सन

2016-17

करिता

िाज्य

योजनेतंर्गत

मृद

संधािणाच्या कामांकरिता कोल्हापूि वनवृत्ांमधील पुवग
पावसाळी कामांचा चालू बाब प्रस्ताव. (44060044)
महािाष्ट्र शासन
महसूल व वन रवभार्,
शासन रनणगय क्रमांक : एफडीएम-2016/प्र.क्र.189/फ-2
हु तात्मा िाजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032,
रदनांक :- 20 माचग, 2017
वाचा :- 1) रवत् रवभार्, शासन परिपत्रक, क्र.अर्गस-ं 2016/प्र.क्र.89/अर्ग-3, रद.20.04.2016.
2) अपि प्रधान मुख्य वनसंिक्षक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांचे पत्र क्र.कक्ष-1/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.36/(0044)/409/2016-17, रद.31.05.2016.
3) महसूल व वन रवभार् शासन रनणगय क्र.एफडीएम-2016/प्र.क्र.189/फ-2, रद.22.06.2016
4) अपि प्रधान मुख्य वनसंिक्षक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि
यांचे पत्र क्र.कक्ष-1/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.36/(0044)/2359/2016-17, रद.15.03.2017.
प्रस्तावना :िाज्य योजना सन 2016-17 करिता “मृद संधािणासाठी वनिोपण (4406 0044)” या योजनेकरिता
रु.1504.00 लक्ष इतका रनधी अर्गसक
ं ल्ल्पत किण्यात आला होता.

सदि अर्गसक
ं ल्ल्पत रनधीच्या अनुषंर्ाने

रु.370.76 लक्ा इतकी ि्कम रवरवध वनवृत्ातील वनीकिणाची पुवप
ग ावसाळी कामे किण्याकरिता संदभग क्र.3
येर्ील रद.22.06.2016 िोजीच्या शासन रनणगयान्वये रवतरित किण्यात आली होती. सदि शासन रनणगयान्वये
रवतरित किण्यात आलेल्या ि्कमेमध्ये कोल्हापूि वनरवभार्ातील रु.190.70 लक्ष ि्कमेच्या कामांचा समावेश
होता.
2.

कोल्हापूि वनवृत्ामधील प्रस्तारवत किण्यात आलेली कामे ई-रनरवदा मार्वून पूणग किण्यात आली.

ई-रनरवदे मध्ये अंदाजपत्रकीय ि्कमेपेक्षा कमी ि्कमेची बोली लार्ल्यामुळे कोल्हापूि वनवृत्ामध्ये रु.22.28 लक्ष
इतकी ि्कम रशल्लक िाहत आहे.

सदि रशल्लक ि्कमेच्या अनुषंर्ाने कोल्हापूि वनवृत्ामध्ये वनीकिणाची

पुवप
ग ावसाळी कामे किण्याकरिता रु.22.28 लक्ष ि्कमेचा नवीन बाब प्रस्ताव अपि प्रधान मुख्य वनसंिक्षक
(अर्गसक
ं ल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी शासनास मान्यतेसाठी सादि केला असून सदि
प्रस्तावाकरिता कोल्हापूि वनवृत्ाकडे रशल्लक असलेली ि्कम खचग किण्यास मान्यता दे ण्याचे शासनाच्या
रवचािारधन होते.
शासन रनणगय :3.

सन 2016-17 या आर्थर्क वषामध्ये “मृद संधािणासाठी वनिोपण (4406 0044)” या योजनेअंतर्गत

कोल्हापूि वनवृत्ामधील वनीकिणाच्या पुवप
ग ावसाळी कामाकरिता रु.190.70 लक्ष ि्कम रवतरित किण्यात आली
होती. पिं त,ू सदि कामे ई-रनरवदा मार्वून पुणग किण्यात आली. ई-रनरवदे द्वािे सदि कामांकरिता कमी ि्कमेची
बोली लार्ल्याने 44060044 या संकेतांकाअंतर्गत कोल्हापूि वनवृत्ाकडे रु.22.28 लक्ष इतका रनधी बचत
झोलेला आहे.

त्यामुळे, सदि बचत झालेल्या रनधीमधून कोल्हापूि वनवृत्ामध्ये आणखी 45 हे्टि क्षेत्रावि

वनीकिणाची पुवप
ग ावसाळी कामे किण्याकरिता अपि प्रधान मुख्य वनसंिक्षक (अर्गसंकल्प, रनयोजन व रवकास),
महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी शासनास सादि केलेल्या प्रस्तावांतर्गत रु.22.28 लक्ष इतकी ि्कम खचग किण्यास
या शासन रनणगयान्वये मान्यता प्रदान किण्यात येत आहे.
4.

प्रधान मुख्य वनसंिक्षक (वनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि यांनी सदि रनधी या रवभार्ाकडू न मंजूि

केलेल्या प्रस्तावातील क्षेत्र / कायगक्रम / कामे याविच खचग होईल व कामाची रद्वरु्ती होणाि नाही आरण मंजूि
कामांव्यरतरि्त कोणत्याही नवीन बाबीवि /नवीन क्षेत्रावि/ नवीन कामांवि खचग किण्यात येणाि नाही याची दक्षता

शासन रनणगय क्रमांकः एफडीएम-2016/प्र.क्र.189/फ-2

घ्यावी.

तसेच सदिहू रनधी रवतरित किण्यापूवी प्रस्तावानुसाि योजनेतील रनरित केलेल्या कामांना सक्षम

अरधका-यांची तांरत्रक व प्रशासकीय मंजूिी असल्याची व त्याचबिोबि सध्या वाटप किण्यात येणा-या अनुदानातून
खचग किताना यामध्ये कोणतीही रवरत्य अरनयरमतता होणाि नाही याची दक्षता घ्यावी.

मार्ील वषी सदि

योजनेकरिता रवतरित केलेल्या रनधीच्या रवनयोर्ाबाबतचे प्रमाणपत्र सादि केले जाईल याची दक्षता घ्यावी.
त्याचप्रमाणे रवत् रवभार्ाच्या रद.20.04.2016, रद.12.08.2016 व रद.08.02.2017 िोजीच्या शासन
परिपत्रकातील अटी व शतींची पूतगता किण्यात येईल याची दे रखल दक्षता घ्यावी.
5.

सदि योजनेवि होणािा खचग मार्णी क्र.सी-10, प्रधान शीषग - 4406 वनीकिण व वन्यजीवन याविील

भांडवली खचग, पंचवार्थषक योजनांतर्गत योजना, िाज्य योजनांतर्गत योजना, 101 वनसंिक्षण रवकास व पुनरनर्थमती,
(00)(02) मृद संधािणासाठी वनिोपण (4406 0044) या लेखा रशषाखाली सन 2016-17 या आर्थर्क वषात
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भार्रवण्यांत यावा.
6.

सदि शासन रनणगय रवत् रवभार्ाच्या संदभग क्र.1 विील रद.20.04.2016 िोजीच्या शासन रनणगयान्वये आरण

रवत् रवभार्ाचा 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 .
7.

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

किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703201545303619 असा आहे. हा आदे श रडजीटल स्वाक्षिीने
साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांचे आदे शानुसाि व नांवाने,

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=e99493394e30f531116ee97373b411b529e251ae
cc25fd9c455defa0031292a7, cn=Dattatray Laxman Thorat
Date: 2017.03.20 15:48:09 +05'30'

(डी.एल.र्ोिात)
सह सरचव, महसूल व वन रवभार्
प्ररत :- 1) प्रधान मुख्य वनसंिक्षक (वनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि.
2) अपि प्रधान मुख्य वनसंिक्षक (अर्गसक
ं ल्प, रनयोजन व रवकास), महािाष्ट्र िाज्य, नार्पूि.
3) मुख्य वनसंिक्षक (प्रादे रशक), कोल्हापूि
4) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा पिीक्षा), 1/2 महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई/नार्पूि.
5) सह सरचव / उप सरचव, रवत् रवभार् (अर्ग-3) / (व्यय-10), मंत्रालय, मुंबई-32.
6) उप सरचव, रनयोजन रवभार् (1475), मंत्रालय, मुंबई-32.
7) ब-1 कायासन, महसूल व वन रवभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
8) रनवडनस्ती, फ-2 कायासन, महसूल व वन रवभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
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