पशुसंवर्धन
यांच्यामार्धत

ववभाग,

विल्हा

पविषद

विल्हा

वनयोिन

मंडळ,

िाज्यस्तिीय योिना, केंद्र पुिस्कृत योिना व
अन्य ववभागाकडू न प्राप्त होणा-या वनर्ीमर्ून
िाबववण्यात येणा-या योिनांना तांविक
मंिूिी प्रदान किण्याबाबत.
महािाष्ट्र शासन
कृवष, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्सस्यव्यवसाय ववभाग,
शासन वनणधय क्रमांक- संवकणध-2018 / प्र.क्र. 31/पदु म-4
मादाम कामा िोड, हु तात्समा िािगुरू चौक,
मंिालय, मुंबई- 400 032
वदनांक :- 9 ऑक्टोबि, 2018.
वाचा : 1) ग्रामववकास ववभाग शासन वनणधय क्र. झेडपीए-2016/ प्र.क्र.-56 /ववत्त-9
वद.07.10.2017
2) ग्रामववकास ववभाग शासन शुध्दीपिक क्र. झेडपीए-2016/ प्र.क्र.-56 /ववत्त-9
वद.01.03.2018
3) आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे कायालयीन पि क्र.पशुर्न-1/ प्र.क्र.527 /1542 /2018
पसं-13, पुणे-67 वद. 12.02.2018.
प्रस्तावना :िाज्यातील सवध विल्हा पविषदांकडील विल्हा वनयोिन मंडळ योिना, िाज्यस्तिीय योिना,
केंद्र पुिस्कृत योिना इत्सयादीच्या अंमलबिावणीस आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे स्तिावि तांविक
मंिूिी दे ण्यास अवर्क कालावर्ी लागून योिनांची प्रत्सयक्ष अंमलबिावणी होण्यास ववलंब होतो.
ग्रामववकास ववभागाने त्सयांच्या वाचा-1 व 2 येथील अनुक्रमे वद.7.10.2017 व वद. 01.03.2018 च्या
शासन शुध्दीपिकान्वये ज्या योिना िाबववण्यासाठी विल्हा पविषदे स विल्हा वनयोिन मंडळ वा
शासनाच्या अन्य ववभागाकडू न वनर्ी प्राप्त होतो, अशा योिनांना शासनाच्या संबंवर्त प्रशासकीय
ववभागाच्या िाज्यस्तिीय आयुक्त ककवा संचालक यांची तांविक मान्यता घ्यावी व ज्या प्रशासकीय
ववभागाच्या अवर्पत्सयाखाली िाज्यस्तिीय आयुक्त / िाज्यस्तिीय संचालक ही पदे कायधित नसतील
तेथे संबंवर्त प्रशासकीय ववभागाची तांविक मान्यता घेण्यास मान्यता प्रदान केलेली आहे.
ग्रामववकास ववभागाचा शासन वनणधय वद.07.10.2017 व वद.01.03.2018 अन्वये, आयुक्त
पशुसंवर्धन यांना प्रदान किण्यात आलेले तांविक मंिूिीचे अवर्काि ठिाववक ववत्तीय मयादे स अवर्न
िाहू न आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अवर्नस्त प्रावर्कािी यांना प्रदान किण्याची बाब शासनाच्या
ववचािार्ीन होती. त्सया अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन वनणधय वनगधवमत किण्यात येत आहे.
शासन वनणधयविल्हा वनयोिन मंडळ, िाज्यस्तिीय योिना, केंद्र पुिस्कृत योिना व शासनाच्या अन्य
ववभागाकडू न वनर्ी प्राप्त होत असलेल्या योिनांना तांविक मान्यता दे ण्याचे अवर्काि आयुक्त
पशुसंवर्धन यांच्या अवर्नस्त ववववर् प्रावर्कािी यांना खालीलप्रमाणे नमुद ववत्तीय मयादे च्या अवर्न
िाहू न प्रदान किण्यात येत आहेत.

शासन वनणधय क्रमांकः संकिर्ण-2018 / प्र.क्र. 31/पदु म-4

अ.क्र.

अवर्कािाचे स्वरुप

अवर्काि प्रदान
किण्यात आलेले
प्रावर्कािी/ प्रावर्किण

अंदावित खचध (रुपयात)
न्युनतम मयादा

अवर्कतम मयादा

4

5

(Authority)
1
1

2

3

विल्हा वनयोिन मंडळ,

1.संबवं र्त विल्हा

िाज्यस्तिीय योिना, केंद्र

पशुसंवर्धन उपायुक्त

पुिस्कृत योिना व शासनाच्य

2. संबवं र्त प्रादे वशक

0

10,00,000/-

10,00,001/-

25,00,000/-

होत असलेल्या योिनांना तांविक 3. आयुक्त पशुसंवर्धन 25,00,001/-

संपण
ू ध अवर्काि

अन्य ववभागाकडू न वनर्ी प्राप्त

पशुसंवर्धन सहआयुक्त

मान्यता दे ण्याचे अवर्काि

हा शासन वनणधय ग्रामववकास, वनयोिन व ववत्त ववभागाच्या सहमतीने तसेच, ववत्त ववभागाचे
अनौपचाविक संदभध क्र.473 / 2018 /व्यय-2, वद.07.09.2018 अन्वये वनगधवमत किण्यात येत आहेत.
सदि शासन वनणधय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि
उपलब्र् असून त्सयाचा संगणक सांकेताक 201810091615102001 आहे. सदि शासन वनणधय
वडिीटल स्वाक्षिीने साक्षांवकत करून वनगधवमत किण्यात येत आहे,
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने,

Shri Ravindra
Gurav

Digitally signed by Shri Ravindra Gurav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And Adf Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b7263219586c0069
b661c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav
Date: 2018.10.09 16:21:12 +05'30'

( िकवद्र गुिव )

उप सवचव, महािाष्ट्र शासन
प्रत1. मा. मुख्यमंिी यांचे प्रर्ान सवचव, मंिालय मुंबई
2. मा.मंिी (पदु म) यांचे खािगी सवचव, मंिालय मुंबई
3. मा.िाज्यमंिी (पदु म) यांचे खािगी सवचव, मंिालय मुंबई
4. आयुक्त पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे
5. मुख्य कायधकािी अवर्कािी, विल्हा पविषद (सवध)
6. प्रादे वशक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सवध ववभाग)
7. प्रर्ान महालेखापाल (लेखापविक्षा) -1/2 महािाष्ट्र, मुंबई / नागपुि.
8. प्रर्ान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -1/2 महािाष्ट्र, मुंबई / नागपुि.
9. विल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (सवध)
10. विल्हा पशुसंवर्धन अवर्कािी, विल्हा पविषद (सवध)
11. ववत्त ववभाग (कायासन व्यय-2) मंिालय मुंबई
12. वनयोिन ववभाग (कायासन- 1431 )
13. ग्रामववकास ववभाग (ववत्त-9) मझधबाण िोड, मुंबई
14. विल्हा कोषागाि अवर्कािी (सवध) /वनवडनस्ती पदु म-4
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