अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण

संस्कृत मंडळ, मुंबई यांना िनवासी

दू रध्वनीवरील खच�ची �ितपूत� मंजूर
करण्याबाबत

महाराष् शासन
मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1013/�.�.185/2013/भाषा-3,
मादाम कामा मागर, हु तात्मा राजगु� चौक
मं�ालय, मुंबई - 400 032.
तारीख : 18 जुल,ै 2014.

वाचा :-

1) सामािजक न्या, सांस्कृितक काय, �ीडा व िवशेष सहाय्य िवभा, शासन िनणर्य
�.सासंमं-2003/�.�.61/सां.का.2, िदनांक 21 जुलै, 2003.

2) सामान्य �शासन िवभा, शासन िनणर्य �.मभाव-2010/458/�.�.95 (भाग-2)/20-ब,
िदनांक 22 जुलै, 2010.

�स्तावन :शासन िनणर्, सामािजक न्या, सांस्कृिक कायर, �ीडा व िवशेष सहाय्य िवभा,

�.सासंमं-2003/�.�.61/सां.का.2, िदनांक 21 जुलै, 2003 अन्वये महाराष्� रा सािहत्य
आिण संस्कृती मंडळाच तत्कािलन अध्यक ्ष यांच ्या औरंगाबाद येथील िनवासस्थानी असल

दू रध्वनीवरील

खच�साठी दरमहा �1500/- (�.पंधराशे फक्त)

करण्यास मान्यतदे ण्यात आली आहे

इतक्या रकमेची �ितपूत�

सामान्य �शासन िवभा, शासन िनणर्य �.मभाव-2010/458/�.�.95(भाग-2)/20-ब,

िदनांक 22 जुलै, 2010 अन्वये स्वतं� मराठी भाषा िवभागाची स्थापना करण्यात आली अ

त्यानुसार पयर्टन व सांस्कृितक कायर् िवभागाच्या अिधपत्याखालील महराज्य सािहत्य आि
संस्कृती मंड, मुंबई हे काय�लय मराठी भाषा िवभागाच्या िनयं�णाखाली वगर ् करण्यात आ
आहे . सबब िदनांक 21 जुलै, 2003 चा शासन िनणर्य अिध�िमत क�न वीन शासन िनणर्य
िनगर्िमत करण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवचाराधीन ह
शासन िनणर् :या शासन िनणर्यान्वये अध, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यांना

�ितमाह �.1500/- (�.पंधराशे फक्त) इतकी िनवासी दूरध्वनीवरील खच�च्या �ितपूत�ची रक
�दान करण्यास मान्यता देण्यात येत आ

कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1013/�.�.185/2013/भाषा-3,

-- 2 -2.

यासाठी सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहर

संिवतरण अिधकारी म्हणून घोिषत करण्यात ये असून त्यांना अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्
अिधकाऱ्यास याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ािधकृत करण्यात य
3.

याबाबत होणारा खचर् "मागणी �मांक झेडए-02, 2205, कला व संस्कृती 00) 102,

कला व संस्कृती �चालन 01) योजनेतर योजना (01)(01) राज्य सािहत्य आिण संस्कृती  मं

(2205 3172), 13 - काय�लयीन खचर् (योजनेतर)" या लेखािशष�खाली मंजूर करण्यात आलेल्
अनुदानातून भागिवण्यात याव.
4.

हा शासन िनणर्य िव� िवभागाच्या अनौपचािरक संदभर् �मा(567/03)/व्य-14, िदनांक

5.

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच्www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

02.07.2003 अन्वये �ाप्त झालेल्या मंजुरीनुसार िनगर्िमत करण्यात ये .

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेत201407181121011733 असा आहे. हा आदे श

िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात ये

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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(लिलता िश. दे ठे)

�त,

उप सिचव, महाराष्� शास

1) अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

2) सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

3) महालेखापाल, महाराष्-1/2, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई, नागपूर,
4) अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

5) िनवासी लेखापिरक् अिधकारी, मुंबई,

6) िव� िवभाग / (व्य-14 ), मं�ालय, मुंबई,
7) भाषा - 3 (सं�हाथर).
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