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िाचा :- पयणटन ि सांस्कृहतक कायण हिभाग, शासन हनिणय क्र.सासंमं-2006/प्र.क्र.81/सा.का.2, 

   हद. 28.12.2006. 

शासन हनिणय :- 
पयणटन ि सांस्कृतीक कायण हिभागाच्या हद. 28.12.2006 च्या शासन हनिणयान्िये महाराष्ट्र राज्य 

साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ ि महाराष्ट्र राज्य मराठी हिश्वकोश हनर्ममती मंडळ, मंुबई या दोन शासकीय 
कायालयाचं ेस्र्लांतर प.ुल.देशपांडे कला अकादमीच्या आिारातील रविद्र नाट्य मंहदराच्या दुस्या मज्यािर 
सािणजहनक बाधंकाम हिभागाने ठरिून हदले्या दराप्रमािे दर महा भाडे तत्िािर करण्यास मंजूरी देण्यात आली 
आहे ि त्यानुसार सदर दोन्ही कायालये उपरोक्त जागी माचण-2007 मध्ये भाडे तत्िािर स्र्लांतहरत करण्यात 
आली. तर्ाहप, मंडळाचंी कायालये ही शासकीय कायालये अस्याने प.ुल.देशपांडे कला अकादमीने महाराष्ट्र 
राज्य मराठी हिश्वकोश हनर्ममती मंडळ ि महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाकडे मागिी केलेले भाडे 
माफ करण्यात याि,े यासंदभात दोन्ही मंडळाचंा शासनाशी पत्रव्यिहार सुरु होता. तर्ाहप भाडे माफ होण्यास 
मान्यता न हमळा्याने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने शासनाच्या हद. 22.11.2016 च्या 
कायालयीन आदेशान्िये प.ुल.देशपांडे कला अकादमी बरोबर भाडे करार करून त्यानुसार अर्णसंक्पीय तरतूद 
करिेबाबतचे आदेश हनगणहमत करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळ ि प.ुल.देशपांडे कला अकादमी यांचेमध्ये केले्या भाडे करारानुसार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती 
मंडळ या कायालयाच ेर्कीत भाडे अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या हिचाराधीन होता.    
3. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ या कायालयाचे माचण 2007 ते माचण 2018 या कालािधीच े
र्कीत भाडे अदा करण्यास या शासन हनिणयान्िये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून सदर कालािधीतील 
र्कीत भाडे रू. 1,76,91,000/- (अक्षरी रू. एक कोटी शहात्तर लाख एक्याण्ण्ि हजार फक्त) इतकी रक्कम 
हडसेंबर 2017 च्या हहिाळी अहधिशेनात परुििी मागिीद्वारे मंजूर करण्यात आले्या अनुदानातनू अदा 
करण्यास     शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
4. सदर हनधी मंजूर प्रयोजनासाठीच खचण करण्यात येईल, याची महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाने सिणतोपरी दक्षता घ्यािी. 
5.  यासाठी सहायक लेखा अहधकारी, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई यांना आहरि ि 
संहितरि अहधकारी तसेच सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई यानंा हनयंत्रक अहधकारी 
म्हिनू घोहषत करण्यात येत आहे. 
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6.  या बाबीिर होिारा खचण मागिी क्रमांक झेडएफ-02, मुख्य लखेाशीषण 2205,  कला ि संस्कृती,        
102 कला ि संस्कृती प्रचालन, (01) योजनेतर योजना, (01) (01) राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, 
(अहनिायण) (2205 3172) या खालील 14-भाडेपट्टी ि कर   या उहिष्ट्टाखाली  सन 2017-18 या िषात परुििी 
मागिी अन्िये मंजूर झाले्या अनुदानातून भागहिण्यात यािा. 
7.  सदर शासन हनिणय हित्त हिभागाच्या अनौपचाहरक संदभण क्र.136/2018/व्यय-4, हद.22.03.2018 ि 
196/अर्ण-14/18, हद. 27.03.2018 अन्िये प्राप्त मंजूरीस अनुसरून हनगणहमत करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन हनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 201803271954081733 असा आहे. हा आदेश हडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.   
 
 
 

     (अपिा अ. गािडे) 
 सह सहचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रहत, 
1) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई, नागपरू, 
2) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता),मंुबई, नागपरू, 
3) अहधदान ि लेखा अहधकारी, मंुबई, 
4) हनिासी लेखा अहधकारी, मंुबई, 
5) मा. मंत्री, (हित्त) याचंे हिशेष कायण अहधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
6) मा. मंत्री, (मराठी भाषा) यांच ेहिशेष कायण अहधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
7) अपर मुख्य सहचि, (हित्त)/प्रधान सहचि (हि.स.ु)/ सहचि (व्यय), यांच ेस्िीय सहायक , मंत्रालय, मंुबई, 
8) प्रधान सहचि, मराठी भाषा हिभाग, यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
9) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ,  मंुबई, 
10) सहचि, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ,  मंुबई, 
11) हित्त हिभाग (व्यय-4/ अर्णस-ं14), मंत्रालय, मंुबई, 
12) सहसंचालक, लेखा ि कोषागारे संगिक कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 5 िा मजला, मंत्रालय, मंुबई, 
13) कक्ष अहधकारी (अर्णसकं्प), मराठी भाषा हिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
14) भाषा - 1 (संग्रहार्ण). 
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