
अध्यक्ष तथा प्रमुख संपादक, महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ याचं्या 
कायालयीि कामासाठीच्या िाहि सुविधेिरील 
खर्चात िाढ करण्याबाबत.... 
 

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि विर्णय क्रमाकंः विविमं-२०१४/प्र.क्र.११५/भाषा-२, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु र्चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२. 
वदिाकं : 2 मार्चण, २०१५. 

िार्चा :-  
1) वित्त विभाग, शासि विर्णय क्रमाकं-प्रिास-१०१०/प्र.क्र.२/सेिा-५, वदिाकं ३ मार्चण, २०१०, 
2) वित्त विभाग, शासि विर्णय क्रमाकं-शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., वदिाकं १३ 

मार्चण, २०१२. 
3) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्णय क्र.सासंमं-१०१४/प्र.क्र.५६/२०१४/भाषा-३, 

वद.१८.११.२०१४. 
 

प्रस्ताििा :- 
मराठी भाषा विभागाच्या संदभाधीि वद.18.11.2014 च्या शासि विर्णयान्िये वित्त विभागाच्या 

वदिाकं 13 मार्चण, 2012 च्या शासि विर्णयाप्रमारे् राज्य स्तरीय सवमती/पवरषद/आयोग याचं्या अध्यक्ष 
(सिणसाधारर्) यािंा अिुज्ञये असलेल्या सेिा-सुविधा महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती 
मंडळाच्या अध्यक्षािंा लागू केल्या आहेत. तथावप अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती 
मंडळ याचं्या कायार्ची व्याप्ती ि स्िरुप विर्चारात घेऊि त्यािंा देण्यात आलेल्या कायालयीि 
कामासाठी िाहि सुविधेिरील इंधि ि तेलािरील खर्चार्ची प्रवतमाह रू.6000/-र्ची मयादा िाढविण्यार्चा 
प्रस्ताि शासिाच्या विर्चाराधीि होता. 

 

शासि विर्णय :-  
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळार्चे प्रमुख संपादिार्चे काम िाई, वज.सातारा येथे 

होत असल्यािे अध्यक्ष तथा प्रमुख संपादक, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ यािंा मंुबई 
ते िाई असा प्रिास मवहन्यातूि 2-3 िळेा करािा लागतो. त्यामुळे िाहि खर्चािरील होर्ारा खर्चण 
रू.6000/- च्या मयादेत भागविरे् शक्य होत िाही. सबब, वित्त विभागाच्या वदिाकं 13 मार्चण, 2012 
च्या शासि विर्णयाप्रमारे् लागू करण्यात आलेली रू.6000/- प्रवतमाह र्ची मयादा रू.10,000/- इतकी 
िाढविण्यास "एक विशेष बाब" म्हर्िू शासि मान्यता देण्यात येत आहे. तसेर्च भविष्ट्यात या प्रकरर्ार्चा 
पूिोदाहरर् म्हर्िू कोर्त्याही प्रकरर्ी संदभण करण्यात येर्ार िाही या अटीच्या अधीि राहूि ही िाढ 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

 

 

यासाठी होर्ारा खर्चण मंडळाच्या मागर्ी क्र. झेडएफ-02, 2205 - कला ि संस्कृती, 102 - 
कला ि संस्कृती प्रर्चालि, (01) (02) - मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, 13- कायालयीि खर्चण (2205 
3181) या लेखाशीषाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतूि भागविण्यात यािा. 

 



शासन ननर्णय क्रमांकः विविमं-२०१४/प्र.क्र.११५/भाषा-२, 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

             हे आदेश वित्त विभागाच्या अिौपर्चावरक सदंभण क्रमाकं-1093/14/व्यय-4, वदिाकं 
27.1.2015 अन्िये प्राप्त झालेल्या मंजूरीस अिुसरुि विगणवमत करण्यात येत आहेत. 
 

 सदर शासि विर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्यार्चा सकेंताक 201503031607445233 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे.  
 

            महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.  

                                                                                     ( िृषाली ि. साितं )  
                                                                                अिर सवर्चि, महाराष्ट्र शासि 

 
प्रत, 

1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापवरक्षा / लेखा ि अिुज्ञयेता), मंुबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापवरक्षा / लेखा ि अिुज्ञयेता), िागपूर, 
3. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मंुबई, 
4. वििासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मंुबई, 
5. मा.मुख्यमंत्री यारं्चे सवर्चि, 
6. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई, 
7. सवर्चि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई, 
8. संर्चालक, लेखा ि कोषागारे, मंुबई, 
9. सवर्चि, मराठी भाषा विभाग यारं्चे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
10. वित्त विभाग (व्यय -4/सािणजविक उपक्रम/सेिा- 5 ), मंत्रालय, मंुबई, 
11. सिण अिर सवर्चि/सिण कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
12. भाषा - 2 (संग्रहाथण). 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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