वित्त विभाग
सहसविि/उपसविि याांच्या पययिक्ष
े कीय काययभाराखालील कायासनातील आगीत नष्ट झालेल्या धावरकाांिी कायासनवनहाय मावहती
वििरणपत्र -अ
माहे मे, 2014 अखेरिी स्थिती

पुनर्बांधणी कलेल्या धावरकाांिी यादी
अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

क्र.
1.

कोणाकडे सादर केली

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
विसप्र-1012/ प्र.क्र.79/ कोषा

विधानसभा अताराांवकत प्रश्न क्रमाांक

मा.उपमुख्यमांत्री

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली असून, अताराांवकत

प्रशा-1

75916- सोलापूर कोषागार कायालयात

प्रश्नािे उत्तर वनगयवमत केले असून सदरिी नथती द.दा.

सेिावनिृत्ताांच्या नाांिे र्बनािट दे यके तयार

झाली आहे . (पुनर्बांधणी नथती क्रमाांक- 1)

करुन शासनािी फसिणूक केल्यार्बार्बत.
2.

अपील-11.11/ प्र.क्र.239/

अपील - श्री.द.म. पिार (सेवन),

सामान्य प्रशासन विभाग

नथतीिी पुनर्बांधणी कररुन सदरिी नथती विधी ि न्याय

2011/ कोषा प्रशा-1

तत्कालीन अप्पर कोषागार अवधकारी

विभागाकडे सल्ल्योवरता पाठविण्यात आली आहे .

(ठे ि), नावशक वदनाांक 24.10.2011 च्या

(पुनर्बांधणी नथती क्रमाांक- 3)

वशक्षादे शाविरुद्ध
3.

सांलेको-1403/ प्र.क्र.141/

श्री.सु.गो.व्यास माजी लेखा ि वित्त

नगर विकास विभाग

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यासाठी प्रथताि मागविण्यात

कोषा प्रशा-1

अवधकारी ठाणे मनपा याांिेिर

आला होता, तिावप, नगर विगास विभागाकडू न मूळ

खातेवनहाय िौकशी करणेर्बार्बत.

नथती वदनाांक 15.9.2012 रोजी प्राप्त झाली असून
त्यािर काययिाही सुरु आहे .(पुनर्बांधणी नथती क्रमाांक- 7)

4.

तक्रार 11.09/ प्र.क्र. 33/

विभागीय िौकशी - सियश्री.वमसाळ,

मा.मुख्यमांत्री

मूळ प्रथताि आवण िौकशी अहिालाच्या प्रती प्राप्त

कोषा प्रशा-1

र्बनसोडे , कादी ि मोरे, वजल्हा पवरषद,

करण्यात आल्या असून, कायालयातील प्राप्त

जालना.

कागदपत्रािरुन नथतीिी पुनर्बांधणी केली असून त्यािर
काययिाही सुरु आहे .(पुनर्बांधणी नथती क्रमाांक- 5) सविि
(ले. ि को.)

5.

विभािौ 1010/ प्र.क्र. 123/

विभागीय िौकशी-नागपूर कोषागारातील

कोषा प्रशा-1

कमयिाऱयाांनी िाहतूक भत्त्यािी िुकीिी

मा.मुख्यमांत्री याांच्याकडे पुन्हा सादर करण्यात आला

दे यके पावरत केल्याप्रकरणी प्रशासकीय

आहे . (पुनर्बांधणी नथती क्रमाांक- 4)

काययिाही करण्यार्बार्बत

मा.मुख्यमांत्री

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली असून, प्रथताि

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

कोणाकडे सादर केली

क्र.
6.

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
तक्रार-1112/ प्र.क्र.32/ कोषा

तक्रार- विलांर्बाने मावहती उपलब्ध करुन

मा.मुख्यमांत्री

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली असून, प्रथताि

प्रशा-1

वदल्यामुळे कोषागार अवधकारी, पुणे ि

मा.मुख्यमांत्री याांच्याकडे पुन्हा सादर करण्यात येऊन

सहसांिालक, लेखा ि कोषागारे, पुणे

सदरिी नथती द.दा. करण्यात आली आहे .

याांिेिर विलांर्बास प्रवतर्बांध अवधवनयम,

(पुनर्बांधणी नथती क्रमाांक-2)

2005 च्या कलम-10 नुसार कारिाई
करण्यार्बार्बत- ऍ़ ड.सलीम शेख, पुणे.
7.

सांलेको-1404/ प्र.क्र.08/

श्री.वि.गो. साळिी, ले.अ. याांना अटक

कोषा प्रशा-1

- नेहरूनगर पावलस ठाणे गुन्हा रवजथटर

गृह विभाग

पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे

मा. उपमुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी केली आहे . काययिाही पूणय नथती दप्तरी

क्रमाांक 113/96
8.
9.

सांलेको 2011 / प्र.क्र 233 /

सन 20101-12 मध्ये पदोन्नती

कोषा प्रशा - 2

दे ण्यासाठी वनिडसूिी तयार करणे

र्बदली 2009 / प्र.क्र 208 /

श्री. प्रे. रा. राठोड, गट-र्ब र्बदली र्बार्बत

दाखल
मा. उपमुख्यमांत्री

कोषा प्रशा - 2
10.
11.
12.
13.
14.
15.

पुनर्बांधणी केली आहे . काययिाही पूणय नथती दप्तरी
दाखल

सांलेको 2011 / प्र.क्र 236 /

सहसांिालक सिगात पदोन्नतीसाठी

कोषा प्रशा - 2

प्रथताि आथिापना मांडळाकडे

सांलेको 2012 / प्र.क्र 89 /

श्री. वक. भा. गाडे याांना सहसांिालक

कोषा प्रशा - 2

सांिगात पदोन्नती दे णे

सांलेको 2012 / प्र.क्र 101 /

वित्त वनयांत्रक, झोपडपटटया सुधारणा ि

कोषा प्रशा - 2

पुनियसन, र्बाांद्रा

सांलेको 2012 / प्र.क्र 70 /

सांिालक सांिगातील अवधका-याांच्या

कोषा प्रशा - 2

वनयतकावलक र्बदल्या

सांलेको 2011 / प्र.क्र 112 /

गट -र्ब (राजपवत्रत ) सांिगातील

कोषा प्रशा - 2

पदोन्नत्या तात्पुरत्या पुढे सुरु ठे िणे

मविन्या 1212/प्र.क्र.17/

म.वि.न्या मधील न्यावयक सदथयाांिी 2

विक्रीकर प्रशासन-1

सांभाव्य वरक्त पदे भरणेर्बार्बत. सियश्री
र्बार्बरे कर, दे शमुख, रोही (सोर्बत
धा.क्र.1202/175/विप्र.1)

साप्रवि.

पुनर्बांधणी केली आहे .

मा. उपमुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी केली आहे . काययिाही पूणय नथती दप्तरी
दाखल

मा.मुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी केली आहे .

मा. उपमुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी केली आहे . काययिाही पूणय नथती दप्तरी
दाखल

साप्रवि

पुनर्बांधणी केली आहे .

मा.मुख्यमांत्री सवििालय

पुनर्बांधणी केली आहे .

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

कोणाकडे सादर केली

क्र.
16.
17.

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
विकवि1412/प्र.क्र 277/

पालघर विक्रीकर कायालयातील परतािा

मा.उपमुख्यमांत्री

विक्रीकर प्रशासन-1

प्रदानातील अवनयवमतता.श्री.गाढे कर.

कायालय

विकवि 1412/प्र.क्र.121/

वमरा भाईेदर म.न.पा. येिे

प्रधान सविि

विक्रीकर प्रशासन-1

प्रवतवनयुक्तीर्बार्बत. श्री विनोद रा. दे साई,

नगरविकास विभाग

पुनर्बांधणी करुन धावरका मा.मुख्यमांत्री याांिक
े डे सादर.
पुनर्बांधणी करुन धावरका मा.मुख्यमांत्री याांिक
े डे सादर.

वि.उ.आ
18.

विकवि 1412/प्र.क्र.122/

श्री सांजय कृ.पाटील, सांिालक

मा.उपमुख्यमांत्री

विक्रीकर प्रशासन-1

िथतुसांग्रहालय सांिालनालय, मुांर्बई याांिा

कायालय

पुनर्बांधणी करुन धावरका मा.मुख्यमांत्री याांिक
े डे सादर.

प्रवतवनयुक्ती कालािधी िाढविणेर्बार्बत.
19.
20.

विकवि 1612/प्र.क्र.127/

सन 2012 मधील विक्रीकर सहआयुक्त

मा.उपमुख्यमांत्री

विक्रीकर प्रशासन-1

सांिगातील विनांती थिानाांतरण.

कायालय

विकवि 1412/प्र.क्र.34/

उघड िौकशी करण्यास परिानगी

गृह विभाग/पोल-2

विक्रीकर प्रशासन-1

वमळणेर्बार्बत. श्री टी.एन.पठाण,

पुनर्बांधणी करुन धावरका मा.मुख्यमांत्री याांिक
े डे सादर.
पुनर्बांधणी करुन धावरका अ.मु.स.(गृह) याांना सादर
केली आहे .

वि.उ.आ.
21.

विकवि 1412/प्र.क्र.35/

उघड िौकशी करण्यास परिानगी

विक्रीकर प्रशासन-1

वमळणेर्बार्बत. श्री.व्ही.र्बी.खेडकर,

गृह विभाग/पोल-2

पुनर्बांधणी करुन धावरका अ.मु.स.(गृह) याांना सादर
केली आहे .

वि.उ.आ.
22.

विकवि 1412/प्र.क्र.36/

उघड िौकशी करण्यास परिानगी

विक्रीकर प्रशासन-1

वमळणेर्बार्बत. श्री.पी.एि.र्बाळर्बुध्दे ,

गृह विभाग/पोल-2

पुनर्बांधणी करुन धावरका अ.मु.स.(गृह) याांना सादर
केली आहे .

वि.उ.आ.
23.

विकवि 1412/प्र.क्र.37/

उघड िौकशी करण्यास परिानगी

विक्रीकर प्रशासन-1

वमळणेर्बार्बत. श्री. एल.जी.ििरडोल,

गृह विभाग/पोल-2

पुनर्बांधणी करुन धावरका अ.मु.स.(गृह) याांना सादर
केली आहे .

वि.उ.आ.
24.
25.

विकवि 1412/प्र.क्र.38/

उघड िौकशी करण्यास परिानगी

विक्रीकर प्रशासन-1

वमळणेर्बार्बत. श्री के.आर.र्बोडखे, वि.उ.आ.

सांकीणय-1011/प्र.क्र.176/

सौ.भारती विलास शशदे याांनी आयुकत. अपांग

वि.प्र.2

कल्याण न्यायालय येिे केलेल्या
तक्रारीर्बार्बत.

गृह विभाग/पोल-2

पुनर्बांधणी करुन धावरका अ.मु.स.(गृह) याांना सादर
केली आहे .

मा.उपमुख्यमांत्री (वित्त)

पुनर्बांधणी नथतीिर मा.मुख्यमांत्री याांिी मान्यता प्राप्त,

21/06/2012

काययिाही पूणय.

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

कोणाकडे सादर केली

क्र.
26.

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
विकअ-1212/प्र.क्र.14/

सहायक विक्रीकर आयुक्त पदािा मानीि

सह सविि/

पुनर्बांधणी नथती सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठिून

वि.प्र.2

वदनाांक दे ण्यार्बार्बत- श्रीमती सुवनता

सा.प्र.वि.(सेिा)

त्या विभागाच्या अवभप्रायानुसार काययिाही पूणय.

प्रभाकर मुळे, सेिावनिृत्त विक्रीकर

06/06/2012

अवधकारी
27.

विकअ-1012/प्र.क्र.44/

राज्यािे नाि उज्ज्िल केलेल्या अत्युच्ि

मा.उपमुख्यमांत्री (वित्त)

पुनर्बांधणी नथती शासन मान्यतेसाठी वदनाांक

वि.प्र.2

गुणित्ताधारक खेळाडू ां ना शासकीय सेित
े

30/05/2012

3.8.2012 रोजी सादर करण्यात आलेली आहे .

िेट वनयुक्ती दे ण्यासाठी मा.मुख्यमांत्री
याांच्या अध्यक्षतेखाली वदनाांक
4/10/2011 रोजी सांपन्न झालेली र्बैठकश्री.महावडक ि कु.जोसेफ
28.

विकअ-1712/प्र.क्र.86/

मा.राज्यपालाांकडे अपील-

मा.मुख्य सविि

मा.राज्यपालाांिे कायालयाकडू न पत्रािी प्रत प्राप्त

वि.प्र.2

श्री.एम.एम.नदाफ, सहायक विक्रीकर

02/06/2012

झाली असून पुनर्बांधणी नथती वदनाांक 24.9.2012 रोजी

आयुक्त (सेिावनिृत्त)
29.
30.

सादर करण्यात आलेली आहे .

विकवि 1712/प्र.क्र.166/

श्री. उदय राठोड, वलवपक याांच्या

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

िैद्यकीय खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत.

विभाग

विकवि

श्रीम. रिना रमेश वपसाट, विक्रीकर

साियजावक आरोग्य

1712/प्र.क्र.156/वि.प्र.4

वनवरक्षक याांच्या पतीच्या िैद्यकीय

विभाग

पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .
पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत.
31.

विकवि 1712/प्र.क्र.135/

श्रीम. उज्िला नावझरकर, वलवपक-

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

टां कलेखक याांच्या िवडलाांच्या िैद्यकीय

विभाग

पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत.
32.

विकवि 1712/प्र.क्र.123/

श्री. मधुकर मराठे , विक्रीकर अवधकारी

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

याांच्या पतीच्या िैद्यकीय खिाच्या

विभाग

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

प्रवतपूतीर्बार्बत.
33.

विकवि 1712/प्र.क्र.122/

श्री. वदपक मधुकर शशदे , विक्रीकर

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

अवधकारी याांच्या आईच्या िैद्यकीय

विभाग

खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत.

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

कोणाकडे सादर केली

क्र.
34.

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
विकवि 1712/प्र.क्र.121/

श्री. सांतोष आत्माराम पाटील, वलवपक-

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

टां कलेखक याांच्या िवडलाांच्या िैद्यकीय

विभाग

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत.
35.

विकवि 1712/प्र.क्र.119/

श्री. सुखदे ि वदगांर्बर िासावक, विक्रीकर

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

वनवरक्षक याांच्या िैद्यकीय खिाच्या

विभाग

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

प्रवतपूतीर्बार्बत.
36.
37.

38.

विकवि 1712/प्र.क्र.118/

श्री. वि. वि. पांवडत, विक्रीकर वनवरक्षक

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

याांच्या िैद्यकीय खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत. विभाग

विकवि 1712/प्र.क्र.117/

श्री. वड.र्बी. पािांगे, विक्रीकर अवधकारी

वि.प्र.4

याांच्या िैद्यकीय खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत. विभाग

विकवि 1712/प्र.क्र.115/

श्रीम. अवनता वद. भोसले, विक्रीकर

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

उपआयुक्त याांच्या पतीच्या िैद्यकीय

विभाग

साियजावक आरोग्य

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .
नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत.
39.
40.

विकवि 1712/प्र.क्र.96/

श्री. िांद्रकाांत आांब्रे, याांच्या मुलाच्या

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

िैद्यकीय खिाच्या प्रवतपूतीर्बार्बत.

विभाग

विकवि 1009/प्र.क्र.87/

श्री. पी.पी. विन्नी, विक्रीकर उपआयुक्त

साियजावक आरोग्य

वि.प्र.4

याांच्या मुलीच्या िैद्यकीय खिाच्या

विभाग

नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .
नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

प्रवतपूतीर्बार्बत.
41.

विकवि 1012/प्र.क्र. 34/

विक्रीकर विभागातील विशेष पोलीस

वि.प्र.4

महावनवरक्षक या पदािे पदानाम मुख्य

गृह विभाग

पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

दक्षता अवधकारी असे करणेर्बार्बत
42.

िैखप्र 2011/प्र.क्र.322/

िैद्यकीय खिािी प्रवतपूती मांजूर

साियजवनक आरोग्य

धावरकेिी पुनर्बांधणी करुन साियजवनक आरोग्य

प्रशासन-2

करण्यार्बार्बत

विभाग

विभागास फेर प्रथताि सादर करण्यात आला आहे .

श्री.रमेश िा.सरफरे, वलवपक-टां कलेखक
(रु.2,368/-)

वद.24.9.2012

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

कोणाकडे सादर केली

क्र.
43.

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
िैखप्र 2008/प्र.क्र.217/

िैद्यकीय खिािी प्रवतपूती मांजूर

साियजवनक आरोग्य

धावरकेिी पुनर्बांधणी करुन साियजवनक आरोग्य

प्रशासन-2

करणर्बार्बत

विभाग

विभागास फेर प्रथताि सादर करण्यात आला आहे .

श्री.ज.वश.कोळी,वशपाई

वद.24.9.2012

(अांदाजे रु.25,000/-)
44.

विविआ 2010/ प्र.क्र.310/

वित्त विभागातील अवधकारी / कमयिारी

प्रशासन-2

याांिी मत्ता ि दावयत्ि वििरणपत्रे भरुन

सामान्य प्रशासन विभाग

धावरकेिी पुनर्बांधणी करुन धावरकेिर काययिाही सुरु
आहे .

घेण्याच्या काययपध्दतीत सुधारणा
करणेर्बार्बत
45.

ईएलएन 2011/ प्र.क्र.377/

वनिडणुक विषयक कामकाजासाठी

प्रशासन-2

तसेि अन्य कामासाठी विभागातील

सामान्य प्रशासन विभाग

धावरकेिी पुनर्बांधणी करुन धावरकेिर काययिाही सुरु
आहे .

अवधकारी / कमयिारी याांच्या सेिा
वजल्हावधकारी कायालयास उपलब्ध
करुन दे ण्यार्बार्बत सुधावरत काययपध्दती
अांमलात आणण्यार्बार्बत
46.
47.

विसअप्र-1012/

विधानसभा अताराांवकत प्रश्न क्र. 78467-

उपमुख्यमांत्री कायालय

पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

प्र.क्र.10/सेिा-9

िाहनिालकाांच्या िेतनत्रुटीर्बार्बत

वद. 5/6/2012

क्र. शासाऊ

पविम महाराष्र विकास महामांडळ /

मा. उपमुख्यमांत्री

10.12/प्र.क्र.39/सा.उ.

साियजवनक उपक्रमातील कमयिाऱयाांना

असून नथती क िगय द.दा. करण्यात आली आहे

सुधावरत सेिाांतगयत आश्वावसत प्रगती

(वद.9.8.2012 रोजी)

पुनर्बांधणी करून नथतीिरील काययिाही पूणय झाली

योजना लागू करणेर्बार्बत
48.
49.
50.

सांकीणय-2011/प्रक्र.52/11/

गुप्त सेिा वनधी थिापन करणे- महसूल ि

विवनयम

िन विभागाकवरता

घर्बाांअ-2011/प्रक्र.56/11/

घरर्बाांधणी अवग्रम- 6 व्या िेतन

विवनयम

आयोगानुसार

टीइएल-2012/प्रक्र.21/12/

मांत्रालयीन विभागातील सविि ि

विवनयम

त्यािरील दजाच्या अवधकाऱयाांना थमाटय
फोन दे णे.

मा.मुख्यसविि

पुनर्बांधणी करून धावरका प्रस(वित्त) याांना वदनाांक
10.7.2012 रोजी सादर करण्यात आली आहे .

मा.मुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी करून धावरका सविि(लेिको) याांना वदनाांक
10.7.2012 रोजी सादर करण्यात आली आहे .

प्र./साप्रवि

पुनर्बांधणी करून धावरका साप्रवि स वदनाांक
10.7.2012 रोजी सादर करण्यात आली आहे .

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

कोणाकडे सादर केली

क्र.
51.

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
विमासां-1009/प्र.क्र.54/ विमा

विभागीय िौकशी श्री.अभांग, श्री.खान,

प्रशा

श्री.राऊत

पुनर्बांधणी क्र.1

सदरिी नथती मा.राज्यमांत्री पुनर्बांधणी करून नथती तयार करण्यात आली आहे .
याांच्याकडे
मा.सविि (ले. ि को.)
याांच्याकडू न
वद.28 मे,2012 रोजी
पाठविली होती.

52.

लोअवि-1010/प्र.क्र.16/ विमा

ग्राम पांिायत सवमती, वजल्हा पवरषद ि

सदर नथती सांसदीय

प्रशा

नगरपावलकेच्या लोकप्रवतवनधींना

कायय विभागाकडू न

पुनर्बांधणी क्र.2

अपघात विमा सांरक्षण पुरविणेर्बार्बत.

एवप्रल,2011 रोजी

पुनर्बांधणी करून नथती तयार करण्यात आली आहे .

साियजवनक आरोग्य
विभागास पाठविली
होती.
53.

आथिाप-2012/प्र.क्र.39/

विमा सांिालनालयातील सहायक विमा

सदर नथती

पुनर्बांधणी करून वद.7 जुलै,2012 उ.स.

विमा प्रशा

सांिालक (गट-अ) सांिगातील पदोन्नती

मा.उपमुख्यमांत्री

(श्री.काां.), सविि (लेिको),

पुनर्बांधणी क्र.3

कोटयातील आरक्षणािे वरक्त पद

कायालयात वद. 20

मांत्री (सामावजक न्याय)

तात्पुरत्या थिरुपात अनारवक्षत

एवप्रल,2012 रोजी

याांिेकडे सादर करण्यात

करणेर्बार्बत.

मा.मांत्री (सामावजक

आली आहे .

न्याय) याांच्याकडू न
पाठविली होती.
54.

सांकीणय-1011/प्र.क्र.44/ कोषा

सिय र्बॅक उपकोषागााार येविल सुरक्षा

वद.04/12/2011 रोजी

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे . सदर

प्रशा-4

कामासाठी पुरेसा पोवलस र्बांदोर्बथत

सविि (गृह विभाग)

नथती अवभप्रायािय गृह विभागाकडे पाठविण्यात आली

पुरिणेर्बार्बत
55.

आहे .

अियसां-1009/प्र.क्र.28./ कोषा

अधापूर (वज.नादे ड ) या तालुक्याच्या

वद.07/02/2011 रोजी

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे . सदर

प्रशा-4

ठीकाणी उपकोषागारात सुरक्षा करणे

सविि (गृह विभाग)

नथती अवभप्रायािय गृह विभागाकडे पाठविण्यात आली

र्बार्बत

आहे .

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

कोणाकडे सादर केली

क्र.
56.

होती
सांकीणय-1012/प्र.क्र.1/ कोषा

कोषागार कायालयाांना मुांर्बई येिून मुद्राांक वद.04/12/2011 रोजी

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे . सदर

प्रशा-4

साठा नेताना पोवलस व्हॅ न ि पोवलस

नथती अवभप्रायािय गृह विभागाकडे पाठविण्यात आली

सविि (गृह विभाग)

सांरक्षण पुरिणेर्बार्बत
57.

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

आहे .

सांकीणय 1012/प्र क्र 18/ कोषा मा. राज्यपालाांना िैधावनक विकास
प्र - 5

वनयोजन विभाग

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

महसूल ि िन विभाग

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

गृह विभाग

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

सा.प्र.वि.

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करुन शासनाच्या

महामांडळ वनहाय खिािी मावहती सादर
करणेर्बार्बत.

58.

सांकीणय 1011/प्र क्र 19/ कोषा

शासकीय जमा लेखाांकन प्रणाली

प्र - 5

(GRAS) माफयत भरणा होणाऱया मुद्राांक
विभागाच्या जमा रकमाांच्या
लेखाांकनार्बार्बत

59.
60.

सांकीणय 1011/प्र क्र 104/

पोलीस आयुक्त, निी मुांर्बई येिील शस्त्र

कोषा प्र - 5

ि दारुगोळा भाांडारािी प्रत्यक्ष पडताळणी

वनलांर्ब-2010/प्र.क्र. 15

वनलांवर्बत कमयिाऱयाांच्या वनिाह

/सेिा-6

भत्त्यार्बार्बत सुधारणा.

मान्यतेसाठी वदनाांक 10.9.2012 रोजी सादर केली
आहे .

61.

62.

सांकीणय-1008/प्र.क्र. 54

म.ना.से. (पदग्रहण अिधी, ि इतर)

/सेिा-6

वनयम, 1981 मधील वनयम 40, तसेि

विभागाच्या मान्यतेसाठी वदनाांक 6.8.2012 रोजी सादर

पवरवशष्ट-3 मधील सूिना क्र.1 मध्ये

केली होती. सदर नथतीिरील अवधसूिनेिे प्रारुप

सुधारणा करणेर्बार्बत. (सोर्बत जूनी नथती

तपासून नथती या विभागास पाठविली आहे . सर्बर्ब सदर

क्र.सेवनिे-1001/ प्र.क्र.130/सेिा-4)

नथतीिी पुनर्बांधणीिी काययिाही पूणय झाली आहे .

क्र. मुिक 1512/ प्र.क्र. 45/

अियसांकल्पीय अवधिेशन, 2012 मध्ये

कराधान-1

अियसांकल्पािरील ििेला उत्तर दे ताना
मा. उपमुख्यमांत्री महोदयाांनी वदनाांक
29/3/2012 रोजी विधान पवरषदे मध्ये
वदलेल्या आश्वासनाच्या अनुषांगाने र्बेदाणे
ि मनुकाांिरील करार्बार्बत.

र्बैठक -

वद. 2/4/2012, दु पारी 2.30 िाजता.

सा.प्र.वि.

मा. उपमुख्यमांत्री

सदर नथतीिी पुनर्बांधणी करुन विधी ि न्याय

पुनर्बांधणी करून मा.उपमुख्यमांत्री महोदयाांकडे वदनाांक
13.8.2012 रोजी नथती सादर केली आहे .

अ.

नष्ट झालेल्या नथतीिा क्रमाांक

विषय

क्र.
63.

कोणाकडे सादर केली

पुनर्बांधणीिी सद्य:स्थिती

होती
क्र. मुिक 1512/ प्र.क्र. 57/

कापूस ि तेलवर्बयाांिरील प्रथतावित

कराधान-1

खरे दी कर मा. मुख्यमांत्री महोदयाांच्या

मा. मुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी करून मा.मुख्यमांत्री महोदयाांकडे वदनाांक
17.8.2012 रोजी नथती सादर केली आहे .

अिलोकनािय वटप्पणी
64.

क्र. मुिक 1512/ प्र.क्र. 65/

महाराष्र अवधवनयम क्र. 8 च्या प्रकरण

कराधान-1

एक, पवरच्छे द 1(2) (ख) मधील

मा. उपमुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी करून अवधसूिना वदनाांक 4.7.2012 रोजी
प्रवसध्द झाली आहे . काययिाही पूणय.

कलमाांसाठी वदनाांक वनयत करण्यार्बार्बत
65.

क्र. मुिक 1512/ प्र.क्र. 82/

अियसांकल्पीय अवधिेशनात प्रथतावित

मा. उपमुख्यमांत्री

पुनर्बांधणी करून मा.उपमुख्यमांत्री महोदयाांच्या

कराधान-1

करण्यात आलेल्या घरगुती एल. पी. जी.

थिाक्षरीने सांर्बवां धताांना वद.30.8.2012 रोजी पत्र

िरील मूल्यिर्धधत करार्बार्बत.

पाठविण्यात आले आहे . काययिाही पूणय.

मा. श्री. मावणकराि ठाकरे, अध्यक्ष,
महाराष्र प्रदे श कााँग्रेस कवमटी ि मा. श्री.
कावलदास कोळां र्बकर, वि.स.स. याांिी
विनांती.
66.

67.

क्र. व्यकर 1010/ प्र.क्र. 90/

व्यिसायकर िसुली मवहला अवभकत्यांना

कराधान-3

कायमथिरुपी सेित
े सामािून

थिाक्षरीने सांर्बवां धताांना वद.1.9.2012 रोजी पत्र

घेण्यार्बार्बत.

पाठविण्यात आले आहे . काययिाही पूणय.

सांकीणय 1011/प्र.क्र.109/
विप्र-4

विक्रीकर खात्यातील उच्ि पदथि दोषी
अवधका-याांविरुद्ध करण्यात आलेली

मा. उपमुख्यमांत्री (DCM)

पुनर्बांधणी करून मा.उपमुख्यमांत्री महोदयाांच्या

गृह विभाग

पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे .

महसूल व वन तवभाग

सदर धातरकेची पुनबांधर्ी करुन नस्िी महसूल व वन

कारिाई ि त्यातून उद्भिणा-या सांभाव्य
तक्रारीर्बार्बत

68.

संकीर्ण 1012/प्र क्र 14/
कोषा प्र - 5

बनावट मुद्ांक वापरास प्रतिबंध

करण्यासाठी केलेली उपाययोजना

तवभागास सादर केली आहे .

पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता नसलेल्या धाररकाांची यादी
अ.

नष्ट झालेल्या नस्तीचा क्रमाांक

रवषय

क्र.

कोणाकडे सादर

पुनर्बांधणीची सद्य:स्स्िती

केली होती

1.

संलेको 2012 / प्र.क्र 93 /

उपसंचालक संवगािील अतधका-

मा. उपमुख्यमंत्री

पुनणगतठि करण्याची आवश्यकिा नाही.

2.

संलेको 2011 / प्र.क्र 17 /

मधुकर वानखेडे मानीव तदनांक

साप्रतव

अजणदाराने पुन्हा तवनंिी न केल्यामुळे नस्िीची पुनबांधर्ी

3.

संलेको 2012 / प्र.क्र 94 /

श्री. सी.जी. पवार, मानीव तदनांक

साप्रतव.

अजणदाराने पुन्हा तवनंिी न केल्यामुळे नस्िीची पुनबांधर्ी

4.

संलेको 20.12 / प्र.क्र 118 /

म.तव व ले से, गट-ब ( राजपतत्रि )

मा.राज्यमंत्री (तवत्त)

मूळ नस्िी मा.राज्यमंत्री कायालयाि नस्िी अस्स्ित्वाि होिी.

मा.मुख्यमंत्री

धातरका आगीि नष्ट न झाल्यामुळे पुनबांधर्ीची आवश्यकिा

कोषा प्रशा - 2
कोषा प्रशा - 2
कोषा प्रशा - 2
कोषा प्रशा - 2

यांच्या तवनंिी बदल्या
तमळर्ेबाबि
दे र्ेबाबि

संवगािील अतधका-यांच्या

पदस्थापनेबाबि अंशि बदल

करण्याचा प्रश्न उद्भवि नाही
करण्याचा प्रश्न उद्भवि नाही

कायणवाही पूर्ण नस्िी दप्िरी दाखल.

करर्ेबाबि.
5.

तवकतव 1010/प्र.क्र.75/
तवक्रीकर प्रशासन-1

प्राधान्य ित्वावर तवशेष बाब म्हर्ून

सामावून घेर्ेबाबि. श्रीमिी जान्हवी
मांजरे कर

सतचवालय

नाही.

6.

तवकतव 1605/प्र.क्र.140/

सन 2005 मधील बदल्या तवक्रीकर

मा.उपमुख्यमंत्री

धातरका आगीि नष्ट न झाल्यामुळे पुनबांधर्ीची आवश्यकिा

7.

संकीर्ण 1105/प्र.क्र.11/

तवक्रीकर तवभागािील अतधका-यांच्या

मा.उपमुख्यमंत्री

धातरका आगीि नष्ट न झाल्यामुळे पुनबांधर्ीची आवश्यकिा

8.

मतवन्या 1012/प्र.क्र.21/

म.तव.न्या मधील तवभागीय सदस्याचे 1

मा.मुख्य सतचव

धातरका आगीि नष्ट न झाल्यामुळे पुनबांधर्ीची आवश्यकिा

9.

संकीर्ण 1012/प्र.क्र.79/

श्री. तवनय कारगांवकर, तवशेष पोलीस

गृह तवभाग

सदर धातरका कैलास मानसरोवर यात्रा, 2012 करीिा

तवक्रीकर प्रशासन-1
तवक्रीकर प्रशासन-1
तवक्रीकर प्रशासन-1

तवप्र-4

उपायुक्ि

सावणजतनक बदल्या सन 2005-06
तरक्ि पद भरर्ेबाबि.

महातनतरक्षक व मुख्य दक्षिा अतधकारी

यांना कैलास मानसरोवर येथे लाइझन
ऑतिसर म्हर्ून जाण्यास परवानगी
तमळर्ेबाबि

कायालय
कायालय
कायालय

नाही.
नाही.
नाही.

लायझे न ऑतिसर म्हर्ून नेमण्याबाबि असल्याने आिा या
प्रकरर्ी पुनबांधर्ीची कायणवाही अपेतक्षि नाही.

अ.

नष्ट झालेल्या नस्तीचा क्रमाांक

रवषय

क्र.

कोणाकडे सादर

पुनर्बांधणीची सद्य:स्स्िती

केली होती

10. संकीर्ण-1012/प्र.क्र.3/सासं

वार्षषक योजना सन 2012-13 व

पंचवार्षषक योजनेकतरिा राज्याला

प्र.स.(नगरतवकास)

सदर तवषयाच्या अनु षंगाने स्विंत्र नस्िीवर कायणवाही चालू

प्र.स.(गृहतनमार्)

मूळ नस्िी तवभागाकडू न प्राप्ि झालेली आहे .

प्र.स.(म.व व.तव)

सन 2012-13 वार्षषक योजना अंतिम झाली असल्याने सदर

प्र.स.(सा.बा.तव)

नस्िी तवभागाकडू न प्राप्ि झालेली आहे .

साधनसंपत्तीि वाढ करर्ेबाबि

असल्याने नस्िी पुनबांधर्ी करण्याची आवश्यकिा नाही.

(नगरतवकास-1)
11. संकीर्ण-1012/प्र.क्र.4/सासं

वार्षषक योजना सन 2012-13 व

पंचवार्षषक योजनेकतरिा राज्याला
साधनसंपत्तीि वाढ करर्ेबाबि
(गृहतनमार्)

12. संकीर्ण-1012/प्र.क्र.5/सासं

वार्षषक योजना सन 2012-13 व
पंचवार्षष

क योजनेकतरिा राज्याला

नस्िी पुनबांधर्ी करण्याची आवश्यकिा नाही.

साधनसंपत्तीि वाढ करर्ेबाबि
(महसूल व वन )
13. संकीर्ण-1012/प्र.क्र.6/सास
(भाग-I)

वार्षषक योजना सन 2012-13 व

पंचवार्षषक योज3नेकतरिा राज्याला
साधनसंपत्तीि वाढ करर्ेबाबि
(सावाजतनक बांधकाम)

वित्त विभाग/प्रशासन-1

3. आगीत नष्ट झालेल्या नथत्याांिी पुनर्बांधणी (मे, 2014 अखेर)
विभागािे नाांि

वित्त विभाग

आगीत नष्ट

पुनर्बांधणी

पुनर्बांधणी करणे आिश्यक

पुनर्बांधणी

झालेल्या

केलेल्या

नसलेल्या नथत्याांिी सांख्या

कराियाच्या

नथत्याांिी सांख्या

नथत्याांिी सांख्या
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