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अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत.
राष्ट्रकुल कुस्ती संकुल, कोल्हापूर
महाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि निभाग
शासि निणथय क्रमांक-सीसीएफ-2016/प्र.क्र. 228/2016/25
मुख्य इमारत, 3 रा मजला,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
नदिांक : 14 मार्थ, 2018
िार्ा 1) शासि निणथय, सामान्य प्रशासि निभाग, क्र. पीडीसी-1069-13514-बी, नद. 27/08/1969
2) शासि निणथय, सामान्य प्रशासि निभाग, क्र. पीडीसी-1069/13514-बी, नद. 08/10/1970
3) शासि निणथय, सामान्य प्रशासि निभाग, क्र.सीसीएफ-2014/प्र.क्र.88/2014/25 नद.4/3/2017
4) शासि शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासि निभाग, क्र.सीसीएफ-2014/प्र.क्र.88/2014/25 नद.27/9/2017
शासि निणथय मुख्यमंत्री धमादाय दे णगी निधीर्े संपूणथ नियंत्रण, व्यिस्र्ापि ि प्रशासि मा. मुख्यमंत्री
यांच्याकडे निहीत आहे. मुख्यमंत्री धमादाय दे णगी निधीमधूि मा. मुख्यमंत्री स्िेच्छानिणथयािुसार
महाराष्ट्र राज्यातील ककिा राज्याबाहेरील सामानजक, शैक्षनणक, सांस्कृनतक, धमादाय ककिा तत्सम
सािथजनिक ककिा निमसािथजनिक संस्र्ा ककिा संघटिा यांिा या निधीतूि अर्थसहाय्य दे ण्यात येते.
त्यािुसार राष्ट्रकुल कुस्ती संकुल, कोल्हापूर या संस्र्ेस रुपये 62.00/- लक्ष इतके अर्थसहाय्य मंजूर
करण्यार्ा निणथय घेण्यात आला आहे. त्यािुषंगािे संस्र्ेस रुपये 62.00/- लक्ष (अक्षरी रुपये बासष्ट्ट
लक्ष फक्त ) इतके अर्थसहाय्य याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.
2.

राष्ट्रकुल कुस्ती संकुल, कोल्हापूर या संस्र्ेिे केलेल्या अजाप्रमाणे, त्यांिी अद्ययाित कुस्ती

प्रनशक्षण केंद्राच्या बांधकामार्ा खर्थ भागनिण्यासाठी निधीर्ी मागणी केली आहे त्यार् प्रयोजिासाठी सदर

निधी खर्थ करािा आनण खर्ाच्या अिुषंगािे “सिदी लेखापाल” (Chartered Accountant) यांिी
प्रमानणत केलेले उपयोनगता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्यािंतर एक िषात सादर करािे. तसेर् सदर
िोंदणीकृत संस्र्ेिे नियमािुसार संस्र्े र्े लेखापनरक्षण करुि लेखापनरक्षण अहिाल दे खील शासिास
सादर करािा.
3.

सदर निधी नित्त निभाग, शासि निणथय क्रमांक संकीणथ-1010/प्र.क्र.68/कोषा प्र-5, नद.18

एनप्रल, 2011 मधील तरतुदीस अिुसरुि मुख्यमंत्री धमादाय दे णगी निधीच्या स्िीयप्रपंजी (PLA) लेखा
खाते क्र. 6184036006 (01514501089) मधूि राष्ट्रकुल कुस्ती संकुल, कोल्हापूर संस्र्ेच्या बॅंक
ऑफ इंनडया, मेि लक्ष्मीपुरी शाखा, कोल्हापूर येर्ील बर्त खाते क्र. 090010110004259 मध्ये
निहीत कायथपद्धतीिुसार जमा करण्यात यािा.

शासि निणथय क्रमांकः सीसीएफ-2016/प्र.क्र. 228/2016/25

4.

सदर शासि निणथय संदभाधीि नद. 27/08/1969, नद 8/10/1970, ि नद.4/3/2017 च्या

शासि निणथयातील ि नद.27.9.2017 च्या शासि शुध्दीपत्रकातील तरतूदीिुसार मा. मुख्यमंत्री महोदय
यांच्या मंजूरी िंतर निगथनमत करण्यात येत आहे.
5.

सदर शासि निणथय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्यार्ा संकेतांक 201803141149350507 असा आहे. हा आदे श
नडजीटल स्िाक्षरी साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे.

Somnath Namdeo
Bagul
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(सो. िा. बागुल)

सह सनर्ि, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1)मा. मुख्य सनर्ि, मंत्रालय, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्री महोदयांर्े अपर मुख्य सनर्ि, मुख्यमंत्री कायालय, मंत्रालय, मुंबई.
3) महालेखापाल, महाराष्ट्र (1/2), लेखा ि अिुज्ञय
े ता,मुंबई/िागपूर.
4) अनधदाि ि लेखानधकारी,मुंबई.
5) नििासी लेखानधकारी, मुंबई.
6) उप सनर्ि (कोषा प्र-5/अर्थ-3),नित्त निभाग, मंत्रालय,मुबई.
7) धमादाय सह आयुक्त, िसंत प्लाझा, 1079/ख, नतसरा मजला, बागल र्ौक, राजाराम रोड,
नज.कोल्हापूर-416005
8) अध्यक्ष, राष्ट्रकुल कुस्ती संकुल, श्री.तात्यासाहे ब मोनहते हाऊकसग सोसायटी, प्लॉट क्रमांक 92,
कळं बारोड, कोल्हापूर
9) नििडिस्ती. (का-25)
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