राज्य योजना सन 2019-2020
नागपूर जजल्ह्यातील गोरे वाडा येथील प्रस्ताजवत प्राणी
संग्रहालयाची प्राथजिक कािे (4406-3858) अंतगगत
चालू बाब प्रस्ताव.
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन जवभाग,
शासन जनणगय क्रिांकः डब्लल्ह्यूएलपी-05.19/प्र.क्र. 147 /फ-1
िंत्रालय, िंबई 400 032.
जिनांक :- 16 िे, 2019.
वाचा :1. जवत्त जवभागाचे, शासन पजरपत्रक, क्रिांक :- अथगस-ं 2019/प्र.क्र.44/अथग-3,
जिनांक 01.04.2019.
2. प्रधान िख्य वनसंरक्षक (अथगसंकल्ह्प, जनयोजन व जवकास), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.
कक्ष-1/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.18/174/19-20, जिनांक :- 14.05.2019.
प्रस्तावना :सन 2019-2020 िध्ये राज्यस्तरीय योजनेतंगगत नागपूर जजल्ह्यातील गोरे वाडा येथील प्रस्ताजवत
प्राणी संग्रहालयाची प्राथजिक कािे (4406-3858)

या लेखाजशर्षांतगगत रुपये 2000.00 लक्ष इतका

जनयतव्यय िंजूर व अथगसंकल्ल्ह्पत करण्यात आला आहे .
2.

संिर्भभय जवत्त जवभागाच्या पजरपत्रकात “सन 2019-2020 या वर्षाकरीता प्रस्ताजवत केलेल्ह्या

जवजनयोजनांची अनसूच या अथगसंकल्ह्पीय प्रकाशनातील “स्तंभ क्रिांक 5 व 6” यािध्ये जवभागांना
िशगजवलेल्ह्या रकिांचे अथगसक
ं ल्ह्प जवतरण प्रणालीवर (BEAMS) वाटप करण्यात येत असून सिर तरतूिींची
एजप्रल ते जलै, 2019 पयगतची िाजसक जनधी जववरणपत्रे अथगसंकल्ह्प अंिाज, जवतरण व संजनयंत्रण प्रणालीवर
(बीम्स) प्रशासकीय जवभागाकडू न

नोंिजवण्यात आल्ह्यांनतर जवभागास आवश्यक असणारा अजनवायग व

कायगक्रिावरील खचाचा जनधी (लेखानिान) जवतरीत केला जाईल. त्याचे तात्काळ वाटप करावे. ” असे निूि
करण्यात आले आहे.
3.

संिभग क्रिांक 1 च्या पजरपत्रकात निूि केल्ह्याप्रािाणे नागपूर जजल्ह्यातील गोरे वाडा येथील

प्रस्ताजवत प्राणी संग्रहालयाची प्राथजिक कािे (4406-3858) या लेखाजशर्षाअंतगगत अथगसंकल्ह्प अंिाज,
जवतरण व संजनयंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर रु. 666.64 लक्ष जनधी िाहे एजप्रल ते जलै, 2019 पयगत
जवतरणासाठी उपलब्लध करुन िे ण्यात आला आहे .
4.

प्रधान िख्य वनसंरक्षक (अथगसंकल्ह्प, जनयोजन व जवकास), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संिभग

क्रिांक 2 च्या पत्रान्वये सन 2019-2020 करीता नागपूर जजल्ह्यातील गोरे वाडा येथील प्रस्ताजवत प्राणी
संग्रहालयाची प्राथजिक कािे (4406-3858) या योजनेतगगत रु. 2000.00 लक्षचा प्रस्ताव शासन
िान्यतेसाठी सािर केला आहे . त्या अनर्षंगाने शासनाने पढील जनणगय घेतला आहे .
शासन जनणगय :प्रधान िख्य वनसंरक्षक (अथगसंकल्ह्प, जनयोजन व जवकास), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सािर केलेला
प्रस्ताव व नागपूर जजल्ह्यातील गोरे वाडा येथील प्रस्ताजवत प्राणी संग्रहालयाची प्राथजिक कािे (4406-3858) या
योजने अंतगगत उपलब्लध जनधीच्या अनर्षंगाने सिर शासन जनणगयान्वये खालील अटींच्या अधीन राहू न सोबत
जोडलेल्ह्या जववरणपत्रानसार रुपये 666.64 लक्ष जनधी जवतरीत करण्यास शासनाची िान्यता प्रिान करण्यात
येत आहे .

शासन जनणगय क्रिांकः डब्लल्ह्यूएलपी-05.19/प्र.क्र. 147 /फ-1

I.

प्रधान िख्य वनसंरक्षक (अथगसंकल्ह्प, जनयोजन व जवकास), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी नागपूर
जजल्ह्यातील गोरे वाडा येजथल प्रस्ताजवत प्राणीसंग्रहालयाची प्राथजिक कािे करण्याकजरता शासनाकडू न
अपेजक्षत व्हायबीलीटी गॅप फंडींग यापूवी िे ण्यात आलेले नाही याची खातरजिा करुनच जनधी जवतरीत
करावा.

II.

प्रस्तावीत खचग-: लेखाजशर्षग 4406, वनीकरण व वन्य जीवन यांवरील भांडवली खचग 02, पयावरणीय
वनीकरण व वन्यजीवन 111 ,प्राणी संग्रहालय ,(00) (01) गोरे वाडा येथील प्रस्ताजवत प्राणी संग्रहालयाची
प्राथजिक कािे (राज्य 4406 (3858 या लेखाजशर्षाखाली सन 2019-2020 िध्ये अथगसंकल्ह्प जवतरण
प्रणालीद्वारे उपलब्लध होणाया- अनिानातून खचग करण्यात यावा.

III.

योजनांतगगत प्रस्तावीत कायगबाबींना आवश्यकतेनसार सक्षि प्राजधकाऱयांनी प्रशासकीय व तांजत्रक
िान्यता प्रिान केलेली आहे याची खातरजिा झाल्ह्यानंतरच, प्रधान िख्य वनसंरक्षक (अथगसक
ं ल्ह्प,
जनयोजन व जवकास), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सिर जनधी जवतरीत करावा .

IV.

जवतरीत केलेला जनधी शासनाने जिलेल्ह्या िान्यतेनसार योजनेस जवहीत केलेल्ह्या ियािे त, प्रचजलत
जनयिांच्या अधीन राहू न, प्रचजलत धोरण व जवत्त जवभागाने वेळोवेळी जवहीत केलेल्ह्या िागगिशगक
तत्त्वानसार तसेच प्रस्तावात निूि केलेल्ह्या कायगबाबींच्या अनर्षंगाने खचग करण्यात यावा.

V.

प्रस्ताजवत असलेल्ह्या िोठ्या बांधकािासाठी शासनाने जिलेल्ह्या सूचना आजण जवहीत केलेली
कायगपद्धती अनसरण्याची संबजं धत जबाबिारी जनयंत्रक/अंिलबजावणी अजधकारी यांची राहील.
कोणत्याही प्रकारची जवत्तीय अजनयजितता होऊ न िे ण्याचीही जबाबिारी त्यांची असेल.

VI.

कायगबाबींिध्ये खरे िीचा सिावेश असल्ह्यास शासनाने जवजहत केलेल्ह्या पध्ितीचा अवलंब करुन
खरे िी करण्यात यावी.

VII.

जवत्त जवभागाने जनगगजित केलेल्ह्या जवजवध िागगिशगन सूचनांचे व जवत्त जवभागाचे पजरपत्रक क्रिांक
जवअप्र-2013/प्र.क्र. 30/2013/जवजनयि, भाग-2, जिनांक :- 17.04.2015,

क्रिांक :- अथगस-ं

2019/प्र.क्र.44/अथग-3, जिनांक 01.04.2019 च्या पजरपत्रकाचे काटे कोर पालन करावे.
2.

सिर शासन जनणगय जवत्त जवभागाचे पजरपत्रक क्रिांक :- अथगस-ं 2019/प्र.क्र.44/अथग-3, जिनांक

01.04.2019 ला अनलक्षून जनगगजित करण्यात येत आहे .
3.

सिर शासन जनणगय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्लध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201905161527235219 असा आहे. हा आिे श जडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानसार व नावाने,

SUJAY DEORAO
DODAL

Digitally signed by SUJAY DEORAO DODAL
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=353112ee0fa47f9ff9bedae88f651d09fdb142df5fbce9c004f7eea06d
8b9baf, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=a6a471816b9dbfd727f2e5ec4825f4678c8393d846acd1c16b8
936c8b3a519c6, ou=REVENUE AND FOREST, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=SUJAY DEORAO DODAL
Date: 2019.05.16 15:31:10 +05'30'

( सजय िोडल )
सह सजचव
िहसूल व वन जवभाग
प्रत,
1. प्रधान िख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रिख), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
2. प्रधान िख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
3. व्यवस्थपकीय संचलक, एफ. डी. सी. एि. ली., नागपूर.
4. प्रधान िख्य वनसंरक्षक (अथगसंकल्ह्प, जनयोजन व जवकास), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
5. िहालेखापाल1/2 (लेखा व अनज्ञेयता)/ (लेखापजरक्षण), िंबई/नागपूर.
6. ब-1, फ-2,फ-1 कायासन (जनवडनस्ती), िहसूल व वन जवभाग, िंत्रालय, िंबई-32.
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शासन जनणगय क्रिांकः डब्लल्ह्यूएलपी-05.19/प्र.क्र. 147 /फ-1,जिनांक 16 /05/2019 सोबतचे जववरणपत्र.
अ.क्र.

कािाचा तपजशल

प्रजत घटक खचग
(रु. लाखात)

1

वन्यप्राणी बचाव केंद्राचे पजररक्षण व वाढीव बांधकाि (िै नंजिन 380.00
खाद्य, और्षधी, कायालयीन खचग, वैद्यकीय उपकरणे/ इतर
उपकरणे)

2

अजधवास जवकास (Habitat Development)

50.00

3

संरक्षण कािे (रस्ता िरूस्ती/ आग व संरक्षण कािे/ भभतीची उं ची 236.64
वाढजवणे, भभतीवर कं पण करणे/ अल्नन संरक्षण)
एकूण

666.64
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