सन 2018-19 करिता िाज्यस्तिीय रिशेष
घटक योजनेअत
ं र्गत संिरित िनाचे िेत्रालर्त
र्ािातील अनुसूरचत जातीच्या लाभार्थ्यांना
कुकींर् र्ॅस, बायो र्ॅस, दु भत्या जनाििांसाठी
अनुदान ि िृि लार्िडीच्या संििण किणेबाबत
नरिन बाब प्रस्ताि.
महािाष्ट्र शासन
महसूल ि िन रिभार्,
शासन रनणगय क्रमांक : एफडीएम-2018/प्र.क्र.75/फ-2
मंत्रालय, मुंबई-400 032,
रदनांक :- 19 माचग, 2019
संदभग :- 1) महसूल ि िन रिभार् शासन रनणगय क्र. एफडीएम-2012/प्र.क्र.4/फ-2,
रद.10.07.2012
2) अपि प्रधान मुख्य िनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांचे पत्र क्र. कि-1/ पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.44/1021/18-19, रद.11.09.2018.
3) अपि प्रधान मुख्य िनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांचे पत्र क्र. कि-1/ पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.44/1249/18-19, रद.13.10.2018.
4) अपि प्रधान मुख्य िनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांचे पत्र क्र. कि-1/ पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.44/1347/18-19, रद.31.10.2018.
5) अपि प्रधान मुख्य िनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांचे पत्र क्र. कि-1/ पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.44/1650/18-19, रद.18.12.2018.
6) रित्त रिभार्, शासन परिपत्रक, क्र.अर्गसं-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3, रद.02.04.2018 ि
रद.25.01.2019
7) रित्त रिभार्, शासन परिपत्रक, क्र.अर्गसं-2019/प्र.क्र.42/अर्ग-3, रद.8.03.2019
प्रस्तािना :संिरित िनालर्तच्या संयुक्त िन व्यिस्र्ापन सरमतीच्या सदस्यांना/ ग्रामस्र्ांना
सिलतीच्या दिाने बायोर्ॅस/ स्ियंपाक र्ॅस पुििठा, दु भत्या जनाििांसाठी अनुदान ि िृि
लार्िडीच्या संििणासाठी प्रोत्साहन दे ण्याबाबतची योजना संदभग क्र. 1 ििील रद.10.07.2012
च्या शासन रनणगयान्िये िाबरिण्याचा रनणगय घेण्यात आलेला आहे.
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2.

शासन परिपत्रक रित्त रिभार् रद. 25.1.2019 अन्िये संबंरधत प्रशासकीय रिभार्ास

महसुली लेख्यातील कायगक्रम खचाच्या बाबीिि एकूण िार्षषक तितुदीच्या 80 % रनधी रितिीत
किण्यास प्रारधकृत किण्यात आले आहे. तसेच रित्त रिभार्ाच्या रद.08.03.2019 िोजीच्या
परिपत्रकास अनुसरुन महसूल ि िन रिभार्ातील ब-1 कायासनाने त्यांच्या रद.11.03.2019
िोजीच्या ज्ञापनान्िये सन 2018-19 चे आठमाही सुधािीत अंदाज उपलब्ध करुन रदले असून
सदि सुधािीत अंदाजाच्या मयादे त खचग किण्यास प्रारधकृत किण्यात आले आहे . सन 2018-19
च्या सुधारित अंदाजानुसाि

(2406 8195) या लेखारशषाखाली रु.2000.00 लि रनधी

रितिणाकिीता उपलब्ध आहे. त्या अनुषंर्ाने अपि प्रधान मुख्य िनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन
ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी यांनी संदभग क्र.2 ते 5 ििील पत्रान्िये संिरित िनाचे
लर्त िेत्रातील अनुसूरचत जातीच्या लाभार्थ्यांना कुकींर् र्ॅस पुििठा किणे या योजनेसाठी 2406
8195 या लेखाशीषाअंतर्गत सादि केलेला प्रस्ताि सुधारित अंदाजाच्या मयादे त असल्याने त्यास
रनधी रितिीत किण्याची बाब शासनाच्या रिचािाधीन होती. त्यास सामारजक न्याय ि रिशेष
सहाय्य रिभार् यांनी सहमती दशगरिली आहे.
शासन रनणगय :3.

अपि प्रधान मुख्य िनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि

यांनी संदभग क्र.2 ते 5 ििील पत्रांन्िये शासनास सादि केलेले प्रस्ताि तसेच रित्त रिभार्ाने
रद.02.04.2018, रद.25.01.2019 व रद. 8.03.2019 िोजीच्या परिपत्रकान्िये रदलेल्या सूचना
रिचािात घेता, संिरित िनाचे लर्त िेत्रातील अनुसूरचत जातीच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी कुकींर्
र्ॅस, बायो र्ॅस, दु भत्या जनाििांसाठी अनुदान ि िृि लार्िडीच्या संििणाकरिता रु.202.55 लि
( दोन कोटी दोन लाख पंचािन्न हजाि ) इतका रनधी खालील प्रमाणे रितिीत किण्यास ि खचग
किण्यास या शासन रनणगयान्िये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.क्र. िनिृत्ताचे नाि

प्रस्तारित िक्कम (रु.लाखात)

1

कोल्हापूि

रु.104.18

2

पुणे

रु.15.60

3

अमिािती

रु.10.12

4

औिंर्ाबाद

रु.72.65

एकूण
4.

रु.202.55

प्रधान मुख्य िनसंििक (िनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी ििील अनुदान खचग

कितांना खालील अटी ि शती यांची पूतगता होईल याची दिता घ्यािी :पष्ृ ठ 5 पैकी 2
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अ)

उपिोक्त रितिीत केलेल्या रनधीच्या मयादे त प्रर्म जुन्या लाभार्थ्यांच्या
प्रस्तािातील लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाचा रिरनयोर् किािा.

त्यानंति, निीन

लाभार्थ्यांच्या प्रस्तािाप्रमाणे निीन लाभार्ी रनरित करुन त्यांचेकरिता अनुदानाचा
रिरनयोर् किािा.
ब)

सदिहू योजनेतील लाभार्ी या रिभार्ाच्या शासन रनणगय क्रमांक, महसूल ि िन
रिभार् क्र.एफडीएम-2012/प्र.क्र.4/फ-2, रद. 10.07.2012, शासन शुध्दीपत्रक
क्र. एफडीएम-2012/प्र.क्र.4/फ-2, रद.08.01.2013 ि शासन

शुध्दीपत्रक

क्र.एफडीएम-2012/प्र.क्र.249/फ-2, रद.05.05.2014 मधील अटी ि शतीनुसाि
असतील याची खात्री किािी.
क)

अनुसूरचत

जातीच्या

लाभार्थ्यांची

यादी

सामारजक

न्याय

रिभार्ाच्या

अरधपत्याखालील सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांच्याकडू न प्रमारणत करुन
घ्यािी.
ड)

सदिहू योजनेतील लाभार्थ्यांनी रदनांक.10.07.2012 च्या शासन रनणगयातील
तितूदीनुसाि एलपीजी कुकींर् र्ॅस साठी ि बायो र्ॅस साठी लाभार्थ्यांचा 25%
रहस्सा रदल्याची खात्री किािी.

इ)

सदि योजनेअंतर्गत िन रिभार्ाकडू न कोणतीही खिेदी किण्यात येणाि नाही.
ज्या लाभार्थ्यांनी एलपीजी र्ॅस साठी (25%) ि बायोर्ॅस साठी (25%) त्यांचा
रहस्सा रदल्यानंति संबंरधत िन रिभार्ाचे उप िनसंििक हे संबंरधत योजनेबाबतचे
अनुदान संयुक्त िन व्यिस्र्ापन सरमतीच्या बँक खात्यामध्ये टप्पप्पया टप्पप्पयाने जमा
कितील ि संयुक्त िन व्यिस्र्ापन सरमती लाभार्ीरनहाय सदिहू िक्कम संबंरधत
र्ॅस एजन्सीला दे ईल.

फ)

प्रधान मुख्य िनसंििक (िनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांना रितिीत
किण्यात

येणा-या रनधीचा रिरनयोर् त्याच आर्षर्क िषात होईल ि सदि रनधी

अनुसूरचत जाती ि नि-बौध्द घटकातील लाभार्थ्यांििच होईल याची दिता
घ्यािी.
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र्)

सदि योजनेअंतर्गत मार्ील िषी रितरित केलेल्या रनधीच्या रिरनयोर्ाबाबतचे
प्रमाणपत्रत शासनास सादि किािे.

5.

उपिोक्त खचग मार्णी क्र.सी-7, प्रधानशीषग - 2406, िनीकिण ि िन्यजीिन, 101

िनसंििण, रिकास ि पुनर्षनर्षमती, पंचिार्षषक योजनांतर्गत योजना, अनुसूरचत जाती उपयोजना,
(14) संिरित िनाच्या लर्तच्या र्ािातील अनुसूरचत जातीच्या कुटू ं बांना कुकींर् र्ॅस ि सोलि
कुकिचा पुििठा किणे, (14) (01) संिरित िनाच्या लर्तच्या र्ािातील अनुसूरचत जातीच्या
कुटू ं बांना कुकींर् र्ॅस ि सोलि कुकिचा पुििठा किणे, 50-इति खचग (2406 8195) या
लेखारशषाखाली सन 2018-19 या आर्षर्क िषामध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या
अनुदानातून भार्रिण्यात यािा.
6.

सदि शासन रनणगय रित्त रिभार्ाच्या संदभग क्र.3 ििील रद.25.1.2019व रद.8.3.2019

िोजीच्या शासन रनणगयान्िये तसेच सामारजक न्याय ि रिशेष सहाय रिभार्ाचा अनौपचारिक संदभग
क्र.18/रिघयो, रद.24.01.2019 अन्िये प्राप्पत सहमतीनुसाि तसेच रित्त रिभार्ाच्या शासन रनणगय
क्र.रिअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/ रिरनयम, भार्-2, रदनांक 17.04.2015 भार् परहला,
उपरिभार्-3, परिच्छे द 27 (2) अन्िये रिभार्ास प्रदान किण्यात आलेल्या अरधकािास अनुसरुन
रनर्गरमत किण्यात येत आहे.
7.

सदि शासन रनणगय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903191519518719 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्िाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांचे आदे शानुसाि ि नािाने,

Atul Ashok Kode

Digitally signed by Atul Ashok Kode
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and Forest
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d366233b804055
14f23a879132aeec,
serialNumber=f0d5ee4c99cc9cbfa8761b3ddc7bd6650bad33302f33a
35400ad5aad2291371a, cn=Atul Ashok Kode
Date: 2019.03.19 15:21:16 +05'30'

(अतुल कोदे )
सह सरचि
महसूल ि िन रिभार्
प्रत :1)

प्रधान सरचि, सामारजक न्याय ि रिशेष सहाय रिभार्, मंत्रालय मुंबई

2)

प्रधान मुख्य िनसंििक (िनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि.

3)

प्रधान मुख्य िनसंििक (िन्यजीि) / (उत्पादन ि व्यिस्र्ापन), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि.

4)

प्रधान मुख्य िनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन ि रिकास), म.िा.नार्पूि.
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5)

सिग अपि प्रधान मुख्य िनसंििक,

6)

मुख्य िनसंिक (प्रादे रशक) , कोल्हापूि/पुणे/अमिािती/औिं र्ाबाद.

7)

आयुक्त, समाज कल्याण, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.

8)

महालेखापाल-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/ लेखा पिीिा), महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई/नार्पूि

9)

रजल्हा कोषार्ाि अरधकािी, कोल्हापूि/पुणे/अमिािती/औिं र्ाबाद.

10)

रित्त रिभार्, व्यय-10 कायासन मंत्रालय, मुंबई.

11)

रनयोजन रिभार् (का-1475), मंत्रालय, मुंबई.

12)

मा.मंत्री (िने) यांचे खाजर्ी सरचि.

13)

मा.मंत्री (सामारजक न्याय) /मा.िाज्यमंत्री (सामारजक न्याय) यांचे खाजर्ी सरचि.

14)

सामारजक न्याय रिशेष सहाय्य रिभार्,रिघयो, मंत्रालय, मुंबई

15)

ब-1 कायासन, महसूल ि िन रिभार्, मंत्रालय, मुंबई.

16)

रनिडनस्ती, फ-2 कायासन, महसूल ि िन रिभार्, मंत्रालय, मुंबई-32
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