महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल

सायन्सेस, पुणे या स्वयंसेवी संस्थेस आरोग्य

सवषयक आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-२
राबसवण्यासाठी अनुिान िे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

आसिवासी सवकास सवभाग

शासन शुध्िीपत्रक क्रमांक : आसवसव 201४/प्र.क्र.2०/का-8
मंत्रालय, मुंबई 400 032

वाचा -

तारीख: 05 नोव्हें बर, 2014

शासन सनणयय समक्रमांक सिनांक २१ ऑक्टोबर, २०१४

शासन शुसध्िपत्रक -

समक्रमांकाच्या सिनांक २१ ऑक्टोबर,२०१४ रोिीच्या शासन सनणययातील पृष्ट्ठ क्रमांक एक

वरील पसरच्छे ि २ मध्ये “ महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल सायन्सेस, पुणे या स्वयंसेवी
संस्थेस राज्यातील ठाणे, नंिुरबार, अमरावती, अहमिनगर,गडसचरोली, यवतमाळ आसण रायगड या ७

सिल्हयात रु.१०.०० कोटी इतक्या रकमेचा आरोग्यसवषयक आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-२ हा
काययक्रम ३ वषाकसरता राबसवण्यासाठी या शासन सनणययाद्वारे मान्यता िे ण्यात येत आहे ” असे नमूि
केले आहे . सिर पसरच्छे िातील “ठाणे” ऐविी “पालघर” असे वाचण्यात यावे.

तसेच पृष्ट्ठ २ वरील पसरच्छे ि क्रमांक ४.३ मधील उच्चस्तरीय ससमतीची रचना यामध्ये प्रधान

ससचव/ससचव, आसिवासी सवकास सवभाग यांना सिस्य व प्रधान ससचव /ससचव, मसहला व बालसवकास
यांना अध्यक्ष असे नमूि करण्यात आले आहे . त्याऐविी प्रधान ससचव/ससचव, आसिवासी सवकास
सवभाग यांना अध्यक्ष व प्रधान ससचव /ससचव, मसहला व बालसवकास यांना सिस्य असे वाचण्यात यावे.

तसेच पृष्ट्ठ ५ वरील पसरसशष्ट्ट अ - आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-२ ज्या क्षेत्रात राबवायचा

त्या क्षेत्राच्या मासहतीच्या कोष्ट्टकातील अ.क्र.१ वर सिल्हयाचे नाव “ठाणे” असे नमूि करण्यात आले
आहे . त्याऐविी “पालघर ” असे वाचण्यात यावे.

सिर शासन शुध्िीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201411051449498524 असा आहे . हा आिे श
सडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांसकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने .
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प्रत,

1. आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक.

2. सवय अपर आयुक्त, आसिवासी सवकास.

शासनाचे उपससचव

शासन शुध्िीपत्रक क्रमांकः आसवसव 201४/प्र.क्र.2०/का-8

3. सवय प्रकल्प असधकारी, एकात्त्मक आसिवासी सवकास प्रकल्प.
4. आयुक्त, मसहला व बालसवकास सवभाग, पुणे.

5. सह संचालक, मासहती व प्रससध्िी संचालनालय, मुंबई.
6. सह संचालक, आरोग्य संचालनालय, मुंबई.

7. मुख्य काययकारी असधकारी, सिल्हा पसरषि (संबंधीत आसिवासी सिल्हे )
8. सिल्हा आरोग्य असधकारी, सिल्हा पसरषि.

9. बालसवकास प्रकल्प असधकारी, एकात्त्मक बाल सवकास प्रकल्प
प्रकल्प)

(संबंधीत आसिवासी

10. तालुका आरोग्य असधकारी (संबंधीत आसिवासी तालुके)
11. सिल्हा कोषगार असधकारी ( संबंसधत सिल्हे )

12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) / (लेखापसरक्षा), मुंबई / नागपूर..
13. सवत्त सवभाग (व्यय -१४), मंत्रालय, मुंबई -३२

14. सवय मा. सवधानसभा /सवधानपसरषि सिस्य, महाराष्ट्र सवधानमंडळ.
15. मा. मंत्री (आ.सव.) यांचे खािगी ससचव.

16. मा.राज्यमंत्री (आ.सव.) यांचे खािगी ससचव,

17. प्रधान ससचव, मसहला व बाल सवकास सवभाग यांचे स्वीय सहाय्यक.
18. प्रधान ससचव, सावयिसनक आरोग्य सवभाग यांचे स्वीय सहाय्यक.

19. महासंचालक, रािमाता सििाऊ पोषण समशन, नवी मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक
20. सवय उपससचव, आसिवासी सवकास सवभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२.

21. सवय अवर ससचव /कक्ष असधकारी, आसिवासी सवकास सवभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२.
22. अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल सायन्सेस, पुणे.

23. गट सवकास असधकारी, पंचायत ससमती, िव्हार, मोखाडा, सि.पालघर / अक्कलकुवा, धडगांव,
सि.नंिुरबार / धारणी, सि.अमरावती/ अकोले, सि. अहमिनगर /एटापल्ली, सि.गडसचरोली /
झारी िमणी, सि. यवतमाळ / कियत, सि.रायगड.

24. सनवडनस्ती (कायासन ८)
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