आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत उच्च दाब
दवतरण प्रणालीद्वारे (HVDS) कृषी पांपाचे
उर्जीकरण करणे या योर्जनेकरीता सन
2018-19 या आर्थथक वषासाठी दनधी
दवतरीत करण्याबाबत.
(लेखादिषय 2801 5561)
महाराष्ट्र िासन.
आददवासी दवकास दवभाग
िासन दनणयय क्रमाांकः बीयुडी-2018/प्र.क्र.12/कायासन.6.
मांत्रालय दवस्तार, मुांबई-400 032
तारीख: - 16 माचय, 2019.
वाचा -

१) िासन पदरपत्रक, दवत्त दवभाग क्र.अथयस-ां 2018/प्र. क्र.69 / अथय-3, दद.02.04.2018 व
दद.25.01.2019.

२) िासन पदरपत्रक, दवत्त दवभाग क्र.पुरक- 2019/प्र. क्र.42 / अथय-3, दद.8.03.2019
३) िासन दनणयय, उद्योग, उर्जा व कामगार दवभाग क्र. उदवप्र 2018/प्र.क्र.30/उर्जा-5 ,
दद.5.05.2018

४) उद्योग,उर्जा व कामगार दवभाग,नस्ती क्र. पुरमा-2019 /प्र. क्र.21/ ऊर्जा -5.
िासन दनणयय आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत अनुसूदचत र्जमातीच्या वैयक्ततक लाभार्थ्यांना वीर्जदरात सवलत
दे ण्यासाठी मागणी क्र.टी-5, 2801, वीर्ज, 05, पारेषण व दवतरण 796- र्जनर्जाती क्षेत्र उपयोर्जना, (01)
र्जनर्जाती क्षेत्र उपयोर्जना, (०१) (०2) उच्च दाब दवतरण प्रणालीद्वारे (HVDS) कृषी पांपाचे उर्जीकरण करणे (100
टतके राज्यस्तर

योर्जना) (काययक्रम) लेखदिषय (2801 5561), 31-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)

या

लेखादिषाखाली सन 2018-19 या वषात रु.188.93 कोटी इतका दनधी सुधादरत अांदार्ज 2018-19 अन्वये
अथयसांकक्पपत केला आहे . यानुषांगाने उद्योग, उर्जा व कामगार दवभागाच्या सांदभीत क्र.4 येथील प्रस्तावास
अनुसरुन

उपरोतत योर्जनेसाठी ( 2801 5561)

या लेखादिषाखाली रु.188.93 कोटी (रुपये

एकिे

अठ्ठ्याऐांिी कोटी, त्र्यान्नव लाख फतत ) इतका दनधी प्रिासदकय दवभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सदचव ( उर्जा),
उद्योग, उर्जा व कामगार दवभाग, मांत्रालय, मुांबई

याांना अथयसांकक्पपय दनधी दवतरण प्रणालीवर दवतरीत

करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
2.

सदर दनधी अथयसांकपपीय दवतरण प्रणालीवर दवतरीत करण्यात आला आहे . दवभागप्रमुख /दनयांत्रण

अदधकारी याांनी खचासांबध
ां ीच्या सध्याच्या िासकीय धोरणास अनुसरुन मांर्जूर आराखडयानुसार सदर दनधी
याच वषात खचय होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन ददलेपया तरतूदीतून झालेपया खचाचा
अहवाल, लेखादिषयदनहाय / उपलेखादिषयदनहाय तसेच साध्य झालेले भौदतक उदिष्ट्टदनहाय मादहती, दनधी
उपयोदगता प्रमाणपत्र, सांबदां धत क्षेदत्रय अदधकारी याांनी आयुतत, आददवासी दवकास, नादिक; सांबदां धत अपर
आयुतत, आददवासी दवकास; आददवासी दवकास दवभाग व उद्योग,उर्जा व कामगार दवभाग याांना प्रत्येक
मदहन्याच्या 10 तारखेपयंत पाठवणेबाबत सूचना दे ण्यात यावी.
3.

दनयांत्रण अदधकारी व दवभाग प्रमुख याांनी आददवासी उपयोर्जना क्षेत्रात, अदतदरतत आददवासी

उपयोर्जना क्षेत्रात तसेच आददवासी उपयोर्जना क्षेत्राबाहे रील क्षेत्रात दवदवध योर्जनाांवर केलेला खचय स्वतांत्रपणे

िासन दनणयय क्रमाांकः बीयुडी-2018 / प्र.क्र.12 /कायासन.6

नोंददवला र्जाईल याची दक्षता घ्यावी. र्जेणेकरुन िासनाला आददवासी उपयोर्जना क्षेत्रातील व उपयोर्जना
क्षेत्राबाहे रील योर्जनाांवर होणा-या खचावर लक्ष ठे वता येईल.
4.

आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत उपलब्ध करुन ददलेपया तरतुदीतुन आददवासी उपयोर्जना क्षेत्रात

पायाभूत सदवधा दनमाण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्ततक लाभाच्या योर्जना घेण्यात याव्यात आदण आददवासी
उपयोर्जना क्षेत्राबाहे रील क्षेत्रात फतत वैयक्ततक लाभाच्या योर्जना घेण्यात याव्यात.
5.

सदर िासन दनणयय दवत्त दवभागाने वाचा क्रमाांक 1 येथील िासन पदरपत्रकान्वये दवभागास प्रदान

केलेपया अदधकारान्वये दनगयदमत करण्यात येत आहे .
6.

सदर िासन दनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201903161056562924 असा आहे . हा आदे ि दडर्जीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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रववद्र दद.औटे
अवर सदचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. प्रधान सदचव ( उर्जा ),उद्योग, उर्जा व कामगार दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
2. दवकास आयुतत तथा उद्योग सांचालक, मांत्रालय, मुांबई
3. आयुतत, आददवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादिक.
4. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापदकय सांचालक, महादवतरण,मुांबई
5. अपर आयुतत, आददवासी दवकास, नादिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती.
6. सवय प्रकपप अदधकारी, एकाक्त्मक आददवासी दवकास प्रकपप.
7. महालेखापाल (लेखापदरक्षा)/(लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नागपूर.
8. अदधदान व लेखादधकारी, मुांबई.
9. दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मुांबई.
10. सवय दर्जपहा कोषागार अदधकारी.
11. दवत्त दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
12. कायासन क्र. 3 व 9, आददवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
13. दनवड नस्ती (का.6), आददवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
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