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महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा हिभाग
शासन हनिणय क्रमांकः अर्णसं-2017/प्र.क्र.44/भाषा-1,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 30 माचण, 2018.
िाचा :या हिभागाचा शासन हनिणय क्र.अर्णसं-2017/प्र.क्र.44/भाषा-1, हदनांक 27 माचण, 2018.
पूरकपत्र :महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाच्या कायालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी
अनुदान मंजूर करण्याबाबतच्या संदभाधीन हदनांक 27 माचण, 2018 च्या शासन हनिणयामध्ये पहरच्छे द
क्र.7 नंतर पहरच्छे द क्र.8 पुढीलप्रमािे अंतभूणत करण्यात येत आहे.
पहरच्छे द क्र.8 8.

प्रस्तुत प्रकरिी हित्त हिभाग, शासन हनिणय क्र.हिअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/हिहनयम,

भाग-2, हदनांक १७ एहप्रल, २०१५ नुसार, हित्तीय अहधकार हनयमपुस्स्तका 1978, भाग-पहहला,
उपहिभाग-एक, अनुक्रमांक-6, हनयम-40 मधील अटी ि शतींच्या पूतणतेच्या अधीन राहू न प्रशासकीय
हिभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अहधकारानुसार मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर शासन हनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201803311144401133 असा आहे. हा आदे श
हडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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(अपिा अ.गािडे )
सह सहचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई,

2.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), नागपूर,

3.

अहधदान ि लेखा अहधकारी, मुंबई,

4.

हनिासी लेखापरीक्षा अहधकारी, मुंबई,

5.

मा.मंत्री (हित्त) यांचे हिशेष कायण अहधकारी, मंत्रालय, मुंबई,

6.

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे हिशेष कायण अहधकारी, मंत्रालय, मुंबई,

7.

अपर मुख्य सहचि (हित्त), प्रधान सहचि (हि.सु.), सहचि (्यय) यांचे स्िीय सहायक, हित्त
हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,

8. प्रधान सहचि, मराठी भाषा हिभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
9.

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई,

10. सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मुंबई,
11. हित्त हिभाग (्यय-4 / अर्णसं-14), मंत्रालय, मुंबई,
12. सहसंचालक, लेखा ि कोषागारे संगिक कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 5 िा मजला, मंत्रालय,
मुंबई,
13. कक्ष अहधकारी (अर्णसंकल्प), मराठी भाषा हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,
14. भाषा-1 (संग्रहार्ण).
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