सन 2018, खरीप हंगामात शासनाने
दु ष्काळ

जाहीर

केलेल्या

भागात

जनावरांच्या चारा छावण्यासाठी ववभागीय
आयुक्त

यांना

वनधी

ववतरीत

करण्याबाबत.(औरं गाबाद ववभाग )
महाराष्र शासन
महसूल व वन ववभाग
शासन वनर्णय क्रमांक-एससीवाय-04/2019/प्र.क.26/म-11,
मंत्रालय, मुंबई -400 032,
वदनांक:- 04 मे, 2019.
वाचा:1) ववत्त ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र.अर्णसं-2019/प्र.क्र.44/अर्ण-3, वद. 01/04/2019.
2) महसूल व वन ववभाग, शासन वनर्णय क्र.बीयुडी-2019/2245/प्र.क्र.55/ब-1,वद.01/04/2019.
3) महसूल व वन ववभाग, शासन वनर्णय, क्र. एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7,
वद.25/01/2019.
4) महसूल व वन ववभाग, शासन वनर्णय, क्र. एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7,
वद.13/02/2019.
5) महसूल व वन ववभाग, शासन पत्र, क्र. एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7,
वद.08/03/2019.
1) महसूल व वन ववभाग, शासन पत्र, क्र. एससीवाय-2019/प्र.क्र.126/म-7,

वद.22/03/2019.
2) ववभागीय आयुक्त,औरं गाबाद यांचे ईमेलद्वरे प्राप्त पत्र क्र.जा.क्र.2019/मशा/ नै.आ. /

कावव- वदनांक 03/05/2019.
प्रस्तावना :सन 2018 च्या खरीप हंगामात राज्यातील वजल्हयांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पजणन्यमान
झालेले असल्याने, शासनाने राज्यातील 26 वजल्हयांमध्ये 151 तालुक्यात, या 151
तालुक्यांव्यवतवरक्त 268 महसुली मंडळामध्ये दु ष्काळ तसेच, या क्षेत्राव्यवतवरक्त राज्यातील 931
गावांमध्ये दु ष्काळसदृश्य पवरस्स्र्ती घोवित केलेली आहे. दु ष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना
आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसदभात वदनांक
24/01/2019 रोजी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ उपसवमतीच्या बैठकीत, राज्यातील दु ष्काळी भागात
आवश्यकतेनुसार जनावरांना चारा व पार्ी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी जनावरांच्या छावण्या
उघडण्याचा वनर्णय घेण्यात आला. या अनुिंगाने संदभण क्र. 3 व 4 येर्ील शासनवनर्णयान्वये चारा
छावण्या उघडण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे. सदर वनर्णयानुसार, ववभागीय आयुक्त,
औरंगाबाद यांनी तयांच्या संदभण क्र.7 च्या पत्रान्वये, चारा टं चाई वनवारर्ार्ण उपाययोजनांतगणत चालू
करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांची दे यके अदा करण्यांसाठी वनधीची मागर्ी केली आहे. तयानुसार
वनधी ववतरीत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.

शासन वनर्णय क्रमांकः एससीवाय-04/2019/प्र.क.26/म-11,

शासन वनर्णय :औरंगाबाद ववभागातील औरंगाबाद / जालना / बीड / उस्मानाबाद वजल्हयातील टं चाईग्रस्त
भागात आवश्यकतेनुसार उघडण्यात आलेल्या जनावरांच्या छावण्यांची दे यके अदा करण्यांसाठी
ववभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी वनधीची मागर्ी केली आहे. तयाअनुिंगाने ववभागीय आयुक्त,
औरंगाबाद यांना रुपये 111,87,21,284/- (अक्षरी रुपये एकशे अकरा कोटी सतयाऐंशी लक्ष एकवीस
हजार दोनशे चौऱ्याऐंशी फक्त) इतका वनधी ववतरीत करण्यास या शासन वनर्णयान्वये मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
2.

सन 2019-20 या चालू ववत्तीय विामध्ये मागर्ी क्र.सी-6,“2245, नैसर्गगक आपत्ती

वनवारर्ार्ण सहाय्य, 01, अविणर्, 101, अनुग्रह सहाय्य, (91) राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या
मानकांनुसार खचण (91) (03) जनावरांच्या छावण्यांमध्ये चारा, पार्ी, औिधे यांचा पुरवठा आवर्
छावण्यापयंत चाऱ्याच्या वाहतुकीचा खचण(अवनवायण),31 सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (2245 0075)”
या लेखावशिाखाली उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या वनधी मधून रुपये 111,87,21,284/- (अक्षरी
रुपये एकशे अकरा कोटी सतयाऐंशी लक्ष एकवीस हजार दोनशे चौऱ्याऐंशी फक्त) इतका वनधी
अर्णसंकल्पीय प्रर्ालीवर उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे. तो तयांनी तातकाळ संबंवधत
वजल्हावधकारी यांना खालील तक्तयात स्तंभ 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े ववतरीत करावा.
अ.क्र.

वजल्हा

वदनांक

वदनांक 01/04/2019

31/03/2019 अखेर
छावण्यासाठी
अनु दान (रुपयात)

ते 30/04/2019
अखेर छावण्यासाठी
अनु दान (रुपयात)

0.25 %
प्रशासकीय

ववतरीत करावयाचे
एकूर् अनु दान

खचाची रक्कम

1

2

3

4

5

6

1.

औरं गाबाद

0

5960745

19160

5979905

2.

जालना

0

640290

2058

642348

3.

बीड

264278875

764413825

3117742

1031810442

4.

उस्मानाबाद

4627140

75407500

253949

80288589

268906015

846422360

3392909

111,87,21,284

औरं गाबाद ववभाग एकूर्

3.

सदर वनधी वमळाल्यापासून चारा छावर्ी दे यकांच्या अदायगीचे काम तवरीत पूर्ण करावे, चारा

छावर्ीबाबत उपरोक्त संदभीय शासन वनर्णय वदनांक 25/01/2019, वदनांक 13/02/2016 व
शासन पत्र क्रमांक वदनांक 08/03/2019 मध्ये नमूद वनकि, वववहत अटी व शती व तयामधील
सूचनांप्रमार्े कायणवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
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4.

ववतरीत वनधी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (Personal Ledger Account) अर्वा बँक खातयात न

ठे वता तो छावर्ी प्रायोजक संस्र्ा यांना र्ेट Electronic Clearing Services द्वारे ववतरीत केला
जाईल, या अटींच्या अवधन वनधी ववतरीत करण्यात येत आहे. तरी तयानुसार संबवं धत वजल्हावधकारी
यांनी कायणवाही करावी.
5.

ववभागीय आयुक्त औरं गाबाद यांनी संबंवधतांना वनधी ववतरीत केल्यानंतर एकुर् ववतरीत

वनधीच्या 75% रकमेची उपयोवगता प्रमार्पत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच यापुढील वनधी मागर्ीबाबत
कायणवाही करावी.
6.

सदर वनधीचे वाटप अर्णसक
ं ल्पीय ववतरर् प्रर्ालीवर ववभागीय आयुक्त, औरं गाबाद यांना

करण्यात येत आहे. वनधी ज्या प्रयोजनासाठी वगण करण्यात आला आहे , तयाच प्रयोजनासाठी तयाचा
वापर होत आहे , याची ववभागीय आयुक्त यांनी खातरजमा करावी. ज्या प्रयोजनासाठी वनधी ववतरीत
करण्यात आला आहे. याबाबतची मावहती संबंवधत ववभागीय आयुक्त यांनी या ववभागाकडे मावसक
खचाचा अहवालासोबत सादर करावी. वनधीच्या वाटपाचे लेखे, अवभलेखे / नोंदवह्या वववहत
कायणपध्दतीनुसार अनुदान आहवरत व ववतरीत करर्ाऱ्या कायालयाच्या स्तरावर अदयावत ठे वण्यात
यावे. तयाचप्रमार्े होर्ाऱ्या प्रतयक्ष खचाचा वहशोब पुढील मवहन्याच्या 10 तारखेपयंत संबंवधत
ववभागीय आयुक्त यांनी एकवत्रत महसूल व वन ववभागास ( कायासन म-11) न चुकता सादर करावा.
झालेल्या खचाची महालेखाकार कायालयात नोंदववण्यात आलेल्या खचाशी पडताळर्ी करुन
तयाबाबतचे उपयोवगता प्रमार्पत्र या ववभागाकडे तातकाळ सादर करावे. तसेच कोर्तयाही
पवरस्स्र्तीत मंजूर वनधीच्या मयादे पेक्षा जास्त खचण होर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी. ववतरीत करण्यात
आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्कम खची पडर्ार नसेल तर ती रक्कम वववहत वेळेत शासनास
प्रतयार्गपत करावी.
7.

वनयंत्रक अवधकाऱ्यांनी अनुदान वाटपाची एक प्रत सवचव (मदत व पुनवणसन) यांना न चुकता

सादर करावी. आहरर् व संववतरर् अवधकाऱ्यांनी कोिागार /उपकोिागार यांच्याकडे पाठववण्यात
येर्ाऱ्या वबलासोबत जोडल्या जार्ाऱ्या संगर्क वचठ्ठीमध्ये गौर्/उपवशिाच्या “ संगर्क यंत्र ”
संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा, असे आदे श कृपया संबंवधत अवधकाऱ्यांना वनयंत्रर्
अवधकाऱ्यांनी दयावेत. तसेच कोिागारातून/उपकोिागारातून आहवरत केलेल्या रकमेचा अहवाल
शासनास सादर करावा.
8.

सदर शासन वनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा संकेतांक 201905061231354219 असा आहे. सदर शासन
वनर्णय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

RAJASHREE
MILIND RAUT

Digitally signed by RAJASHREE MILIND RAUT
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=58e3cf7b9657c2ed6d6d47f01918bccb8dcaac1f1b6f31c7c723db4d
eb16f5f2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=6689500497ea8c2084eb7b303b8b2f3922ec7b73b6347d04e
043dc0b8ef0fd64, ou=REVENUE AND FOREST, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=RAJASHREE MILIND RAUT
Date: 2019.05.06 12:36:30 +05'30'

( राजश्री राऊत )
ववत्तीय सल्लागार व सह सवचव
प्रवत,
1. मा.मंत्री (मदत व पुनवणसन) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई,
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2. मा.राज्यमंत्री (मदत व पुनवणसन) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई,
3. मा. सवचव (मदत व पुनवणसन) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
4. ववभागीय आयुक्त, औरंगाबाद.
5. वजल्हावधकारी,औरंगाबाद/जालना/बीड/उस्मानाबाद.
6. वजल्हा कोिागार अवधकारी, औरंगाबाद/जालना/बीड/उस्मानाबाद.
7. महालेखापाल 1/2(लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा पवरक्षर्),महाराष्र राज्य,मुंबई/नागपूर
( 3 प्रती).
8. ववत्त ववभाग (अर्णसंकल्प-6/व्यय-9/अर्ोपाय कक्ष / ववत्त आयोग कक्ष), मंत्रालय, मुंबई,
9. कायासन अवधकारी (म-7 ), महसूल व वन ववभाग,मंत्रालय, मुंबई,
10. वनवडनस्ती, (कायासन म-11)
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