नागपूर महसूल विभागातील 4 क्षेविय
अवधकाऱयाांना

जुन्या

वनलेवित

िाहनाांच्या बदली निीन िाहने िरेदी
करण्यास मांजुरी दे णेबाबत....
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः जेपीएस-2016/प्र.क्र.173/ई-8
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांिालय, मुांबई- 400 032.
वदनाांक: 19 जून, 2017.
सांदभण:1) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर याांच्या कायालयाचे पि
क्र. साप्रशा/काया सी(10)/कावि 137/16, वद. 03/05/2016
क्र. साप्रशा/काया सी(10)/कावि 302/16, वद. 21/09/2016
क्र. साप्रशा/काया सी(10)/कावि 339/16, वद. 05/10/2016
क्र. साप्रशा/काया सी(10)/कावि 396/16, वद. 17/11/2016
2) वजल्हावधकारी, चांद्रपूर याांच्या कायालयाचे पि
क्र. मशा/काया-2/लेिा टे .3/2016/553, वद. 25/05/2016
3) वजल्हावधकारी, भांडारा याांच्या कायालयाचे पि
जा.क्र. काया-9/लेिा-5/कावि/459/16, वद. 25/08/2016
4) शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग, क्र. जेपीएस-2013/प्र. क्र. 314/ई-8,
वद. 21 एवप्रल, 2016.
5) शासन वनणणय, वित्त विभाग क्रमाांक-िाहन-2016/प्र.क्र.51/16/विवनयम,
वद. 21/01/2017.
प्रस्तािना:नागपूर महसूली विभागातील लेिावशर्ण “2053-वजल्हा प्रशासन" या िाली िेतन आहरीत
करणा-या एकूण 4 क्षेविय अवधका-याांना शासकीय िाहनाांची अनुज्ञय
े ता सांदभण क्र. 4 च्या शासन वनणणय
वद.21 एवप्रल, 2016 अन्िये मांजूर केली आहे. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर ि
वजल्हावधकारी, चांद्रपूर ि भांडारा याांच्या िरील सांदभण क्र. 2 ि 3 च्या पिान्िये पुढील क्षेविय अवधका-याांना
तक्त्यात दशणविलेल्या वनलेवित केलेल्या िाहनाांच्या बदली निीन िाहने िरेदी करण्याचे प्रस्ताि
शासनास सादर केले आहेत.
अ.क्र.

िाहन िापरणाऱया अवधकाऱयाचे पदनाम

वनलेवित िाहनाचा क्रमाांक

1

वजल्हावधकारी, चांद्रपूर

एमएच 34-8286

2

अपर आयुक्त, नागपूर

एमएच 40-ई-1

3

अपर वजल्हावधकारी, भांडारा

एमएच 40-फ-1

4

तहसीलदार, वचमुर

एमएच 34-8190
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शासन वनणणय:नागपूर महसूली विभागातील िालील वििरणपिातील नमूद 4 क्षेविय अवधकाऱयाांना त्याांच्या
पूिीच्या जुन्या वनलेवित िाहनाांच्या बदली निीन िाहने िरेदी करण्यास ि तदवप्रत्यथण येणारा िचण
लेिावशर्ण “मागणी क्रमाांक सी-1-2053- वजल्हा प्रशासन” मधील वििरणपिात दशणविलेल्या गौण
वशर्ािाली करण्यास शासन मांजुरी दे त आहे.अ.क्र.

अवधका-याचे नाांि

गौण वशर्ण / बाब क्र.

प्रस्तावित

िाहनाकवरता

करण्यात

आिश्यक रक्कम

आलेल्या

(रु. लािात)

िाहनाांची
सांख्या
मागणी क्र. सी-1, 2053- वजल्हा प्रशासन
1

अपर आयुक्त, नागपूर

(00) 101, आयुक्त (01)(05)

1

6.00

2

13.00

1

6.00

आयुक्त, नागपूर
(2053 0467)
बाब क्र.
13- कायालयीन िचण
2
3

वजल्हावधकारी,

(00) 093 वजल्हा

चांद्रपूर

आस्थापना (01)

अपर वजल्हावधकारी,
भांडारा

सिणसाधारण आस्थापना
(01)(05) आयुक्त, नागपूर
(2053 0108)
बाब क्र.
13- कायालयीन िचण

4

तहसीलदार, वचमुर

(00) 094 इतर आस्थापना
(01) उप विभागीय
आस्थापना (01)(05)
आयुक्त, नागपूर
(2053 0206)
बाब क्र.
13- कायालयीन िचण

2.

िरील िाहने िालील अटींच्या अवधन राहू न सांबांवधताांना मांजूर करण्यात येत आहे.1) वित्त विभागाच्या सांदभण क्रमाांक 5 येथील वदनाांक 21/01/2017 च्या शासन वनणणयान्िये
वजल्हावधका-याांसाठी रु. 7.00 लक्ष ि अन्य अवधका-याांसाठी रु. 6.00 लािाांच्या ककमतीच्या
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मयादे त िाहनाांची िरेदी करण्यात यािी. िाहन िरेदीसाठी मांजूर केलेल्या अनुदानामध्ये
िाहनाच्या ककमतीमध्ये सिण कराांचा समािेश आहे.
2) निीन िाहन ज्या अवधकाऱयास मांजूर करण्यात आले आहे, त्या अवधकाऱयाांकडू नच त्याचा
िापर त्याच कायालयाकरीता,

शासकीय कामकाजासाठीच करण्यात यािा. अन्य

अवधकाऱयाांकडे हस्ताांतरीत करण्यात येऊ नये.
3) सदर अवधकाऱयाांची िाहने िरे दी केल्याचा अनुपालन अहिाल िाहन क्रमाांकासवहत
शासनास सादर करािा.
3.

सदर शासन वनणणय वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र. 102/2017/व्यय-9,

वद.27/03/2017 ि क्र. 133/विवनयम, वद.07/04/2017 अन्िये वदलेल्या सहमतीने वनगणवमत
करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

सांगणक

सांकेताांक

201706171651082219

असा आहे . सदर शासन वनणणय वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नाांिाने.

Sambhaji
C Mondkar

Digitally signed by Sambhaji C Mondkar
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Joint Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=498986dde0d282daba86b0acf
c9c21d4f9594cc3a6d64857d6a53c9b86
d5509b, cn=Sambhaji C Mondkar
Date: 2017.06.19 11:12:58 +05'30'

(सां. चां. मोंडकर)
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर.
वजल्हावधकारी, चांद्रपूर.
अपर वजल्हावधकारी, भांडारा.
तहवसलदार, वचमुर, वजल्हा चांद्रपूर.
प्रधान महालेिापाल (लेिा ि अनुज्ञय
े ता/ लेिा परीक्षा) - 2, महाराष्ट्र, नागपूर.
वजल्हा कोर्ागार अवधकारी, नागपूर/चांद्रपूर/भांडारा.
उप सवचि, वित्त विभाग (कायासन व्यय-9 / विवनयम), मांिालय, मुांबई-32.
सह सवचि,कायासन -ब-1, महसूल ि िन विभाग, मांिालय, मुांबई-32.
वनिड नस्ती, कायासन ई-8, महसूल ि िन विभाग, मांिालय, मुांबई- 32.
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