कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन या
कायालयात किमचारी उपलब्ध करुन दे णेबाबत...
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन मवभाग
शासन मनणमय क्रिांक: एससीवाय-2016/प्र.क्र.72/ि-7
िंत्रालय, िंबई ४०० ०३२.
मदनांक : 30 िाचम, 2016
वाचा :- १) शासन मनणमय क्र.एससीवाय-2015/प्र.क्र.244/ि-7, मद.24/08/2015.
2) मकशोर मतवारी, अध्यक्ष, कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन यांचे पत्र
मद.01/02/2016.
प्रस्तावना :श्री.मकशोर मतवारी, अध्यक्ष-राज्यिंत्री दर्जा,कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन यांनी
तयांच्या कायालयात किमचारी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. तयास अनसरुन
तयांना किमचारीवद
ं उपलब्ध करुन दे ण्याची बाब मवचाराधीन होती.
शासन मनणमय :श्री.मकशोर मतवारी, अध्यक्ष-राज्यिंत्री दर्जा,कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन यांनी
तयांच्या कायालयात किमचारी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. तयास अनसरुन
तयांना किमचारीवद
ं उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत खालीलप्रिाणे कायमवाही करावी.
१) मिशनचे कािकार्ज सरळीतपणे पार पाडण्याकरीता मनयिानसार अध्यक्ष यांना राज्यिंत्री दर्जा
असल्याने तयांना वाहन आमण कायालयाकरीता 1 वाहन मवभागीय आयक्त, अिरावती यांनी
अमधग्रहीत करुन उपलब्ध करुन दे ण्यात यावे व तयावरील खचम मवभागीय आयक्त कायालयाने
करावा.
२) मिशनच्या कायालयात एक व औरंगाबाद मवभागास एक असे आवश्यक असलेली र्जनसंपकम
अमधकाऱयांची 2 पदे कंत्राटी पध्दतीने शासनाचे सेवामनवत्त किमचारी िधून भरण्याबाबत
कायमकारी संचालक तथा मवभागीय आयक्त, अिरावती

यांनी सािान्य प्रशासन मवभाग,

प्र.क्र.100, मदनांक 8 र्जानेवारी,2016 च्या शासन मनणमयानसार कायमवाही करावी.
3) मिशनच्या कायालयात आवश्यक असलेली 5 मलमपक/ऑपरेटर व 2 वाहनचालक ही पदे
बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास िान्यता दे ण्यात येत आहे . बाह्ययंत्रणेकडू न (outsourcing द्वारे) कािे
करुन घेण्याबाबत िागमदशमक सूचना शासन पमरपत्रक, मवत्त मवभाग, मद.02 फेब्रवारी,2016 व
मद.02 मडसेंबर,2013 अन्वये मनगममित करण्यात आल्या आहे त, तयानसार कायमकारी संचालक
तथा मवभागीय आयक्त, अिरावती यांनी कायमवाही करावी.
4) मिशन कायालयास कायालयीन खचास व वाहन दरूस्ती या करीता रू.20 लक्ष इतका मनधी
उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .
5) मिशन कायालयास र्जाहीरातीसाठी िागीतलेल्या खचापैकी रू.50.00 लक्ष इतका मनधी
उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .
6) या वरील खचम मवभागीय आयक्त यांनी तयांच्या आस्थापना खचाच्या तरतूदीिधून करावा. तया
करीता आवश्यक ती तरतूद करावी. आवश्यकतेनसार अमतमरक्त मनधीची िागणी करावी.

शासन मनणमय क्रिांकः एससीवाय-2016/प्र.क्र.72/ि-7

सदर शासन मनणमय, मवत्त मवभागाच्या अनौपचामरक संदभम क्र.85/मवस-1, मद.24/02/2016
अन्वये मनगममित करण्यात येत आहे .
सदर शासन मनणमय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून तयाचा सांकेतांक 201604011411239619 असा आहे . हा आदे श मडर्जीटल
स्वाक्षरीने साक्षांमकत करून काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नांवाने,

Ashok M
Atram
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( अशोक आत्राि )
उप समचव, िहाराष्ट्र शासन
प्रमत,
१) अपर िख्य समचव (मवत्त), िंत्रालय, िंबई,
२) अपर िख्य समचव (सा.प्र.मव.), िंत्रालय, िबई,
३) प्रधान समचव, िहसूल.
४) मवभागीय आयक्त, अिरावती,
५) संबमं धत मर्जल्हामधकारी,
६) अमधदान व लेखामधकारी,
७) श्री.मकशोर मतवारी,अध्यक्ष, कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन,अिरावती
८) सवम मवभागीय आयक्त
९) सवम मर्जल्हामधकारी.
१०) सह समचव, मवत्तीय सल्लागार, िदत व पनवमसन, िंत्रालय, िंबई.
११) अथमसंकल्प शाखा, िहसूल (मवभागीय आयक्त, आस्थापना खचम)
१२) सवम िंत्रालयीन मवभाग.
10) िहालेखापाल ½, (लेखा व अनज्ञेयता) िहाराष्ट्र राज्य, िंबई/ नागपूर
11) िहालेखापाल ½, (लेखापरीक्षा) िहाराष्ट्र राज्य, िंबई/ नागपूर
प्रत िामहतीस्तव,
१) िा.िंत्री (ि.व प.) यांचे खार्जगी समचव, िंत्रालय, िंबई,
२) िा.राज्यिंत्री (ि.व प.) यांचे खार्जगी समचव, िंत्रालय, िंबई,
३) समचव (ि.व प.) यांचे स्वीय सहायक,
४) मनवड नस्ती.
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