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संवर्गासाठी राबववणेबाबत संवनयंत्रण सवमती र्गठीत
करणे.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन ववभार्ग
शासन वनणणय क्रमांक-सुकमी-2018/प्र.क्र.72/14
मादाम कामा मार्गण, हु तात्मा राजर्गुरु चौक, मुंबई-400 032.
वदनांक - 09 एवप्रल, 2018.
वाचा :-

शासन वनणणय क्र.एस.आर.व्ही-2016/प्र.क्र.432/काया-12, वद.20 माचण,2018.

प्रस्तावना :प्रशासनामधील उत्कृष्ट्ट काम करणाऱ्या अवधकारी व कमणचाऱ्यांना त्यांची कतणव्ये सक्षमपणे व पूणण
कायणक्षमतेने पार पाडण्यासाठी प्रेरणा दे ऊन त्यांचे मनोधैयण उं चाववण्यासाठी पुरस्कार देऊन र्गौरव करण्यासाठी
"मुख्यमंत्री सुकमी पुरस्कार योजना" ही अवभनव योजना सन 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून संदभाधीन शासन
वनणणयान्वये सुरु करण्यात आली आहे . सदर योजना सन 2018-19 या कालावधीसाठी प्रिमत: मंत्रालय स्तरावर
कायान्न्वत करण्यात येत आहे. या पवहल्या वर्षीचे पुरस्कार वदनांक 15 ऑर्गस्ट, 2018 रोजी प्रदान करण्यात येतील.
तद्नंतर प्रवतवर्षी सदर पुरस्कार हा वदनांक 21 एवप्रल या नार्गरी सेवा वदनी प्रदान करण्यात येईल. मुख्यमंत्री सुकमी
पुरस्कार योजनेंतर्गणत मंत्रालय स्तरावर ववभार्गरत्न पुरस्कार, संवर्गणरत्न पुरस्कार, मंत्रालय भूर्षण पुरस्कार व
सवोत्कृष्ट्ट प्रशासकीय ववभार्ग पुरस्कार प्रदान करावयाचे आहे त. यासाठी वनवडीचे वनकर्ष, पात्रतेचे वनकर्ष,
संदभाधीन शासन वनणणयान्वये वववहत करण्यात आले आहे त. वववहत केलेल्या वनकर्षानुसार प्रत्येक पुरस्काराच्या
प्रकारासाठी वनवड करण्यासाठी वनवडसवमती दे खील या शासन वनणणयान्वये र्गठीत करण्यात आली आहे. सदर
योजनेतील पुरस्कार वदनांक 15 ऑर्गस्ट, 2018 रोजी प्रदान करावयाचे असल्याने मंत्रालयीन स्तरावर ही योजना
राबववण्याबाबत संवनयत्रण करण्यासाठी संवनयत्रण सवमती र्गठीत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणणय :“मुख्यमंत्री सुकमी पुरस्कार योजना" मंत्रालयीन संवर्गासाठी कायान्न्वत करण्याबाबत व या योजनेतील
पुरस्काराच्या प्रकारानुसार वनवडीबाबत संवनयत्रण करण्यासाठी सह सवचव, कायासन-14, सामान्य प्रशासन ववभार्ग
यांच्या अध्यक्षतेखाली संवनयंत्रण सवमती पुढीलप्रमाणे र्गठीत करण्यात येत आहे .
1)

श्री.इ.मु.काझी

सह सवचव, कायासन-14, सामान्य प्रशासन ववभार्ग

अध्यक्ष

2)

श्री.र्गो.आ.लोखंडे

सह सवचव, जलसंपदा ववभार्ग

सदस्य

3)

श्री.ध.मा.कानेड

उप सवचव, काया-18, सामान्य प्रशासन ववभार्ग

सदस्य

4)

श्रीमती र्गी.रा.कुलकणी

उप सवचव, काया-12, सामान्य प्रशासन ववभार्ग

सदस्य

5)

सह/उप सवचव(आस्िापना)

सवण मंत्रालयीन ववभार्ग

वनमंवत्रत

6)

श्री.र्ग.वभ.र्गुरव

अवर सवचव, काया-14,सामान्य प्रशासन ववभार्ग

सदस्य सवचव

शासन वनणणय क्रमांकः सुकमी-2018/प्र.क्र.72/14

2.

सदर संवनयत्रण सवमतीची कायणकक्षा खालीलप्रमाणे राहील.
1)

मुख्यमंत्री सुकमी पुरस्कार योजनेसाठी मंत्रालयीन स्तरावर प्रदान करावयाच्या पुरस्कारांसाठी वनवड
वदनांक 31 जुलै, 2018 पूवी करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे.

2)

सदर संवनयंत्रण सवमतीची बैठक बोलाववण्याचे अवधकार अध्यक्षांना राहतील. अध्यक्ष
आवश्यकतेनुसार कोणत्याही अवधकारी/कमणचाऱ्यास बैठकीसाठी वनमंवत्रत करु शकतील.

3)

ववभार्गांतर्गणत द्यावयाच्या ववभार्गरत्न पुरस्कारासाठी कायणवाहीच्या सूचना व कालबध्द कायणपध्दती
वनवित करणे व वनयंत्रण ठे वणे.

4)

पुरस्कारासाठी वनवड करण्याबाबत सवमतीने केलेल्या सूचना व कालबध्द कायणक्रम राबववणे इत्यादी
प्रत्येक ववभार्गास बंधनकारक राहील.

5)

मंत्रालय ववभार्ग स्तरावर प्रदान करावयाच्या ववभार्गरत्न पुरस्कारासाठी आवश्यकतेनुसार दफ्तर
तपासणीचे अवधकार सवमतीस राहतील. यासाठी सवमती वनवित करणे, असे पिक दफ्तर तपासणीचे
कायण करे ल.

6)

संवनयंत्रण सवमतीने वनमंवत्रत केलेल्या अवधकारी/कमणचाऱ्यांना बैठकीस उपन्स्ित राहणे अवनवायण
राहील.

3.

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सवण ववभार्गांनी वववहत कायणपध्दतीनुसार कायणवाही करणे आवश्यक

राहील. तसेच वेळोवेळी संवनयंत्रण सवमतीने केलेल्या सूचनांनुसार कायणवाही करणे आवश्यक राहील. यामध्ये
वनष्ट्काळजीपणा केल्यास अिवा प्रवतसाद न वदल्यास सदर बाब वशस्तभंर्गववर्षयक कायणवाहीस पात्र राहील, याची
सवण मंत्रालयीन ववभार्गांनी नोंद घ्यावी.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संर्गणक संकेताक 201804091144328707 असा आहे . हा शासन वनणणय वडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Gajanan Bhimrao
Gurav
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( र्ग.वभ.र्गुरव )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचव
3. सवण मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्गी सवचव
4. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरर्षद/ववधानसभा, ववधानभवन, मुंबई
5. सवण मा.संसद सदस्य/मा.ववधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य
6. मा.मुख्य सवचव, मंत्रालय ,मुंबई
7. अप्पर मुख्य सवचव (सेवा), सामान्य प्रशासन ववभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.
8. सवण मंत्रालयीन ववभार्गांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव.
9. सवण सह /उप सवचव, मंत्रालयीन ववभार्ग (आस्िापना), यांना योग्य त्या कायणवाहीस्तव.
10. सवण सवमती सदस्य
11. कायासन-14/वनवडनस्ती

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

