
मराठी विश्वकोशाच्या िबेपोर्टलच्या रचनेत बदल 
करून अविक पायाभतू सवुििा उपलब्ि करणे ि 
वतची कायटक्षमता सुिारण्याच्या खचास मान्यता 
देण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक : विवनमां-1013/116/प्र.क्र.29/2013/भाषा-2 
मादाम कामा मागट, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

 मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
वदनाांक :-   10 माचट, 2015 

िाचा  :-  
1) मराठी भाषा विभाग पत्र क्रमाांक रासाांिो-1013/प्र.क्र.62/2013/भाषा-3, वद.14.03.2014. 
2) कायालयीन आदेश, मराठी भाषा विभाग क्र-विवनमां-1013/116/प्र.क्र.29/भाषा-2,   
    वद.23.05.2014.  
3) सामान्य प्रशासन विभाग, मावहती ि तांत्रज्ञान, सांचालनालय ज्ञापन क्रमाांक-मातांसां-2014/  
    रोखशाखा/39/वद.14.08.2014 
4) या विभागाचा समक्रमाांकाचा वद.10 विसेंबर, 2014 चा शासन वनणटय. 
 

 शुध्दीपत्रक :-  
 

सांदभािीन वद.10 विसेंबर,2014 च्या शासन वनणटयामिील पवरच्छेद क्र.1 येथील “सन 2014-2015 
या वित्तीय िषामध्ये अवभहसताांकीत करण्यात आलेला रू.25.00 लक्ष वनिी आहरीत ि सांवितरीत करण्यासाठी 
श्री. िा. र. चचदरकर, अिर सवचि (आसथापना), मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 ि श्री. स. का. 
जोंिळे, उपसवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 याांना अनुक्रमे आहरण ि सांवितरण 
अविकारी आवण वनयांत्रक अविकारी म्हणनू घोवषत करण्यात आल े आहे”  याऐिजी “सन 2014-2015 या 
वित्तीय िषामध्ये अवभहसताांकीत करण्यात आललेा रू.25.00 लक्ष वनिी आहरीत ि सांवितरीत करण्यासाठी 
श्री.िा. र. चचदरकर, अिर सवचि (आसथापना), मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 ि श्रीमती 
अ.अ.गाििे, उप सवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 याांना अनुक्रमे आहरण ि सांवितरण 
अविकारी आवण वनयांत्रक अविकारी म्हणनू घोवषत करण्यात आले आहे” असे िाचाि.े 

 

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळािर उपलब्ि   
करण्यात आल ेअसून त्याचा सांकेताक 201503111118173433 असा आहे. हा आदेश विजीर्ल सिाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
  
 
 
                                                                                         िृषाली सािांत 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

  प्रती, 
            1.  अविदान  ि लखेा अविकारी, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता )-1 महाराष्ट्र, मुांबई 
3. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 महाराष्ट्र, मुांबई  
4. वनिासी लखेा परीक्षा अविकारी, मुांबई 
5. सवचि, मावहती ि तांत्रज्ञान, मांत्रालय, मुांबई 
6. प्रकल्प सांचालक, सी-िॅक, पणेु 
7. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांिळ,मुांबई 
8. अिर सवचि (वनयोजन), मांत्रालय, मुांबई 
9.  अिर सवचि, वित्त विभाग (व्यय-4/अथटसांकल्प-14) मांत्रालय, मुांबई 
10. अिर सवचि, (रोखशाखा/अथटसांकल्प) मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
11. कायासन अविकारी, आसथापना-2 ि भाषा-3 मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
12. वनििनसती. 
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