“गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवानननमत्त
शेगाव क्षेत्रात मुलभूत सुनवधा ननमाण करणे” व
“वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी,
नजल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुनवधा ननमाण
करणे” या 2 तीथथक्षत्र
े
नवकास आराखड्ांचे
संननयंत्रण

व

अंमलबजावणीसाठी

नवभागीय

आयुक्त, अमरावती यांच्या कायालयात ननमाण
करण्यात आलेली अस्थायी पदे पुढे चालु ठे वण्यास
मान्यता दे ण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
ननयोजन नवभाग
शासन ननणथय क्रमांकः नतक्षेनव-2013/प्र.क्र.58/का.1444
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 16 सप्टें बर, २०20.
वाचा :1) ननयोजन नवभाग शासन ननणथय क्रमांकः इपीडी-1010/प्र.क्र.312/का.1421 नद. 14 .12.2010
2) ननयोजन नवभाग शासन ननणथय क्रमांकः नतक्षेनव-2011/प्र.क्र.97/का.1444 नद. 04.01.2012
3) ननयोजन नवभाग शासन आदे श क्रमांकः नतक्षेनव-2013/प्र.क्र.58/का.1444 नद. 17.03.2020.
शासन ननणथय :-

“गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवानननमत्त शेगाव क्षेत्रात मुलभूत सुनवधा ननमाण करणे”
व “वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी, नजल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुनवधा ननमाण करणे ” या

2 तीथथक्षत्र
े नवकास आराखड्ातील कामांचे संननयंत्रण व अंमलबजावणीसाठी अथथ व सांख्ययकी
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर नवभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या कायालयासाठी ननमाण करण्यात
आलेल्या खालील 6 पदांना संदभाधीन क्र. 3 येथील नदनांक 17 माचथ, 2020 च्या शासन ननणथयान्वये
नदनांक 31 ऑगस्ट, 2020 पयंत चालू ठे वण्यास मंजुरी दे ण्यात आली आहे. सदरहू 6 अस्थायी पदांना
नदनांक 1 सप्टें बर, 2020 ते नदनांक 28 फेब्रुवारी, 2021 या कालावधीसाठी पुढे चालू ठे वण्यास याद्वारे
शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
योजनेचे नाव

कायालयाचे नाव

पदनाम व जुनी/ननवन वेतनश्रेणी

“श्रीगजानन महाराज समाधी

नवभागीय

नवशेष कायथ अनधकारी

शताब्दी महोत्सव शेगाव नवकास

आयुक्त,

रु.15600-39100+ग्रेड पे रु.5400

आराखडा” आनण “राष्ट्रसंत

अमरावती

तुकडोजी महाराज श्रीक्षेत्र
मोझरी, नजल्हा अमरावती,
नवकास आराखडा”

पदसंयया

2

S-20, 56100-177500
संशोधन सहायक

2

रु.9300-34800+ग्रेड पे रु.4300
S-14, 38600-122800
नलनपक-टं कलेखक

2

रु. 5200-20200+ग्रेड पे रु.1900
S-6, 19900-63200
एकूण पदे

6

शासन ननणथय क्रमांकः नतक्षेनव-2013/प्र.क्र.58/का.1444

“गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवानननमत्त शेगाव क्षेत्रात मुलभूत सुनवधा ननमाण करणे ” व
“वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी, नजल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुनवधा ननमाण करणे ”

या 2 तीथथक्षत्र
े नवकास आराखड्ांचे संननयंत्रण व अंमलबजावणीसाठी करण्यासाठी ननमाण करण्यात
आलेल्या उपरोक्त 6 अस्थायी पदांच्या वेतनावर व भत्यांवर होणारा खचथ “मागणी क्र. ओ-८, 3452, पयथटन,
01, पयथटनासाठी पायाभूत सुनवधा, 101, पयथटन केंद्रे ,” या लेखानशषाखालील संबंनधत उपनशषांतगथत खची
टाकून, सन 2020-21 या नवत्तीय वषात, “(01) वेतन”, या उद्दीष्ट्ठाखालील मंजूर अनुदानातून भागनवण्यात
यावा.
नवत्त नवभाग, शासन ननणथय क्रमांक पदनन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., नदनांक 31 ऑगस्ट, 2020
व प्रशासकीय नवभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अनधकारांनुसार हा शासन ननणथय ननगथनमत करण्यात येत
आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन ननणथय उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 202009161703222416 असा आहे . हा शासन ननणथय
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे रायपयपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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( नवद्या हम्पय्या )

उप सनचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1)

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -1, मुंबई.

2)

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपूर.

3)

नवभागीय आयुक्त, अमरावती नवभाग अमरावती

4)

नजल्हा कोषागार अनधकारी, अमरावती

5)

संचालक, अथथ व सांख्ययकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत,वांद्रे (पूवथ ),मुंबई-51

6)

नवत्त नवभाग (व्यय-8)/नवत्तीय सुधारणा/आ.पु.क, मंत्रालय,मुंबई

7)

ननयोजन नवभाग-का-1424/का-1421/का-1426/का-1427 मंत्रालय,मुंबई

8)

ननवड नस्ती का. 1444, ननयोजन नवभाग.
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