आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत मुख्यमांत्री
सौर कृषी पांप योजना या योजनेकरीता सन
2018-19 या आर्थथक वषासाठी दनधी
दवतरीत करण्याबाबत.
(लेखादिषय 2810 0974)
महाराष्ट्र िासन.
आददवासी दवकास दवभाग
िासन दनणयय क्रमाांकः बीयुडी-2018/प्र.क्र.12/कायासन.6.
मांत्रालय दवस्तार, मुांबई-400 032
तारीख: - 16 मार्य, 2019.
वार्ा -

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) उद्योग,उजा व कामगार दवभाग,नस्ती क्र. बीयुडी-2019 /प्र. क्र.44/ ऊजा -7.
िासन दनणयय आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत अनुसूदर्त जमातीच्या वैयक्ततक लाभार्थ्यांना वीजदरात सवलत
दे ण्यासाठी मागणी क्र.टी-5, 2810, नवीन व नवीकरणीय उजा, 00 796- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01)
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०1) मुख्यमांत्री सौर कृषी पांप योजना (100 टतके राज्यस्तर योजना) (काययक्रम)
लेखदिषय (2810 0974), 31-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखादिषाखाली सन 2018-19 या वषात
रु.7624.10 लाख इतका दनधी सुधादरत अांदाज 2018-19 अन्वये अथयसांकक्पपत केला आहे . यानुषांगाने
उद्योग, उजा व कामगार दवभागाच्या सांदभीत क्र.3 येथील प्रस्तावास अनुसरुन दवत्त दवभागाने सांदभीत वार्ा
क्र.1 येथे नमूद िासन पदरपत्रकान्वये दनदित केलेपया मयादे त उपरोतत योजनेसाठी ( 2810 0974 ) या
लेखादिषाखाली रु.7624.10 लाख (रुपये िहात्तर कोटी, र्ोवीस लाख, दहा हजार फतत ) इतका दनधी
प्रिासदकय दवभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सदर्व ( उजा), उद्योग, उजा 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 खर्ासांबध
ां ीच्या सध्याच्या िासकीय धोरणास अनुसरुन मांजूर आराखडयानुसार सदर दनधी
यार् वषात खर्य होईल यार्ी दक्षता घ्यावी. तसेर् उपलब्ध करुन ददलेपया तरतूदीतून झालेपया खर्ार्ा
अहवाल, लेखादिषयदनहाय / उपलेखादिषयदनहाय तसेर् 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,उजा व कामगार दवभाग याांना प्रत्येक
मदहन्याच्या 10 तारखेपयंत पाठवणेबाबत सूर्ना दे ण्यात यावी.
3.

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

उपयोजना क्षेत्रात तसेर् आददवासी उपयोजना क्षेत्राबाहे रील क्षेत्रात दवदवध योजनाांवर केलेला खर्य स्वतांत्रपणे
नोंददवला जाईल यार्ी दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन िासनाला आददवासी उपयोजना क्षेत्रातील व उपयोजना
क्षेत्राबाहे रील योजनाांवर होणा-या खर्ावर लक्ष ठे वता येईल.
4.

आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत फतत आददवासी लाभार्थ्यांना लाभ दे य असपयाने सदर तरतुदीतून

फतत अनुसूदर्त जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी खर्य करण्यार्ी दक्षता घ्यावी.
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5.

सदर िासन दनणयय दवत्त दवभागाने वार्ा 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 त्यार्ा सांकेताक 201903161057178324 असा आहे . हा आदे ि दडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Ravindra
Digambarrao
Aute
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रववद्र दद.औटे
अवर सदर्व, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. प्रधान सदर्व ( उजा ),उद्योग, उजा व कामगार दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
2. दवकास आयुतत तथा उद्योग सांर्ालक, मांत्रालय, मुांबई
3. आयुतत, आददवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादिक.
4. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापदकय सांर्ालक, 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 दजपहा 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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