
वित्त विभाग शासन वनर्णय विनाांक 17.04.2015, वित्तीय 
अविकार वनयमपसु्तिका 1978 पवरवशष्ट मिील भाग 
पविला, उपविभाग-1 अनुक्रमाांक 10 वनयम क्र. 115 
नुसार   सविि, मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी 
मांडळ याांना विभागप्रमुख म्िर्नू मुांबई येथील कायालयीन 
इमारिीसाठी प्रिान करण्याि आलले्या रू.1.00 लाख 
पयंिच्या भाड्यािी वित्तीय मयािा िाढिून रू. 3.00 लाख 
पयंिि े भाडे अिा करण्यास वित्तीय अविकार प्रिान 
करण्याबाबि. 

     

मिाराष्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनर्णय क्रमाांक: सासांमां-2018/प्र.क्र.51/भाषा-1, 
निीन प्रशासन भिन, 8 िा मजला,  

मािाम कामा रोड, िुिात्मा राजगुरू िौक, 
मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

विनाांक :  23 ऑक्टोबर, 2018. 
 

     िािा :-1) पयणटन ि साांतकृविक कायण विभाग शासन वनर्णय क्र.सासांमां-2006/प्र.क्र.81/साां.का.-2,  
      विनाांक 28.12.2006. 
  2) मराठी भाषा विभाग शासन वनर्णय क्र.अथणसां-2017/प्र.क्र.44/भाषा-1, वि.27.03.2018 ि  
                         त्या शासन वनर्णयाि ेपरूकपत्र वि.30.03.2018. 
   3) सविि,(अविवरक्ि कायणभार) मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळ याांिे पत्र क्र.सासांमां- 
       2018/आतथापना/1965, वि. 29.05.2018. 
 

प्रतिािना :- 

पयणटन ि साांतकृिीक कायण विभागाच्या वि. 28.12.2006 च्या शासन वनर्णयान्िये मिाराष्र राज्य 
सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळ, मुांबई या शासकीय कायालयाि े तथलाांिर प.ुल.िेशपाांडे कला अकािमी, 
प्रभािेिी येथील रविद्र नाट्य मांविराच्या इमारिीि िुसऱ्या मजल्यािर सािणजवनक बाांिकाम विभागाने ठरिून 
विलेल्या िराप्रमारे् िरमिा भाडे ित्िािर करण्यास मांजूरी िेण्याि आली ि त्यानुसार सिर कायालय उपरोक्ि 
जागी मािण-2007 मध्ये भाडे ित्िािर तथलाांिवरि करण्याि आले. मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी 
मांडळाने शासनाच्या विनाांक 22.11.2016 च्या कायालयीन आिेशान्िये प.ुल.िेशपाांडे कला अकािमी बरोबर 
भाडे करार करून त्यानुसार अथणसांकल्पीय िरिूि कररे्बाबिि ेआिेश वनगणवमि करण्याि आले िोिे. त्यास 
अनुसरून मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळाने वि.15.05.2017 रोजी अकािमीशी भाडे ि 
सेिाशुल्काच्या रकमेिा भाडेकरार केला. मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळ या कायालयाि ेमािण 
2007 िे मािण 2018 या कालाििीिे थकीि भाडे रू. 1,76,91,000/- (अक्षरी रू. एक कोटी शिात्तर लाख 
एक्याण्र्ि िजार फक्ि) इिकी रक्कम वडसेंबर, 2017 च्या वििाळी अवििशेनाि परुिर्ी मागर्ीद्वारे मांजूर 
करण्याि आलेल्या अनुिानािून अिा करण्याि आली आिे. आिा, एवप्रल, 2018 पासनू िरमिा भाडे 
करारानुसार सािणजवनक बाांिकाम विभागाने ठरिून विलेल्या रेडी रेकनर प्रमारे् सद्यस्तथिीि िरमिा वनयवमि 
भाडे अिायगी कररे् आिश्यक आिे.  
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2. वित्त विभागाच्या शासन वनर्णय क्र.विअप्र-2013/प्र.क्र.30/13/विवनमय, भाग-2, वि.17.04.2015, 
वित्तीय अविकार वनयम पसु्तिका 1978 भाग पविला, उपविभाग-1, अ.क्र.10, वनयम क्र.115 नुसार 
विभागप्रमुखाांना मुांबई, निी मुांबई येथील प्रत्येक कायालयीन इमारिीसाठी िरमिा रू. 1.00 लक्ष पयंिि ेभाडे 
मांजूर करण्यािे अविकार प्रिान केले आिेि. 

3. िथावप, उपरोक्ि भाडे करारािी रक्कम रू.1.00 लाखापेक्षा जाति असल्याने सविि, मिाराष्र राज्य 
सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळ याांना रू.1.00 लाखापके्षा अविक रकमेि ेभाडे अिा करण्याि ेअविकार प्रिान 
करण्यािी बाब शासनाच्या वििारािीन िोिी. 

शासन वनर्णय:- 

 सविि, मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळ याांना विभागप्रमुख म्िर्नू खालीलप्रमारे् वित्तीय 
अविकार प्रिान करण्यास शासन मांजूरी िेि आिे. 

वित्तीय अविकार वनयम 1978 भाग िुसरा 
अ.
क्र. 

वित्तीय 
शक्िीि ेिर्णन 

अविकारािा 
िापर 
करण्यास 
सक्षम 
प्राविकारी 

वित्तीय शक्िीिी मयािा अटी 
अस्तित्िाि असलेली 
वित्तीय मयािा 

विभागाने 
प्रतिाविि 
केलेली 
वित्तीय 
मयािा 

वित्त विभागाने 
मांजूर केलेली 
वित्तीय मयािा 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 मुांबई ि निी 

मुांबई 
पवरसरािील 
कायालयासा
ठी जागा 
भाड्याने 
घेण्यास ि 
भाडे प्रिान 
करण्यास 
मांजूरी िेरे्. 

सविि, 
मिाराष्र 

राज्य सावित्य 
आवर् 

सांतकृिी 
मांडळ 

विभागप्रमुख (2) (अ) 
मुांबई, निी मुांबई, ठारे्, 
पुरे्, वपपरी-विििड, 
नागपूर, औरांगाबाि 
येथील प्रत्येक 
कायालयीन 
इमारिीसाठी प्रवि मिा) 
*1.00 लक्ष पयंि  
ब) िरील "अ" 
व्यविवरक्ि अन्य 
प्रिेशािील प्रत्येक 
कायालयीन 
इमारिींसाठी प्रविमिा 
रू.*50,000/- पयंि 
*(सिण कराांव्यविवरक्ि) 

प्रविमिा 
रू.3.00 लक्ष 

प्रविमिा 
रू.3.00 लक्ष  

*(सिण 
कराांव्यविवरक्ि) 

वित्तीय अविकार वनयम 
पुस्तिका-1978, भाग पविला, 
उपविभाग एक, अ.क्र.10, 
वनयम क्र.115 आवर् मिाराष्र 
आकस्तमक खिण वनयम 1965 
मिील वनयम 147 (क) 
खालील टीप-1 च्या तिांभ-6 
मिील 1 िे 5 अटी कायम 
राििील. 
 सिर वित्तीय शक्िींकवरिा 
वित्तीय अविकार वनयम 
पुस्तिका-1978,भाग-पविला,  
मिील वित्तीय अविकार 
विभागास िापरिा येर्ार नािी.  

 

2. प्रतिुि प्रिान करण्याि आलेल्या वित्तीय अविकार अथणसांकल्पीय अनुिानाच्या उपलब्ििेच्या अविन 
रािून मान्यिा िेण्याि येि आिे. 
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3. सिर आिेश शासन वनर्णय वनगणवमि झाल्याच्या विनाांकापासून अांमलाि येईल.  

4. सिर शासन वनर्णय वित्त विभागाच्या अनुक्रमे व्यय शाखा ि विवनमय शाखेच्या च्या अनौपिावरक सांिभण 
क्र.311/18, वि.18.08.2018 ि 450/18, वि.24.09.2018 अन्िये प्राप्ि झालेल्या मान्यिेनुसार वनगणवमि 
करण्याि येि आिे. 

5. सिर शासन वनर्णय मिाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेितथळािर उपलब्ि 
करण्याि आला असनू त्यािा सांकेिाांक 201810231553136833 असा आिे. िा आिेश वडजीटल तिाक्षरीने 
साक्षाांवकि करुन काढण्याि येि आिे.  
 मिाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नािाने, 
 

 

( अपर्ा अ.गािडे ) 
सि सविि, मिाराष्र शासन 

प्रवि, 

1. मा. विरोिी पक्षनेिा, वििानपवरषि/वििानसभा, मिाराष्र वििानमांडळ सवििालय, मुांबई 
2.  मा. राज्यपालाांि ेसविि,  
3. मा. मुख्यमांत्र्याि ेसविि,  
4. मा. मांत्री (वित्त) याांि ेविशेष कायण अविकारी, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा. मांत्री, (मराठी भाषा) याांि ेविशेष कायण अविकारी, मांत्रालय, मुांबई. 
6. अपर मुख्य सविि (वित्त),  प्रिान सविि (वि.सु.), सविि (व्यय), याांि े स्तिय सिायक, वित्त 

विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. प्रिान सविि, मराठी भाषा याांिे तिीय सिायक, मांत्रालय, मुांबई. 
8. अध्यक्ष, मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळ, मुांबई, 
9. सविि, मिाराष्र राज्य सावित्य आवर् सांतकृिी मांडळ, मुांबई  
10. मिालेखापाल, मिाराष्र-1, (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञयेिा), मुांबई. 
11. मिालेखापाल, मिाराष्र-2, (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञयेिा), नागपरू. 
12. अवििान ि लेखा अविकारी, मुांबई, 
13. वनिासी लेखापरीक्षा अविकारी, मुांबई, 
14. वित्त विभाग (व्यय-4 / विवनयम), मांत्रालय, मुांबई, 
15. सिसांिालक, लेखा ि कोषागारे सांगर्क कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 5 िा मजला,  
 मांत्रालय, मुांबई, 
16. भाषा-1 (सांग्रिाथण). 
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