दु ष्काळग्रस्त

तालुक्यातील

गोशाळाांमध्ये

पशुधनाकरीता राहत व चारा शशबीर (कॅटल
शरशलफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) सुरु करण्याच्या
प्रयोजनार्थ

पशुसांवधथन

शवभागास

रुपये

10.00 कोटी शनधी शवतरीत करण्याबाबत.
महाराष्र शासन
महसूल व वन (म. व पु.) शवभाग
शासन शनर्थय क्रमाांक- एससीवाय-02/2019/प्र.क्र.13/म-11
मांत्रालय, मुांबई -400 032
शदनाांक :- 15 फेब्रुवारी, 2019.
वाचा :1.

महसूल व वन शवभाग, शासनशनर्थय क्रमाांक-एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/ म-7,
शद. 31/10/2018.

2.

कृषी व पदु म शवभागाचा शासनशनर्थय क्र. पशवआ-1019/प्र.क्र.17/पदु म-3,
शद.09/01/2019.

3.

महसूल व वन शवभाग, शासनशनर्थय क्रमाांक-एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/ म-7,
शद.14/02/2018.

प्रस्तावना :सन 2018 च्या खरीप हांगामात राज्यातील 26 शजल्हयामधील 151 तालुक्यात शदनाांक
31/10/2018 रोजीच्या शासन शनर्थयान्वये दु ष्काळ घोशषत केला आहे. दु ष्काळी पशरस्स्र्तीमुळे त्या
भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असर्ारा चारा व पार्ी या प्रश्ाांवर मात करण्यासाठी शदनाांक
03/01/2019 रोजीच्या मांत्रीमांडळ उपसशमतीच्या बैठकीत राज्यात गोरक्षर् सांस्र्ामध्ये चारा छावण्या सुरु
करुन इच्छु क शेतकऱयाांनी त्याांची जनावरे गोरक्षर् सांस्र्ेमध्ये ठे वण्यास आवाहन करावे. त्यानुसार इच्छु क
शेतकऱयाांनी त्याांची जनावरे अशा गोरक्षर् सांस्र्ामध्ये ठे वल्यास त्याांना सांस्र्ेच्या प्रचशलत शनयमानुसार
SDRF अांतगथत शवशहत केलेल्या दरानुसार अनुदान दे ण्यात यावे. त्यासाठी पशुसांवधथन शवभागाने आवश्यक
रकमेची मागर्ी मदत व पुनवथसन शवभागाकडे करावी, असा शनर्थय घेण्यात येऊन औरांगाबाद,
उस्मानाबाद, जालना, बीड व परभर्ी या पाच शठकार्ी गोरक्षर् सांस्र्ामध्ये चारा छावण्या सुरु
करण्याबाबत शवचार करण्यात यावा असे ठरले, सदर 05 दु ष्काळग्रस्त शजल्हयात गोशाळामध्ये प्रायोशगक
तत्वावर त्या पशरसरातील पशुधनासाठी पशुधन राहत व चारा शशबीर (कॅटल शरशलफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प)
सुरु करण्याचा शनर्थय घेण्यात आला त्यानुसार पाच शजल्हयातील एकूर् 06 गोशाळाांसाठी पशुसांवधन
शवभागास प्रर्म टप्पप्पयात रुपये 10.00 कोटी इतका शनधी मदत व पुनवथसन शवभागाकडू न उपल्ध करुन
दे ण्यास उपरोक्त वाचा क्रमाांक 03 शदनाांक 14/02/2019 च्या शासनशनर्थयान्वये मान्यता दे ण्यात आली.
त्यानुसार पशुसांवधथन शवभागास रुपये 10.00 कोटी इतका शनधी शवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या
शवचाराधीन होती.
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शासन शनर्थय :औरांगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, बीड व परभर्ी या पाच शजल्हयातील सहा गोशाळे मध्ये
पशुसांवधथन शवभागाकडू न सुरु करण्यात आलेल्या पशुधन राहत व चारा शशबीर (कॅटल शरशलफ ॲण्ड
फॉडर कॅम्प) या प्रयोजनासाठी पशुसांवधथन शवभागास रुपये 10.00 कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त)
इतका शनधी पशुसांवधथन शवभागास अर्थसांकल्पीय शवतरर् प्रर्ालीद्वारे (BEAMS) शवतरीत करण्यास या
शासन शनर्थयान्वये मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

सन 2018-19 या चालू शवत्तीय वषात मागर्ी क्रमाांक सी-6, 2245 - नैसर्गगक आपत्ती

शनवारर्ासाठी सहाय्य अांतगथत-01 अवषथर्-101, अनुग्रह सहाय्य (91) राज्य आपत्ती शनधीच्या
मानकाांनुसार खचथ (91)(03) जनावराांच्या छावण्यामध्ये चारा, पार्ी, औषध याांचा पुरवठा व छावण्यापयं त
वाहतूकीचा खचथ (अशनवायथ),31, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (2245 0075) या उपशीषाखालील उपल्ध
शनधीतून रुपये 10.00 कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतका शनधी पशुसांवधथन शवभागास
अर्थसांकल्पीय शवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) द्वारे शवतरीत करण्यात येत आहे . पशुसांवधथन शवभागाने सदर खचथ
वर नमूद केलेल्या बाबींवर अांशतमत: खची टाकावा.
3.

सदर शनधी चालू आर्गर्क वषातच खचथ होर्े अपेशक्षत असून, तो व्यपगत होर्ार नाही अर्वा

कोषागारातून आहरीत करुन बँक खात्यात काढू न ठे वला जार्ार नाही, याचीही दक्षता घेण्याच्या सूचना
पशुसांवधथन शवभागाने सांबांशधताांना द्याव्या. पशुसांवधथन शवभागाने सदर शनधीची शजल्हाशनहाय उपयोशगता
प्रमार्पत्रे एशप्रल, 2019 च्या पशहल्या आठवडयात उपल्ध करून दे ण्याच्या प्रमुख अटीवर या शनधीचे
शवतरर् करण्यात येत आहे .
4.

सदर शनधी ज्या प्रयोजनासाठी वगथ करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत

आहे, याची पशुसांवधथन शवभागाने खातरजमा करावी व हा शनधी पशुधन राहत व चारा शशबीर (कॅटल शरशलफ
ॲण्ड फॉडर कॅम्प) या प्रयोजना व्यशतशरक्त अन्य उपाययोजनाांसाठी व इतर बाबींवर खचथ होर्ार नाही, याची
पशुसांवधथन शवभागाने दक्षता घ्यावी.
5.

शवतरीत शनधी स्वीय प्रपांजी लेखा खाते (Personal Ledger Account) अर्वा बँक खात्यात न

ठे वता तो गोशाळा सांस्र्ाना र्ेट Electronic Clearing Services द्वारे शवतरीत केला जाईल, या अटींच्या
अशधन शनधी शवतरीत करण्यात येत आहे. तरी त्यानुसार पशुसांवधथन शवभागाने कायथवाही करावी.
6.

ज्या प्रयोजनासाठी शनधी शवतरीत करण्यात आला आहे त्याबाबतची शजल्हाशनहाय भौशतक प्रगतीची

माशहती पशुसांवधथन शवभागाने या शवभागाकडे दर मशहन्यास माशसक खचाच्या अहवालासोबत सादर करावी.
शनधी वाटपाचे लेखे, अशभलेखे/नोंदवहया शवशहत कायथपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व शवतरीत करर्ाऱया
कायालयाच्या स्तरावर अदयावत ठे वण्यात याव्यात. त्याचप्रमार्े दरमहा होर्ाऱया प्रत्यक्ष खचाचे पत्रक
पुढील मशहन्याच्या 5 तारखेपयंत पशुसांवधथन शवभागाने एकशत्रतशरत्या मदत व पुनवथसन प्रभागास न चुकता
पृष्ठ 4 पैकी 2
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सादर करावीत. दर तीन मशहन्याांनी झालेल्या खचाची, महालेखाकार कायालयात नोंदशवण्यात आलेल्या
खचाशी पडताळर्ी करुन त्याबाबतचे प्रमार्पत्र या शवभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोर्त्याही
पशरस्स्र्तीत मांजूर शनधीच्या मयादे पेक्षा जास्त खचथ होर्ार नाही, याची दक्ाता शनयांत्रक अशधकाऱयाांनी
घ्यावी. शवतरीत करण्यात आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्कम खची पडर्ार नसेल तर ती रक्कम
शवशहत वेळेत शासनास प्रत्यार्गपत करण्यात यावी.
7.

सदर शनधी जरी मदत व पुनवथसन शवभागाकडू न अर्थसांकल्पीत करण्यात आला असला तरी त्याचे

सशनयांत्रर् पशुसांवधथन शवभागाकडे असल्यामुळे सदर शनधीचे शनयमातील तरतुदीनुसार कोटे कोरपर्े
लेखापरीक्षर् करण्याची जबाबदारी पशुसांवधथन शवभागाची राहील. तसेच यानुषांगाने उद्भवर्ारे
शवधीमांडळशवषयक, महालेखापाल याांच्या लेखापरीक्षर् / लोकलेखा सशमती शवषयक वा इतर कोर्त्याही
स्वरुपाचे कामकाज पुर्थत: पशुसांवधथन शवभागाने हाताळर्े आवश्यक राहील. शवतरीत करण्यात येत
असलेल्या शनधीचे लेखे पशुसांवधथन शवभागाने स्वतांत्रशरत्या ठे वावेत.
8

सदर शासन शनर्थय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपल्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201902151714458819 असा आहे. हा आदे श शडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करून शनगथशमत करण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने ,

RAJASHREE
MILIND RAUT

Digitally signed by RAJASHREE MILIND RAUT
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=58e3cf7b9657c2ed6d6d47f01918bccb8dcaac1
f1b6f31c7c723db4deb16f5f2, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=6689500497ea8c2084eb7b303b8b2f392
2ec7b73b6347d04e043dc0b8ef0fd64, ou=REVENUE
AND FOREST, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
cn=RAJASHREE MILIND RAUT
Date: 2019.02.15 17:17:26 +05'30'

( राजश्री राऊत )
शवत्तीय सल्लागार व सह सशचव
प्रशत,
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई
2) मा. मांत्री (महसूल/ मदत व पुनवथसन) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. मांत्री (पदु म शवभाग ) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई
4) मा. राज्यमांत्री (मदत व पुनवथसन) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई
5) मा. मुख्य सशचव याांचे उपसशचव, मांत्रालय, मुांबई
6) मा. प्रधान सशचव, (पदु म ) कृषी व पदु म शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
7) मा. सशचव (कृषी) कृषी व पदु म शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
8) मा. सशचव, मदत व पुनवथसन प्रभाग, मांत्रालय, मुांबई
9) मा. महालेखापाल 1/2, (लेखा व अनुज्ञय
े ता /लेखा परीक्षा) महाराष्र राज्य, मुांबई /नागपूर.
10) आयुक्त, पशुसांवधथन, महाराष्र राज्य, औांध, पुर्े
11) आयुक्त कृषी, महाराष्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुर्े
12) शवभागीय आयुक्त, औरांगाबाद
13) प्रादे शशक सहआयुक्त पशुसांवधथन (सवथ)
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14) शजल्हा पशुसांवधथन उपायुक्त (सवथ)
15) अशधदान व लेखाशधकारी, मुांबई
16) सांचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्र राज्य, मुांबई
17) शवत्त शवभाग, (अर्थसांकल्प-3/अर्थसांकल्प-6/व्यय-9/व्यय-3/अर्ोपाय कक्ष /शवत्त आयोग कक्ष)
मांत्रालय, मुांबई
18) कायासन अशधकारी (ब-1/म-7/म-3/पीएसी/पीएसी-1कायासने) महसूल व वन शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
19) शनवडनस्ती (म-11).
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