
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती 
मंडळाच्या कायालयाच े भाडे अदा 
करण्यासाठी अिुदाि मंजूर करण्याबाबत .          

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि विर्णय क्रमांकः अर्णसं-2018/प्र.क्र.47/भाषा-1, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
तारीख: 04 सप्टेंबर, 2018. 

िाचा :  
  1) पयणटि ि सासं्कृवतक कायण विभाग, शासि विर्णय क्र.सासंमं-2006/प्र.क्र.81/सा.का.2, 
        वद. 28.12.2006. 

   2) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाचे पत्र क्र.विविमं-2018/ लेखा/ 
पुरिर्ी/ भाडे/ 1072 (अ), वद. 29.05.2018. 
 

शासि विर्णय : 
पयणटि ि सासं्कृतीक कायण विभागािे वद. 28.12.2006 च्या शासि विर्णयान्िये महाराष्ट्र राज्य 

सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ ि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई या दोि 

शासकीय कायालयाचंे स्र्लातंर पु.ल.देशपांडे कला अकादमीच्या आिारातील रि द्र िाट्य मंवदराच्या 

दुसऱ्या मजल्यािर सािणजविक बाांकाम विभागािे ठरिूि वदलेल्या दराप्रमारे् दरमहा भाडे तत्िािर 

करण्यास मंजूरी वदली होती ि त्यािुसार सदर दोन्ही कायालये उपरोक्त जागी माचण-2007 मध्ये भाडे 

तत्िािर स्र्लातंवरत करण्यात आली. तर्ावप, मंडळाचंी कायालये ही शासकीय कायालये असल्यािे 

पु.ल.देशपाडें कला अकादमीिे आकारलेले भाडे माफ करण्यात याि े या संदभात महाराष्ट्र राज्य 

मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ ि महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ याचंा शासिाशी 

पत्रव्यिहार सुरु होता. तर्ावप भाडे माफ होण्यास मान्यता ि वमळाल्यािे महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश 

विर्ममती मंडळास शासिाच्या वदिाकं 22.11.2016 च्या कायालयीि आदेशान्िये पु.ल.देशपाडें कला 

अकादमी बरोबर भाडे करार करूि त्यािुसार अर्णसंकल्पीय तरतदू कररे्बाबतचे आदेश विगणवमत 

करण्यात आले आहेत. त्या अिुषंगािे महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ ि पु.ल.देशपाडें 
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कला अकादमी याचंेमध्ये भाडे करार करण्यात आला आहे. या संदभात महाराष्ट्र राज्य मराठी 

विश्वकोश विर्ममती मंडळ या कायालयाचे र्कीत भाडे अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासिाच्या 

विचारााीि होता.    

2. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ या कायालयाचे सप्टेंबर - 2013 ते            

फेब्रिुारी - 2018 या कालािाीचे र्कीत भाडे अदा करण्यास या शासि विर्णयान्िये प्रशासकीय 

मान्यता देण्यात येत असूि सदर कालािाीतील र्कीत भाडे रू. 47,33,856/- (अक्षरी रू. सत्तेचाळीस 

लाख तेहतीस हजार आठशे छप्पि फक्त) इतकी रक्कम जुलै- 2018 च्या पािसाळी अवािशेिात 

पुरिर्ी मागर्ीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अिुदािातूि अदा करण्यास शासि मान्यता देण्यात येत 

आहे.  

3. सदर विाी मंजूर प्रयोजिासाठीच खचण करण्यात येईल, याची महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 

विर्ममती मंडळािे सिणतोपरी दक्षता घ्यािी. 

4.  यासाठी सहायक लखेा अवाकारी, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई यािंा 

आहरर् ि संवितरर् अवाकारी तसेच सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई 

यािंा वियंत्रक अवाकारी म्हर्िू घोवषत करण्यात येत आहे. 

5.  या बाबीिर होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाकं झेडएफ-2, मुख्य लखेाशीषण 2205, कला ि संस्कृती, 

102, कला ि संस्कृती प्रचालि, (01) (02) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ (अवििायण), 

(2205 3181) योजिेतर या लखेाशीषाअंतगणत 14-भाडेपट्टी ि कर या उविष्ट्टाखाली सि 2018-19 या 

िषात पुरिर्ी मागर्ी अन्िये मंजूर झालेल्या अिुदािातूि भागविण्यात यािा. 

6.  प्रस्तुत प्रकरर्ी वित्त विभाग शासि विर्णय क्र. विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवियम, भाग-2, 

वद.17.04.2015 िुसार, वित्तीय अवाकार वियम पुस्स्तका 1978, भाग पवहला, उपविभाग- एक, 

अिुक्रमाकं 6, वियम-40 माील अटी ि शतींच्या अाीि राहूि प्रशासकीय विभागास प्रदाि करण्यात 

आलेल्या अवाकारािुसार मान्यता देण्यात येत आहे.      
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7. सदर शासि विर्णय वित्त विभागाच्या अिौपचावरक संदभण क्र.312/2018/व्यय-4, 

वद.21.08.2018 अन्िये प्राप्त मंजूरीस अिुसरूि विगणवमत करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासि विर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 

उपलब्ा करण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं 201809041537599533 असा आहे. हा आदेश 

वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे, 

 
 
 
                           (अपर्ा अ. गािडे) 

 सह सवचि, महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञयेता), मंुबई, िागपूर, 
2) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञयेता),मंुबई, िागपूर, 
3) अवादाि ि लेखा अवाकारी, मंुबई, 
4) वििासी लेखा अवाकारी, मंुबई, 
5) मा. मंत्री, (वित्त) याचंे विशेष कायण अवाकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
6) मा. मंत्री, (मराठी भाषा) यांचे विशेष कायण अवाकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
7) मा. विरोाीपक्ष िेते, महाराष्ट्र विाािपवरषद/विाािसभा, विाािमंडळ, मंुबई, 
8) अपर मुख्य सवचि, (वित्त)/प्रााि सवचि (वि.सु.)/ सवचि (व्यय), याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
9) प्रााि सवचि, मराठी भाषा विभाग, याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
10) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ,  मंुबई, 
11) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ,  मंुबई, 
12) वित्त विभाग (व्यय-4/ अर्णसं-14), मंत्रालय, मंुबई, 
13) सहसंचालक, लेखा ि कोषागारे संगर्क कक्ष, ििीि प्रशासि भिि, 5 िा मजला, मंत्रालय, मंुबई, 
14) कक्ष अवाकारी (अर्णसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
15) भाषा - 1 (संग्रहार्ण). 
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