राजीव गाांधी प्रशासकीय गतिमानिा (प्रगिी) अतियान व
स्पधा -2014 या वर्षाकतरिा राज्यस्िरावरील तवजेत्या
कायालयाांना पातरिोतर्षकाची रक्कम मांजूर करणेबाबि
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन तविाग
शासन तनणणय क्रमाांकः रागाांअ-1114/प्र.क्र.68/18अ,
सामान्य प्रशासन तविाग,
मांत्रालय, मांबई-400032.
िारीख: 30 माचण,201५
वाचा :- 1) शासन तनणणय क्रमाांकः सा.प्र.तव., प्रसधा-1002/प्र.क्र.76/2002/18-अ, ति. 02.08.2002
2) शासन तनणणय क्रमाांकः रागाअ-2010/प्र.क्र.158/10/18-अ, ति. 16.03.2011
प्रस्िावना :सांििण क्र.1 ति. 02.08.2002 च्या शासन तनणणयानसार राजीव गाांधी प्रशासकीय गतिमानिा (प्रगिी)
अतियान व स्पधा राज्याि िरवर्षी राबतवण्याि येिाि. शासन तनणणय, सामान्य प्रशासन तविाग क्र. रागाांअ2010/प्र.क्र.158/10/18-अ, ति. 16 माचण 2011 च्या शासन तनणणयान्वये राज्यस्िरावरील प्रथम, व्दििीय
व िृिीय क्रमाांकाच्या तवजेत्या कायालयाांना अनक्रमे 10 लक्ष, 6 लक्ष व 4 लक्ष रुपयाांचे पातरिोतर्षक मांजूर
करण्याि येिे.
शासन तनणणय :राजीव गाांधी प्रशासकीय गतिमानिा (प्रगिी) अतियान व स्पधा-2014 अांिगणि राज्यस्िरीय स्पधेि
सतमिीने तनवडलेल्या तवजेत्या कायालयाांना पढीलप्रमाणे पातरिोतर्षकाची रक्कम मांजूर करण्याि येि आहे
:अ.क्र.
1

कायालयाचे नाव

क्रमाांक

तवक्रीकर आयक्ि,माझगाव,मांबई

प्रथम

पातरिोतर्षकाची रक्कम
रु. 10,00,000/(रु. िहा लाख फक्ि)

2

पोलीस आयक्ि, लोहमागण पोलीस,मांबई

तििीय

रु. 6,00,000/(रु. सहा लाख फक्ि)

3

सांचालक,सैतनक कल्याण तविाग,पणे

िृिीय

रु. 4,00,000/रु. चार लाख फक्ि

एकूण

20,00,000/(रु. वीस लाख फक्ि)

उपरोक्ि नमूि केल्याप्रमाणे एकूण रु. 20,00,000/-(रुपये वीस लक्ष फक्ि) इिकी रक्कम सांबांतधि
कायालयाांना धनािे शादिारे उपलब्ध करुन िे ण्यास मांजूरी िे ण्याि येि आहे. याकतरिा अवर सतचव, रोख
शाखा, सामान्य प्रशासन तविाग, मांत्रालय, मांबई याांना आहरण व सांतविरण अतधकारी म्हणून घोतर्षि
करण्याि येि आहे.
या तप्रत्यथणचा चालू आर्थथक वर्षािील खचण खालील लेखाशीर्षाखाली सन 2014-2015 च्या अथण

शासन ननर्णय क्रमाांकः रागाअ-2014/प्र.क्र.53/18अ,

सांकल्प मांजूर केलेल्या अथणसांकल्पीय िरििीमधन खची टाकण्याि यावा :“मागणी क्र. ए-4, प्रधानशीर्षण “2052” सेक्रेटतरएट सवणसाधारण सेवा “090"- सेक्रेटतरएट
(00)(01) सामान्य प्रशासन तविाग (सांकेिाांक क्र.20520025)-05 बतक्षसे”.
पातरिोतर्षकाच्या रकमेचा वापर तवजेत्याांनी कायालयीन सधारणेसाठीच करावयाचा आहे .
महाराष्ट्र अथणसांकल्प तनयम पव्स्िकेमधील नमना क्रमाांक 10 मध्ये खचाचा िपशील ठे वण्याि यावा व
खचाबाबिचे उपयोतगिा प्रमाणपत्र तवतहि नमन्याि, खचाची कारणे व साक्षाांतकि िे यकाांच्या प्रिींसह
धनािे श तमळाल्यापासून एक मतहन्याच्या आि अवर सतचव, सामान्य प्रशासन तविाग / कायासन 26 व
कायासन 18-अ, मांत्रालय मांबई-32 याांना सािर करण्याबाबि िक्षिा घ्यावी.
सिर शासन तनणणय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर
उपलब्ध करुन िे ण्याि आला असून, त्याचा साांकेिाांक 201503301846465407 असा आहे. हा आिे श
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार व नावाने
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( मानसी इांिलकर )
अवर सतचव, महाराष्ट्र शासन
प्रि,
1)तवक्रीकर आयक्ि,माझगाव,मांबई
2)पोलीस आयक्ि, लोहमागण पोलीस ,मांबई
3)सांचालक,सैतनक कल्याण तविाग,पणे
4)सवण तविागीय आयक्ि/ महानगरपातलका आयक्ि /तजल्हातधकारी,
5)सवण मख्य कायणकारी अतधकारी, तजल्हा पतरर्षि,
6)महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयिा)/(लेखा परीक्षा)-महाराष्ट्र-1,मांबई (प्रत्येकी 2 प्रिी),
7)महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयिा)/(लेखा परीक्षा)-महाराष्ट्र-2,नागपूर (प्रत्येकी 2 प्रिी),
8) तनवासी लेखा परीक्षा अतधकारी, मांबई,
9)तजल्हा कोर्षागार अतधकारी /मांबई / पणे /
10) तवत्त तविाग/ दयय-4,
11) अवर सतचव, सामान्य प्रशासन तविाग / का.क्र. 25 व 26
12) तनवड नस्िी, का.18-अ
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