महाराष्ट्र

-

आंदोलर्नातील

कर्नाटक

सीमा

हु तात्म्ांच््ा

प्रश्न

वारसांर्ना

नर्नवृत्ती वेतर्न व इतर आर्थिक लाभ.....
नवत्ती् वर्ष 201७-1८ मधील जूर्न, २०१७ ते
निसेंबर,

201७

्ा

कालावधीकरीता

अर्नुदार्नाचे वाटप.

महाराष्ट्र शासर्न
सामान्् प्रशासर्न नवभाग
शासर्न पनरपत्रक क्रमांक : नब्ुिी-181७/९८/प्र.क्र.२९/20१७/36
मंत्राल्, मादाम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई - 400 032
नदर्नांक : 19 जूर्न, २०१७
संदभष :१) शासर्न नर्नर्ष्, सामान्् प्रशासर्न नवभाग क्र.नब्ुिी-1814/प्र.क्र.96/2014/36,
नद.2१/0४/201५.
२) शासर्न पनरपत्रक, सामान्् प्रशासर्न नवभाग क्र.बी्ुिी-201७/प्र.क्र.७०/201७/25,
नद.0५/04/201७.
३) शासर्न पनरपत्रक, नवत्त नवभाग क्र.अिषसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अिष-३, नद.१८/04/201७.
4) शासर्न पनरपत्रक, सामान्् प्रशासर्न नवभाग क्र.बी्ुिी-१८१७/प्र.क्र.२९/201७/३६,
नद.२०/04/201७.
५) शासर्न पनरपत्रक, सामान्् प्रशासर्न नवभाग क्र.बी्ुिी-201७/प्र.क्र.७०/२५, नद. २०/०४/२०१७

शासर्न पनरपत्रक :" मागर्ी क्र.ए-5, 2235 - सामानजक सुरक्षा व कल््ार्, 60-इतर सामानजक सुरक्षा व
कल््ार् का्षक्रम - 102 - सामानजक सुरक्षा ्ोजर्नेखाली नर्नवृती वेतर्न - (00) (03) महाराष्ट्र कर्नाटक
सीमा आंदोलर्नातील हु तात्म्ांचे वारसांर्ना नर्नवृत्ती वेतर्न (2235 2493) " ्ा लेखाशीर्ाअंतगषत सर्न
201७-१८ ्ा नवत्ती् वर्ासाठी एकूर् रु.१७,५७,०००/- (रुप्े सतरा लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त)
एवढी अिषसंकल्पी् तरतूद मंजूर करण््ात आलेली आहे. त््ापैकी माहे एनप्रल व मे, 201७ ्ा २
मनहन््ांचा खचष भागनवण््ाकरीता रु.२,८७,०००/- (रुप्े दोर्न लक्ष सत््ाऐंशी हजार फक्त) इतके
लेखार्नुदार्न महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलर्नातील हु तात्म्ांच््ा वारसांर्ना सुधानरत दरार्ने
नर्नवृत्तीवेतर्न व अन्् लाभ अदा करण््ासाठी संदभष क्र.३ ्ेिील नद.२०/०४/२०१७ च््ा पनरपत्रकान्व्े
नवतनरत करण््ात आलेले आहे .
2.

आता संदभष क्र.३ वरील नवत्त नवभागाच््ा नद.१८/४/२०१७ च््ा पनरपत्रकान्व्े, महाराष्ट्र

नवनर्न्ोजर्न नवधे्क, २०१7 (महाराष्ट्र-नवनर्न्ोजर्न (लेखार्नुदार्न) अनधनर्न्म,२०१7 मधील
अर्नुसूचीच््ा स्तंभ-४ मध््े नवनर्नर्थदष्ट्ट करण््ात आलेल््ा रकमांसह) ्ांस नवधार्नमंिळार्ने मंजुरी
नदलेली असूर्न सदर नवधे्क सर्न २०१7 चा महाराष्ट्र अनधनर्न्म क्रमांक-२६ महर्ूर्न महाराष्ट्र शासर्न
राजपत्र असाधारर् भाग-४, नद.१५/०४/२०१७ मध््े प्रनसध्द केल््ाचे नर्नदशषर्नास आर्ण््ात आले
आहे. तसेच सर्न २०१7-१8 ्ा नवत्ती् वर्ातील प्रिम र्नऊमाहीकरीता (निसेंबर,२०१7 अखेर)
आवश््क असर्ारा अिषसंकल्ल्पत नर्नधी एकूर् वार्थर्क तरतुदीच््ा ८०% च््ा म्ादे त नवतरीत
केल््ाचे स्पष्ट्ट करण््ात आले आहे.
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३.

संदभष क्र.३ वरील नवत्त नवभागाच््ा नद.18/४/२०१७ च््ा पनरपत्रकातील तरतुदी नवचारात

घेता एकूर् अिषसंकल्पी् तरतुद रु.१७,५७,०००/-च््ा ८०% एवढी तरतूद नद.०१/०४/२०१7 ते
नद.३१/१२/२०१7 ्ा कालावधीत नवतरीत करण््ासाठी उपलब्ध असूर्न त््ापैकी रु.२,८७,०००/इतकी रक्कम नदर्नांक २०/४/२०१७ च््ा सामान्् प्रशासर्न नवभागाच््ा पनरपत्रकान्व्े नवतरीत
करण््ात आली आहे. आता नद.०१ जूर्न, २०१7 ते नद.३१ निसेंबर, २०१7 ्ा उवषनरत ७ मनहन््ांच््ा
कालावधीसाठी नर्नवृत्तीवेतर्न व इतर आर्थिक लाभ अदा करण््ासाठी रु.१०,५०,०००/- (रुप्े दहा
लक्ष पन्नास हजार फक्त) ची रक्कम संबंनधत नजल्हानधकारी ्ांर्ना पुढील कोष्ट्टकात र्नमूद केल््ार्नुसार
नवतरीत करण््ात ्ेत आहे.
अ.

नजल्हानधकारी

सर्न २०१7-१8

क्र.

(लाभार्थ््ांची

एकूर्

संख््ा)

अिषसंकल्पी्
अर्नु दार्न
(रुप्े)

०१ जूर्न, २०१7 ते ३१ निसेंबर, २०१7 ्ा
कालावधीसाठी नवतनरत केलेला नर्नधी
नर्नवृत्तीवेतर्न

नर्नवृत्तीवेतर्न

( दरमहा

०१ जूर्न,२०१7 ते

लाभ

अर्नु दार्न

रु.१००००/-

३१ निसेंबर, २०१7

(प्रत््ेकी

(रुप्े)

रु.५०००/-

(५ + ६)

प्रत््ेकी प्रमार्े) साठी एकूर् नवतरीत

इतर आर्थिक एकूर् नवतरीत

प्रत््ेक

अर्नु दार्न

वार्थर्क प्रमार्े)

मनहन््ासाठी

(रुप्े)

(जुल,ै २०१7

नवतरीत केलेले

मध््े उपलब्ध)

अर्नु दार्न

(रुप्े)

(रुप्े)
१

२

३

५

६

७

१

मुंबई शहर (३)

--

३०,०००

२,१०,०००

१५,०००

२,२५,०००

२

कोल्हापूर (९)

--

९०,०००

६,३०,०००

४५,०००

६,७५,०००

३

पुर्े (१)

--

१०,०००

७०,०००

५,०००

७५,०००

४

रत्र्नानगरी (१)

--

१०,०००

७०,०००

५,०००

७५,०००

१,४०,०००

९,८०,०००

एकूर् अर्नुदार्न १७,५७,०००
४.

४

७०,००० १०,५०,०००

पूवष पृष्ट्ठावरील तक्त््ार्नुसार मंजूर करण््ात आलेले अर्नुदार्न खालील अटींच््ा अधीर्न राहू र्न

नवतरीत करण््ात ्ेत आहे :1)

नद.०१ जूर्न, २०१7 ते नद.३१ निसेंबर, 2017 ्ा ७ मनहन््ांचा खचष संबंनधत नजल्हानधकारी

्ांर्नी त््ांर्ना नवतरीत केलेल््ा तरतूदी इतका म्ानदत ठे वावा.
2)

संबंनधत नजल्हानधकारी ्ांर्नी उक्त बाबीवर होर्ाऱ््ा खचाची वेगळी र्नोंद ठे वूर्न महालेखापाल

का्ाल्ामधील खचाच््ा र्नोंदीशी दरमहा ताळमेळ घालूर्न त््ाचे नववरर्पत्र सामान्् प्रशासर्न
नवभाग/ का्ासर्न-25 व नवत्त नवभाग ्ांच््ाकिे नवनहत मुदतीत पाठवावे व त््ाची प्रत ्ा का्ासर्नास
दे नखल पाठवावी. नवतरीत करण््ात आलेला नर्नधी 2235 2493 ्ा लेखाशीर्ाखालीच खची पित
असल््ाची व त््ाबाबत खचषमेळाद्वारे खातरजमा करण््ाची जबाबदारी संबंनधत नजल्हानधकारी ्ांची
राहील, ्ाची कृप्ा र्नोंद घ््ावी.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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५.

हे पनरपत्रक सामान्् प्रशासर्न नवभागाचे पनरपत्रक क्र.बी्ुिी-२०१7/प्र.क्र.70/२०१7/२५,

नद.२0/०४/२०१7 व नवत्त नवभागाचे पनरपत्रक क्र. अिषसं-201६/प्र.क्र.75/अिष-३, नद.18/04/201७
मधील सूचर्ना नवचारात घेऊर्न नर्नगषनमत करण््ात ्ेत आहे .
हे पनरपत्रक महाराष्ट्र शासर्नाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेतस्िळावर उपलब्ध
करण््ात आले असूर्न त््ाचा संगर्क संकेतांक 201706191606490607 असा आहे . हे पनरपत्रक
निजीटल स्वाक्षरीर्ने साक्षांनकत करुर्न नर्नगषनमत करण््ात आले आहे .
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शार्नुसार व र्नावार्ने ,

Sanjay Krishna
Bhosale

Digitally signed by Sanjay Krishna Bhosale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=68fad25d7626a3cc798a2cdee2480a108e46d
2bc3c24f98d38cc78723fe79c0f, cn=Sanjay Krishna
Bhosale
Date: 2017.06.19 16:04:48 +05'30'

( सं. कृ. भोसले )

अवर सनचव, महाराष्ट्र शासर्न
प्रत, मानहती व आवश््क का्षवाहीसाठी रवार्ना :१. महालेखापाल (लेखा व अर्नुज्ञ्
े ता ) महाराष्ट्र- 1, मुंबई.
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र- 1, मुंबई.
३. संचालक, लेखा व कोर्ागारे (संगर्क शाखा), मुंबई-४०००३२.
४. प्रधार्न सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्राल्, मुंबई-४०००३२.
५. सनचव, लेखा व कोर्ागरे , नवत्त नवभाग, मंत्राल्, मुंबई.४०००३२६. नजल्हानधकारी, मुंबई शहर नजल्हा, जुर्ने जकात गृह, फोटष , मुंबई-23.
७. नजल्हानधकारी, कोल्हापूर.
८. नजल्हानधकारी, पुर्े.
९. नजल्हानधकारी, रत्र्नानगरी.
१०. नजल्हानधकारी, मुंबई उपर्नगर नजल्हा, वांद्रे (पूव)ष , मुंबई-51 ्ांर्ना असे कळनवण््ात
्ेते की, त््ांर्ना आवश््क असलेले अर्नुदार्न नजल्हानधकारी, मुंबई शहर ्ांच््ाकिू र्न
मागनवण््ात ्ावे.
११. अनधदार्न व लेखा अनधकारी, मुंबई.
१२. नर्नवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी, मुंबई.
१३. नजल्हा कोर्ागार अनधकारी, कोल्हापूर.
१४. नजल्हा कोर्ागार अनधकारी, पुर्े.
१५. नजल्हा कोर्ागार अनधकारी, रत्र्नानगरी.
१६. सामान्् प्रशासर्न नवभाग/का्ासर्न-25, मंत्राल्, मुंबई.
१७. नर्नवि र्नस्ती (का्ा.36).
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