
                                                                                         सन 2021-22 मध्ये विशेष प्रवसध्दी मोविम 
                           राबविण्यासाठी िोणाऱ्या खर्चास विविय ि 

                                                                             प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 
 

मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक : मािज-2021/प्र.क्र.251/का.34 
मादाम कामा रोड, िुतात्मा राजगुरु र्चौक, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
वदनाांक: 17 फेब्रिुारी, 2022 

िार्चा:- 1.  शासन वनणणय क्रमाांक: मािज-2021/प्र.क्र.251/का.34, वद.13 जानेिारी, 2022 
           2. माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, याांर्चे क्र.पत्र क्र. िृिवर्चत्र / विशेष प्रवसध्दी मोविम 2021-22   
                जाविरात प्रवसध्दी / का-7/324, वद.23.11.2021 

3.  माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, याांर्चे क्र.पत्र क्र. िृिवर्चत्र / विशेष प्रवसध्दी मोविम 2021-22  
     जाविरात प्रवसध्दी / का-7/361, वद.21.12.2021 
4. माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, याांर्चे क्र.पत्र क्र. िृिवर्चत्र / विशेष प्रवसध्दी मोविम 2021-22  
     जाविरात प्रवसध्दी / का-7/446, वद.9.2.2022 

 

शासन शुध्दीपत्रक: 
 

 िार्चा येथील क्रमाांक 1 च्या वद.13 जानेिारी,2022 रोजीच्या शासन वनणणयातील पवरवशष्ट्टानांतर 
खालील प्रमाणे िार्चाि.े  

"उपरोक्त तक्त्यामध्ये दशणविण्यात आलेली रक्कम अांदावजत असून एखाद्या माध्यमाांद्वारे प्रवसद्धी न 
झाल्यास सदर माध्यमाांर्ची रक्कम उपरोक्त तक्त्यामधील कोणत्यािी माध्यमाांमध्ये आिश्यकतेनुसार मांजूर 
रक्कमेच्या मयादेत बदल करण्यास तसेर्च िरील उपक्रमाप्रमाणे कायणिािी करताना मिासांर्चालनालयाच्या 
अनुभि आवण व्यािसावयक कौशल्य ि क्षमता लक्षात घेता माध्यमाांर्ची वनिड, या माध्यमाांच्या िापरार्चा आकार, 
कालािधी, िारांिावरता ठरविण्याबाबतर्चा अवधकार तसेर्च एकूण खर्चाच्या मयादेत उपक्रमािर कमी-जास्त खर्चण 
करण्यार्चा अवधकार मा.मिासांर्चालक, माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय याांना असतील." 

सदर शासन शुध्दीपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असनू त्यार्चा सांकेताांक 202202171322369507 असा आिे. िे शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आिे. 

मिाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 

                                                                                                                               ( अ. वभ. मोरये ) 
                           अिर सवर्चि, मिाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
 सांर्चालक (माविती) (प्रशासन), माविती  ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
प्रत, 

1) मिासांर्चालक, माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
2) मिालेखापाल,  1/2 (लेखापरीक्षण) (लेखा ि अनुज्ञेयता), मुांबई, नागपरू 
3) उपसांर्चालक, (लेखा), माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
4) अवधदान ि लेखावधकारी, मुांबई 
5) वनिासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मुांबई 
6) सिण वजल्िा कोषागार अवधकारी 
7) लेखावधकारी (आिरण ि सांवितरण), माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई ,(2 प्रती) 
8) वनिड धावरका / कायासन 34- सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
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