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सार्थजननक

ग्रंर्ालयांना सहाय्यक अनुदान (अननर्ायथ)
नर्तरीत करणेबाबत..
महाराष्ट्र शासन
उच्च र् तंत्र नशक्षण नर्भाग
शासन ननणथय क्रमांक-मराग्रं-2021/प्र.क्र.60/सानश-5,
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय नर्स्तार, मुंबई-400 032.
नदनांक : 22 जुल,ै 2021.
र्ाचा : 1) ग्रंर्ालय संचालक, ग्रंर्ालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.32/2021-22/
739,नद.30.04.2021.
2) शासन ननणथय, नर्त्त नर्भाग क्र. अर्थसं-2021/प्र.क्र.48/अर्थ -3,नद.24.06.2021.
प्रस्तार्ना :
सन 2021-22 या आर्थर्क र्र्षात शासनमान्य सार्थजननक ग्रंर्ालयांना सहाय्यक अनुदानासाठी
मागणी क्र. डब्लल्यू-4, 2205, कला र् संस्कृती,105, सार्थजननक ग्रंर्ालये, (03)(01) मध्यर्ती, नजल्हा र्
तालुका ग्रंर्ालयांना सहाय्य ( अननर्ायथ ) (2205 0298) 31-सहाय्यक अनुदाने ( र्ेतनेतर ) या
लेखानशर्षांतगथत रु.122,51,25,000 (रुपये एकशे बार्ीस कोटी एक्कार्ण लाख पंचर्ीस हजार फक्त )
इतका ननधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. शासनमान्य सार्थजननक ग्रंर्ालयांचे सन 2020-21
मध्ये ननधीअभार्ी रु. 46,34,00,000/- ( अक्षरी रुपये सेहचाळीस कोटी चौतीस लाख फ़क्त ) इतके
पनररक्षण अनुदान अदा करता आले नाही. सदर र्कीत अनुदान सन 2021-22 या आर्थर्क र्र्षातील
तरतुदीतून अदा करण्यास मान्यता दे ण्याची नर्नंती ग्रंर्ालय संचालकांच्या संदभानधन नद. 30.04.2021
रोजीच्या पत्रान्र्ये करण्यात आली आहे. यानुर्षंगाने शासनमान्य सार्थजननक ग्रंर्ालयांचे सन 2020-21
या र्र्षातील र्कीत अनुदान नर्तरीत करण्यासाठी रु. 36,75,37,500/- ( अक्षरी रुपये छत्तीस कोटी
पंच्चाहत्तर लाख सदोतीस हजार पाचशे फ़क्त ) इतका

ननधी नर्तरीत र् खचथ करण्यास ग्रंर्ालय

संचालक, ग्रंर्ालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या
नर्चाराधीन होती.
शासन ननणथय:
सन 2021-22 या आर्थर्क र्र्षात शासनमान्य सार्थजननक ग्रंर्ालयांचे पनररक्षण अनुदान अदा
करण्यासाठी अर्थसंकल्ल्पत तरतूदीच्या 30 % च्या मयादे त रु. 36,75,37,500/- ( अक्षरी रुपये छत्तीस
कोटी पंच्चाहत्तर लाख सदोतीस हजार पाचशे फ़क्त ) इतका ननधी नर्तरीत र् खचथ करण्यास ग्रंर्ालय
संचालक, ग्रंर्ालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे. तसेच
संबंनधत नजल्हा ग्रंर्ालय अनधकारी कायालयाच्या कायालय प्रमुखांना आहंरण र् संनर्तरण अनधकारी
म्हणून घोनर्षत करण्यात येत आहे र् त्यांना 31- सहायक अनुदाने ( र्ेतनेतर ) या उनिष्ट्टाखालील
दे यकार्र ननयंत्रक अनधकारी म्हणून प्रनतस्र्ाक्षरी करण्याचे अनधकार प्रदान करण्यात येत आहेत.

शासन ननणथय क्रमांकः मराग्रं-2021/प्र.क्र.60/सानश-5,

2.

उपरोक्त ननधीतून शासनमान्य सार्थजननक ग्रंर्ालयांचे सन 2020-21 मधील र्कीत अनुदानाचा

खचथ भागनर्ण्यात यार्ा.
3.

सदर खचथ मागणी क्र. डब्लल्यू-4, 2205, कला र् संस्कृती,105, सार्थजननक ग्रंर्ालये, (03)(01)

मध्यर्ती, नजल्हा र् तालुका ग्रंर्ालयांना सहाय्य ( अननर्ायथ ) (2205 0298) 31-सहाय्यक अनुदाने
( र्ेतनेतर ) या लेखानशर्षाखाली सन 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी नर्तरीत केलेल्या
ननधीतून भागनर्ण्यात यार्ा.
4.

अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोनगता प्रमाणपत्रे संबंनधत कायालय प्रमुखांनी नर्नहत मुदतीत सादर

करणे आर्श्यक राहील.
5.

शासन ननणथय, नर्त्त नर्भाग क्र. अर्थसं-2021/प्र.क्र.48/अर्थ -3, नद.24.06.2021 मधील

सूचना/अटींची पुतथता करण्यात आली असून सदर शासन ननणथय नर्त्त नर्भागाचा अनौपचानरक संदभथ
क्र. 479/2021/व्यय-5, नद. 28.05.2021 अन्र्ये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन ननगथनमत करण्यात येत
आहे.
6.

सदर शासन ननणथय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेतस्र्ळार्र

उपलब्लध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 202107221405282808 असा आहे.
हा आदे श नडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र् नांर्ाने ,

Anil Vithalrao
Saware
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( अननल नर्. सार्रे )
कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1.

महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा/लेखा र् अनुज्ञय
े ता), मुंबई

2.

महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा र् अनुज्ञय
े ता), नागपूर

3.

अनधदान र् लेखा अनधकारी, मुंबई

4.

सर्थ नजल्हा कोर्षागार अनधकारी.

5.

ननर्ासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मुंबई

6.

ग्रंर्ालय संचालक, ग्रंर्ालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

7.

सर्थ सहायक ग्रंर्ालय संचालक / नजल्हा ग्रंर्ालय अनधकारी/ ग्रंर्पाल.

7.

प्रधान सनचर् (उ.र्.तं.नश.) यांचे स्र्ीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

8.

अर्र सनचर् ( व्यय-5 ), नर्त्त नर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.

9.

कक्ष अनधकारी (सानश १), उच्च र् तंत्र नशक्षण नर्भाग, मंत्रालय, मुंबई

10.

ननर्डनस्ती (सानश-5), उच्च र् तंत्र नशक्षण नर्भाग, मंत्रालय,मुंबई.
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