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वाचा :-1)शासन पजरपत्रक, महसूल व वन जवभाग क्रमाांकः सांकीर्ण 02/2011/प्र.क्र.13/ई-1, 
 जि.29.03.2012 

पजरपत्रक 

  राज्यातील प्रत्येक जिल्यासाठी अपर जिल्हाजिकाऱयाांचे प्रत्येकी एक पि जिनाांक 
28.01.1992 च्या शासन जनर्णयान्वये जनमार् करण्यात येवून जिल्हाजिकारी याांच्याकडील कामाची 
वाटर्ी जिल्हाजिकारी आजर् अपर जिल्हाजिकारी याांच्यामध्ये जिनाांक 30.04.1992 च्या 
पजरपत्रकान्वये प्रथम करण्यात आली.  त्यानांतर गरिेन सार जवषयवाटपामध्ये वळेोवळेी बिल 
करण्यात आले असून सध्या वर नमूि केलले्या जिनाांक 29 माचण 2012 रोिीच्या पजरपत्रकामध्ये केलेले 
जवषयवाटप अांमलात आहे. 

2.  जिनाांक 29 माचण 2012 रोिीच्या पजरपत्रकातील प्रपत्र-ब न सार सामाजिक न्याय व 
जवशेष सहाय्य जवभागाशी सांबांजित खाली नमूि जवषय अांमलबिावर्ीसाठी अपर जिल्हाजिकारी 
याांच्याकडे स पूिण करण्यात आले आहेत. 

जवषय क्रमाांक 20 :  अत्यांत तातडीने जवजहर बाांिण्याजवषयीच्या जवशेष सहाय्य योिनेचे 
कायान्वयन व सांिय गाांिी जनरािार योिना इ. 

जवषय क्रमाांक 31 : सांिय गाांिी योिना 

3.  तथाजप सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाकडून राबजवण्यात येर्ाऱया 
योिनाांची वाढलेली व्याप्ती आजर् जतचे स्वरुप / महत्व जवचारात घेऊन सिर योिनाांची प्रभावी व 
पजरर्ामकारक अांमलबिावर्ी होण्यासाठी हे जवषय अपर जिल्हाजिकाऱयाांऐविी 
जिल्हाजिकाऱयाांच्याकडे स पूिण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या जवचारािीन होता. 

4.  या अन षांगाने शासनाने आता असा जनर्णय घेतला आहे की, सामाजिक न्याय व जवशेष 
सहाय्य जवभागाशी सांबांजित खालील जवषय अपर जिल्हाजिकारी याांच्याऐविी जिल्हाजिकारी 
याांच्याकडे स पूिण करण्यात येत आहेत. :-  

जवषय क्रमाांक 41 : इांजिरा गाांिी राष्ट्रीय व वृध्िापकाळ जनवृत्ती वतेन योिना व या 
योिनेच्या पूरक श्रावर्बाळ राज् य सेवा जनवृत्ती वतेन योिना 
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जवषय क्रमाांक 42 : सांपूर्णपरे् राज्याची श्रावर्बाळ राज्य सेवाजनवृत्ती वतेन योिना 

जवषय क्रमाांक 43 : राष्ट्रीय क ट ांब लाभ योिना 

जवषय क्रमाांक 44 : आम आिमी जवमा योिना 

  वरील बिलाम ळे जवषय वाटपाबाबतच्या जिनाांक 29 माचण 2012 रोिीच्या 
पजरपत्रकासोबतच्या प्रपत्र अ (जिल्हाजिकारी याांना वाटप केलेले जवषय) मध्ये या जवषयाांचा समावशे 
अ.क्र.40 ते अ.क्र.44 वर करण्यात येत आहे.  जिल्हाजिकारी व अपर जिल्हाजिकारी याांच्यातील जवषय 
वाटपाबाबतचे एकजत्रत स िारीत आिेश यथावकाश जनगणजमत करण्यात येतील. 

5.  सिर शासन पजरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांगर्क सांकेताक 201406021135520719 
असा आहे.  हे पजरपत्रक जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन जनगणजमत करण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार व नावाने.  

     ( मािव काळे ) 
 शासनाचे उप सजचव 

प्रजत,  
1. मा.राज्यपालाांचे सजचव, रािभवन, म ांबई. (पत्राने) 
2. मा.म ख्यमांत्री याांच ेप्रिान सजचव, मांत्रालय, म ांबई. 
3. मा.उप म ख्यमांत्री याांच ेसजचव, मांत्रालय, म ांबई. 
4. सवण मांत्री याांच ेखािगी सजचव, मांत्रालय, म ांबई. 
5. सवण राज्यमांत्री याांच ेखािगी सजचव, मांत्रालय, म ांबई. 
6. प्रबांिक, मा.म ांबई उच्च न्यायालय, म ांबई. (पत्राने) 
7. प्रिान महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र, म ांबई / नागपरू. 
8. सवण मांत्रालयीन जवभाग. 
9. सवण जवभागीय आय क्त. 
10. सवण जिल्हाजिकारी. 
11. सवण अपर जिल्हाजिकारी. 
12. महसूल व वन जवभागातील सवण कायासने, 32 वा मिला, सेंटर 1 इमारत, िागजतक व्यापार कें द्र, 

कफ परेड, म ांबई-400 005. 
13. जनवडनस्ती, ई-1 कायासन, महसूल व वन जवभाग,  32 वा मिला, सेंटर 1 इमारत, िागजतक व्यापार 

कें द्र, कफ परेड, म ांबई-400 005. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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