मुख्यमंत्री सुकमी पुरस्कार योजना.
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
सामान्य प्रिासन शवभाग
िासन शनर्षय, क्रमांक-सुकमी-2018/प्र.क्र.75/14
मादाम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400 032.
शदनांक - 11 जुल,ै 2018.
वाचा :- 1) िासन शनर्षय, सा.प्र.शव. क्र.एस.आर.व्ही-2016/ प्र.क्र.432/काया-12, शद.20 माचष, 2018.
2) िासन शनर्षय, सा.प्र.शव. क्र.सुकमी-2018/प्र.क्र.72/काया-14, शद.09 एशप्रल, 2018.
3) िासन शनर्षय, सा.प्र.शव. क्र.सुकमी-2018/प्र.क्र.72/काया-14, शद.02 मे, 2018
िासन शनर्षय :राज्य िासकीय अशिकारी/कमषचाऱयांना प्रिासनामिील कतषव्ये सक्षमपर्े व पूर्ष कायषक्षमतेने पार
पाडण्यासाठी प्रेरर्ा दे ऊन त्यांचे मनोिैयष उं चाशवण्यासाठी उत्कृष्ट्ट काम करर्ाऱया अशिकारी व कमषचाऱयांचा
पुरस्कार दे ऊन गौरव करण्यासाठी "मुख्यमंत्री सुकमी पुरस्कार योजना" ही अशभनव योजना सन 2018-19
या आर्थिक वर्ापासून िासन शनर्षय, शद.20 माचष, 2018 अन्वये सुरु करण्यात आली आहे . सदर योजनेच्या
अंमलबजावर्ीसाठी अिषसक
ं ल्पीय तरतूद करण्याबाबत खालीलप्रमार्े लेखाशिर्ष उघडण्यास िासन
मान्यता दे ण्यात येत आहे.
मराठी
मागर्ी क्रमांक
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मागर्ी क्रमांक ए-4
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योजनेचे संशक्षप्त नाव मुख्यमंत्री सुकमी पुरस्कार (अशनवायष)

CHIEF MINISTER SUKARMI AWARD
SCHEME (COMMITTED)

योजनेचा संकेतांक

20525386

20525386

िासन शनर्षय क्रमांकः सुकमी-2018/प्र.क्र.75/14

3.

सदर िासन शनर्षय शवत्त शवभागाच्या अनौपचाशरक संदभष क्रमांक अनौस-216/अिष-14

शद.09/05/2018 व क्रमांक अनौस-160/अिष-14 शद.14/06/2018 तसेच महालेखापाल, मुंबई यांच्या
अनौपचाशरक संदभष क्रमांक सं:ख.शव/चा-1/सामान्य प्रिासन शवभाग/यूओआर-16/2018-19/385,
शद.06/06/2018 च्या शटपर्ीन्वये शमळालेल्या सहमतीस अनुसरुन शनगषशमत करण्यात येत आहे .
4.

सदर िासन शनर्षय महाराष्ट्र िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संगर्क संकेताक 201807111214404407 असा आहे. हा िासन
शनर्षय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Imtiyaz
Mushtaque Kazi

Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b
3146314d51ec0e87d0a6, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi
Date: 2018.07.11 12:26:21 +05'30'

( इ.मु.काझी )
सह सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सशचव
3. सवष मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव
4. मा.शवरोिी पक्षनेता, शविानपशरर्द/शविानसभा, शविानभवन, मुंबई
5. सवष मा.संसद सदस्य/मा.शविानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य
6. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासन यांचे उप सशचव
7. अप्पर मुख्य सशचव (सेवा), सामान्य प्रिासन शवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8. सवष मंत्रालयीन शवभागांचे अपर मुख्य सशचव/प्रिान सशचव/सशचव.
9. सवष सह /उप सशचव, मंत्रालयीन शवभाग (आस्िापना), यांना योग्य त्या कायषवाहीस्तव.
10. सह सशचव, कायासन 25, सामान्य प्रिासन शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
11. शवत्त शवभाग / व्यय-4/ अिष-14, मंत्रालय, मुंबई
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - 1 , मुंबई.
13. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - 2 , नागपूर.
14. अशिदान व लेखा अशिकारी, मुंबई.
15. शनवासी लेखा परीक्षा अशिकारी, मुंबई.
16. सवष शजल्हा कोर्ागार अशिकारी.
17. कायासन-14/शनवडनस्ती
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