ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालन

अणण

ऄनुसूणित क्षेत्र / अणदवासी ईपयोजना
क्षेत्रामधील

ऄंगणवाडयातील

मुलांच्या

अहारामध्ये ऄंडयांिा पुरवठा करणे व
स्वयंरोजगार णनर्ममती करण्याकरीता स्वयम
प्रकल्पासाठी

सन 2018-19 या अर्मथक

वर्षाकणरता णनधी णवतरीत करणेबाबत.
(लेखाणिर्षष 2403 डी 239)
महाराष्ट्र िासन
अणदवासी णवकास णवभाग
िासन णनणषय क्रमांकः बीयुडी-2018/ प्र.क्र.11/ कायासन 6
मंत्रालय णवस्तार, मुंबइ-400 032
तारीख: - 16 मािष, 2019.
वािा 1) िासन पणरपत्रक, णवत्त णवभागक्र.ऄथषस-ं 2018/प्र.क्र.69/ऄथष-3,णद.02.04.2018 व णद.25.01.2019
2) िासन णनणषय, अणदवासी णवकास णवभाग समक्रमांक णद.11.06.2018
3) कृणर्ष व पदु म णवभागािी नस्ती क्र. बीडीएस -2018 / प्र. क्र. 49 / पदु म- 4.
िासन णनणषय :राज्यात अणदवासी ईपयोजना क्षेत्रातील ऄंगणवाडयामधील मुलांच्या अहारामध्ये ऄंडयांिा पुरवठा
करणे व स्वयंरोजगार णनर्ममती करण्याकणरता सन 2018-19 या अर्मथक वर्षाकणरता मागणी क्र. टी-5 , 2403,
पिुसंवधषन, 796-जनजाणत क्षेत्र ईपयोजना, (०१) जनजाणत क्षेत्र ईपयोजना, (01) (23) अणदवासी ईपयोजना
क्षेत्रामधील ऄंगणवाडयामधील मुलांच्या अहारामध्ये ऄंडयांिा पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार णनर्ममती करण्याकणरता
स्वयंम प्रकल्प( 2403 डी 239), या लेखाणिर्षाखाली रु. 800.00 लाख आतका णनधी ऄथषसंकल्ल्पत करण्यात
अलेला ऄसून सदर तरतुदीतून रु.560.00 लाख ( ऄक्षरी रुपये पाि कोटी साठ लाख फक्त ) आतका णनधी सन
2018-19 या अर्मथक वर्षाकरीता पिुसंवधषन णवभागास ऄथषसक
ं ल्पीय णवतरण प्रणालीवर (BEAMS ) णवतरीत
करण्यात अलेला अहे.
2.

कृणर्ष व पदु म णवभागाच्या वािा क्र. 3 येथील नस्तीवर प्रस्ताणवत केल्यानुसार ऄथषसंकल्पीत रक्कमेपैकी

ईवषणरत 3० % प्रमाणे रु.240.00 लाख ( ऄक्षरी रुपये दोन कोटी िाळीस लाख फक्त ) आतका णनधी प्रिासकीय
णवभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सणिव (पिुसंवधषन), कृर्षी, पिुसंवधषन, दु ग्धव्यवसाय, मत्सस्यव्यवसाय णवकास णवभाग,
मंत्रालय, मुंबइ यांना ऄथषसक
ं ल्पीय णवतरण प्रणालीवर (BEAMS ) खालीलप्रमाणे णवतरीत करण्यास मंजूरी प्रदान
करण्यात येत अहे .
बाब क्र.

तपणिल

10

कंत्राटी सेवा

33

ऄथषसहाय

195.048

50

आतर खिष

41.172

एकुण
3.

णवतणरत करण्यात अलेला णनधी (रु.लाखात )
3.780

240.00

प्रकरणी णवभागप्रमुख /णनयंत्रण ऄणधकारी यांनी खिासंबध
ं ीच्या सध्याच्या िासकीय धोरणास ऄनुसरुन

मंजूर अराखडयानुसार याि वर्षात सदर णनधी खिष होइल यािी दक्षता घ्यावी. तसेि ईपलब्ध करुन णदलेल्या
तरतूदीतून झालेल्या खिािा ऄहवाल, णनधी ईपयोणगता प्रमाणपत्र, लेखाणिर्षषणनहाय / ईपलेखाणिर्षषणनहाय साध्य
झालेले भौणतक ईणिष्ट्ये आ. माणहती,

संबणं धत क्षेणत्रय ऄणधकारी यांनी अयुक्त, अणदवासी णवकास, नाणिक;

िासन णनणषय क्रमांकः बीयुडी-2018 /प्र.क्र.11 /कायासन.6

अणदवासी णवकास णवभाग व पदु म णवभाग यांना प्रत्सयेक मणहन्याच्या 10 तारखेपयंत पाठवणेबाबत सूिना दे ण्यात
यावी.
4.

णनयंत्रक ऄणधकारी/ णवभाग प्रमुख यांनी अणदवासी ईपयोजना क्षेत्रात, ऄणतणरक्त अणदवासी ईपयोजना

क्षेत्रात व अणदवासी घटक कायषक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खिष स्वतंत्रपणे नोंदणवला जाइल यािी दक्षता
घ्यावी, जेणेकरुन िासनाला अणदवासी क्षेत्रातील व ईपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खिावर संणनयंत्रण
ठे वता येइल.
5.

अणदवासी घटक कायषक्रमांतगषत ईपलब्ध करुन णदलेली तरतूद फक्त अणदवासी लाभार्थ्यांकणरता व

अणदवासी ईपयोजना क्षेत्रांतगषत खिष करण्यात यावी. तसेि अणदवासी ईपयोजना क्षेत्राबाहे र केलेली तरतूद त्सया
क्षेत्रातील अणदवासी वैयक्तीक लाभार्थ्यांकणरताि खिष करण्यात यावी.
6.

सदर िासन णनणषय णवत्त णवभागाच्या वािा क्र.1 येथील िासन पणरपत्रकान्वये णवभागास प्रदान केलेल्या

ऄणधकारास

ऄनुसरून, तसेि णवत्त णवभागािा ऄनौपिाणरक

संदभष क्र.140/2019 /व्यय 2, णद.7.03.2019

रोजीच्या मान्यतेस ऄनुसरुन णनगषणमत करण्यात येत अहे .
7.

सदर िासन णनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध

करण्यात अला ऄसून त्सयािा संकेताक 201903141518161224 ऄसा अहे. सदर अदे ि णडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांणकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.
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( रववद्र णद. औटे )
ऄवर सणिव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. प्रधान सणिव ( पदु म ) कृणर्ष व पदु म णवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
2. अयुक्त, पिुसंवधषन, पुणे.
3.

अयुक्त, अणदवासी णवकास, महाराष्ट्र राज्य, नाणिक.

4.

ऄपर अयुक्त, अणदवासी णवकास, नाणिक / नागपूर / ठाणे / ऄमरावती.

5. णवत्त णवभाग ( ऄथषसक
ं ल्प- 19 ), मंत्रालय, मुंबइ.
6. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र णवधानमंडळ सणिवालय, ५ वा मजला, णवधानभवन, मुंबइ.
7. महालेखापाल (लेखापणरक्षा)/(लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र 1/2, मुंबइ/नागपूर.
8. कायासन क्र. 2 व 9, अणदवासी णवकास णवभाग, मंत्रालय, मुंबइ- 400 032.
9. णनवड नस्ती (का.6), अणदवासी णवकास णवभाग
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