महाराष्�  राज् य सािहत ्य आिण संस्
मंडळ

तसेच

महाराष्�  राज्य मरा

िव�कोश िन�मती  मंडळाच्य अध्यक्षां
सेवा सुिवधा मंजूर करण्याबाब.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1014/�.�.56/2014/भाषा-3,
मादाम कामा मागर, हु तात्मा राजगु� चौ,
मं�ालय, मुंबई-400 032.

तारीख : 18 नोव्ह ेंबर, 201

वाचा :-

1) िव� िवभाग, शासन िनणर्य �मां-�वास-1010/�.�.2/सेवा-5, िदनांक 3 माचर,2010,

2) िव� िवभाग, शासन िनणर्य �मां-शासाउ-10.10/�.�.96/10/सा.उ., िदनांक 13 माचर, 2012.

�स्तावन :-

महाराष्�  राज् य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळ व महाराष्� राज्य मराठी िव�कोश ि

मंडळाच्या काय�ची व्याप्ती व स्व�प िवचा रात घेऊन िव� िवभागाच्या संदभ�धीन िद 13 माचर,

2012 च्या शासन िनणर्या�माणे राज्य स्तरीय सिमती / पिरषद / आयोग यांच्यक्ष (सवर्साधार
यांना अनुज्ञेय असलेल्या स-सुिवधा महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ व महाराष्� 
मराठी िव�कोश िन�मती मंडळाच्या अध्यक्षांना लागू करण्याचा �स्ताव शासनाच्या िवचाराधी

शासन िनणर् :-

या शासन िनणर्यान्वय महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंडळ व महाराष्� राज्य 

िव�कोश िन�मती  मंडळाच्या अध्यक्षांना खालील -सुिवधा लागू करण्यास शासन मान्यता देण्य
येत आहे.
अ.�.

1.
2.
3.
4.

सेवा-सुिवधांचे स्व�

बैठक भ�ा

िनवासी दू रध्वनीवरील
खचर

�.500/- �ित बैठक

दे य सेवा-सुिवधा

�ितमाह �.3000/- पय�तच्या खच�ची �ितपूत

काय�लयीन कामासाठी 

इंधन व तेलावरील खचर् �ित वषर �.72,000/- पय�तच्या मय�देत

�वास भ�ा व दै िनक 

मंडळाकडील उप�मांच्या कामासाठी अनुज्ञेय वाहन सुिवधेव्यिति

वाहन सुिवधेवरील खचर
भ�ा

अनुज्ञेय राह.

�वासासाठी  शासनाच्या उप सिचव दज�च्य अिधकाऱ्यांना िव�
िवभागाच्या शासन िनणर्य �मां - �वास-1010/�.�.2/सेवा-5,

िदनांक  3 माचर्, 2010 मधील पिरच्छ-4 अनुसार लागू असलेला

�वास  भ�ा (वातानुकूिलत  �थम वगर् / वातानुकूिलत 2 - स्तर

शयनयान) व पिरच्छेद-9 अनुसार लागू असलेला दै िनक भ�ा अनुज्ञे
राहील.

शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1014/�.�.56/2014/भाषा-3,

अ.�.

सेवा-सुिवधांचे स्व�

दे य सेवा-सुिवधा

       एक िवशेष बाब  म्हणून अपवादात्मक पिर�स्थतीत मंडळाच
अत्यंत िनकडीच्या कामासाठी रेल्वेने अथवा अन्य माग�ने िनयो

िठकाणी पोहोचणे शक्य सल्यास तसेच सदर काम

झाल्याव

तातडीने काय�लयात पोहोचणे आवश्यक असल्यास अशा �संग

�शासिनक िवभाग म्हणून मराठी भाषा िवभागाच्या सिचवांच्या ले
पूव्परवानगीने परतीच्या �व
र
ासासह इकॉनॉमी क्लासने �व
करण्यासाठी िवमान �वास सवलत अनुज्ञेय रा .

2.

िवमान �वास सवलतीच्या िनयोजनासाठी �त्येक आ�थक वष� त 1.00 लक् इतक्या कमाल

मय�दे त  खचर् अनुज्ञेय राहील. सदर खचर् संबंिधत मंडळ काय�लयाने �त ्येक आ�थक वष�त म
झालेल्या अनुदानातून करावा
3.

िवमान �वास सवलतीसंदभ�त  �शासकीय िवभागाने सिचवाचं ्या मंजूरीने स्वतं� आदे

िनगर्िमत करावे व सदर आदेशात कामाच्या तातडीचे समथर्न करावे. त्यामध्ये संबंिधत आ�थक वष
मागील िवमान �वासाच्या देयकापयर्न्तचा खचर् व संबंिधत आदेश गृिहत ध�न होणारा
याबाबतचा तपशील नमूद करावा.

एकूण 

4.

हे आदे श सदर शासन िनणर्य िनगर्िमत झाल्याच्या िदनांकापासून अंमलात ये

5.

हे आदे श िव� िवभागाच्या अनौपचािरक संदभर् �मा-939/14/व्य-4, िदनांक 29.10.2014

6.

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

अन्वये �ाप्त झालेल्या मंजूरीस अनुस�न िनगर्िमत करण्यात ये त 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201411181035064433 असा आहे . हा आदे श
िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य.

महाराष्�ाच राज्यपा याचं ्य आदे शानुसार व नावाने.
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( वृषाली व. सावंत )

�त,
1.

2.

अवर सिचव, महाराष्� शास
महालेखापाल, महाराष्-1, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई,

महालेखापाल, महाराष्-2, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), नागपूर,
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शासन िनणर् �मांकः सासंमं-1014/�.�.56/2014/भाषा-3,

3.

अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

5.

मा.मुख्यमं�ी यांचे सिचव

4.

6.

7.

िनवासी लेखापिरक् अिधकारी, मुंबई,
अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

अध्यक्ष, महाराष्� राज्य मराठी िव�कोश िन�मती मंडळ, म

8.

सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

10.

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई,

9.

11.

12.
13.

14.

सिचव, महाराष्�राज्य मराठी िव�कोश िन�मती मंडळ, मुंबई
सिचव, मराठी भाषा िवभाग याच
ं े स्वीय सहाय, मं�ालय, मुंबई,

िव� िवभाग (व्य -4 / सावर्जिनक उप�म/ सेवा - 5 ), मं�ालय, मुंबई,
सवर् अवर सिचव,मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

कक्ष अिधकारी (भा-2), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

15. भाषा - 3 (सं�हाथर).

पृ� 3 पैकी 3

