अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांकरीता
संजय गांधी चनराधार अनुदान योजना
व श्रावणबाळ सेवा राज्य चनवृत्तीवेतन
योजना याकरीता उणे प्राचधकारपत्र
काढण्यािी सोय बीम्स प्रणालीवर
उपलब्ध करुन दे णेबाबत......

महाराष्ट्र शासन
चवत्त चवभाग
शासन चनणणय क्रमांकः संकीणण २०१९/प्र.क्र.२/कोषा-प्रशा५
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु िौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
तारीख: १२ फेब्रुवारी, २०१९
वािा : १) चवत्त चवभाग, शासन पचरपत्रक क्र.मकोचन१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा प्रशा-५, चद.१५ एचप्रल,२०१०
२) चवत्त चवभाग, शासन पचरपत्रक क्र.मकोचन१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा प्रशा-५, चद.१२ जुलै,२०११
३) चवत्त चवभाग, शासन पचरपत्रक क्र.मकोचन१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा प्रशा-५, चद.२८ मे, २०१२

शासन चनणणय :
सामाचजक न्याय व चवशेष सहाय्य चवभागाच्या योजनांना संदभाधीन पचरपत्रकान्वये बीम्स
प्रणालीवर उणे प्राचधकारपत्र काढण्यास मंजूरी दे ण्यात ेलेली ेहे. सदर योजनांसोबत ेता
ेचदवासी चवकास चवभागाच्या खालील योजनांना संदभाधीन चद. १५ एचप्रल, २०१० च्या शासन
पचरपत्रकात नमूद अटींच्या अधीन राहू न उणे प्राचधकारपत्र काढण्यािी सोय बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध
करुन दे ण्यात येत ेहे.
अ.क्र.

योजनेिे नांव

योजना संकेतांक

१

संजय गांधी चनराधार अनुदान योजना

२२३५ सी १६१

२

श्रावणबाळ सेवा राज्य चनवृत्तीवेतन योजना

२२३५ सी १७२

उपरोक्त योजनांकरीता प्राप्त होणारा चनधी उणे प्राचधकारपत्रावर काढत असताना, सदर चनधी
प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना चवतरीत करणे ेवश्यक राहील. सदर चनधी स्वीय प्रपंजी लेखयांमध्ये ठे वता येणार
नाही.
सदर शासन चनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात ेला असून, त्यािा संकेताक 201902121432493505 असा ेहे. हा शासन चनणणय
चिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत ेहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या ेदे शानुसार व नावाने.
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शासनािे उप सचिव

प्रचत,
1.

मा.चवरोधी पक्षनेता, चवधानसभा / चवधान पचरषद, महाराष्ट्र चवधानमंिळ सचिवालय,मुंबई.

शासन चनणणय क्रमांकः संकीणण २०१९/प्र.क्र.२/कोषा-प्रशा५

2.

सवण सन्माननीय चवधानसभा / चवधान पचरषद व संसद सदस्य.

3.

राज्यपालांिे सचिव.

4.

मुखयमंत्रयांिे सचिव

5.

सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांिे खाजगी सचिव

6.

सवण मंत्रालयीन प्रशासकीय चवभाग

7.

मंत्रालयीन सवण चवभागांच्या अचधनस्त असलेल्या सवण चवभागांिे व कायालयांिे प्रमुख

8.

प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्ि न्यायालय, मुंबई

9.

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुंबई

10.

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई

11.

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

12.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

13.

ेयुक्त, ेयकर (TDS) िनीरोि, मुंबई 400002

14.

ेयुक्त, ेयकर (TDS) चसव्हील लाईन*, नागपूर 444001

15.

प्रबंधक, उच्ि न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई

16.

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा ेयोग, मुंबई

17.

सचिव, महाराष्ट्र चवधीमंिळ सचिवालय, मुंबई

18.

प्रबंधक, लोक ेयुक्त व उपलोक ेयुक्त यांिे कायालय, मुंबई

19.

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाचधकरण, मुंबई

20.

मुखय माचहती ेयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

21.

चवशेष ेयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोि, नवी चदल्ली

22.

सवण चवभागीय ेयुक्त

23.

सवण चजल्हाचधकारी

24.

सवण चजल्हापचरषदांिे मुखय कायणकारी अचधकारी

25.

संिालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई

26.

अचधदान व लेखाअचधकारी, मुंबई

27.

सहसंिालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाचशक/ अमरावती

28.

मुखय लेखापरीक्षक, स्थाचनक चनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई

29.

संिालक,स्थाचनक चनधी लेखा मुंबई /पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाचशक/अमरावती

30.

चवत्त चवभागातील सवण कायासने

31.

चनवि नस्ती कोषा प्र.5.

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

