वित्तीय अ वि कार , वियम पुस्तिका 1978, भाग-2,
मराठी भाषा आवि सावित्य विषयक उपक्रमाां चे
आयोजि त्याचप्रमािे राज्य िाड्.मयीि पुर तकार
समारां भाचे आयोजि इत्यादी साठीचा खचच सांविप्ि
दे यकािर आिवरि करण्यासाठी प्रशासकीय
विभागास वित्तीय अविकार प्रदाि करण्याबाबि .
मिाराष्ट्र शासि
मराठी भाषा विभाग
शासि वििच य क्रमाां क ः सां व िप्ि-२017/प्र.क्र.35/2017/भाषा-3,
मादाम कामा मागच, िु िात्मा राजगुरु चौक,
मांत्र ालय, मुांबई - 400 032.
िारीख: 27 ऑक्टोबर , २०१७.
िाचा :- वित्त विभाग, शासि वििचय क्र.विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विविमय, वदिाांक 17 एवप्रल, 2015.
प्रतिाििा :मराठी भाषा विभाग (खु द्द) ि विभागाच्या प्रशासकीय वियांत्र िाखालील कायालयाांकडू ि मराठी
भाषा, सावित्य ि सांतकृिीचे जिि आवि सांििच ि करण्याच्या अिु षां गािे राबविण्याि येिारे विविि
उपक्रम आवि राज्य िाड्.मयीि पुर तकार समारां भाचे प्रिी िषी आयोजि करण्याि येिे. सदर

उपक्रम / समारां भाचे पूिचवियोजि करण्यासाठी सांविप्ि दे यकाद्वारे रक्कम आिवरि करण्यासाठी
वित्तीय अविकार वियम पुस्तिका 1978 भाग-2 अांिगचि प्रशासकीय विभागास वित्तीय अविकार प्रदाि
करण्याचा प्रतिाि शासिाच्या विचारािीि िोिा.
शासि वििच य :या शासि वििचयान्िये, मराठी भाषा विभाग (खु द्द) ि विभागाच्या प्रशासकीय वियांत्र िाखालील
कायालयाांकडू ि मराठी भाषा, सावित्य आवि सांतकृिीचे जिि ि सांििच ि करण्याच्या अिु षांगािे
राबविण्याि येिाऱ्या विविि उपक्रमाांचे आयोजि ि राज्य िाड्.मय पुर तकार समारां भाचे पूिचवियोजि

करण्यासाठीचा खचच भागविण्यासाठी सांविप्ि दे यकाव्दारे रक्कम आिवरि करण्यासाठी प्रशासकीय
विभाग प्रमूख याांि ा खालील प्रमािे वित्तीय अविकार प्रदाि करण्याची मांजूर ी दे ण्याि येि आिे .
भाग-2
अ.

ििीि शक्िीचे

अविकाराचा िापर

प्रदाि करण्याि

क्र.

ििचि

करण्यास सिम

आलेले वित्तीय

असलेले प्राविकारी

अविकार

प्रशासकीय विभाग

िार्षषक रु.10.00

1.

मराठी भाषा आवि
सावित्य

विषयक

कायचक्रमाांचे
आयोजि

लि च्या
मयादेपयंि

अटी

(1)

खचाला

मां जूरी

देण्यासांबांिीचे अविकार वित्तीय
प्राविकाऱ्याांिा

असले

िरच
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त्याचप्रमािे राज्य

सांविप्ि

िाड.मयीि

काढिा येईल.

पुरतकार

(2)

समारां भाचे

भागविण्याि यािा.

आयोजि इत्यादी

(3)

या

खचाची

िापर

करुि

रक्कम

देयकािर

रक्कम

खचच मां जूर अिु दािािूि
वित्तीय

शक्िीचा

िेिि

ि

भत्ते

सांविप्ि देयकाद्वारे

याकवरिा सांविप्ि देयके सादर

आिवरि

करिा येिार िािीि.

करण्यास
देिे.

मां जूरी

(4)

काटकसरीच्या

आदेशाांचे अिु पालि करण्याि
यािे.
(5)

कोित्यािी पवरस्तििीि

सांबांविि कायालयाच्या आिरि
ि

सांवििरि

सिा

अविकाऱ्याांकडे

मविन्यापूिी

काढलेल्या

सांविप्ि

देयकाचे

एकािी

िपवशलिार
परीिकाांिा

देयक
सादर

लेखा
करण्याचे

प्रलांवबि असू िये.
(6)

सांविप्ि

देयकािर

रक्कम

काढण्यासाठी

कायालयाकडू ि

ज्ञापि/आदेश

काढण्याि यािा ि त्यामध्ये ज्या
बाबींसाठी रक्कम काढाियाची
आिे, त्यामध्ये पुढील बाबींचा
उल्लेख करण्याि यािा.
अ) या कायालयाकडे एकिी
सांविप्ि देयकाचे िपवशलिार
देयक लेखा परीिकाांिा सादर
करण्याचे प्रलांवबि िािी.
ब) या ज्ञापिान्िये काढण्याि
येिाऱ्या

सांविप्ि

िपवशलिार
कालाििीि

देयक
सादर

देयकाचे
विविि
करण्याि

येईल.
क)

सांविप्ि

िपवशलिार

देयकाचे
देयक

सादर

करण्यास जबाबदार असलेल्या
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सांबांविि

अविकाऱ्याचे

(उदा.आिरि

ि

सांवििरि

अििा अन्य) पदिाम विविि
करािे.
ड)

खचच सांविप्ि देयकाव्दारे

करिे अवििायच आिे.
(7)

मां जुरी

प्राविकाऱ्याला

सदर खचाच्या बाबींसाठी प्राप्ि
झालेल्या
उल्लेख

वित्तीय
मां जुरी

शक्िीचा

ज्ञापिाि

/

आदेशाि करण्याि यािा, जसे
“वित्तीय

अविकार

वियम

पुस्तिका 1978, भाग पविला,
उप विभाग - (क्रमाांक वलवििे),
अिु क्रमाांक - (क्रमाांक वलवििे),
वियम

/

पवरच्छे द

क्रमाांक

(वियमपुस्तिकेच्या
वलवििे)

िािासि

(शा.वि.--

विभाग,

क्रमाांक --, वदिाांक -- वलवििे)”
(8)

सांविप्ि

देयकािर

काढलेल्या रक्कमे िूि खरे दी
कराियाची

असल्यास

ित्सांबांिीची पूिच ियारी केलेली
असािी,

(उदा.विविदा,

करारपत्रे अांविम करिे इत्यादी.)
(9)

या

शक्िी

समोरील

इिर अटी व्यविवरक्ि सांविप्ि
देयकािर रक्कम
विविि

काढण्याची

कायचपध्दिी

िशीच

रािील.
(10) सदर वित्तीय शक्िी कवरिा
वित्तीय अविकार वियम पुस्तिका
1978 मिील वित्तीय अविकार
विभागास

िापरिा

िािीि.

2.

सदर शासि वििचय विगचवमि झाल्याच्या वदिाांकापासूि अांमलाि येिील.
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3.

प्रतिुि प्रदाि करण्याि आलेले वित्तीय अविकार अिच सांकल्पीय अिु दािाच्या उपलब्ििे च्या

अिीि राििील.
4.

प्रतिुि शासि वििचय वित्त विभागाच्या क्र.263/विवियम/वदिाांक 10 ऑक्टोबर, 2017 च्या

अिौपचावरक सांदभान्िये प्राप्ि झालेल्या मान्यिे िु सार विगचवमि करण्याि येि आिे .
5.

सदर शासि वििचय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेितिळािर

उपलब्ि करण्याि आला असूि त्याचा सांकेिाक 201710271415524933 असा आिे . िा आदे श
वडजीटल तिािरीिे सािाांवकि करुि काढण्याि येि आिे .

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािु सार ि िािािे .

Uday Ganpat
Gawas

Digitally signed by Uday Ganpat
Gawas
DN: CN = Uday Ganpat Gawas, C
= IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra, OU
= Marathi Language
Date: 2017.10.27 16:22:06 +05'30'

( उदय ग. गिस)
कायासि अ वि कारी , मिाराष्ट्र शासि
प्रि,

1. मिालेख ापाल, मिाराष्ट्र-1 (लेख ापरीिा / लेख ा ि अिु ज्ञेयिा), मुांबई,
2. मिालेख ापाल, मिाराष्ट्र-2 (लेख ापरीिा / लेख ा ि अिु ज्ञेयिा), िागपूर ,
3. अविदाि ि लेख ा अविकारी, मुांबई,
4. वििासी लेख ा परीिा अविकारी, मुांबई,
5. मा.विरोिी पि िे िा (वििाि पवरषद / वििाि सभा) याांचे तिीय सिाय्यक,
6. सिच वििाि सभा / वििाि पवरषद सदतय याांचे तिीय सिाय्यक,
7. वित्त विभाग, व्यय-4 / विवियम, मांत्र ालय, मुांबई,
8. प्रिाि सवचि (मराठी भाषा विभाग) याांचे तिीय सिायक, मांत्र ालय, मुांबई,
9. सांचालक, भाषा सांचालिालय,मुांबई,

10. सांचालक, राज्य मराठी विकास सांतिा, मुांबई
11. सवचि, मिाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्षमिी मांडळ, मुांबई,
12. सवचि, मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवि सांतकृिी मांडळ, मुांबई,
13. अिर सवचि (भाषा / अिच सांकल्प), मराठी भाषा विभाग, मांत्र ालय, मुांबई,
14. कि अविकारी (कायासि भाषा - 1 / 2 / 3), मराठी भाषा विभाग, मांत्र ालय, मुांबई,
15. भाषा - 3 (सांग्रिािच ).
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