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महाराष्र राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळ 
       आहरण व संहवतरण अहिकारी घोहित   
       करणे. 
 

महाराष्र शासन 
मराठी भािा हवभाग, 

शासन हनणणय, क्रमाकं : सासंमं-2017/प्र.क्र.93/आस्था-2, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
हदनाकं: 29 ऑगस्ट,2017. 

  
वाचा :  1) मराठी भािा हवभाग, शासन हनणणय, क्रमाकं सासंस-2012/ 

     प्र.क्र.23/2012/भािा-1, हद. 18.02.2012. 
2) हवत्त हवभाग, शासन हनणणय, क्रमाकं सेवाप्र 2016/प्र.क्र.64/ 
     कोिा (प्रशा 3), हद. 06.01.2017. 
3) महाराष्र राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळाचे पत्र क्रमाकं 
     सासंमं2017/4271, हद. 08.08.2017. 

शासन हनणणय 
 वरील संदभण (1) नुसार महाराष्र राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळाचे आहरण व संहवतरण 

अहिकारी म्हणनन मंडळा्या सहचव ्ीमती मीना्ी रा. पाटील यानंा घोहित कर्यात आले आहे. संदभण 

(2) अन्वये सहाय्यक लेखा अहिकारी यानंा राजपहत्रत दजा प्रदान कर्यात आला आहे. मंडळातील 

कामा्या सोयी्या दृष्टीने या हनणणया्या हदनाकंापासनन मंडळातील सहाय्यक लेखा अहिकारी यांना मंुबई 

हवत्तीय हनयम 1959 ्या हनयम 2 (viii) आहण महाराष्र कोिागार हनयम 1968 ्या हनयम 289 नुसार 

आहरण व संहवतरण अहिकारी म्हणनन घोहित कर्यात येत आहे. 

 संदभण (1) नुसार कायालय प्रमुख तसेच हनयंत्रण अहिकारी म्हणनन मंडळाचे सहचव कायणरत 

राहतील. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः सासंमं-2017/प्र.क्र.93/आस्था-2 
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3. सदर शासन हनणणय महाराष्र शासना्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ि कर्यात आला असनन त्याचा संकेताकं 201708291229158333 असा आहे. हा आदेश 

हडजीटल स्वा्रीने सा्ाहंकत करुन काढ्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल यां् या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                     (नंदा. मा. राऊत) 
              अवर सहचव, महाराष्र शासन 
 
प्रत, 

1. महालेखापाल -1 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र, मंुबई. 
2. महालेखापाल -1 (लेखापरी्ा), महाराष्र, मंुबई. 
3. सह सहचव/उप सहचव, हवत्त हवभाग (हवहनयम/व्यय-4/कोिा-प्रशा-5), मंत्रालय, मंुबई 
4. संचालक, लेखा व कोिागारे, मंुबई 
5. अहिदान व लेखा अहिकारी, मंुबई 
6. हनवासी लेखा परी्ा अहघकारी, अहिदान व लेखा कायालय, मंुबई 
7. सहचव, महाराष्र राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळ, प्रभादेवी, मंुबई 
8. सवण अवर सहचव, मराठी भािा हवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9. सवण क् अहिकारी, मराठी भािा हवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
10. हनवड नस्ती, आस्था-2, मराठी भािा हवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
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