वित्तीय अविकार, वियम पुस्तिका 1978, भाग-2,
मराठी भाषा आवि सावित्य विषयक उपक्रमाांचे
आयोजि त्याचप्रमािे राज्य िाड्.मयीि पुरतकार
समारांभ ाचे आयोजि इत्यादी साठीचा खचच सांविप्ि
दे यकािर

आिवरि

करण्यासाठी

प्रशासकीय

विभागास वित्तीय अविकार प्रदाि करण्याबाबि.
मिाराष्ट्र शासि
मराठी भाषा विभाग
शासि शुस्ददपत्रक क्रमाांकः सांविप्ि-२017/प्र.क्र.35/2017/भाषा-3,
मादाम कामा मागच , िु िात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
िारीख: 01 जािेिारी, २०१8.
िाचा :-

1) वित्त विभाग, शासि वििचय क्र.विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विविमय,
वदिाांक 17 एवप्रल, 2015.
2) शासि वििचय क्र.सांविप्ि-२017/प्र.क्र.35/2017/भाषा-3,
वदिाांक 27 ऑक्टोबर, 2017.

शासि शुस्ददपत्रक :शासि वििचय क्र.सांविप्ि-२017/प्र.क्र.35/2017/भाषा-3, वदिाांक 27.1..2.17 मिील
पवरच्छे द क्र 4.खालीलप्रमािे िाचण्याि यािा.
4.

प्रतिुि शासि वििचय वित्त विभागाच्या अिौपचावरक सांदभच क्रमाांक

372/2017/व्यय-4, वदिाांक 01 जुलै, 2017 ि अिौपचावरक सांदभच क्रमाांक
263/विवियम/वदिाांक 10 ऑक्टोबर, 2017 अन्िये प्राप्ि झालेल् या मान्यिे िुसार
विगचवमि करण्याि येि आिे .
2.

सदर

सांकेितथळािर

शासि

शुस्ददपत्रक

उपलब्ि

मिाराष्ट्र

करण्याि

शासिाच्या

आला

www.maharashtra.gov.in

असूि ,

त्याचा

सांगिक

या

सांकेिाांक

क्र.201801011330324833 असा आिे . िा आदेश विजीटल तिािरीिे सािाांकीि करुि काढण्याि
येि आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे .

Uday Ganpat
Gawas
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( उदय ग. गिस)
कायासि अविकारी, मिाराष्ट्र शासि
प्रि,
1. मिालेख ापाल, मिाराष्ट्र-1 (लेखापरीिा / लेख ा ि अिुज्ञय
े िा), मुांबई,

शासि शुस्ददपत्रक क्रमाांकः सांविप्ि-२017/प्र.क्र.35/2017/भाषा-3

2. मिालेख ापाल, मिाराष्ट्र-2 (लेखापरीिा / लेख ा ि अिुज्ञय
े िा), िागपूर,
3. अविदाि ि लेखा अविकारी, मुांबई,
4. वििासी लेखा परीिा अविकारी, मुांबई,
5. वित्त विभाग, व्यय-4 / विवियम, मांत्रालय, मुांबई,
6. प्रिाि सवचि (मराठी भाषा विभाग) याांचे तिीय सिायक, मांत्रालय, मुांबई,
7. सांचालक, भाषा सांचालिालय,मुांबई,
8. सांचालक, राज्य मराठी विकास सांतथा, मुांबई,
9. सवचि, मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममिी मांिळ, मुांबई,
10. सवचि, मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवि सांतकृिी मांिळ, मुांबई,
11. अिर सवचि (भाषा / अथच सांकल्प), मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
12. कि अविकारी (कायासि भाषा - 1 / 2 / 3), मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
13. भाषा - 3 (सांग्रिाथच ).
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