सन 2016-17 करिता िाज्यस्तिीय अनुसूरित
जाती उप योजनेअंतर्गत संिरित वनािे िेत्रालर्त
र्ावातील

अनुसूरित

जातीच्या

लाभार्थ्यांना

कुकींर् र्ॅस िा पुिवठा किण्याकरिता अनुदानािे
वाटप.
महािाष्ट्र शासन
महसूल व वन रवभार्,
शासन रनर्गय क्रमांक : एफडीएम-2016/प्र.क्र.162/फ-2
हु तात्मा िाजर्ुरु िौक, मादाम कामा िोड
मंत्रालय, मुंबई-400 032,
रदनांक :- 20 मािग, 2017
वािा :1) शासन रनर्गय, महसूल व वन रवभार् क्र. एफडीएम-2012/प्र.क्र.4/फ-2, .10.07.2012
2) अपि प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांिे पत्र क्र. कि-1/ पी/यो/िाबाप्र/प्र.क्र.17(16-17)/72, रद.13.04.2016.
3) शासन परिपत्रक, रवत्त रवभार् क्र.अर्गसं-2016/प्र.क्र.89/अर्ग-3, रद.20.04.2016.
4) शासन रनर्गय, महसूल व वन रवभार् क्र. एफडीएम-2016/प्र.क्र.102 /फ-2, रद.22.6.2016
5) अपि प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांिे पत्र क्र. कि-1/ पी/यो/िाबाप्र/प्र.क्र.46/248/16-17, रद.11.05.2016.
6) शासन रनर्गय, महसूल व वन रवभार् क्र.एफडीएम-2016/प्र.क्र.162 /फ-2, रद.06.10.2016
7) शासन परिपत्रक, रवत्त रवभार् क्र.अर्गसं-2017/प्र.क्र.89/अर्ग-3, रद.08.02.2017.
प्रस्तावना :संिरित वनालर्तच्या संयुक्त वन व्यवस्र्ापन सरमतीच्या सदस्यांना/ ग्रामस्र्ांना सवलतीच्या
दिाने बायोर्ॅस/ स्वयंपाक र्ॅस पुिवठा, दु भत्या जनाविांसाठी अनुदान व वृि लार्वडीच्या
संििर्ासाठी प्रोत्साहन दे ण्याबाबतिी योजना संदभग क्र. 1 येर्ील या रवभार्ाच्या रद.10.07.2012 च्या
शासन रनर्गयान्वये िाबरवण्यािा रनर्गय घेण्यात आलेला आहे.
2.

सदिहू योजनेच्या अनुषंर्ाने सन 2016-17 या आर्थर्क वषाकरिता अनुसूरित जाती उपयोजने

अंतर्गत संिरित वनांलर्त िेत्रातील र्ावातील अनुसूरित जातीच्या लाभार्थ्यांना कुकींर् र्ॅस / बायो
र्ॅस पुिवठा किण्याकरिता रु.4000.00 लि इतका रनधी अर्गसंकल्ल्पत असून रडसेंबि, 2016 च्या
रहवाळी अरधवेशनामध्ये रु.600.00 लि इतका रनधी अरतरिक्त रनधी अर्गसंकल्ल्पत केलेला आहे.
त्यामुळे सदि लेखाशीषाखाली आता एकूर् रु.4600.00 लि इतका रनधी अर्गसक
ं ल्ल्पत झालेला आहे.

शासन रनर्गय क्रमांकः एफडीएम-2016/प्र.क्र.162/फ-2

3.

सन 2016-17 मध्ये सदिहू योजनेअंतर्गत अर्गसंकल्ल्पत असलेल्या रनधीच्या अनुषंर्ाने

आतापयंत एकूर् रु.3199.60 लि इतका रनधी अपि प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व
रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांना संदभग क्र.4 व 6 येर्ील शासन रनर्गयान्वये रवतरित किण्यात
आलेला असून उवगिीत िक्कम रवतिीत किावयािी बाब शासनाच्या रविािाधीन होती.
शासन रनर्गय :4.

रवत्त रवभार्ाच्या रद.08.02.2017 िोजीच्या परिपत्रकान्वये सन 2016-17 या वषाकरिता

महसूली खिग शीषांतर्गत रनधी रवतिर्ािी मयादा 80 % रवरहत केलेली आहे.

त्याअनुषंर्ाने

अपि प्रधान मुख्य वनसंििक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी संदभग
क्र.5 येर्ील रद.11.05.2016 िोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादि केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंर्ाने
संिरित वनांलर्त िेत्रातील अनुसूरित जातीच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी कुकींर् र्ॅस पुिवठा
किण्याकरिता 24068195 या संकेतांकाअंतर्गत 80 % मयादे त उवगिीत रु.480.40 लि (50 इति
खिग) इतका रनधी प्रधान मुख्य वनसंििक (वनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांना रवतिीत
किण्यास व बी.डी.एस. प्रर्ालीवि उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मयादे त खिग किण्यास या शासन
रनर्गयान्वये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
5.

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

कितांना या रवभार्ाच्या संदभग क्र.6 येर्ील रद.06.10.2016 िोजीच्या शासन रनर्गयातील अटी व
शतींिी पूतगता होईल यािी दिता घ्यावी.
6.

उपिोक्त खिग मार्र्ी क्र.सी-7, प्रधानशीषग - 2406, वनीकिर् व वन्यजीवन, 101 वनसंििर्,

रवकास व पुनर्थनर्थमती, पंिवार्थषक योजनांतर्गत योजना, अनुसूरित जाती उपयोजना, (14) संिरित
वनाच्या लर्तच्या र्ावातील अनुसूरित जातीच्या कुटू ं बांना कुकींर् र्ॅस व सोलि कुकििा पुिवठा
किर्े, (14) (01) संिरित वनाच्या लर्तच्या र्ावातील अनुसूरित जातीच्या कुटू ं बांना कुकींर् र्ॅस व
सोलि कुकििा पुिवठा किर्े, 50-इति खिग (24068195) या लेखारशषाखालील सन 2016-17 या
आर्थर्क वषामध्ये उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भार्रवण्यात यावा.
7.

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

क्र.24/रवघयो, रद.15.02.2017 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसाि तसेि रवत्त रवभार्ािा संदभग क्र.3 व 7
येर्ील शासन परिपत्रकान्वये आरर् रवत्त रवभार्ाच्या शासन रनर्गय 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.
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8.

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

उपलब्ध किण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201703201534132919 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्वाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्रािे िाज्यपाल यांिे आदे शानुसाि व नावाने,

Dattatray
Laxman Thorat

Digitally signed by Dattatray Laxman Thorat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e99493394e30f531116ee97373b411b529e251aecc
25fd9c455defa0031292a7, cn=Dattatray Laxman Thorat
Date: 2017.03.20 15:42:18 +05'30'

(डी.एल.र्ोिात)
सह सरिव, महसूल व वन रवभार्
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) अपि 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 कल्यार्, महािाष्ट्र िाज्य, पुर्े.
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, मंत्रालय, मुंबई
14) मा.िाज्यमंत्री (वने) यांिे खाजर्ी सरिव, मंत्रालय, मुंबई
15) मा.मंत्री (सामारजक न्याय) /मा.िाज्यमंत्री (सामारजक न्याय) यांिे खाजर्ी सरिव, 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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