सन 2017-18 अखिल भारतीय नागरी सेवा

स्पर्धा आयोजनासाठी 80 टक्केच्या मयादे त
खनर्धी खवतरणाबाबत.

महाराष्ट्र शासन
शालेय खशक्षण व क्रीडा खवभाग
शासन खनणणय क्रमाांक : खनखवप्र 4017 /प्र.क्र.106(भाग 1)/क्रीयुसे -2
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय खवस्तार, मुांबई-400 032
तारीि : 14 माचण, 2018.

वाचा
1. शालेय खशक्षण व क्रीडा खवभाग, शासन खनणणय क्र. खनखवप्र 4017 /प्र.क्र.106(भाग 1)/क्रीयुसे -2;
खद.09 जानेवारी. 2018.
2. खवत्त खवभागाचे शासन पखरपत्रक क्र. अर्णसां - 2017 / प्र.क्र 94 /अर्ण-3 ,खद.06.02.2018.
3. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे याांचे पत्र क्र.क्रीयुसे/अभानासे/खनखव/2017-16/का4/3518;
खद. 01.03.2018
प्रस्तावना दर वर्षी राष्ट्रीय स्तरावर सुमारे १० िेळाांसाठी अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धांचे दे शातल्या
खवखवर्ध राज्यात आयोजन करण्यात येते. यापैकी 1 (ककवा 2 ) िेळाांसाठीच्या स्पर्धांचे आयोजन महाराष्ट्र
राज्यात केले जाते. सदर स्पर्धा आयोजनासाठी शासनाच्या वतीने अनुदान दे ण्यात येते. यास्तव महाराष्ट्र
राज्यात सन 2017-18 या वर्षासाठीच्या अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धचचे आयोजन अर्णसांक्ल्पत
करण्यात आलेल्या खनर्धीच्या खवतरणास मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या खवचारार्धीन होती.
शासन खनणणय :अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा 2017-18, खद.29 ते 31 माचण, 2018 या कालावर्धीत
खशवछत्रपती क्रीडा सांकूल, बालेवाडी, पुणे येर्े आयोखजत करण्यात येणार आहेत. सन 2017-18 या वर्षामध्ये
अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धचचे आयोजन या योजनेसाठी रु.14.00 लक्ष (रुपये चौदा लाि फक्त) इतका
खनर्धी अर्णसांक्ल्पत आहे. त्यापैकी रु.9.08 लक्ष (रुपये नऊ लाि एशी हजार फक्त) इतकी रक्कम खवतखरत
करण्यास सांदभण क्र. 1 च्या शासन खनणणयान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे. रवणखरत खनर्धीपैकी रु.
1.40 लक्ष (रुपये एक लाि चाळीस हजार फक्त) इतकी रक्क्म खवतरीत करण्यात व सदर रक्कम आयुक्त,
क्रीडा व युवक सेवा याांच्या अखर्धनस्त ठे वण्यास याद्वारे मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

रपरोक्त सांदभात होणारा िचण “माग्णी क्र. 03, 2204-क्रीडा व युवक सेवा- 104 क्रीडा व िेळ ,06

अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा (06) (०5) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धचचे आयोजन (2204 1999)
31 सहायक अनुदाने या लेिाखशर्षािालील मांजूर तरतूदीमर्धून भागखवण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या
प्रयोजनासाठी मांजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी िचण करण्यात यावे.

शासन खनणणय क्रमाांकः खनखवप्र 4017 /प्र.क्र.106(भाग 1)/क्रीयुसे -2

3.

खवत्त खवभागाच्या खद.06.02.2018 च्या शासन पखरपत्रकान्वये खनर्धी खवतरणाचे अखर्धकार

खवभागास आहेत. सदर पखरपत्रकातील सूचनाांनुसार रपरोक्त तरतूद िचण करण्याबाबतची कायणवाही
करण्यात यावी. यासाठी सांबांखर्धत खजल्हा क्रीडा अखर्धकारी/ लेिाखर्धकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे
याांना आांहरण व सांखवतरण अखर्धकारी तर आयुक्त (क्रीडा) याांना खनयांत्रक अखर्धकारी म्हणून घोखर्षत
करण्यात येत आहे.
4.

सदर शासन खनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर

रपलब्र्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201803141036239221 असा आहे. हा आदे श
खडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांखकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( राजेंद्र पवार )
रप सखचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मांत्री (शालेय खशक्षण व क्रीडा )याांचे िाजगी सखचव
2) मा.प्रर्धान सखचव, शालेय खशक्षण व क्रीडा खवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
3) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे.
4) महालेिापाल (लेिा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपूर.
5) महालेिापाल (लेिा व पखरक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपूर.
6) लेिा व अखर्धदान अखर्धकारी, मुांबई
7) खवत्त खवभाग (व्यय-५), मांत्रालय, मुांबई.
8) सवण रपसांचालक, क्रीडा व युवकसेवा (सांचालनालयामाफणत)
9) सवण खजल्हा क्रीडा अखर्धकारी ( सांचालनालयामाफणत )
10) लेिाखर्धकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे ( सांचालनालयामाफणत )
11) खनवडनस्ती, क्रीयुसे-२
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