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     महारा"# शासन 
                      मराठी भाषा िवभाग, 
           शासन िनण�य 
मांक अथ�स-ं2015/�.
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            मं�ालय, मुंबई 400 032, 
            िदनांक : 11.07.2016 
 
 

     पहा : शासन िनण�य िव$ िवभाग 
.िवअ�-2013/�.
.30/2013/िविनयम, भाग-2,  
              िद. 17.04.2015 
 

��तावना :  
 शासनाने िव$ीय अिधकार िनयम प+ु,तका-1978, भाग-पिहला, उपिवभाग 1 ते 5 अ/वये 

शासना0या मं�ालयीन िवभाग व 1यां0या िनयं�णाखालील िवभाग �मुख, �ादेिशक काय4लय �मुख व 

काय4लय �मुख या �ािधका5यांना िव$ीय श6त7चे िविहत मय4दे0या, अट70या व शत:0या अधीन राहून मुंबई 

िव$ीय िनयम 1959, महारा=> आक+,मक खच� िनयम 1965, महारा=> अथ�संक+�पय िनयमप+ु,तका, 

खच40या सकंीण�  बाबी तसचे महारा=> साव�जिनक बाधंकाम िनयमावली यामधील तरतुदीनुसार अिधकार 

�दान केलेल ेआहेत. िवभागा0या ,थापनेपासनू सदरच ेअिधकार �शासिनक िवभागाच े�मुख Bहणनू �धान 

सिचव/सिचव यां0यामाफ� त राबिवDयात आले आहेत.  िव$ीय अिधकार िनयम प+ु,तकेमEये िवभाग �मुखांना 

�दान करDयात आलेले िव$ीय श6त7चे िविश=ट अिधकार  काय4लयातील अ/य राजपि�त अिधकारी व 

संबिंधत उप सिचव/सह सिचव यानंा पनु��1यायोिजत करता येतील अशी तरतूद करDयात आली आहे. 

1यास अनुसGन कामकाजा0या सुकरते0या H=टीने िवभागास असले�या �शासकीय व िव$ीय अिधकारांच े

�1यायोजन करDयाची बाब िवचारािधन होती.  

 

शासन िनण�य :- 

 या अनुषंगाने शासन अस ेआदेश देत आहे की,  या शासन िनण�यासोबत जोडले�या पिरिश=टात 

नमूद केले�या बाब7संदभ4त िव$ीय अिधकार िनयम प+ु,तकेमEये �शासिनक िवभागांना �दान करDयात 

आलेले िव$ीय श6त7च े अिधकार रकाना 6 मEये दश�िवले�या राजपि�त अिधकारी व संबिंधत उप 

सिचव/सह सिचव यानंा पनु��1यायोिजत करDयात येत आहेत. सव� �ािधका5यानंी 1यांना �दान करDयात 

आले�या िव$ीय अिधकारां0या संबिंधत िनयम, अटी व शतJ िवचारात घेऊन िव$ीय मंजुरीच े �,ताव 

1यां0या ,तरावर िनकालात काढावते. 

 या पनु��1यायोजनानंतर संदNभत शासन िनण�य िदनांक 17.04.2015 मधील “िवभाग �मुख”, 

“�ादेिशक काय4लय �मुख” आिण “काय4लय �मुख” यानंा �दान केलेल ेअिधकार अबािधत राहतील. 
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 सदर शासन िनण�य महारा=> शासना0या www.maharashtra.gov.in या संकेत,थळावर उपलQध 

करDयात आला असून 1याचा साकेंताकं 201607111151523333 असा आहे.    

 महारा=>ाचे राRयपाल यां0या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

 

 

 

        (मं.प.कुडतरकर ) 
                काय(सन अिधकारी 
 

�ित, 
1. मा. मं�ी (मराठी भाषा)यांच ेखाजगी सिचव, 

2. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई, 

3. िनवासी लेखा परीWा अिधकारी, मुंबई, 

4. महालेखापाल (लेखा व अनुXेयता/लेखा परीWा), महारा=>-1, मुंबई, 

5. महालेखापाल (लेखा व अनुXेयता/लेखा परीWा), महारा=>-2, नागपरू, 

6. शासनाचे सव� अपर मुYय सिचव / �धान सिचव /सिचव, 

7. उप सिचव, मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई, 

8. सव� मं�ालयीन िवभाग, 

9. िव$ िवभाग (Zयव-4/अथ�संक�प-14/िविनयम) 

10. सव� िज�हा कोषागार अिधकारी, 

11. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बां[ा , मुंबई, 

12. अEयW / सिचव, महारा=> राRय सािह1य आिण सं,कृती मंडळ, मंबई, 

13. अEयW / सिचव, महारा=> राRय िव]कोश िनNमती मंडळ, मुंबई, 

14. संचालक / �शासकीय अिधकारी, राRय मराठी िवकास सं,था, मुंबई, 

15. मराठी भाषा िवभाग / सव� काय4सने, 

16. िनवड न,ती (अथ�सकं�प). 
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(शासन िनण	य, मराठी भाषा िवभाग, �मांक - अथ	सं-2015/�.�.54/अथ	संक!प, िदनांक  11.07.2016 चे पिरिश&ट) 
िवि)य अिधकार िनयम पु,-तका, 1978 

भाग पिहला 
उप िवभाग - एक, दोन व चार 

 िव)ीय श2त3चे पुन�	4यायोजन 
 

अ. 
�. 

�ािधकारािवषयी  
मूळ तरतुदी 

मूळ  
तरतुदीतील 
अनु�मांक 

श2तीचे वण	न 
स5याचे  
मंजुरी  

�ािधकारी 

�ािधकार 
पुन�	4ययोजनासाठी 
�-तािवत अिधकारी 

-प&टीकरण 

िव)ीय अिधकार िनयम पु,-तका-1978, भाग  पिहला, उपिवभाग 1 
1 िव�ीय अिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग  पिहला, 
उपिवभाग 1 

4 एक वष�पे�ा अिधक परंतु सहा 
वष�पे�ा अिधक नाही अशा 
कालावधीपय�त �शासकीय 
कारणा	तव �लंिबत रािहले�या 
शासकीय कम�चा यां!या 
	वत:!यासु"ा वतेन व भ$यां!या 
अथवा वतेनवाढी!या थकबाकी!या 
दा)यां!या रकमांच े �दान कर*यास 
मंजुरी देणे. 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) अशा दा)याचंी यो.य ती तपासणी  व पडताळणी 
क1न  सदर दा)यांना मंजुरी घे*यासाठी स�म 
�ािधका यांकडे पाठवाव.े 6याबरोबर महारा78 
कोषागार िनयम-1968, खंड-1 मधील िनयम 
151(1) खालील िटप-2 म:ये िविहत केले�या 
�प;ात मािहती पाठवावी.  तसेच काय�लयात 
उपल=ध असले�या पिरपोषक अिभले>यां!या आधारे 
दा)यांची तपासणी व पडताळणी कर*यात आली 
आहे आिण  हे दाव े पवूA कधीही आल े न)हते.  
कोषागारावर सादर कर*यात आले न)हते व 6याचं े
�दान कर*यात आल े न)हते याबाबतचे संबिंधत 
काय�लय �मुखांचे �माणप;ही सादर कर*यात 
याव.े  

(2) मुंबई िव�ीय िनयम, 1959 मधील िनयम 39 आिण 
महारा78 कोषागार िनयम, 1968 मधील िनयम 151 
अनुसार लागू असले�या तरतुदLच े अनुपालन 
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कर*यात याव.े   
2 िव�ीय अिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978,  भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

5 सहा वष�पे�ा जा	त काळ 
�शासकीय कारणा	तव �लंिबत 
रािहले�या/थिकत ठेवले�या परंत ु
मुदतीबाबत!या कायMानुसार 
कालबाN न झालेले असे:- 
1) शासकीय कम�चा यांना वतेन व 
भ�े Qकवा वतेनवाढी संबधंीचे दाव े
तसेच, 
2) शासकीय सेवते नसले�या 
)यRतीच ेअसे दाव ेमंजूर करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/ उपसिचव (1) अशा दा)याचंी यो.य ती तपासणी  व पडताळणी 
क1न  सदर दा)यांना मंजुरी घे*यासाठी स�म 
�ािधका यांकडे पाठवाव.े 6याबरोबर महारा78 
कोषागार िनयम-1968, खंड-1 मधील िनयम 
151(1) खालील िटप-2 म:ये िविहत केले�या 
�प;ात मािहती पाठवावी.  तसेच काय�लयात 
उपल=ध असले�या पिरपोषक अिभले>यां!या आधारे 
दा)यांची तपासणी व पडताळणी कर*यात आली 
आहे आिण  हे दाव े पवूA कधीही आल े न)हते.  
कोषागारावर सादर कर*यात आले न)हते व 6याचं े
�दान कर*यात आल े न)हते याबाबतचे संबिंधत 
काय�लय �मुखांचे �माणप;ही सादर कर*यात 
याव.े  

(2) मुंबई िव�ीय िनयम, 1959 मधील िनयम 39 आिण 
महारा78 कोषागार िनयम, 1968 मधील िनयम 151 
अनुसार लागू असले�या तरतुदLच े अनुपालन 
कर*यात याव.े   

3 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

6 शासकीय कम�चा या!या दा)या 
)यितिरRत शासनाकडून देय 
असले�या दा)याचे �दान कर*यास 
मंजुरी देणे:- 
1)देय अस�या!या िदनांकानंतर एक 
वष�!या आत कोषागाराकडे 
�शासकीय कारणा	तव दाखल न 
केलेले असे T.5000 !या वरील 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) अशा दा)याचंी यो.य ती तपासणी  व पडताळणी 
क1न  सदर दा)यांना मंजुरी घे*यासाठी स�म 
�ािधका यांकडे पाठवाव.े 6याबरोबर महारा78 
कोषागार िनयम-1968, खंड-1 मधील िनयम 
151(1) खालील िटप-2 म:ये िविहत केले�या 
�प;ात मािहती पाठवावी.  तसेच काय�लयात 
उपल=ध असले�या पिरपोषक अिभले>यां!या आधारे 
दा)यांची तपासणी व पडताळणी कर*यात आली 
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दाव,े 
2) T.5000 पे�ा जा	त नसलेल े
आिण ते देय अस�या!या 
िदनांकानंतर तीन वष�!या आत 
कोषागाराकडे �शासकीय 
कारणा	तव दाखल न केलेल ेदाव े

आहे आिण  हे दाव े पवूA कधीही आल े न)हते.  
कोषागारावर सादर कर*यात आले न)हते व 6याचं े
�दान कर*यात आल े न)हते याबाबतचे संबिंधत 
काय�लय �मुखांचे �माणप;ही सादर कर*यात 
याव.े  

(2) मुंबई िव�ीय िनयम, 1959 मधील िनयम 39 आिण 
महारा78 कोषागार िनयम, 1968 मधील िनयम 151 
अनुसार लागू असले�या तरतुदLच े अनुपालन 
कर*यात याव.े   

4 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

7 रोख रRकम/भांडार/मुUांक आिण 
इतर मालम�ा जमा 
कर*याची/ता=यात ठेव*याची 
जबाबदारी Wयां!यावर सोपिवली 
आहे अशा कम�चा याकडून Xयावी 
लागणारी �ितभतूीची रRकम िनिYत 
करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1)(अ) कोण6याही िनयमाम:ये 	प7टपणे  मोडत नसले�या 
एखाMा िविश7ट �करणी �ितभतूी ठेव घेणे आव[यक 
आहे Qकवा नाही. तसेच, 

      (ब) इ�!छत �योजना!या �ितपतूAसाठी �ितभतूी 
ठेवीची रRकम िकती असावी याबाबतचा  िनण�य 
�शासिनक िवभाग/िवभाग �मुख/�ादेिशक 
काय�लय �मुख यानंी 	विववकेाने Xयावा आिण 
आव[यक ते आदेश 6याम:ये 6यासाठीची कारणे 
नमूद  क1न िनग�िमत करावते. 

(2) अशा आदेशा!या �ती संबिंधत लेखा परी�ा 
अिधका याला, �शासिनक िवभागाला आिण िव� 
िवभागातील संबिंधत “)यय” काय�सन तसेच 
“िविनयम” काय�सनाला प7ृठांिकत करा)यात.  

5 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

11 शासकीय अिधकारी/कम�चारी यांना 
घरबांधणी अaीम मंजूर करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव 
 

(1) �शासिनक िवभागाने “िनधी उपल=धतेच े�माणप;” 
िदले असल ेपािहज.े 

(2) घरबांधणी अिaम िवषयक िनयमांमघील 
अिaमाबाबत  िविहत केल�ेया सव� �	ततु अटLची 
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पतू�ता झाली पािहज े आिण कोणताही िनयम Qकवा 
अट िशिथल कर*याबाबतच े �करण असता कामा 
नये. 

(3) �शासिनक िवभागाने 6यां!या 6यां!या �शासिनक 
िनयं;णाखालील िवभाग �मुख/�ादेिशक  काय�लय 
�मुख यां!याम:ये अिaमासाठी उपल=ध असलेली 
तरतूद फRत िचcहांिकत करावी. अथ�संक�पाम:ये 
या �योजनासाठी केले�या तरतुदLच े �शासकीय 
िवभागाने �6य� वाटप क1 नये. 

(4) �शासकीय िवभागाने अनुदानावर पणू� िनयं;ण 
ठेवाव ेआिण िनयत कालांतराने मेळ घाल*याबाबतच े
काम कराव े व िवभागाला दे*यात आल�ेया 
तरतुदLचा पणू�पणे िविनयोग होईल याबाबत द�ता 
Xयावी. 

(5) स�म �ािधका याने िनधीचा उपयोग यो.य त हेने 
होतो Qकवा नाही याबाबत 	वत:ची खा;ी क1न 
घे*यासाठी आव[यक वाट�यास बाधंकामां!या 
जागांना भेटी Mा)यात. 

(6) मुंबई िव�ीय िनयम, 1959 मधील िनयम 134 
खालील शासन अिधसूचना, dमांक एचबीए-
1058/8530/VII, िद.28.7.1962 अcवये अंतभू�त 
केले�या पिरिश7ट-26 मधील िविवध िनयम आिण 
काय�प:दती तसेच यािवषयी वळेोवळेी िनग�िमत 
कर*यात आले�या काय�कारी आदेशांचे अनुपालन 
कर*यात आले पािहज.े 

6 िव�ीय अिधकार 12 मोटारगाडी/जीप/	टेशन �शासिनक सह सिचव/ उप (1) Wया Wया �करणी आव[यक असेल 6या �करणी 
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िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

वगॅन/मोटार 
सायकल/	कूटर/मोपेड/यांि;की 
(	वयंचिलत) 2 Qकवा 3 चाकी वाहन 
िवकत घे*यासाठी शासकीय 
कम�चा यानंा वाहन अaीम मंजूर 
करणे 

िवभाग सिचव  यो.य ती �ितभतूी/सांपिfक �ितभतूी घे*यात यावी.  
(2) अaीम दे*यािवषयी!या  सव� अटLची उिचत वळेी 

पतू�ता होत यावर ल� ठेव*याची खा;ी क1न 
घे*याची  जबाबदारी अिaम मंजूर कर*यास स�म 
असणा या �ािधका याची राहील. 

(3) Wया शासकीय कम�चा याला अिaम मंजूर करावयाचा 
आहे, 6या कम�चा याची  6याने धारण केले�या पदावर 
6या पदा!या सेवाशतA िनयमानुसार  नेमणकू झाली 
असली पािहज.े  

(4) ज े वाहन खरेदी करावयाचे आहे 6या वाहनाची 
बनावट भारतात झाली असली पािहज.े 

(5) वाहनांचा िवमा “शासकीय िवमा िनधी” कडे 
उतरिव*यात यावा. 

(6) यांि;की (	वयंचिलत) तीन चाकी वाहन (सायकल) 
खरेदी कर*यास Wयाची शासन सेवते िनयिमतपणे 
नेमणकू कर*यात आली आहे अशा फRत 
शािररीकg7टया अपंग शासकीय कम�चा यानाचं 
अिaम मंजूर कर*यात यावा. 

(7) मुंबई िव�ीय िनयमातील संबिंधत िनयमांमधील 
तरतुदLचे अनुपालन कर*यात आल ेपािहज.े 

(8) आव[यक िनधी उपल=ध असला पिहज.े 
7 िव�ीय अिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

13 शासकीय अिधकारी/ कम�चा यांना 
संगणक/लॅपटॉप/टॅ=लेट संगणक 
खरेदी कर*यासाठी अaीम मंजूर 
करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1) मुंबई िव�ीय िनयमातील संबिंधत िनयमांतील 
तरतुदLच े आिण यािवषयी वळेोवळेी काढ*यात 
आले�या काय�कारी आदेशाचंे अनुपालन कर*यात 
याव.े  

(2) आव[यक िनधी उपल=ध असला पिहज े 
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8 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

14 सायकल खरेदी कर*यासाठी 
शासकीय चतुथ�iेणी कम�चा यांना 
अaीम मंजूर करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1) मुंबई िव�ीय िनयमातील संबिंधत िनयमांतील 
तरतुदLच े आिण यािवषयी वळेोवळेी काढ*यात 
आले�या काय�कारी आदेशाचंे अनुपालन कर*यात 
याव.े  

(2) आव[यक िनधी उपल=ध असला पिहज े 
9 िव�ीय अिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

15 बदली झाले�या शासकीय 
कम�चा याला वतेन अaीम, 
�वासभ�ा अaीम इ. मंजूर करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

आ	थापनेच ेअवर 
सिचव 

(1) मुंबई िव�ीय िनयमातील संबिंधत िनयमांतील 
तरतुदLच े आिण यािवषयी वळेोवळेी काढ*यात 
आले�या काय�कारी आदेशाचंे अनुपालन कर*यात 
याव.े  

(2) वसुली वळे!यावळेी  कर*यासाठी काळजीपवू�क ल� 
परुवाव.े 

(3) अिaम मंजूरक6य� �ािधका याने  मंजुरी देऊन 
काढले�या व समायोिजत केले�या अिaमासंबधंीच े
;ैमािसक िववरणप; 6यां!या संबिंधत िनयं;क 
अिधका याकडे पाठवाव.े  

10 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

16 दौ यावर जा*यासाठी राजपि;त 
अिधकारी/ अराजपि;त शासकीय 
कम�चा यानंा �वासभ�ा अaीम मंजूर 
करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

आ	थापनेच ेअवर 
सिचव 

(1) सदर �वासासाठी येणारा खच� T.1000/- पे�ा कमी 
असू नये. 

(2) मंजुरी �ािधकारी हे 	वत:साठी सु:दा अिaम मंजूर 
कT शकतील. 

(3) अिaम काढ�या!या िदनाकंापासून 3 मिहcया!या 
आत 6याच ेसमायोजन कर*यात आले पािहज.े 

(4) संपणू� �वास खच� (ितकीट खच�) अिधक अनुmेय 
दैिनक भ$या!या 80 टRके या मय�देत अिaम मंजूर 
करावा.    

11 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-

19 अराजपि;त शासकीय कम�चा यांना 
सण अaीम मंजूर करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

आ	थापनेच ेअवर 
सिचव 

(1)  िनधी उपल=ध असला पािहज.े 
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1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

(2) मुंबई िवि�य िनयम 1959 मधील संबिंधत 
िनयमांतील तरतुदLच े आिण यािवषयी वळेोवळेी 
िनग�िमत कर*यात आल�ेया काय�कारी आदेशाचं े
अनुपालन कर*यात याव.े 

12 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

21 भांडार सामाना!या व जडव	तुं!या 
वसूल न होणा या Qकमती िनलoिखत 
करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1) Wयाम:ये सुधारणा कर*यासाठी शासना!या 
आदेशाची आव[यकता असते अशा काय�प:दतीम:ये 
कोणताही दोष g7टो6प�ीस आलेला नसेल तरच या 
अिधकाराचा वापर कर*यात यावा. 

(2) Wयामुळे िश	तभंगाची काय�वाही करावी लाग*याची 
शRयता िनम�ण होईल इतRया गंभीर 	वTपाचा 
िन7काळजीपणा कोण6याही वयै�Rतक           
कम�चा-याकडून झालेला नसावा. 

(3) झालेली हानी ही चोरी, अपहार Qकवा लबाडी या 
कारणाने झालेली नसावी. 

(4) हानीचे िनलoखन महारा78 शासना!या अिधकार 
क�ेतील असले पािहज.े 

टीप 1 :- Wयावळेी जडव	तू संaहातील Qकवा भांडारातील 
िविवध व	त ूिनलoिखत करावया!या असतात 6यावळेी 
मंजुरी देणा-या अिधका-याने आप�या अिधकाराचा 
वापर �6येक भांडारव	तु!या संचा!या संदभ�त न 
करता एका िविश7ट वळेी िनलoिखत करावया!या 
व	तुं!या एकि;त Qकमती!या संदभ�त केला पािहज.े 

टीप 2 :- अिधकार �दान कर*यात आले�या        
�ािधका-याने वरील �6येक अटीचा ती पणू� होत 
अस�याचा िविवि�त उpेख आदेशात केला पािहज.े 

13 िव�ीय अिधकार 22 जड व	तूसंaहातील िनTपयोगी �शासिनक सह सिचव/ उप (1) सव�साधारण अटLच े आिण काय�प:दतीच े अनुपालन 
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िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

व	तू िनलoिखत करणे िवभाग सिचव कर*यात याव.े  

14 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

23 तपास न लागलेले व −ए∞ अिवलंबती 
अशा वगAकरणाची पोलीस िशफारस 
करतील अशा चोरी �करणांतील 
भांडार व	तुं!या वसूल न होणा या 
Qकमतीपोटी होणारी हानी िनलoिखत 
करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1)  Wयाम:ये सुधारणा कर*यासाठी शासना!या 
आदेशाची आव[यकता असते अशा काय�प:दतीम:ये 
कोणताही दोष g7टो6प�ीस आलेला नसेल तरच या 
अिधकाराचा वापर कर*यात यावा.  

(2) Wयामुळे िश	तभंगाची काय�वाही करावी लाग*याची 
शRयता िनम�ण होईल इतRया गंभीर 	वTपाचा 
िन7काळजीपणा कोण6याही वयै�Rतक           
अिधका-याकडून झालेला नसावा. 

(3) हानीचे िनलoखन महारा78 शासना!या अिधकार 
क�ेतील असले पािहज.े 

15 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

24 Wया चोरी!या �करणाचा तपास 
लागला असेल व Wयात एखाMा 
कम�चा याची / कम�चा यांची िनदqष 
rहणनू मुRतता झाली असेल िकवा 
6याला/6यांना दोषी धर*यात आल े
असेल अशा �करणातील भांडार 
व	तुं!या वसूल न होणा या 
Qकमतीपोटी होणारी हानी िनलoिखत 
करणे 

�शासिनक 
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1) Wयाम:ये सुधारणा कर*यासाठी शासना!या 
आदेशाची आव[यकता असते अशा काय�प:दतीम:ये 
कोणताही दोष g7टो6प�ीस आलेला नसेल तरच या 
अिधकाराचा वापर कर*यात यावा. 

(2) Wयामुळे िश	तभंगाची काय�वाही करावी लाग*याची 
शRयता िनम�ण होईल इतRया गंभीर 	वTपाचा 
िन7काळजीपणा कोण6याही वयै�Rतक           
अिधका-याकडून झालेला नसावा. 

(3) हानीचे िनलoखन महारा78 शासना!या अिधकार 
क�ेतील असले पािहज े 

(4) Wया �करणी कम�चा-याला दोषमुRत कर*यात आल े
असेल अशा �करणी अपील Qकवा फेर-अपील करणे 
इ7ट नाही असा सpा स�म �ािधका-याने िदलेला 
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असावा 

(5) Wया �करणी कम�चा याला दोषी ठरिव*यात आल े
असेल अशा �करणी भांडार व	तूंची वसूल 
कर*यासाठी  शRय ते सव� �य6न कर*यात आल े
असावते. 

टीप 1 :- Wयावळेी जडव	तू संaहातील Qकवा भांडारातील 
िविवध व	त ूिनलoिखत करावया!या असतात 6यावळेी 
मंजुरी देणा-या अिधका-याने आप�या अिधकाराचा 
वापर �6येक भांडारव	तु!या संचा!या संदभ�त न 
करता एका िविश7ट वळेी िनलoिखत करावया!या 
व	तुं!या एकि;त Qकमती!या संदभ�त केला पािहज.े 

टीप 2 :- अिधकार �दान कर*यात आले�या �ािधका-
याने वरील �6येक अटीचा ती पणू� होत अस�याचा 
िववि�त उpेख आदेशात केला पािहज.े 

16 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 1 

27 सं	थांना आवतA सहाsयक अनुदान 
मंजूर करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) अथ�संक�पात आव[यक िनधी उपल=ध असला 
पािहज.े 

(2) िव� िवभागा!या सहमतीने िविहत केले�या 
माग�दश�क त6वानुसार सहाsयक अनुदान मंजूर 
कर*यात याव.े सहाsयक अनुदान मंजूर कर*या!या 
आदेशात िव� िवभागा!या सहमतीने  माग�दश�क त6व े 
िविहत केले�या आदेशाचा व 6या आदेशातील 
�6येक त6वाचे पालन होत अस�याचा 	प7ट उpखे 
अिनवाय� राहील.  

(3) मुंबई िवि�य िनयम 1959 मधील िनयम 149, 
पिरिश7ट-22 मधील तरतुदLच े काटेकोरपणे  
अनुपालन कर*यात याव.े 
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टीप:- अनावतA सहायक अनुदान मंजूर कर*यासाठी हे 
अिधकार लागू असणार नाहीत. 

िव)ीय अिधकार िनयम पु,-तका-1978, भाग पिहला, उप िवभाग 2 
17 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उप िवभाग 2 

1 आक�	मक खच�स मंजुरी देणे 
(महारा78 आक�	मक खच� िनयम, 
1965 मधील िनयम 19, पिरिश7ट-4 
मधील आक�	मक खच�!या बाबLची 
यादी सोबत जोडली आहे.) 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) अथ�संक�पात िनधी उपल=ध असला पािहज.े 
(2) आखून िदलेली काय�प:दती व सव�साधारण आदेशाचं े

अनुपालन कर*यात याव.े 
(3) “आक�	मक खच� (वरखच�) याम:ये एक काय�लय 

rहणनू काय�लया!या )यव	थापने!या g7टीने 
आनुषंिगक असले�या उदा. सव�साधारणपणे प	ुतके 
व िनयतकािलके यांची खरेदी लेखनसामaीची 
खरेदी इ6यादी िकरकोळ दैनंिदन खच�चा समावशे 
होतो.  

िटप:- आक�	मक खच�!या बाबLची ढोबळ यादी  सोबत 
जोडली आहे. सदर यादी उदाहरण 	व1प असून ती 
सव�समावशेक नाही.  

18 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उप िवभाग 2 

2 “भािरत आक�	मक” खच�स मंजुरी 
देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1) अथ�संक�पात तरतूद उपल=धअसली पािहज.े 

(2) cयायालया!या अंितम िनण�यानुसार Qकवा 
cयायालयीन िनण�याबाबत पनुuवलोकन अज� Qकवा 
अपील करावयाच े सव� माग� संप�यास करावया!या 
�दानांबाबतच सदर शRतीचा वापर कर*यात यावा.  

(3) वतेनiेणी सुधारणा, पदिनuमती तसेच सेवािवषयक 
बाबLसाठी सदर शRतLचा वापर करता येणार नाही. 

(4)  cयायालया!या अंतिरम आदेशानुसार cयायालयात 
भरावया!या अिaम रकमा, ठेवी  यासाठी सदर 
शRतीचा वापर करता येणार नाही. 

19 िव�ीय अिधकार 5 यं;ा!या (िवभागा!या वाहतुकीची �शासिनक  नvदणी शाखेच ेअवर (1) अथ�संक�पात तरतूद केलेली असली पािहज.े  
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िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

वाहने वगळता) काय�सWजतेसाठी 
लागणारे सुटे भाग, उपसाधने व इतर 
व	तू, साधनसामaी िवकत 
घे*यासाठी मंजुरी देणे. 

िवभाग सिचव (2) दर संिवदे�माणे Qकवा म:यवतA भांडार व	त ु
संघटना/DGS.&D माफ� त िवकत घेतले�या 
बाबL!या संबधंात पणू� अिधकार 

(3) Wया सुwा भागांसाठी दरसंिवदा नसतील Qकवा 
दरसंिवदा यादीवरील िवdे6यांकडे माल नसेल 
आिण खरेदी नवीन दरप;क मागवून करावयाची 
असेल अशा सुwा भागां!या बाबतीत. 

20 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग  2 

6 सयं;,े यं;सामaी आिण 
साधनसामaी इ6याQद!या दुT	तीस 
मंजुरी देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) अथ�संक�पात तरतूद केलेली असली पािहज.े  
(2) दु1	तीचा वाuषक खच�, यं;सामुaीचा प	ुतकी 

Qकमती!या 25 टRRयांहून अिधक होता कामा नये. 
(3) काय�प:दती आिण सव�साधारण िनदoशांचे पालन केल े

पािहज.े 

(4) Wया �शासिनक िवभागांना िव�ीय अिधकार “भाग-
2” म:ये Nा शRती �दान कर*यात आ�या आहेत 
6यांना सदर शRतLचा वापर करता येणार नाही. 

21 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

7 िवलंब आकार व धRका भाडे 
आकरणी यासंबधंी!या खच�स मंजुरी 
देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) अथ�संक�पात तरतूद केलेली असली पािहज.े  
(2) Mावयाचा िवलंब आकार (ता=यात Xयावया!या) 

व	तुं!या Qकमतीपे�ा अिधक नसावा. 
(3) माल ताबडतोब आणनू घेतलेला असावा आिण 

कोण6याही �कारे टाळता ये*याजोगा िवलंब Qकवा 
िन7काळजीपणा झालेला नसावा. 

22 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

9 आक�	मक खच�!या देयकावंर �ित 
	वा�री करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

-- 

23 िव�ीय अिधकार 12 	थायी अिaमाची रRकम िनिYत �शासिनक रोख शाखेच ेअवर (1) 	थायी अिaमामधून केल�ेया आक�	मक खच�!या 
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िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

करणे. िवभाग सिचव मािसक सरासरी खच�!या संदभ�त 	थायी अिaमाची 
रRकम िनिYत कर*यात यावी आिण लेखापरी�ा 
अिधका यांशी िवचारिविनमय क1न त6संबधंीच े
आदेश काढ*यात यावते. 

(2) न)याने उघडले�या काय�लयां!या �करणी, 	थायी 
अिaमाची रRकम संबिंधत लेखापरी�ा अिधका यांशी 
िवचारिविनयम क1न व स:या अ�	त6वात असले�या 
त6सम काय�लया!या �करणी िनिYत केल�ेया 
	थायी अिaमाची रRकम िवचारात घेऊन तदथ� 
त6वावर िनिYत कर*यात यावी. 

(3) शासन िनण�य, िव� िवभाग dमांक मआख-2011/ 
�.d.19/2011/िविनयम, िदनांक 16.3.2012 व 
िदनांक 8.5.2014 नुसार �शासिनक िवभागास 
महालेखापालां!या स��यािशवाय खुx िवभागासाठी 
व िवभाग �मुखां!या काय�लयासाठी 1.5,000/- 
पय�cतची 	थायी अिaमाची रRकम िनिYत करता 
येईल. 
 

24 िव�ीय अिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

14-अ 6यां!या �शासिनक िनयं;णाखालील 
काय�लयात बसिव*यात आले�या 
दूर:वनीयं;ाला yलग आिण सॉकेट 
जोडणी मंजूर करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) अशी )यव	था करणे साव�जिनक सेव!ेया g7टीने 
आव[यक आहे याबाबत स�म �ािधका याने 	वत:ची 
खा;ी क1न Xयावी. 

(2) खच� मंजूर अनुदानातून भागिव*यात यावा. 
25 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

15 दूर:वनी!या 	थानातंरासाठी!या 
अनावतA खच�स मंजूरी देणे 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) 	थानांतराचा खच� हा दूर:वनी िवभागाने 
आकारल�ेया खच�इतका आला पािहज.े 
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26 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

16 िकरकोळ बांधकाम,अिधका यांसाठी 
Qकवा काय�लया!या गरजसेाठी 
लाकडी दालने बनिव*या!या आिण 
दुT	ती!या खच�स मंजुरी देणे व 6या 
�योजनासाठी रकमाचंे िनयत वाटप 
करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

-- 

27 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

17 मंजूरी�ाyत खच�!या अंदाजातील 
आक�	मक खच�साठी केलेली 
तरतूद, अंदाजप;कात Wयासाठी 
तरतूद केलेली नाही अशा नवीन 
िकरकोळ बांधकाम,अिधका यांसाठी 
Qकवा काय�लया!या गरजसेाठी 
लाकडी दालने बनिव*या!या आिण 
दुT	तीकिरता वळिवणे.  

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

-- 

28 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

18 6यां!या 	वत:!या काय�लयातील 
आिण 6यां!या दुsयम काय�लयातील 
उ7मािनवारक साधनसामaीसाठी 
(वातानुकुिलत संयं; न)हे, कुलर 
यं;, वाळयाच े पडदे इ6यािद) खच� 
मंजूर करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) “काय�लयीन खच�” या शीष�खाली मंजूर केले�या 
अनुदानातनू खच� भागिव*यात यावा.  

29 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

19 शासकीय वाहनां!या 
देखभालीवरील,  ती सु�	थतीत 
ठेव*यासाठी आिण 6यां!या 
दुT	तीसाठी!या खच�स मंजुरी देणे 
[पे8ोल, िडझेल, इंिजन ऑईल 
यांवरील खच�चा (या शRती!या 

�शासिनक
िवभाग 

अथ�संक�प 
काय�सनाच ेअवर 

सिचव 

(1) खच� मंजूर अनुदानातून भागिव*यात यावा.  
(2) जर वाहन शासकीय काय�शाळेत दु1	त कर*यात 

आले नसेल तर �ादेिशक पिरवहन अिधकारी, 
औMो िगक �िश�ण सं	था, तं;िनकेतन सं	था, 
जलसंपदा, साव�जिनक बाधंकाम िवभागाच े यांि;क 
िवभागातील काय�कारी अिभयंता आिण कृिष व पदुम 
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वण�नात) अंतभ�व राहणार नाही.] िवभागातील �ादेिशक दु.ध शाळा अिभयंता, कृिष 
अिभयंता, अधी�क, शासकीय पिरवहन सेवा, यांनी 
(या िवषयीचा) खच� वाजवी अस�याबxल �मािणत 
केलेले असले  पािहज.े  सदर अिधका यांनी 6यां!या 
	वत:!या काय�लया�माणे अcय शासकीय 
काय�लयां!या गरज�ेमाणे तपासणीअंती तातडीने 
असे �माणप; Mाव.े 

(3) काय�प:दती िवषयक िनयमांचे आिण इतर 
सव�साधारण िनदoशांच ेअनुपालन कर*यात याव.े 

(4) खच�त काटकसर कर*यासंबधंी वळेोवळेी 
काढले�या आदेशांच ेअनुपालन कर*यात याव.े 

(5) टायर, wूब, बटॅरी इ6यादी बदली कर*यासाठी 
येणा या खच�चा या शRती!या वण�नाम:ये अंतभ�व 
राहील. 

30 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

19-अ काय�लयीन वाहने (	टाफ कार) व 
शासकीय वाहनांसाठी 
पे8ोल/िडझेल/ वगंण तेल/इंिजन 
ऑईल/सी.एन.जी. खरेदी 
कर*यासाठी खच� मंजूर करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

अथ�संक�प 
काय�सनाच ेअवर 

सिचव 

(1) आव[यक िनधी उपल=घ असला पािहज.े 
(2) सव�साधारण िनदoशाचंे, खच�म:ये काटकसर 

कर*यासंबधंी!या आदेशांच े आिण संबिंधत िनयमांच े
अनुपालन कर*यात याव.े 

31 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

20-ब छाया�ती (फोटो कॉपीइंग), 
चdमुUण, अमोिनया =�य ू Q�ट} 
छपाई, कोट� फी मुUाकं वगैरे 
�योजनासाठी ज)ेहा असा खच� 
तातडी!या वळेी करणे dम�ाyत 
असते 6यासाठी!या खच�स मंजुरी 
देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) िनधी उपल=ध असला पािहज.े 
(2) शासकीय काय�लया!या / िवभागा!या नेहमी!या 

आव[यकतेसाठी आिण दररोज!या गरजांसाठी या 
शRतीचा वापर करता येणार नाही. 
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32 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

21 नवीन िनम�ण केले�या 
काय�लयासाठी एक वष�पय�त 
अितिरRत लेखन सामaीचा मुRत 
परुवठा मंजूर करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

 नvदणी  शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) िनधी उपल=ध असला पािहज.े 
(2)  काय�प:दतीिवषयक व सव�साधारण िनदoशाचं े

अनुपालन कर*यात याव.े.  

33 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

25-अ संगणक u�टरसह भाडे त$वावर घेणे �शासिनक
िवभाग 

 नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) भाडेप~ीचा कालावधी बारा मिहcयापंे�ा जा	त 
असता कामा नये. 

(2) या कारणासाठी दरप;के मागिव*यात यावीत. 
(3) खच�त काटकसर कर*याबाबत शासनाने वळेोवळेी 

काढले�या सव�साधारण आदेशाचंे अनुपालन 
कर*यात याव.े 

(4) संगणक सु�	थतीत व आव[यक सॉ�टवअेरने 
पिरपणू� असला पािहज.े 

34 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

26 �ितिलपी यं;ाचा (डुyलीकेटLग 
मशीन) Qकवा चdमुUण यं;ाचा 
(सायRलो	टायQलग मशीन) परुवठा 
कर*यास मंजुरी देणे 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1) संचालक, शासकीय मुUण व लेखन सामaी 
यां!या�ारे परुवठा कर*यात यावा. 

(2) संबिंधत �माणकाच े आिण िविहत काय�प:दतीच े
अनुपालन कर*यात याव.े 

 (3)   खच� मंजूर अनुदानातनू भागिव*यात यावा. 
35 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

27 िवजवेर चालणारी/हाताने 
चालिव*याची इलेR8ॉिनक (सौर 
ऊजoवर चालणारी यं; े धTन) 
पिरगणन यं; े(कॅलRयुलटेLग मशीन) 
िवकत घे*यासाठी मंजुरी देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) िविहत �माणकांच े व काय�प:दतीचे अनुपालन 
कर*यात याव.े 

(2) खच� मंजूर अनुदानातून भागिव*यात यावा. 
(3) एखाMा काय�लया!या गरजसेाठी अ6याव[यक 

पिरगणन यं;ाची सं>या, लखेा ठेवणे, अथ�संक�पीय 
अंदाज तयार करणे, सां�>यकी आकडेवारीच े
सं	करण (�ोसेQसग), लेखापिर�ण देयके तयार 
करणे वगैरे काय� Wयां!याकडे सुपदु� कर*यात आली 
आहेत Qकवा Wया कम�चा-यानंा / अिधका-यांना अशी 
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कामे करावी लागतात अशा कम�चा-यांची / अिधका-
यांची सं>या िवचारात घेऊन ठरवावी. 

36 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

27-अ नवीन संगणक यं;णा खरेदी करणे 
आिण/Qकवा स:या उपल=ध 
असले�या संगणक यं;णेत वाढ/ई-
ग)हन�cस यं;णा इ. 6याची iेणीवाढ 
कर*यास मंजुरी देणे. तसेच 6यासाठी 
आव[यक असणारी वातानुकुिलत 
यं;णेची मांडणी व देखभाल दु1	ती 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/ उप 
सिचव 

(1) अथ�संक�पीय तरतूद उपल=ध असली पािहज.े 
(2) �शासिनक िवभाग Qकवा 6यां!या िनयं;णाखालील 

काय�लयासाठी करावयाची संगणक यं;णेची खरेदी 
संचालक (मािहती व तं;mान) यां!या स��याने व 
6यांनी वळेोवळेी िनग�िमत केले�या आदेशानुसार 
करावी. 

(3) सामाcय �शासन िवभागा!या शासन िनण�य 
सीओएम-1001/�.d.174/01/39, िद.9.10.2001 
व सामाcय �शासन िवभाग शासन िनण�य dमांक, 
मातंस 2011/�.d.125/39 , िद.23.9.2011 या 
आदेशातील तरतूदी व वळेोवळेी या आदेशांत 
केले�या सुधारणा याचंे पालन करणे आव[यक 
असेल. 

(4) नवीन यं;णेची एकूण Qकमत (आव[यक िकरकोळ 
नागरी बाधंकामे, आव[यक संगणक फuनचर आिण 
सॉ�टवअेर पकॅेजसेसाठी �ारंिभक 	वािम6वधन 
धTन) T. 20.00 ल�ांप�ेा जा	त असता कामा नये. 
तसेच उपल=ध यं;णेत करावयाची वाढ अथवा 
सुधारणा यासाठीचा खच� T.4.00 ल�ांपे�ा जा	त 
असता कामा नये. 

(5) एन.आय.सी. �ारे उपल=ध के�या जाणा-या 
िवनाशु�क सुिवधांचाही फायदा घे*यात यावा. 

(6) संगणक ऑपरेटर, डेटा एc8ी ऑपरेटर, इ6यादी 
नवीन पदे िनम�ण कर*यात येऊ नयेत. 
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(7) यो.य ते सेवा संिवदा करार कर*यात यावते. 
(8) संगणक यं;णेतील कॉryयटुर स)ह�र व लॅन साठी 

उपयुRत �	वचसे आिण राऊटस�साठी वातानुकुिलत 
यं;णा आव[यक आहे. 

(9) वातानुकुिलत यं;णेची खरेदी िविहत 
काय�प:दतीनुसार कर*यात यावी. 

(10) संगणक यं;णेची व वातानुकुिलत यं;णेची मांडणी 
साव�जिनक बाधंकाम िवभाग (िवMुत) यांचेमाफ� त 
कर*यात यावी. 

(11) वातानुकुिलत यं;णेची दुT	ती व देखभाल 
साव�जिनक बांधकाम िवभागामाफ� त कर*यात यावी 
व 6यासाठी लागणारा खच� संबिंधत िवभागाने 28.5 
टRके स�टेज चाजoससहीत साव�जिनक बांधकाम 
िवभागास (िवMतु) उपल=ध कTन Mावा 

37 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

27-ब संगणकासाठी लागणा या कॉrपRॅट 
िड	क, िडिजटल  �)हडीओ िड	क 
(को या), य.ुएस.बी., पने �ाई)ह, की 
बोड�, 	टीकस�, Q�टरसाठी इकं 
का8oज इ6यािद खरेदी करणे व 6यांच े
िरिफलLग करणे आिण त�नुषंिगक 
अcय बाबी इ. िवकत घे*यासाठी 
खच�स मंजुरी देणे 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) अथ�संक�पीय तरतूद उपल=ध असली पािहज.े 
(2) खरेदी संबधंी!या नेहमी!या काय�प:दती िवषयक 

िनयमांच े आिण इतर सव�साधारण िनदoशांच े
अनुपालन कर*यात याव.े 

(3)   खच� काटकसरीने कर*याबाबत संबिंधत अिधका-
यांनी आव[यक ती काळजी Xयावी. 

38 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

27-ड फॅRस रोल व तदनुषंिगक सामaी 
खरेदी खच�ला मंजुरी देणे 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) खच� मंजूर अनुदानातून कर*यात यावा. 
(2) फॅRस रोल व तदनुषंिगक सामaी िविहत प:दतीने 

मागिव*यात यावी . 
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39 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

28 शासकीय काय�लयाम:ये उपयोगात 
येत असल�ेया िविवध यं;ां!या 
दुT	तीवरील खच�स मंजुरी देणे 
Qकवा ती सु�	थतीत 
ठेव*यांसंबधंीचा/सेवा संिवदेचा करार 
करणे, ती यं; ेअशी :- 
1. फोटोकॉिपयर  
2. इलेR8ॉिनक पिरगणन यं;े 
3. �ितिलपी यं;/चdमुUण यं; 
4. इलेR8ॉिनक/पो	टल �ँQकग यं; 
5. �ॅडमा छपाई यं; 
6. काय�लयीन तराजू/वजन मापक 
7. पिरगणन यं; े
8. िछUक (पंQचग मशीन) 
9. इंटरकॉम 
इ�Rवपम�ट/इपीएबीएRस 
िस	टीम/मे�8ॉन (Meltron) अशा 
इतर दूर:वनी दळणवळण व संभाषण 
दळणवळण इ. साधनसामaी. 
10. उRतरेखन यं; (िडRटाफोन) 
11. फायQलग आिण इडंे�Rसग 
िस	टीम (कोण6याही �कार!या 
कॉryयुटरचा यात अंतभ�व नाही.) 
12. जलशीतक यं; 
13. फॅRस मशीन 
14. संगणक यं;णा (आव[यक तेथे 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) आव[यक िनधी उपल=ध असला पािहज.े 
(2) काय�प:दती िवषयक िनयम आिण वळेोवळेी 

काढले�या आदेशांच ेअनुपालन कर*यात याव.े.  
(3) जथेे आव[यक असेल तेथे दरप;के मागिव*यात 

यावीत. 

(4) शRयतो आिण )यवहाय� असेल तर यं;ाच े उ6पादन 
करणा या कंपनीशी/अिधकृत परुवठादारांशी (ती 
यं;े) सु�	थतीत ठेव*यासंबधंीचा/ सेवासंिवदा करार 
कर*यात यावा.  देखभाल दर करार काय�प:दती 
िवषयक मािहती व तं;mान संचालनालयाने 
वळेोवळेी काढले�या आदेशाचंे अनुपालन कराव.े 
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वातानुकुिलत यं;णेसह) 
15. पेपर कटLग मशीन 
16. रेसोaाफ मशीन 
17. ज	ेटेनर यं;   
 

40 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

29 तातडी!या व िनकडी!या �करणी 
(देवनागरीत/इंaजीत/उदू�त) 
मुUणाच े काम 	थािनक खाजगी 
मुUणालयामाफ� त कTन घेणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/ उपसिचव (1) िवभागा!या आिण काय�लयां!या 	वाधीन केल�ेया 
अथ�संक�पीय अनुदानातनू खच� भागिव*यात यावा. 

(2) Wया िठकाणी शासकीय मुUणालय आहे परंतु ते 
छपाईचे काम हाती घे*यास आिण आव[यक 6या 
मुदतीत  पणु� कर*यास असमथ� असेल तर अशा 
पिर�	थतीत खाजगी मुUणालयाकडे (छपाईचे) काम 
सोपिव*यापवूA 6या (शासकीय मुUणालया!या) 
)यव	थापकाकडून व	तु�	थतीदश�क �माणप; �ाyत 
क1न Xयाव.े मागणी पाठिव*या!या िदनाकंापासून 5 
िदवसात असे �माणप; दे*यास Qकवा (ते) 
नाकार*याम:ये शासकीय मुUणालयाला अपयश 
आ�यास शासकीय मुUणालयाने ना-हरकत 
�माणप; िदल े आहे असे गृिहत ध1न िव�ीय 
मय�दे!या आिण इतर िविहत अटL!या अधीन राहून 
खाजगी मुUणालयाकडे छपाईचे काम सोपिव*याची 
मुभा राहील.  

41 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

31 Wयांचे �माणीकरण करणे आव[यक 
आहे अशी नवीन �प; े वगळता 
एखाMा िवभागासाठी िवशेष कTन 
आव[यक असतील अशी िवशेष �प; े
छाप*यासाठी शासकीय 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) संचालक, शासकीय मुUण व लेखन सामaी 
यां!याशी िवचारिविनमय क1न शासकीय 
मुUणालयानंा/नािशक!या भारत �ितभतूी 
मुUणालयाला छपाईसंबधंी िनदoश दे*यात याव.े  
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मुUणालयाला िनदoश देणे. 
42 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

32 सािह6य प;के, पण�के इ6यादLची 
छपाई कर*यासाठी शासकीय 
मुUणालयानंा िनदoश देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

 नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) मुिUत करावया!या व परुवठा करावया!या प;कां!या 
पण�कां!या वगैरे �तL!या सं>ये!या वाजवीपणाबxल 
�माणप; िदल ेपािहज.े 

(2) छपाईचा खच� संबिंधत िवभागाला मंजूर कर*यात 
आले�या अनुदानातून भागिव*यात यावा. 
 

43 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

33 संचालक, शासकीय मुUण व लेखन 
सामaी यां!याकडे संदभ� न करता 
	थािनक मुUणालया�ारे /प	ुतक 
बांधणीकारा�ंारे प	ुतका!या बांधणीच े
काम करवून घेणे. 

�शासिनक
िवभाग 

संबिंधत योजनेच े
अवर सिचव 

(1) अथ�संक�पीय अनुदान असल ेपािहज.े 
(2) असे काम सोपिवताना िनिवदा/दरप;के 

बोलिव*याबाबत!या आिण 6यापकैी सव�त कमी 
दराची (िनिवदा/दरप;के) 	वीकार*याबाबत!या 
नेहमी!या काय�प:दतीच ेअनुसरण कर*यात याव.े  

44 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

35 6यां!या 	वत:!या काय�लयातील 
आिण दुsयम काय�लयातील 
फuनचर!या दुT	तीला मंजुरी देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) आव[यक अथ�संक�पीय तरतूद उपल=ध असली 
पािहज.े  

(2) नेहमी!या काय�प:दतीचे आिण सव�साधारण िनदoशाचं े
अनुपालन कर*यात याव.े 

45 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

37 न)याने िनम�ण केले�या 
काय�लयासाठी आिण जुcया 
काय�लयासाठी फuनचर आिण 
जडव	तुसंaहा!या इतर व	तू िवकत 
घे*यासाठी मंजुरी देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) फuनचर िविहत �माणीकृत आकारमानाच े असाव.े  
जथेे दुsयम काय�लयासाठी आव[यक फuनचरसंबधंी 
�माणक िविहत कर*यात आले नसेल तेथे 
�शासिनक िवभागाने ते महारा78 साव�जिनक 
बांधकाम िवभाग िनयम प�ु	तके!या पिरिश7ट 26 
म:ये िविहत केल�ेया फuनचर!या �माणा!या धतAवर 
आिण अशा (दुsयम) काय�लयातील �6य� 
कम�चारीवृदंाची सं>या िवचारात घेऊन, िनिYत 
कराव.े  अशा �करणी िव� िवभागाकडे आिण 
साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडे संदभ� कर*याची 
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आव[यकता राहणार नाही. 
(2) आव[यक तो िनधी उपल=ध असला पािहज.े 
(3) नेहमीची काय�पXदती आिण इतर सव�साधारण 

िनदoशांच ेअनुपालन कर*यात याव.े 
46 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

38 टपाल आिण पास�ल याचंे वजन 
कर*यासाठी वापरावया!या तराजुचंा 
परुवठा कर*यास मंजुरी देणे 

�शासिनक
िवभाग 

नvदणी शाखेच ेअवर 
सिचव 

(1) टपाल वजन कर*यासाठी वापरावया!या तराजू 
संचालक, शासन मुUण व लेखन सामaी 
यां!याकडून मागणीप;ावर (ईcडे*ट) मागणी क1न 
�ाyत क1न Xयावा. 

(2) पास�लचे वजन कर*यासाठी वापरावयाचा तराजू 
आिण िज�हा कोषागारांम:ये व उपकोषागारांम:ये 
ना*याच ेवजन कर*यासाठी वापरावया!या तराजूचंी 
खरेदी उMोग आयुRत आिण म:यवतA भांडार खरेदी 
संघटनेमाफ� त कर*यात यावी. 

47 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

39 सायकली!या दुT	तीस मंजुरी देणे. �शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) खच� मंजूर अनुदानातून भागिव*यात यावा. 

48 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

40 आ	थापनेवरील 	थायी िशपायांना 
Wया �माणात गणवशे मंजूर केला 
जातो 6याच �माणात अ	थायी 
िशपायांना गणवशे मंजूर करणे 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) महारा78 आक�	मक खच� िनयमांत उपिवभाग 
पंचवीस मधील अटL!या तसेच वळेोवळेी िनग�िमत 
केले�या आदेशानंा अधीन राहून 

(2)    खच� मंजूर अनुदानातनू भागिव*यात यावा. 
49 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

41 िनयिमतपणे नेमणकू केले�या 
िशपया)ंयितिरRत चतुथ� iेणीतील 
शासकीय कम�चा यानंा गणवशे मंजूर 
करणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) िविहत केले�या �माणानुसार मंजुरीचे िनयमन 
कर*यात याव.े 

(2) खच� मंजूर अनुदानातून भागिव*यात यावा. 
(3) चतुथ�iणेीतील शासकीय कम�चा याची नेमणकू 

संबिंधत पदां!या सेवाभरती िनयमानुसार झालेली 
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असावी. 
50 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

43 6यां!या 	वत:!या उपयोगासाठी 
वृ�प;े िवकत घे*यास मंजुरी देणे 
आिण 6यां!या दुsयम असले�या 
अिधका यां!या उपयोगासाठी वृ�प; े
िवकत घे*यास अशी मंजुरी देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) खच� मंजूर अनुदानातून भागिव*यात यावा. 
(2) वळेोवळेी िनग�िमत केले�या खच�त काटकसर 

कर*यासंबधंी!या आदेशाचं े अनुपालन कर*यात 
याव.े 

(3) फRत िवभाग �मुख व मं;ालयीन िवभागातील उप 
सिचव व 6यां!या वरील दज�चे इतर काय�लयातील 
अिधकारी यां!या िनवास	थानी केवळ एक मराठी व 
एक इंaजी वृ�प;ाचा परुवठा करता येईल.  सिचव 
आिण 6या iेणीतील दज�चे अिधकारी 6यां!या 
िनवास	थानी  �ित िदन दोन मराठी व दोन इंaजी 
वृ�प;े आिण अथ�िवषयक तीन िनयतकािलके  
(साyतािहक/पाि�क/मािसक ध1न) परुिव*यात 
यावी.  

िटप : मं;ालयीन सिचव व 6यावरील दज�च े अिधकारी 
तसेच उप सिचव व 6यावरील दज�च ेअिधकारी यांना 
ठोक भ�ा अनुmेय अस�याने सदर िव�ीय शRती 
लागू असणार नाही. 

(4) अिधका याच े िनवास	थानी परुिव*यात आल�ेया 
वृ�प;ाची रxी िवकणे व अशा िवdीतून येणारे 
उ6प� शासकीय ले>यांम:ये जमा करणे आव[यक 
राहणार नाही. 

(5) Wया काय�लयात aंथालयाची )यव	था केलेली असते 
6या aंथालयासाठी िवभाग �मुख काय�लया!या 
कामकाजा!या संदभ�त आव[यक ती वृ�प;े खरेदी 
कर*यास मंजुरी देऊ शकताल.  
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(6)  दुsयम अिधका यांना काय�लयातील कामकाजा!या 
g7टीने आव[यक अस�यास एक मराठी व एक 
इंaजी वृ�प; काय�लयात घे*यास मंजुरी दे*याच े
अिधकार िवभाग �मुखांना असतील. 

51 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

43-अ दैनंिदन काय�लयातील 
उपयोगासाठी संदभ� प	ुतके, 
�काशने िवकत घे*यास मंजुरी देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) खच� मंजूर अनुदानातून भागिव*यात यावा.  
(2) वळेोवळेी अंमलात असले�या खच�!या 

काटकसरीिवषयक आदेशाचंे अनुपालन कर*यात 
याव.े 

52 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

44 न)याने िनम�ण केले�या 
काय�लयासाठी िव�ीय �काशनांचा, 
सेवािनयम िवषयक प	ुतकाचंा आिण 
िवभागीय िनयमावलीचा िवनामू�य 
परुवठा कर*यास मंजुरी देणे. 

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) �काशनाचंी काय�लयीन दैनंिदन उपयोगासाठी  
आव[यकता असली पािहज.े 

(2) परुवठयाचे �माण �6येक काय�लयाकिरता दोन 
�ती. 

53 िव�ीयअिधकार 
िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 2 

45 आ	थापने!या दैनंिदन 
उपयोगाकरीता आव[यक असणारे 
उपकरण, साधनसामaी आिण 
उपकरण संच दैनंिदन वापरात 
ठेव*यासाठी आव[यक असलेल े
(बांधकामासाठी आव[यक असले�या 
भांडारा )यितिरRत) उपभो.य 
(कंWयुमेबल) भांडार सामान िवकत 
घे*यास मंजुरी देणे. (शासकीय 
वाहनांचा/	टाफ कारचा यात 
अंतभ�व राहणार नाही.)  

�शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) खरेदी संबधंी!या नेहमी!या काय�प:दतीिवषयक 
िनयमांच े आिण इतर सव�साधारण िनदoशांच े
अनुपालन कर*यात याव.े 

(2) आव[यक तो िनधी उपल=ध असला पािहज.े 
(3) शRती �दाना!या या बाबL!या �योजनासाठी 

“भांडार” या संmेम:ये (याच उपिवभागातील) वरील 
अनुdमांक 30, 39 आिण 47 समोरील िविश7ट 
शRतLचा वापर क1नच िवकत Xयावया!या 
भांडारा!या बाबLचा अंतभ�व असणार नाही. 

(4) काही िविश7ट िवभागांम:ये िवशेष क1न वापर�या 
जाणा या संयं;ा!या आिण यं;सामaी!या 
)यवहारासाठी आव[यक असणारे उपभो.य भांडार 
िवकत घे*यासाठी Xयावया!या शRतLचा अंतभ�व 
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िव�ीय अिधकार िनयमावली!या “भाग-दोन” म:ये 
कर*यात यावा. 

(5) बांधकामासाठी आव[यक असले�या भांडार 
सामानाचा तसेच शासकीय वाहनांचा/	टाफ कारचा 
या शRतीत समावशे हेाणार नाही. 

िव)ीयअिधकार िनयम पु,-तका-1978, भाग पिहला, उपिवभाग 4 
54 िव�ीयअिधकार 

िनयम प�ु	तका-
1978, भाग पिहला, 
उपिवभाग 4 

2 संकीण� अनावतA खच�स मंजुरी देणे. �शासिनक
िवभाग 

सह सिचव/उप सिचव (1) सामाcय शत�च ेपालन क1न व हा खच� 	व!ेछाधीन 
Qकवा पनुuविनयोजन या�ारे कर*यात यावा. 
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(शासन िनण	य, मराठी भाषा िवभाग, �माकं - अथ	स-ं2015/�.�.54/अथ	सकं!प,  
िदनांक 11.07.2016 च ेपिरिश%ट) 

 
सहप) 

 
िवि*य अिधकार िनयम प-ु.तका, 1978,भाग पिहला,उप िवभाग � दोन  अनु�मांक 17 म5ये दश	िवले!या  

आक-.मक खच9ची यादी 
 

(1)  प.ुतकबांधणीचा खच	 व साम;ी, खोके (काय9लयासाठी ), खडू, अिभलेखासाठी डंुगरी कापड,   

ग?दा@या बाट!या, गोणी, कुलपे, नकाशा धानी, नकाशां@या चौकटी, टेबलावर आ@छादावयाचे कापड, 

चटया, िखळे, फीत इFयादी. 

(2)  शौचालय/काय9लयीन सफाई, लादीपसुणी, साबण, झाडू 

(3)  मेणबGया, गॅसचा खच	, िदव,े ब!ब, टयूबलाईट, कंदील,, आगपेटया, तेल (केरोिसन) 

(4)  िरJा/टॅKसी भाडे यावरील िकरकोळ खच	, मुLाकं व लेखनसाम;ी इFयादM@या खरेदीचा व 

वाहनावळीचा खच	 

(5) पास	लचा खच	 व पो.टेज, मLुा, वजन करOयाचा खच	, टपाला@या थै!या, 

(6)  काटेरी झाडे तोडOयाचा खच	, उंदरांच े Rपजरे, वाळवी लागून अिभलेख न%ट होऊ नये यासाठी  

असलेले औषधी िमUण, काय9लयीन िकरकोळ दुV.ती, रंगरंगोटी, िकरकोळ  यं) दुV.ती 

(7)  झेरॉKस/फॅKस यावरील िकरकोळ खच	 

(8)  वाहनाची िकरकोळ दुV.ती  (उदा.टायर पंKचर, पीयसुी इFयादी) 

(9)  चहापान यावरील िकरकोळ खच	 

(10) काय9लयीन कामकाजासाठी उXवणारा अYय आक-.मक खच	 

(11) खूप िवशेष कVन नमूद न केले!या नाशीवतं .वVपा@या इतर कोणFयाही आवZयक व.तू 
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