सन 2019-20 करिता िाज्यस्तिीय अनुसूरित जाती
उप

योजनेअत
ं र्गत

संिरित

वनािे

िेत्रालर्त

र्ावातील अनुसूरित जातीच्या लाभार्थ्यांना कुकींर्
र्ॅस, बायो र्ॅस, दु भत्या जनाविांसाठी अनुदान व वृि
लार्वडीच्या संििणासाठी प्रोत्साहन दे ण्याकरिता
अनुदानािे वाटप.
महािाष्ट्र शासन
महसूल व वन रवभार्
शासन रनणगय क्रमांक : एफडीएम-2019/प्र.क्र.77/फ-2
मंत्रालय, मुंबई-400 032,
रदनांक :- 11 मािग, 2020
वािा: 1) महसूल व वन रवभार् शासन रनणगय क्र. एफडीएम-2012/प्र.क्र.4/फ-2, रद.10.07.2012
2) प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांिे पत्र क्र. कि-1/ पी/यो/िाबाप्र/प्र.क्र.06/19-20/871, रद.23.08.2019.
3) रवत्त रवभार्, शासन परिपत्रक, क्र.अर्गसं-2019/प्र.क्र.92/अर्ग-3, रद.08.07.2019
प्रस्तावना :संिरित वनालर्तच्या संयुक्त वन व्यवस्र्ापन सरमतीच्या सदस्यांना/ ग्रामस्र्ांना सवलतीच्या
दिाने बायोर्ॅस/ स्वयंपाक र्ॅस पुिवठा, दु भत्या जनाविांसाठी अनुदान व वृि लार्वडीच्या
संििणासाठी प्रोत्साहन दे ण्याबाबतिी योजना संदभग क्र. 1 विील रद.10.07.2012 च्या शासन
रनणगयान्वये िाबरवण्यािा रनणगय घेण्यात आलेला आहे.
2.

सदिहू योजनेच्या अनुषंर्ाने सादि किण्यात येते की, िाज्यस्तिीय रवशेष घटक योजनेअंतर्गत

वार्षषक योजना सन 2019-20 करिता संिरित वनांिे लर्त िेत्रातील र्ावात अनुसूरित जातीच्या
लाभार्थ्यांना LPG कुकींर् र्ॅस व बायोर्ॅस, दु भत्या जनाविांसाठी अनुदान व वृिलार्वडीिे संििण
किणे (2406 8195) या योजनेअंतर्गत रु.2059.64 लि रनयतव्यय मंजूि व अर्गसंकल्पीत आहे.
3.

सन 2019-20 करिता सदिहू योजनेअंतर्गत अर्गसंकल्ल्पत असलेल्या रनधीच्या अनुषंर्ाने

प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी संदभग क्र.2
विील रद.23.08.2019 िोजीच्या पत्रान्वये बांधील कामांकरिता रु.1961.08 लि इतक्या िक्कमेच्या
मार्णीिा प्रस्ताव शासनास सादि केला आहे. या अनुषंर्ाने वित्त विभागाच्या वि. 08.07.2019
रोजीच्या पवरपत्रकानुसार एकूण अर्थसंकल्पपय तरतुिीच्या 60 टक्केच्या मयािे त (2406 8195) या
योजनेअंतर्गत बांधील कामांकरिता रु.1235.78 लि इतकी िक्कम रवतरित किण्यािी बाब शासनाच्या
रविािाधीन होती. त्यास सामारजक न्याय व रवशेष सहाय्य रवभार् यांनी सहमती दशगरवली आहे.
शासन रनणगय :4.

प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी संदभग

क्र.2 विील रद.23.08.2019 िोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादि केलेला प्रस्ताव तसेि रवत्त रवभार्ाने
रद.08.07.2019 िोजीच्या परिपत्रकान्वये रदलेल्या सूिना रविािात घेता, संिरित वनािे लर्त
िेत्रातील अनुसूरित जातीच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी कुकींर् र्ॅस, बायो र्ॅस, दु भत्या जनाविांसाठी

शासन रनणगय क्रमांकः एफडीएम-2019/प्र.क्र.77/फ-2

अनुदान व वृि लार्वडीच्या संििणाकरिता बांधील कामांसाठी रु.1235.78 लि (50 इति खिग) इतका
रनधी प्रधान मुख्य वनसंििक (वनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांना रवतिीत किण्यास व
बी.डी.एस. प्रणालीवि उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मयादे त खिग किण्यास या शासन रनणगयान्वये
शासनािी मान्यता दे ण्यात येत आहे.
5.

प्रधान मुख्य वनसंििक (वनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी विील अनुदान खिग

कितांना खालील अटी व शती यांिी पूतगता होईल यािी दिता घ्यावी :अ)

उपिोक्त रवतिीत केलेल्या रनधीच्या मयादे त प्रर्म जुन्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावातील
लाभार्थ्यांसाठी

अनुदानािा

रवरनयोर्

किावा.

त्यानंति,

नवीन

लाभार्थ्यांच्या

प्रस्तावाप्रमाणे नवीन लाभार्ी रनरित करुन त्यांिेकरिता अनुदानािा रवरनयोर् किावा.
ब)

सदिहू योजनेतील लाभार्ी या रवभार्ाच्या शासन रनणगय क्रमांक, महसूल व वन रवभार्
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 व शासन शुध्दीपत्रक क्र.एफडीएम2012/प्र.क्र.249/फ-2, रद.05.05.2014 मधील अटी व शतीनुसाि असतील यािी
खात्री किावी.
क)

अनुसूरित जातीच्या लाभार्थ्यांिी यादी सामारजक न्याय रवभार्ाच्या अरधपत्याखालील
सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांच्याकडू न प्रमारणत करुन घ्यावी.

ड)

सदिहू योजनेतील लाभार्थ्यांनी रदनांक.10.07.2012 च्या शासन रनणगयातील
तितूदीनुसाि एलपीजी कुकींर् र्ॅस साठी व बायो र्ॅस साठी लाभार्थ्यांिा 25% रहस्सा
रदल्यािी खात्री किावी.

इ)

सदि योजनेअंतर्गत वन रवभार्ाकडू न कोणतीही खिेदी किण्यात येणाि नाही. ज्या
लाभार्थ्यांनी एलपीजी र्ॅस साठी (25%) व बायोर्ॅस साठी (25%) त्यांिा रहस्सा
रदल्यानंति संबंरधत वन रवभार्ािे उप वनसंििक हे संबंरधत योजनेबाबतिे अनुदान
संयुक्त वन व्यवस्र्ापन सरमतीच्या बँक खात्यामध्ये टप्पप्पया टप्पप्पयाने जमा कितील व
संयुक्त वन व्यवस्र्ापन सरमती लाभार्ीरनहाय सदिहू िक्कम संबंरधत र्ॅस एजन्सीला
दे ईल.

फ)

सदि योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांिी मारहती MPSIMS प्रणालीवि अद्ययावत किण्यात
यावी.

र्)

सदि योजनेअंतर्गत मार्ील वषी रवतरित केलेल्या रनधीच्या रवरनयोर्ाबाबतिे
प्रमाणपत्र शासनास सादि किावे.

6.

उपिोक्त खिग मार्णी क्र.सी-7, प्रधानशीषग - 2406, वनीकिण व वन्यजीवन, 101 वनसंििण,

रवकास व पुनर्षनर्षमती, पंिवार्षषक योजनांतर्गत योजना, अनुसूरित जाती उपयोजना, (14) संिरित
वनाच्या लर्तच्या र्ावातील अनुसूरित जातीच्या कुटू ं बांना कुकींर् र्ॅस व सोलि कुकििा पुिवठा
किणे, (14) (01) संिरित वनाच्या लर्तच्या र्ावातील अनुसूरित जातीच्या कुटू ं बांना कुकींर् र्ॅस व
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सोलि कुकििा पुिवठा किणे, 50-इति खिग (2406 8195) या लेखारशषाखाली सन 2019-20 या
आर्षर्क वषामध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या अनुदानातून भार्रवण्यात यावा.
7.

सदि शासन रनणगय, सामारजक न्याय व रवशेष सहाय रवभार्ािा अनौपिारिक संदभग

क्र.12/SJSA, रद.18.01.2020 अन्वये प्राप्पत सहमतीनुसाि तसेि रवत्त रवभार्ािा शासन रनणगय
क्र.रवअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/ रवरनयम, भार्-2, रदनांक 17.04.2015 भार् परहला, उपरवभार्-3,
परिच्छे द 27 (2) अन्वये रवभार्ास प्रदान किण्यात आलेल्या अरधकािास अनुसरुन रनर्गरमत किण्यात
येत आहे.
8.

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

उपलब्ध किण्यात आला असून त्यािा संकेताक 202003111209458519 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्वाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्रािे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने,
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Nandkumar Bhise

Digitally signed by Shashikant Nandkumar Bhise
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Revenue and Forest
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=7f758c9864cf1670025528d0f8295820e2d71c6518bdb28c3
06eeedf53f4f3b2,
serialNumber=910f8e3526b23d65bc6301a7b0e6b5c053d962d0c6c
3dfe78a381eba96e3c003, cn=Shashikant Nandkumar Bhise
Date: 2020.03.11 12:54:03 +05'30'

( शरशकांत रभसे )
कि अरधकािी, महािाष्ट्र शासन.
प्रत :1)

प्रधान सरिव, सामारजक न्याय व रवशेष सहाय रवभार्, मंत्रालय मुंबई

2)

प्रधान मुख्य वनसंििक (वनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि.

3)

प्रधान मुख्य वनसंििक (वन्यजीव) / (उत्पादन व व्यवस्र्ापन), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि.

4)

प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), म.िा.नार्पूि.

5)

सवग अपि प्रधान मुख्य वनसंििक,

6)

सवग मुख्य वनसंिक (प्रादे रशक) / (वन्यजीव)

7)

सवग वनसंििक / सवग उप वनसंििक (मुख्य वनसंििक (प्रादे रशक/वन्यजीव) यांिेमाफगत)

8)

आयुक्त, समाज कल्याण, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.

9)

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

10)

सवग रजल्हा कोषार्ाि अरधकािी,

11)

रवत्त रवभार्, व्यय-10 कायासन मंत्रालय, मुंबई.

12)

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

13)

मा.मंत्री (वने) यांिे खाजर्ी सरिव.

14)

मा.मंत्री (सामारजक न्याय) /मा.िाज्यमंत्री (सामारजक न्याय) यांिे खाजर्ी सरिव.

15)

सामारजक न्याय रवशेष सहाय्य रवभार्,रवघयो, मंत्रालय, मुंबई

16)

ब-1 कायासन, महसूल व वन रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.

17)

रनवडनस्ती, फ-2 कायासन, महसूल व वन रवभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
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