महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या
वेतनेतर बाबीं ररता
यर्थि

ययगाां

ंन 2017-18 या

वर्षातील माहे एरिल2017 ते माहे

जुल,ै 2017

लखेरपसयंत

रनधी

रवतरीत

रणेबाबत...
महाराष्ट्र शांन
ल्पसंख्या

रव ां रवभाा

शांन रनणणय क्रमाख - रालय/2017/ि.क्र.55/ ा-9
मखत्रालय, मुखबई -400 032.
रि. 19 मे, 2017.
वाचा :(1) शांन पसररपसत्र , ल्पसंख्याख

रव ां रवभाा क्र. लरवरव- 2017/ि.क्र. 31/ ा-7,

रि. 19 एरिल, 2017.
(2) शांन पसररपसत्र , रवत्त रवभाा क्र. लिणंख- 2017/ि.क्र.68/लिणंख ्पस-3,
रि. 01 एरिल, 2017.
(3) शांन पसररपसत्र , रवत्त रवभाा क्र. लिणंख- 2017/ि.क्र.75/लिणंख ्पस-3,
रि. 18 एरिल, 2017.
(४) महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या

ययगााचे पसत्र क्र.रालय/लेखा/ि.क्र.1/

ा-4/

2016-17, रि. 16/05/2017.

िस्तावना महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या

ययगा, मुखबई या

ायालयां ंन 2017-18 या यर्थि

वर्षातील माहे एरिल, 2017 ते जुल,ै 2017 या चार मरहनयाखचा वेतनेतर खचण भाारवण्या ररता
मखजूर लिणंख ल््पसत रनधी रवतरीत

रण्याची बाब शांनाच्या रवचाराधीन हगती.

शांन रनणणय महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या
्याण, 200 इतर

ययगाां 2235, ंामारज

ायणक्रम (01)(16) राज्य ल्पसंख्या

ंुरक्षा व

्याण, 02, ंमाज

ययगा 2235 ए 249,

(यगजनेतर/ित्तमत) 31, ंहाय

लनुिान (वेतनेतर) या लेखाशीर्षांताणत माहे एरिल,2017 ते

माचण,2018 ंाठी 31, ंहाय

लनुिान (वेतनेतर) या उरिृष्ट्टाखाली रु.60 लाख एवढा रनधी

लिणंख ल््पसत

रण्यात यला यहे. माहे एरिल, 201७ ते रिंेंबर, 2017

रनधीच्या 80 टक् े रनधी मयािे पसयंत रवतरीत
पसररपसत्र ानवये मानयता िे ण्यात यले्या यहेत.

ररता ंिर मखजूर

रण्यांाठी उपसरगक्त क्र. 1 व 2 येिील शांन
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उपसरगक्त ंखिभण क्र. (3) येिील शांन पसररपसत्र ानवये लिणंख ल््पसत तरतुिीच्या
80% च्या मयािे त मखत्रालयीन रवभाााखना लनुिान रवतररत
यलेली यहे. त्यां लनुंरुन महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या

रण्यां मानयता ििान
ययगा, मुखबई या

रण्यात

ायालयांाठी 80%

च्या मयािे त राहू न माहे एरिल, 2017 ते जुल,ै 2017 या चार मरहनयाख ररता ३१ ंहाय

लनुिाने

(वेतनेतर) या उरिृष्ट्टाखाली रू.१५,००,०००/-(लक्षरी रुपसये पसखधरा लक्ष फक्त) इत े लनुिान खाली
िशणरवले्या रनधी रववरणािमाणे मखजूर
राज्य ल्पसंख्या

रण्यात येत यहे. ंिर मखजूर रनधी ंरचव, महाराष्ट्र

ययगा, मुखबई याखच्या िे ंुपसूिण

रण्यात येत यहे.

मााणी क्र.झेिई-1 2235 ंामारज
्याण, 200 इतर

ंुरक्षा व

्याण, 02 ंमाज

ायणक्रम (01)(16) राज्य ल्पसंख्या

ए 249, (यगजनेतर/ित्तमत )31, ंहाय
ययगाां रवतरीत
ल.

तपसशीलवार

ंन 2017-

एरिल,

क्र.

लेखाशीर्षण

18 ंाठी लिण

2017

ययगा 2235

लनुिान (वेतनेतर)

रावयाचा रनधी

मे, 2017

जून, 2017

जुल,ै 2017

ंख ्पसीय
लखिाज
पसुल्स्त े त
िशणरवण्यात
यलेले
लनुिान
1

2

3

4

5

6

7

1

2235 ए 249

60,00,000/-

3,75,000/-

3,50,000/-

4,55,000/-

3,20,000/-

ए ूण

2.

रु. 15,00,000/- ( लक्षरी ए ू ण रूपसये पसखधरा लक्ष फक्त)

ंिर रनधी ंरचव, महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या

ययगा, मुखबई याखच्या िे ंुपसूिण

येत लंून या ररता ते यहरण व ंखरवतरण यरण रनयखत्र
महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या
िशणरव्यािमाणे यपस्या
यिे शानवये रवतररत

लरध ारी म्हणून

ययगााने ंन 2017-18 च्या मारं

रण्यात

ाम पसाहतील.

रनधी रववरण पसत्रात

ायालयाचा खचण रवरहत मयािे पसयंतच राहील याची िक्षता यायावी. या

रण्यात यले्या र मेमधून

े ले्या खचाचा तपसशील, उपसयगराता

िमाणपसत्र (Utilization Certificate) तंेच ंखिभण क्र.2 शांन पसररपसत्र , रवत्त रवभाा लनवये रवरहत
लटी व तरतुिींचे पसालन महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या

ययगााने

रावे.
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3.

उपसरगक्त रक् म 2235, ंामारज

ायणक्रम (01) (16) राज्य ल्पसंख्या

ंुरक्षा व

्याण, 02, ंमाज

्याण, 200, इतर

ययगा 2235 ए 249, (यगजनेतर/ित्तमत) 31, ंहाय

लनुिान (वेतनेतर) या उपस लेखाशीर्षांखाली खची टा ण्यात यावी.
4.

“ंिर शांन रनणणय रवत्तीय लरध ार रनयम पसुल्स्त ा-1978 भाा पसरहला, रवत्त रवभाा,

शांन रनणणय क्र.रवलि-2013/ि.क्र.30/2013/रवरनयम,रि.17एरिल,2015 लनवये िशां ीय
रवभााां िाप्त झाले्या लरध ाराखताणत क वा त्या त्या रवभााां वेळगवेळी रवत्तीय लरध ार रनयम
पसुल्स्त ा भाा-2 लनवये ििान

रण्यात यले्या लरध ारानुंार तंेच शांन पसररपसत्र , रवत्त

रवभाा (1) क्र. लिणंख- 2017/ि.क्र.68/लिणंख ्पस-3, रि. 01 एरिल, 2017. यरण (2) लिणंख2017/ि.क्र.75/लिणंख ्पस-3, रि.18एरिल, 2017 मधील लटींची पसुतणता हगत लंून, िाप्त
मानयतें लनुंरून रनाणरमत
5.

रण्यात येत यहे. ”

ंिर शांन रनणणय महाराष्ट्र शांनाच्या www.maharashtra.gov.in या ंख े त स्िळावर

उपसलब्ध

रण्यात यला लंून त्याचा ंख े ताख

रिजीटल स्वाक्षरीने ंाक्षाखर त

रून

201705191526538214 लंा यहे. हा यिे श

ाढण्यात येत यहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपसाल याखच्या यिे शानुंार व नाखवाने.

Shamlal R
Chaure
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Chaure
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( श्या.र.चौरे )
उपस ंरचव, महाराष्ट्र शांन
िरत,
1) ंरचव, महाराष्ट्र राज्य ल्पसंख्या

ययगा, मुखबई,

2) महालेखापसाल-1/2 (लेखा पसरीक्षा/लेखा व लनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य,मुखबई / नाापसूर,
3) ंखचाल , लेखा व

गर्षााारे ,

4) लरधिान व लेखा लरध ारी, मुखबई,
5) रनवांी लेखा पसरीक्षा लरध ारी, मुखबई,
6) रज्हा

गर्षााार लरध ारी (ंवण),

7) लवर ंरचव, ( व्यय-4), रवत्त रवभाा, मखत्रालय, मुखबई-32,
८) क्ष लरध ारी, ( ा-7) , ल्पसंख्याख

रव ां रवभाा, मखत्रालय, मुखबई-32,

9) रनविनस्ती ( ायांन-9)
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