अपराधी परररिक्षा अरधरियम 1958 अंतर्गत रिक्षा
भोर्त असलेले बंदी / मुक्तबंदी / परररिक्षाधीि
यांच्या पुििगसिार्ग द्याियाच्या आर्थर्क सहाय्यक
अिुदािामध्ये िाढ करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासि
मरहला ि बाल रिकास रिभार्
िासि रिणगय क्र. अपअ-2011/ प्र.क्र.142/ का-9
ििीि प्रिासि भिि, 3 रा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
रदिांक- 14 ऑक्टोबर, 2016
िाचा- 1) िा. रि. र्ृह रिभार् क्र. पीओए-9586/1(141)/पीआरएस-2, मंत्रालय, मुंबई-400032,
रदिांक 2.1.1993
2) िा.रि. मरहला ि बाल रिकास रिभार् क्र. अपअ-2001/ प्र. क्र. 200/ का-8, मंत्रालय,
मुंबई-400032, रदिांक 2.9.2002
िासि रिणगयअपराधी परररिक्षा अरधरियम 1958 अंतर्गत रिक्षा भोर्त असलेले बंदी / मुक्तबंदी / परररिक्षाधीि
यांच्या पुििगसिासाठी िा.रि.क्र.अपअ-2001/ प्र. क्र. 200/ का-8, मंत्रालय, मुंबई, रदिांक 2 सप्टें बर,
2002 मध्ये रु.5000/- आर्थर्क सहाय्यक अिुदाि मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सदर
आर्थर्क सहाय्यक अिुदािामध्ये िाढ करणेबाबतचा प्र्ताि िासिाच्या रिचाराधीि होता. आता या
िासि रिणगयान्िये अपराधी परररिक्षा अरधरियम 1958 अंतर्गत रिक्षा भोर्त असलेले बंदी / मुक्तबंदी /
परररिक्षाधीि यांच्या पुििगसिासाठी द्याियाच्या अर्गसहाय्यामध्ये रु.5000/- ऐिजी रु.25,000/- इतकी
िाढ करण्यास ि लाभार्ी संख्या 40 िरुि 50 एिढी करण्यास िासिाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

यासाठी होणारा खचग मार्णी क्र. एक्स-1, 2235- सामारजक सुरक्षा ि कल्याण, 106 सुधार सेिा

(01)(01) सराईत अपराधी ि अपराधी परररिक्षा योजिा (योजिेतर) लेखारिर्ग

(2235-0113) या

लेखारिर्ाखाली सि 2016-17 या रित्तीय िर्ा अखेरच्या मंजूर तरतूदीतूि भार्रिण्यात यािा ि तो त्याच
लेखािीर्ाखाली खची टाकण्यात यािा.
3.

हा िासि रिणगय रित्त रिभार्ाच्या सहमतीिे त्यांच्या अिौपचारीक संदभग अिौक्र. 498 / व्यय-6,

रदिांक- 31.08.2016 अन्िये रिर्गरमत करण्यात येत आहे.

िासि रिणगय क्रमांकः अपअ-2011/ प्र.क्र.142/ का-9

4.

सदर िासि रिणगय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािर

उपलब्ध करुि दे ण्यात आला असूि, त्याचा सांकेतांक क्र. 201610141733241430 असा आहे. हा
आदे ि रिजीटल ्िाक्षरीिे साक्षांरकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िािुसार ि िािािे.
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( स््मता रिितकर )

उप सरचि, महाराष्ट्र िासि
प्ररत,
1. मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, यांचे सरचि
2. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधाि सरचि, मंत्रालय, मुंबई
3. मा. मंत्री (म ि बा रि) यांचे ्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
4. मा. राज्यमंत्री (म ि बा रि) यांचे ्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
5. मा. रिरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र रिधािसभा यांचे ्िीय सहाय्यक, रिधािमंिळ सरचिालय, मुंबई.
6. मा. रिरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र रिधािपररर्द यांचे ्िीय सहाय्यक, रिधािमंिळ सरचिालय, मुंबई.
7. मुख्य सरचि, यांचे ्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
8. प्रधाि सरचि, रित्त रिभार्, मंत्रालय, मुंबई.
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2, (लेखा ि अिुज्ञय
े ता)/(लेखा पररक्षा), मुंबई / िार्पूर.
10. रििासी लेखा पररक्षा अरधकारी, मुंबई.
11. आयुक्त, मरहला ि बाल रिकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12. सिग रिभार्ीय उप आयुक्त, मरहला ि बाल रिकास रिभार्. (आयुक्तालयामार्गत)
13. सिग रजल्हा मरहला ि बाल रिकास अरधकारी (आयुक्तालयामार्गत)
14. सिग रजल्हा परररिक्षा अरधकारी (आयुक्तालया मार्गत)
15. कक्ष अरधकारी, रित्त रिभार् (व्यय-6 / अर्गसंकल्प-7), मंत्रालय, मुंबई.
16. कक्ष अरधकारी (का-4), मरहला ि बाल रिकास रिभार्, मंत्रालय, मुंबई.
17. रििि ि्ती (का-9).
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