
सुवर्ण पदक ववजेती वदव्यांग खेळयडू 
कु.कयांचनमयलय पयांडे ्यांनय रोख 
पयवरतोविक देऊन गौरववण््यबयबत.                                                                 

महयरयष्ट्र  शयसन 
शयले्   वशक्षर्  व क्रीडय  ववभयग   

शयसन  वनर्ण् क्रमयांक:सांकीर्ण-1718/प्र.क्र.100/क्री्ुसे -2 
मयदयम कयमय मयगण, हुतयत्मय रयजगुरू चौक, 

मांत्रयल् ववस्तयर, मुांबई-400 032 
 तयरीख : 20 जुलै, 2018.  

वयचय: 
1. शयले् वशक्षर् व क्रीडय ववभयग, शयसन वनर्ण् क्र.: क्रीडय्ो 2012 /प्र.क्र 158/12/क्री्ुसे- 2, 

वदनयांक 05.02.2014. 
2. ववत्त ववभयग, शयसन पवरपत्रक क्रमयांक : अर्णसां-2018/प्र.क्र 69/अर्ण-3, वदनयांक 02.04.2018. 

प्रस्तयवनय - 
मॅक्ससको ्ेरे् पयर पडलेल््य वल्डण परॅय क्स्वमींग चॅक्पप्नवशप, 2017 मध्् ेसुवर्ण पदक प्रयप्त करुन 

महयरयष्ट्र रयज््यचे नयव सांपूर्ण जगयत उज्जवल करर्यऱ््य खेळयडू कु.कयांचनमयलय पयांडे ्यांनय रोख पयवरतोविक 

देऊन गौरववण््यची बयब शयसनयच््य ववचयरयधीन  होती.  

शयसन वनर्ण् :- 

मॅक्ससको ्ेरे् पयर पडलले््य वल्डण पॅरय क्स्वमींग चॅक्पप्नवशप, 2017 मध््े सुवर्ण पदक प्रयप्त वदव्यांग 

खेळयडू कु.कयांचनमयलय पयांडे ्यांनय रु.15.00 लक्ष (रुप्े पांधरय लयख फसत ) इतके रोख पयवरतोविक मांजूर 

करण््यस एक ववशेि बयब पहर्नू शयसन मयन््तय देण््यत ्ेत आहे.  

 2. उपरोसत बयबीकरीतय होर्यरय खचण "मयगर्ी क्रमयांक ई-3, 2204- क्रीडय व ्ुवक सेवय, 104 क्रीडय व 

खेळ, (09) खेळयडूांनय वशष्ट््वृत्त््य व पुरस्कयर (०९)(०६) ऑवलक्पपक, रयष्ट्रकुल व आवश्यई स्पधांमधील पदक 

ववजेत््यांनय रोख पयवरतोविक देरे् (२२०४ ५३२१)-५० इतर खचण” ्य लेखयशीिाखयलील अर्णसांकक्ल्पत 

तरतूदीमधून भयगववण््यत ्यवय.  

3. ववत्त ववभयगयच््य सांदभाधीन वद.02.04.2018 च््य पवरपत्रकयतील सूचनयांनूसयर, उपरोसत तरतूद खचण 

करण््यबयबतची कय्णवयही करण््यत ्यवी. ्यसयठी लेखयवधकयरी, क्रीडय व ्ुवक सेवय, महयरयष्ट्र रयज््, परेु् 

्यांनय आहरर् व सांववतरर् अवधकयरी  तर आ्ुसत, क्रीडय व ्ुवक सेवय, महयरयष्ट्र रयज््, पुरे् ्यांनय  वन्ांत्रक 

अवधकयरी पहर्नू घोवित करण््यत ्ेत आहे. 

4.  सदर शयसन वनर्ण् ववत्त ववभयगयच््य अनौपचयवरक सांदभण क्रमयांक वववव/वशकयनय/361/18, वदनयांक 

19.07.2018 अन्व्े  वमळयलेल््य मयन््तेनुसयर वनगणवमत करण््यत ्ेत आहे. 



शयसन वनर्ण् क्रमयांकः सांकीर्ण 1718 /प्र.क्र 100 /क्री्सुे -2 

 

पषृ्ठ 2 पकैी 2  
 

5. सदर शयसन वनर्ण् महयरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्र्ळयवर 

उपलब्ध करण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयक 201807201137205921 असय आहे. हय आदेश 

वडजीटल स्वयक्षरीने सयक्षयांवकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे. 

महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आदेशयनुसयर व नयवयने. 

 
 
 
        ( रयजेंद्र पवयर ) 
               उप सवचव, महयरयष्ट्र शयसन 
  

प्रत, 
1) मय. मुख््मांत्री ्यांचे प्रधयन सवचव. 
2) मय. मांत्री, शयले् वशक्षर् व क्रीडय ्यांचे खयजगी सवचव. 
3) मय. मुख्् सवचव ्यांचे स्वी् सहय्क. 
4) अपर मुख्् सवचव, शयले् वशक्षर् व क्रीडय ववभयग, मांत्रयल्, मुांबई.  
5) आ्ुसत, क्रीडय व ्ुवक सवेय, महयरयष्ट्र रयज््, पुरे्. 
6) महयलेखयपयल (लेखय व अनुज्ञे् तय), महयरयष्ट्र १/२, मुांबई/नयगपूर. 
7) महयलेखयपयल (लेखय व पवरक्षय), महयरयष्ट्र १/२, मुांबई/नयगपूर. 
8) ववत्त ववभयग (व््-५), मांत्रयल्, मुांबई. 
9) लेखयवधकयरी, क्रीडय व ्ुवक सेवय, महयरयष्ट्र रयज््, पुरे्  
10) ववरष्ट्ठ कोियगयर अवधकयरी, पुरे्.  
11) वनवडनस्ती, क्री्ुसे-२   
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