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

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भाषा विभाग 

शासि शुध्दीपत्रक क्रमाकंः अर्थसं-2018/प्र.क्र.73/भाषा-1, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागथ, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
तारीख: 11 जािेिारी, 2019. 

िाचा :-  
1) मराठी भाषा विभाग, शासि विर्थय क्र.अर्थसं-2018/प्र.क्र.47/भाषा-1, वदिाकं 04.09.2018. 
2) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाचे पत्र क्र.विविमं-2018/लेखा/पुरिर्ी/ भाडे 

/1072 (अ), वद.29.05.2018. 
3) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाचे पत्र क्र.विविमं-2018/विद्यतु जोडर्ी/ 

सुधा.अदा.प/2196/2018, वद.22.10.2018. 

शासि शुध्दीपत्रक :- 
 

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या कायालयाचे र्कीत भाडे अदा करण्यासाठी 
अिुदाि मंजूर करण्याबाबत वदिाकं 04.09.2018 च्या शासि विर्थया्िये स्टेंबबर, 2013 ते फेब्रिुारी, 
2018 या कालािधीतील (54 मावह्याचंे) र्कीत भाडे रू.47,33,856/- (अक्षरी रूपये सत्तचेाळीस 
लाख तेहतीस हजार आठशे छ्पि फक्त) अदा करण्यास विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या संदभावधि 
वद.29.05.2018 च्या प्रस्तािािुसार मंजूरी देण्यात आली होती.  
  तर्ावप, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािे संदभावधि वद.22.10.2018 च्या 
पत्रा्िये उपरोक्त िमूद कालािधीतील माचथ, 2017 चे भाडे रू.87,664/- (अक्षरी रूपये सत्त्याऐंशी 
हजार सहाशे चौसष्ट्टें फक्त) यापूिीच अदा केल्यािे ि पवरगर्िा करतािा अिािधािािे िमूद करण्याचे 
राहूि गेल्याचे विदशथिास आर्िू, स्टेंबबर, 2013 ते फेब्रिुारी, 2018 या कालािधीतील माचथ, 2017 च े
भाडे िगळूि उिथवरत 53 मवह्याच्या भाडे अदायगीची रक्कम रू.46,46,192/- (अक्षरी रूपये 
सेहचाळीस लाख सेहचाळीस हजार एकशे ब्याण्र्ि फक्त) इतकी असल्याचे स्पष्ट्टें करूि त्याप्रमारे् 
मंजुरी देण्याचा प्रस्ताि सादर कला होता. 
2. िरील प्रस्ताि विचारात घेऊि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळास स्टेंबबर, 
2013 ते फेब्रिुारी, 2018 या कालािधीतील माचथ, 2017 चे भाडे िगळूि उिथवरत 53 मवह्याच्या भाडे 



शासि विर्थय क्रमांकः अर्थसं-2018/प्र.क्र.73/भाषा-1 

 

पषृ्ट्ठ 2 पैकी 2  
 

अदायगीची रक्कम रू.46,46,192/- (अक्षरी रूपये सेहचाळीस लाख सेहचाळीस हजार एकशे ब्याण्र्ि 
फक्त) अदा करण्यास सदर शुध्दीपत्रकाद्वारे शासि मंजुरी देण्यात येत आहे. 
3. सदर शासि शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अिौचावरक सदंभथ क्र.493/2018, वद.02.01.2019 
अ्िये प्रा्त मंजूरीस अिुसरूि विगथवमत करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासि शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा संकेताकं 201901111706385633 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटेंल स्िाक्षरीिे साक्षावंकत करूि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.   

 (अपर्ा अ.गािडे) 
                                                                                              सह सवचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञयेता), मंुबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापरीक्षा / लेखा ि अिुज्ञयेता), िागपूर, 
3. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मंुबई, 
4. वििासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मंुबई, 
5. मा.मंत्री (वित्त) याचंे विशेष कायथ अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
6. मा.मंत्री (मराठी भाषा) याचंे विशेष कायथ अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
7. अपर मुख्य सवचि (वित्त), प्रधाि सवचि (वि.सु.), सवचि (व्यय) याचंे स्िीय सहायक, 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
8. प्रधाि सवचि, मराठी भाषा विभाग याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
9. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई, 
10. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई, 
11. वित्त विभाग (व्यय-4 / अर्थसं-14), मंत्रालय, मंुबई, 
12. सहसंचालक, लेखा ि कोषागारे संगर्क कक्ष, ििीि प्रशासि भिि, 5 िा मजला, मंत्रालय, मंुबई, 
13. कक्ष अवधकारी (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
14. भाषा-1(संग्रहार्थ) 
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