कलम 4 (1)(ब)(viii) नमुना (क)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय वाई,धज.सातारा
कायालयाच्या िधरषदांची यादी प्रकाशीत करणे .
अ.क्र. िधरषदे चे नाव
िधरषदे चे सदस्य
िधरषदे चे
धकतीवेळा
सभा जनसामान्यांसाठी सभे चा कायव
उिीष्ट्ट
घेण्यात येते
खुली आहे ककवा नाही वृत्तांत
(उिलब्ि)
धनरं क
कलम 4 (1)(ब)(viii) नमुना (ड)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय वाई,धज.सातारा
कायालयाच्या कोणत्याही संस्र्थेची यादी प्रकाशीत करणे .
अ.क्र.
संस्र्थे चे नाव
संस्र्थे चे सदस्य संस्र्थे चे उिीष्ट्ट धकतीवेळा
सभा
सभे चा कायव
घेण्यात येते
जनसामान्यांसाठी
वृत्तांत
खुली आहे ककवा
(उिलब्ि)
नाही
धनरं क

कलम 4 (1) (ब) (ix)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय, मुंबई व उि कायालय, वाई, धज.सातारा
कायालयातील अधिकारी व कमवचारी यांची नांवे, ित्ते व त्यांचे माधसक वेतन
अ.क्र.

िदनाम
अध्यक्ष

अधिकारी /
कमव चाऱ्याचे नांव
-

वर्व

रुजू धदनांक

दूरध्वनी क्र./
फॅक्स/इमे ल

एकूण वेतन

-

-

022/24229027

10000
मानिन

प्रशासकीर्य कार्यालर्य,मुंबई
1

सधचव

श्रीम.सु.र्.िवार

वर्व -1

15/02/2012

24229020

68816

2

अिीक्षक

श्री. अ.रा.िवार

वर्व -3

20/11/2003

24229020

45704

3

सहायक लेखाधिकारी

सौ. सा. सं. सावंत

वर्व -3

24/06/2014

24229020

48424

4

कधनष्ट्ठ लघुलेखक

धरक्त

वर्व -3

24229020

--

5

वधरष्ट्ठ धलधिक

श्री.अ.अ. ढर्े

वर्व -3

01/11/2013

24229020

30868

6

सहाय्यक

श्री.सु.धव.िराते

वर्व -3

18/08/1997

24229020

46391

7

धलधिक- टं कलेखक

श्री. ल. दे . कुडमर्थे

वर्व -3

01/06/2012

24229020

21902

8

धशिाई

श्री.चं.आ.माने

वर्व -4

01/09/1994

24229020

19617

9

धशिाई

श्री.कृ. ता.बुरकुल

वर्व -4

07/02/1979

24229020

28256

--

मराठी विश्िकोश कार्यालर्य, िाई
10

सहायक सधचव

धरक्त

वर्व -2

--

11

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्रीम. म. जा. िोळ

वर्व -3

01/09/1981

2200653

58496

12

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्री. ज. बा. भटकर

वर्व -3

10/05/2011

220154

38011

13

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्रीम. स्ने. धद. खोब्रार्डे

वर्व -3

18/05/2011

220053

38011

14

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्री. धन. भ. वाघ

वर्व -3

03/06/2011

220053

38011

15

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्री. आ. ग्या. र्ेडाम

वर्व -3

02/09/2011

220154

38011

16

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्री. स.स. धमठारी

वर्व -3

04/06/2015

220154

33801

17

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्रीम. धप्र. म. साळुं के

वर्व -3

04/06/2015

220053

33801

18

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

श्री. सं. ग्या. र्ेडाम

वर्व -3

04/06/2015

220154

33801

19

स्वीय सहायक

श्री. उ. र्ो. खामकर

वर्व -3

10/12/2012

220053

34578

20

संिादकीय सहायक

श्रीम. ि.धन. र्ायकवाड

वर्व -3

06/05/2011

220053

28043

21

संिादकीय सहायक

श्री. र. बा. घोडराज

वर्व -3

24/06/2011

220053

28198

22

संिादकीय सहायक

श्रीम. धश. चं. भारस्कर

वर्व -3

19/09/2011

220053

28062

23

संिादकीय सहायक

श्रीम. व. सु. दे वरुखकर

वर्व -3

29/09/2011

220154

28198

24

संिादकीय सहायक

धरक्त

वर्व -3

--

--

--

25

संिादकीय सहायक

धरक्त

वर्व -3

--

--

--

26

संिादकीय सहायक

धरक्त

वर्व -3

--

--

--

27

ग्रंर्थालयीन सहायक

श्री. म. धव. जोशी

वर्व -3

13/12/2006

220154

26065

28

ग्रंर्थालयीन सहायक

श्री. म. दे . र्जधभये

वर्व -3

28/05/2012

220154

20494

29

ग्रंर्थालयीन सहायक

धरक्त

वर्व -3

30

धलधिक- टं कलेखक

श्री. स. प्र. भाडळकर

वर्व -3

21/08/2006

220053

22582

31

धलधिक- टं कलेखक

श्रीम. धव. ज. धनर्ुवण

वर्व -3

21/05/2012

220053

18758

32

धलधिक- टं कलेखक

श्रीम. व. धद. नाईक

वर्व -3

22/05/2012

220053

18758

33

धलधिक- टं कलेखक

धरक्त

वर्व -3

--

--

--

34

धलधिक- टं कलेखक

धरक्त

वर्व -3

--

--

--

35

धलधिक- टं कलेखक

धरक्त

वर्व -3

--

--

--

--

02167/220053

--

--

--

36

वाहन चालक

श्री. उ. रा. दे शमुख

वर्व -3

27/04/2012

220053

18758

37

धशिाई

श्री. र. शं. कांबळे

वर्व -4

03/05/1982

220053

26230

38

धशिाई

श्री. धव. आ. शेलार

वर्व -4

16/08/1991

220053

22758

39

धशिाई

श्री. शं. बा. कशदे

वर्व -4

09/09/2008

220154

15380

40

झाडू वाला-हमाल

श्री. का. कझ. फोिसे

वर्व -4

02/05/2012

220154

14049

41

धशिाई

धरक्त

वर्व -4

--

--

--

मानधनािरील पदे
42

धवभार् संिादक
(मानव्यधवद्या धवभार्)

डॉ. सु.र.दे शिांडे

--

43

धवभार् संिादक
(धवज्ञान व तंिधवद्या धवभार्)

धरक्त

--

44

सहसंिादक
(मानव्य.धवभार्)

श्रीम. धव. म.र्ुडेकर

--

45

सहसंिादक
(धवज्ञान व तंिधवद्या धवभार्)

श्री. धव. ल. सूयववंशी

--

46

सहसंिादक
(धवज्ञान व तंिधवद्या धवभार्)

श्रीम. सु. अ. मर्र

47

कला संिादक

48

01/01/2015
-05/01/2015

220154
--

21000/
मानिन
--

220154

14000/
मानिन

02/01/2015

220053

14000/
मानिन

--

01/01/2015

220053

14000/
मानिन

श्री. र्. कृ. मांडे

--

30/04/2015

220053

11000/
मानिन

प्रमुख मानधचिकार

श्री. ज्ञा.रा.फरांदे

--

01/01/2015

220053

11000/
मानिन

49

प्रमुख धचिकार

श्री. धक. ब. धशखरे

--

20/02/2015

220053

10000/
मानिन

50

सहा.मानधचिकार

श्री. ओं. सु. भोज

--

10/04/2015

220053

8500/
मानिन

51

संदभव सहाय्यक

सौ. मं .म.नेने

--

01/01/2015

220053

8000/
मानिन

कलम 4 (1) (ब) (x)
मिाराष्र राज्र्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मं डळ,मुंबई र्ये थील प्रशासकीर्य कार्यालर्य ि उपकार्यालर्य मराठी विश्िकोश
कार्यालर्य,िाई,वि. सातारा र्या कार्यालर्याच्र्या अवधकारी ि कमय चाऱर्यांची िेतनाची विस्तृत माविती प्रकावशत करणे.
प्रशासकीर्य कार्यालर्य,मुंबई
अ.क्र.

1

वर्व

वेतन रुिरे षा

वर्ग

वेतन व ग्रे. पे.

धनयधमत(म
हार्ाईभत्ता,
घरभाडे
भत्ता,
शहरभत्ता)

सधचव
(वर्व -अ)

15600-39100 ग्रे.िे. 6600/-

31010
00

प्रसंर्ानुसार (जसे
प्रवास भत्ता )

इतर अनुज्ञेय भत्ते
धवशेष (जसे
प्रकल्ि भत्ता,
प्रधशक्षण भत्ता)

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

300
2

अधिक्षक

9300-34800 ग्रे.िे.4300/-

19945
5592
300

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

3

सहायक लेखाधिकारी
(वर्व -क)

9300-34800 ग्रे.िे.4400/-

20779

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

(वर्व -क)

5826
300

4

कधनष्ट्ठ लघुलेखक

9300-34800 ग्रे.िे.4300/-

वधरष्ट्ठ धलधिक (वर्व -क)

5200-20200 ग्रे. िे. 2400/-

(धरक्त) (वर्व -क)

5

----

----

----

13439

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

3768
300

6

सहाय्यक(वर्व -क)

5200-20200 ग्रे. िे. 2400/वधरष्ट्ठ वेतन श्रेणी
9300-34800 ग्रे. िे. 4300/-

20244
5676
300

7

धलधिक टं कलेखक
(वर्व -क)

5200-20200 ग्रे.िे. 1900/-

8758
2463
300

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

8

धशिाई (वर्व -ड)

4440-7440 ग्रे. िे.1300/-

12337

अनुज्ञेय

लार्ू नाही

3459
300

..........2

मराठी विश्िकोश कार्यालर्य,िाई,वि.सातारा
अ.क्र.

वर्व

वेतन रुिरे षा

धनयधमत (महार्ाई
भत्ता,घरभाडे भत्ता,
शहर भत्ता)

प्रसंर्ानुसार
(जसे प्रवास
भत्ता)

धवशेष (जसे प्रकल्ि
भत्ता,प्रधशक्षण भत्ता)

1

सहायक सधचव
(वर्व -ब) (धरक्त)

9300-34800 ग्रे. िे. 4400/-

---

--

--

2

धवद्याव्यासंर्ी सहायक
(वर्व -क)

9300-34800 ग्रे. िे. 4400/-

17901
1673
--

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

3

स्वीय सहायक
(र्ट-क)

9300-34800 ग्रे. िे. 4300/-

16360

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

अनुज्ञेय

प्रधशक्षण भत्ता लार्ू

लार्ू नाही

लार्ू नाही

अनुज्ञेय

लार्ू नाही

1529
--

4

संिादकीय सहायक
(वर्व -क)

5200-20200 ग्रे. िे. 2800/-

13300
1243
--

5

ग्रंर्थालयीन सहायक
(वर्व -क)

5200-20200 ग्रे. िे. 2000/-

9619
899
--

6

धलधिक टं कलेखक
(वर्व -क)

5200-20200 ग्रे. िे. 1900/-

8785
821
--

7

वाहन चालक
(वर्व -क)

5200-20200 ग्रे. िे. 1900/-

8785
821
--

8

धशिाई व झाडु वालाहमाल (वर्व -ड)

4440-7440 ग्रे. िे. 1300/-

6527
610
--

मानधनािरील पदे
1

धवभार् संिादक

माधसक मानिन रु.21000/-

--

--

लार्ू नाही

2

सह संिादक

माधसक मानिन रु.14000/-

--

--

लार्ू नाही

3

कला संिादक

माधसक मानिन रु. 11000/-

--

अनुज्ञेय

लार्ू नाही

4

प्रमुख मानधचिकार

माधसक मानिन रु. 11000/-

--

अनुज्ञेय

लार्ू नाही

5

प्रमुख धचिकार

माधसक मानिन रु. 10000/-

--

--

लार्ू नाही

6

सहाय्यक मानधचिकार

माधसक मानिन रु.8500/-

--

अनुज्ञेय

लार्ू नाही

7

संदभव सहाय्यक

माधसक मानिन रु.8000/-

--

--

लार्ू नाही

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय व उिकायालय मराठी धवश्वकोश
कायालय,वाई,धज. सातारा या कायालयातील अनुदान वाटिाच्या कायवक्रमाची कायविध्दती धनरं क या वषासाठी प्रकाशीत
करणे .
* कायवक्रमाचे नाव
* लाभार्थीच्या िािता संबंिीच्या अटी व शती
* लाभ धमळण्यासाठीची अटी
* लाभ धमळण्यासाठीची कायविध्दती
* िािता ठरधवण्यासाठी आवश्यक असलेले कार्दिि
* कायवक्रमामध्ये धमळणाऱ्या लाभाची धवस्तृत माधहती
* अनुदान वाटिाची कायविध्दती
* सक्षम अधिकाऱ्याचे िदनाम
* धवनंती अजासोबत लार्णारे शुल्क
* इतर शुल्क
* धवनंती अजाचा नमुना
* सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कार्दििांची यादी (दस्तऐवज/दाखले)
* जोड कार्दििाचा नमुना
* कायविध्दती संदभात तक्रार धनवारणासाठी संबंिीत अधिकाऱ्याचे िदनाम
* तिशीलवार व प्रत्येक स्तरावर उिलब्ि धनिी (उदा.धजल्हा िातळी, तालुका िातळी, र्ाव िातळी)
* लाभार्थीची यादी खालील नमुन्यात

वनरं क

कलम 4 (1) (ब) (xi)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय व उिकायालय मराठी धवश्वकोश
कायालय,वाई,धज. सातारा यांचे मंजूर अंदाजििक व खचाचा तिशील याची धवस्तृत माधहती प्रकाशीत करणे .
* अंदाजििकाचा प्रतीचे प्रकाशन
* अनुदानाच्या धवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन
अ.क्र.

अंदाजििकीय धशषाचे
वणवन

अनुदान
2015-2016

2205 -कला व
संस्कृती,102-कला व
संस्कृती यांचे प्रचालन
(अ) र्योिनेतर
01- वेतन
03- अधतकाधलक भत्ता
06- दूरध्वनी, वीज व िाणी
दे यके
11- दे शांतर्वत प्रवास खचव
13- कायालयीन खचव
14- भाडे िट्टी व कर
16- प्रकाशने
17-संर्णक खचव
20-इतर प्रशासकीय खचव
24- िेरोल, तेल व वंर्ण
28- व्यावसाधयक सेवा
50- इतर खचव

(ब) र्योिनांतगयत
41- सहाय्यक अनुदाने

(अ) ि (ब) एकू ण

1,69,20,000/10,000/3,00,000/2,70,000/5,62,000/2,00,000/40,40,000/2,27,000/15,000/1,000/1,50,000/-------------------2,26,95,000/-

40,00,000/-

------------------2,66,95,000/-

धनयोधजत वािर
(क्षेि व कामाचा
तिशील)

अधिक अनुदान
अिेधक्षत असल्यास
रुियात

अधभप्राय

मराठी धवश्वकोश
कायालय,वाई,
धज.सातारा येर्थे
मराठी
धवश्वकोशाचे
संिादन कायव
(एकूण 1 ते 20
(िूवाि) खंड
प्रकाधशत, 20
(उत्तरािव ) व्या
खंडाचे मुद्रण सुरु,
खंड 21 ते 23
संिादन चालू.

40,40,000

मराठी धवश्वकोश
खंड मुद्रण व
िुनमुवद्रण.

कुमार
धवश्वकोशाचे 1 ते
12 खंडांचे क्रमश:
संिादन कायव
जीवसृष्ट्टी व
ियावरण भार् 1 व
2 चे प्रकाशन. या
योजनेतील िधरचय
ग्रंर्थ (सीडीसह )
प्रकाधशत.

40,40,000

कुमार धवश्वकोश
खंड 2 चे भार् 1 व
2 चे संिादन व
प्रकाशन िूणव.

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना - ब
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय व उिकायालय मराठी धवश्वकोश
कायालय,वाई,धज. सातारा कायालयांतील अनुदान कायवक्रमाअंतर्वत लाभार्थीची धवस्तृत माधहती प्रकाशीत करणे .
* योजना/कायवक्रमाचे नाव :
अ.क्र.

लाभार्थीचे नाव व
ित्ता

अनुदानलाभ याची
रक्कम / स्वरुि

धनवड िाितेचे धनकष

अधभप्राय

-----------------------------धनरं क-----------------------------------

कलम 4 (1)(ब)(xiii)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय,वाई,धज.सातारा
कायालयातील धमळणाऱ्या / सवलतीचा िरवाना याची चालू वषाची तिशीलवार माधहती.
िरवाना / िरवानर्ी / सवलतीचे प्रकार
अ.
क्र.

िरवाना िारकाचे
नाव

िरवान्याचा
प्रकार

िरवाना
क्रमांक

धदनांका
िासून

1

सधचव,महाराष्ट्र
राज्य
मराठी
धवश्वकोश
धनर्ममती
मंडळ,मुंबई

चार चाकी
शासकीय
वाहन
टोयाटो
इटीओस

क्रमांक27.09.2012
एमएच-01एएन-1555

धदनांका
ियंत
27.09.2027

सािारण
अटी
--

िरवान्याची
धवस्तृत
माधहती
--

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय,वाई,धज.सातारा
कायालयातील माधहतीचे इलेक्रॉनीक स्वरुिात साठधवलेली माधहती प्रकाधशत करणे- चालू वषाकधरता.
अ.क्र.

1

दस्तऐवजाचा
प्रकार

धवषय

कोणत्या
इलेक्रॉधनक
नमुन्यात

सीडी

1)कुमारधवश्वकोश
िधरचय ग्रं र्थ
2)मराठीधवश्वकोश खंड 1
ते 17 सीडी
3)मराठी धवश्वकोश खंड
1 ते 20 (िूवाि)स्वरुिात
इंटरनेटवर

धसडी

माधहती
धमळधवण्याची
िध्दती

जबाबदार व्यक्ती

1) शासकीय
िुस्तक भांडार
(शासकीय प्रे स)

अध्यक्ष / सधचव,
महाराष्ट्र राज्य
मराठी धवश्वकोश
धनर्ममती मंडळ.

कलम 4 (1) (ब) (xv)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई व उिकायालय मराठी धवश्वकोश कायालय,वाई,धज.सातारा या
कायालयांत उिलब्ि सुधविांचा तक्ता प्रकाधशत करणे .
उपलब्ध सुविधा-

 भेटण्र्याच्र्या िेळे संदभात माविती
 िेबसाईट विषर्यी माविती
 कॉलसेंटर विषर्यी माविती

- कायालयीन वेळेत (मुंबई व वाई कायालय)
-www.vishwakosh.org.in
-अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माविती - शासकीय धनयमानुसार मुंबई व वाई कायालय- कायालयीन
वेळेत.
* कामाच्र्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माविती - शासकीय धनयमानुसार मुंबई व वाई कायालय-कायालयीन
वेळेत.
* नमुने वमळण्र्याबाबत उपलब्ध माविती
- शासकीय धनयमानुसार मुंबई व वाई कायालय-कायालयीन
वेळेत.
* सूचना फलकाची माविती
- कायालयाबाहे र सूचना फलकावर
* ग्रंथालर्य विषर्यी माविती
- वाई कायालय- कायालयीन वेळेत.
अ.क्र.
1

सुधविे चा
प्रकार
धनरं क

वेळ

कायविध्दती

धठकाण

जबाबदार
व्यक्ती/कमवचारी

तक्रार धनवारण

मुंबईसकाळी 9.45 ते 5.30
वाईसकाळी 10.00 ते
5.45

शासकीय
धनयमानुसार

मुंबई व
वाई,
धजल्हासातारा

अध्यक्ष,महाराष्ट्र
राज्य मराठी
धवश्वकोश धनर्ममती
मंडळ.
सधचव,प्रशासकीय
कायालय,मुंबई
सहायक सधचव,
वाई ,धज.सातारा

अध्यक्ष - संिादकीय
कामे
सधचव - प्रशासकीय
कामे

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मं डळ, मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उि कायालय वाई,धज.सातारा कायालयातील
शासकीय माधहती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माधहती अधिकारी/अधिलीय प्राधिकारी (येर्थील लोक प्राधिकारीच्या कायवक्षेिाती) यांची
धवस्तृत माधहती प्रकाधशत करणे.
अ. शासकीर्य माविती अवधकारी
अ.क्र

शासकीय माधहती अधिकारीचे नाव

िदनाम

कायवक्षेि

ित्ता/फोन

ई- मे ल

अधिलीय प्राधिकारी

1

श्री. अ.रा.िवार

अिीक्षक

मुंबई

महाराष्ट्र राज्य मराठी
धवश्वकोश धनर्ममती
मं डळ,रकवद्र
नाटयमं धदर, 2 रा
मजला, सयानी मार्व,
प्रभादे वी,
मुंबई-400025.
दूरध्वनी
क्रमांक9522-24229020

vinimaprashasan
@yahoo.co.in

श्रीम. सु.र्.िवार,
सधचव

2

श्रीम. म. जा. िोळ

सहायक
सधचव

वाई,
धज.सातारा

मराठी धवश्वकोश
कायालय,वाई,
धज.सातारा.
दूरध्वनी क्रमांक952167-220053
220154

mvkosh@gmail.
com

श्रीम. सु.र्.िवार,
सधचव

ब. सिाय्र्यक शासकीर्य माविती अवधकारीअ.क्र.

सहाय्यक शासकीय
माधहती अधिकारीचे
नाव

िदनाम

कायवक्षेि

ित्ता/फोन

ई-मे ल

1

सु. धव. िराते

सहायक

मुंबई

महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश
धनर्ममती मं डळ,रकवद्र नाटयमं धदर,
2 रा मजला, सयानी मार्व,
प्रभादे वी, मुंबई-400025
दूरध्वनी क्रमांक9522-24229020

2

श्री. ज. बा. भटकर

धवद्याव्यासंर्ी
सहायक

वाई,
धज.सातारा

मराठी धवश्वकोश कायालय,वाई,
धज.सातारा.
दूरध्वनी क्रमांक952167-220053
220154

...........2
- 2 -

vinimaprashasa
n@yahoo.co.in

mvkosh@gmail.
com

क. अवपलीर्य अवधकारी
अ.क्र.

अधिलीय
अधिकाऱ्याचे नाव

िदनाम

कायवक्षेि

ित्ता/ फोन

1

श्रीम. सु. र्. िवार

सधचव

मुंबई

महाराष्ट्र राज्य मराठी
धवश्वकोश धनर्ममती मं डळ,
रकवद्र नाटयमं धदर, 2 रा
मजला, सयानी मार्व,
प्रभादे वी, मुंबई-400025
दूरध्वनी
क्र.
952224229020

ई-मे ल

vinimaprashasan
@yahoo.co.in

यांच्या अधिनस्त
शासकीय माधहती
अधिकारी
श्री. अ. रा. िवार
श्री. सु. धव.िराते
श्रीम. म. जा. िोळ

कलम 4 (1)(ब)(xvii)
महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मंडळ,मुंबई येर्थील प्रशासकीय कायालय,मुंबई व उिकायालय वाई,धज.सातारा
कायालयातील प्रकाशीत माधहती.
1) मराठी धवश्वकोश खंड 1 ते 20 (उत्तरािव ) प्रकाधशत.
2) कुमार धवश्वकोश िधरचय ग्रं र्थ सीडीसह प्रकाधशत.
3) मराठी धवश्वकोश वार्मषकी 2005 प्रकाधशत.

कलम 4 (1) (क)
सववसामान्य लोकांशी संबंधित महत्वाचे धनणव य व िोरणे यांची यादी प्रकाशनाकधरता तयार करणे व धवतरीत करणे .
मंडळाच्या प्रकाशनांची माधहतीििकाव्दारे (िुस्स्तका) , जाधहरातीव्दारे मराठी वाचकांना/ जनतेला माधहती उिलब्ि
करुन दे ण्यात येते.
कलम 4 (1) (ड)
सववसािारणिणे आिल्या कायालयात होणाऱ्या प्रशासकीय/अिव न्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे . घेतलेल्या
धनणव याबाबत कायव करण्याची धममांसा यािुढे दे ण्यात येईल असे जाधहर करणे .
या कायालयात होणाऱ्या प्रशासकीय कामाजाच्या प्रकाराची नस्तीसह यादी तयार करण्याचा धनणव य घेण्यात
येत आहे . धवश्वकोश खंडांच्या लेखन संिादनधवषयक कामांच्या याद्या, नस्ती तयार करण्यात आल्या असून तशा यािुढे
करण्यात येतील.

टीि -- लोकप्राधिकारी / शासकीय माधहती अधिकारी हे सूचना फलक / वतवमानिि साववजधनक सूचना,
प्रसारमाध्यमे, सूचना प्रसारण, इंटरनेट इत्याकदचा उियोर् माधहतीच्या प्रसारासाठी करते.
कायालयाच्या माधहती फलकावर ििव्यवहाराव्दारे वतवमानििातून, दूरदशवनव्दारे जनतेसाठी प्रसारीत करण्यात येते.

कलम 4 (1) (ब) (1)
मिाराष्र राज्र्य मराठी विश्िकोश वनर्ममती मंडळ
पदनाम

वेतन बँड व ग्रेड िे.

मं जूर िदे

प्रशासकीर्य कार्यालर्य,मुंबई
1

रािपवत्रत
सधचव (वर्व -1,धवभार् प्रमुख)

15600-39100 ग्रे.िे. 6600

1
---------1

अरािवत्रत (िगय 3)
2

अधिक्षक

9300-34800 ग्रे.िे.4300

1

3

सहायक लेखाधिकारी

9300-34800 ग्रे.िे.4400

1

4

कधनष्ट्ठ लघुलेखक (धरक्त)

9300-34800 ग्रे.िे.4300

1

5

वधरष्ट्ठ धलधिक

5200-20200 ग्रे. िे. 2400

1

6

सहाय्यक

5200-20200 ग्रे. िे. 2400

1

7

धलधिक टं कलेखक

5200-20200 ग्रे.िे. 1900

1
--------6

8

अरािवत्रत (िगय -4)
धशिाई

2

4400-7440 ग्रे. िे.1300

-----------2
..........2

मराठी विश्िकोश कार्यालर्य,िाई,वि.सातारा
अ.क्र.
1

वर्व
रािपवत्रत
सहायक सधचव (वर्व -2) (धरक्त)

वेतन रुिरे षा

मं जूर िदे

9300-34800 ग्रे. िे. 4400/-

1
------1

अरािवत्रत (िगय -3)
2

धवद्याव्यासंर्ी सहायक

9300-34800 ग्रे. िे. 4400/-

8

3

स्वीय सहायक

9300-34800 ग्रे. िे. 4300/-

1

4

संिादकीय सहायक

5200-20200 ग्रे. िे. 2800/-

7

5

ग्रंर्थालयीन सहायक

5200-20200 ग्रे. िे. 2000/-

3

6

धलधिक टं कलेखक

5200-20200 ग्रे. िे. 1900/-

6

7

वाहन चालक

5200-20200 ग्रे. िे. 1900/-

1
--------26

8

अरािवत्रत (िगय -4)
धशिाई व झाडु वाला-हमाल

4440-7440 ग्रे. िे. 1300/-

5
--------5

मानधनािरील पदे
1

धवभार् संिादक

माधसक मानिन रु.21000/-

2

2

सह संिादक

माधसक मानिन रु.14000/-

3

3

कला संिादक

माधसक मानिन रु. 11000/-

1

4

प्रमुख मानधचिकार

माधसक मानिन रु. 11000/-

1

5

प्रमुख धचिकार

माधसक मानिन रु. 10000/-

1

6

सहाय्यक मानधचिकार

माधसक मानिन रु.8500/-

1

7

संदभव सहाय्यक

माधसक मानिन रु.8000/-

1
---------10
-------------51

एकूण बेरीज

