
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ  
आहरण ि सवंितरण अविकारी घोवित करणे. 

 

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भािा विभाग 

शासि विणणय क्रमांकः : विश्वमं-2018/प्र.क्र.28 /आस्था-2, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
तारीख: 06 माचण, 2018. 

िाचा :-  
1) मराठी भािा विभाग, शासि विणणय क्र. विश्वस-2012/प्र.क्र.24/2012/भािा-1, वद. 18.2.2012. 
2) वित्त विभाग, शासि विणणय, क्रमांक सेिाप्र 2016/प्र.क्र.64/कोिा (प्रशा 3),  वद. 06.01.2017 
3) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाचे पत्र क्र.विविमं2018/308, वद.1.3.2018. 

 
शासि विणणय :-  

िरील सदंभण (1) िुसार महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती  मंडळाचे आहरण ि संवितरण अविकारी 
म्हणूि मंडळाच्या सवचि श्रीमती सिुणा.ग. पिार  यांिा घोवित करण्यात आले होते.  त्या वद. 28.2.2018 रोजेी  
सेिाविितृ्त झाल्या आहेत.  वद. 1.3.2018 पासूि श्रीमती मीिाक्षी पाटील यांिा सदर पदाचा अवतवरक्त कायणभार 
सोपविण्यात आला आहे. संदभण (2) अन्िये सहाय्यक लेखा अविकारी यांिा राजपवत्रत दजा प्रदाि करण्यात आला 
आहे. मंडळातील कामाच्या सोयीच्या दृष्ट्टीिे या विणणयाच्या वदिाकंापासूि मंडळातील सहाय्यक लेखा अविकारी 
यांिा मुंबई वित्तीय वियम 1959 च्या वियम 2 (viii) आवण महाराष्ट्र कोिागार वियम 1968 च्या वियम 289 िसुार 
आहरण ि सवंितरण अविकारी म्हणूि घोवित करण्यात येत आहे. 
 

2. संदभण (1) िुसार कायालय प्रमखु तसेच वियंत्रण अविकारी म्हणूि मंडळाचे सवचि कायणरत राहतील 
 

3. सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201803061724135133 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीिे 
साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार ि िािािे.  
 
 
 ( िंदा मा. राऊत ) 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1.महालेखापाल -1 (लेखा ि अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
2.महालेखापाल -1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
3.सह सवचि/उप सवचि, वित्त विभाग (विवियम/व्यय-4/कोिा-प्रशा-5), मंत्रालय, मुंबई 
4.संचालक, लेखा ि कोिागरे, मुंबई 
5.अविदाि ि लेखा अविकारी, मुंबई 
6.वििासी लेखा परीक्षा अविकारी, अविदाि ि लेखा कायालय, मुंबई 
7.सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, प्रभादेिी, मुंबई 
8.सिण अिर सवचि, मराठी भािा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
9.सिण कक्ष अविकारी, मराठी भािा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
10.वििड िस्ती/ आस्था-2, मराठी भािा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
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