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2018-19 या अर्थथक िषात वनधी
वितरीत करणेबाबत...
(लेखाविषग 2401 8291 )
महाराष्ट्र िासन
अवदिासी विकास विभाग
िासन वनणगय क्रमांकः बीयुडी-2018/ प्र.क्र.11/ कायासन. 6
मंत्रालय विस्तार, मुंबइ-400 032
तारीख: - 11 सप्टें बर, 2018.
िाचा 1) िासन पवरपत्रक, वित्त विभाग क्र.ऄथगस-ं 2018 /प्र.क्र.69 / ऄथग-3, वद.02/04/2018.
2) िासन वनणगय, अवदिासी विकास विभाग, समक्रमांक, वद.11/06/2018
3) कृवष ि पदु म विभागाची नस्ती क्र. कृषीवि 3918/प्र.क्र.90 /७-ऄे.
िासन वनणगय :अवदिासी घटक कायगक्रमांतगगत सन 2018-19 या अर्थथक िषाकरीता मागणी क्र.टी.5, 2401,
पीकसंिधगन 796,जनजाती क्षेत्र ईपयोजना (01) जनजाती क्षेत्र ईपयोजनांतगगत योजना, (01) (03) कृवष
विद्यापीठांना सहायक ऄनुदान, (2401 8291), 31, सहायक ऄनुदाने (िेतनेत्तर) या लेखाविषाखाली रु.
10.00 कोटी आतका वनधी ऄथगसंकल्पपत करण्यात अलेला अहे . सदर तरतुदीपैकी रु.5.00 कोटी आतका वनधी
संदभीत क्र.2 येथील वद.11/06/2018 रोजीच्या िासन वनणगयान्िये कृषी ि पदु म विभागास ईपलब्ध करुन
दे ण्यात अलेला अहे .
2.

कृषी ि पदुम विभाग, िासन वनणगय वद.19/06/2013 ऄन्िये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहू री

ऄंतगगत कृषी महाविद्यालय, नंदुरबार या महाविद्यालयाच्या ऄनािती खचासाठी ि ५ िषाच्या अिती खचासाठी
एकूण रु.4057.24 लाख आतका वनधी ईपलब्ध करुन दे ण्यास प्रिासवकय ि वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात
अलेली अहे . यास ऄनुसरुन कृवष ि पदु म विभागाच्या िाचा क्र. 3 येथील नस्तीिर प्रस्तावित केपयानुसार सन
2018-19 या अर्थथक िषाकरीता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहू री ऄंतगगत कृषी महाविद्यालय, नंदुरबार या
महाविद्यालयाकरीता (2401 8291) या लेखाविषाखाली रु.192.50 लाख आतका वनधी प्रिासकीय विभाग
प्रमुख म्हणून ऄपर मुख्य सवचि (कृवष), कृवष ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबइ यांना ऄथगसंकपपीय वितरण
प्रणालीिर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत अहे .
3.

संबवं धत वनयंत्रण ऄवधकारी / विभागप्रमुख यांनी खचासंबध
ं ीच्या सध्याच्या िासकीय धोरणास ऄनुसरुन

मंजूर अराखडयानुसार याच िषात सदर वनधी खचग होइल याची दक्षता घ्यािी. तसेच ईपलब्ध करुन वदलेपया
तरतूदीतून झालेपया खचाचा ऄहिाल, वनधी ईपयोवगता प्रमाणपत्र, लेखाविषगवनहाय / ईपलेखाविषगवनहाय
साध्य झालेले भौवतक ईविष्ट्ये आ. मावहती, संबवं धत क्षेवत्रय ऄवधकारी यांनी अयुक्त, अवदिासी विकास,
नाविक; अवदिासी विकास विभाग ि कृषी ि
पाठिणेबाबत सूचना दे ण्यात यािी.

पदु म विभाग यांना प्रत्येक मवहन्याच्या 10 तारखेपयंत
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4.

सदर िासन वनणगय वित्त विभागाने िाचा येथील क्रमांक 1 ऄन्िये विभागास प्रदान केलेपया ऄवधकारास

ऄनुसरुन वनगगवमत करण्यात येत अहे .
5.

सदर िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर ईपलब्ध

करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201809101318443824 ऄसा अहे . हा अदे ि वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार ि नािाने.
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( रविद्र वद. औटे )
ऄिर सवचि, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. ऄपर मुख्य सवचि ( कृवष ), कृवष ि पदु म विभाग,मंत्रालय, मुंबइ.
2. अयुक्त( कृवष) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे.
3. अयुक्त, अवदिासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाविक.
4. कुलगुरु /कुलसवचि /वनयंत्रक/विद्यापीठ ऄवभयंता, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहु री.
5. ऄपर अयुक्त, अवदिासी विकास, नाविक / ठाणे
6. प्रकपप ऄवधकारी, एकाल्त्मक अवदिासी विकास प्रकपप,राजुर.
7. वजपहा कोषागार ऄवधकारी, ऄहमदनगर /नाविक /नंदुरबार.
8. महालेखापाल (लेखापवरक्षा)/(लेखा ि ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र 1/2, मुंबइ/नागपूर.
9. वित्त विभाग / वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
10. कायासन क्र. 2 ि 9, अवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबइ .
11. वनिड नस्ती (का.6), अवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
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