सन 2019-2020 या वर्षासाठी दीन दयाळ
उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
अंतर्गत जनजाती क्षेत्र (अनुसूचित जमाती) (TSP)
प्रवर्ासाठी चनधी चवतरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
ग्राम चवकास चवभार्
शासन चनणगय क्रमांकः मचजअ - 2020/प्र.क्र.10/योजना-3
मंत्रालय,मुंबई 400 032.
चदनांक: 26 मािग, 2020
वािा :1. केंद्रीय ग्रामीण चवकास मंत्रालय, नवी चदल्ली यांिे पत्र क्र.जे-17025/01/2015 डीडीयुजीकेवाय-33/सी, चदनांक 24 चडसेंबर, 2019.
2. मुख्य कायगकारी अचधकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अचभयान, बेलापूर,
नवी मुंबई यांिे पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/4831/2019, चदनांक 30 चडसेंबर, 2019.
3. शासन चनणगय, आचदवासी चवकास चवभार् क्र.बीयुडी-2019/प्र.क्र.08/कायासन-6, चदनांक 25
फेब्रुवारी, 2020
प्रस्तावना :केंद्र शासनाने सन 2019 ते 2022 या तीन वर्षांकरीता दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य
योजनेच्या (DDU-GKY) जनजाती क्षेत्र (अनुसूचित जमाती) (TSP) प्रवर्ासाठी पचहला हप्ता म्हणून
रु.4604.25 लाख इतका चनधी चवतरीत केलेला आहे . सदर चनधी राज्याच्या एकचत्रत चनधीमध्ये जमा
झालेला आहे . त्यामुळे सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षात अिगसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून केंद्र
चहस्सा रु.3089.00 लाख व केंद्र चहस्सा समरुप राज्य चहस्सा रु.1060.00 लाख असा एकूण
रु.4149.00 लाख इतका चनधी चवतचरत करण्यािा प्रस्ताव शासनाच्या चविाराधीन होता.
शासन चनणगय :1.

सन 2019-2020 मध्ये दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) जनजाती

क्षेत्र (अनुसूचित जमाती) (TSP) प्रवर्ासाठी केंद्र चहस्सा (2501 2953) याकचरता अिगसंकल्पीत
केलेल्या तरतूदीतून रु.30,89,00,000/- (रुपये तीस कोटी एकोणनव्वद लाख फक्त) इतका चनधी व
केंद्र समरुप राज्य चहस्सा (2501 2935) याकचरता अिगसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून
रु.10,60,00,000/- (रुपये दहा कोटी साठ लाख फक्त) इतका चनधी अिगसंकल्पीय चवतरण प्रणाली
(B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अचभयानास चवतरीत करण्यात येत आहे.
2.

सदर रक्कम उप संिालक (चवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अचभयान,

बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संचवतरण अचधकारी म्हणून सुपद
ू ग करण्यात येत आहे .
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3.

सदर रक्कम रु.3089.00 लाखािा खिग "मार्णी क्र.टी-5, 2501 ग्रामचवकासासाठी चवशेर्ष

कायगक्रम, 01, एकात्मीकृत ग्रामचवकास कायगक्रम, 796, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र
उपयोजना, (01) (06) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपचजचवका अचभयाना अंतर्गत चवशेर्ष कौशल्य चवकास
प्रकल्पासाठी चवत्तीय सहाय्य (केंद्र चहस्सा) (कायगक्रम), 33, अिगसहाय्य (2501 2953)" या
लेखाचशर्षाखाली व रु.1060.00 लाखािा खिग "मार्णी क्र.टी-5, 2501 ग्रामचवकासासाठी चवशेर्ष
कायगक्रम, 01, एकात्मीकृत ग्रामचवकास कायगक्रम, 796, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र
उपयोजना, (01) (05) आजीचवका अंतर्गत कौशल्य चवकासासाठी चवशेर्ष प्रकल्पावरील चवत्तीय सहाय्य
(महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपचजचवका अचभयान) (राज्यािा चहस्सा) (कायगक्रम), 33, अिगसहाय्य (2501
2935)" या लेखाचशर्षाखाली सन २०१9-२०20 या आर्थिक वर्षात अिगसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून
भार्वावा.
4.

मुख्य कायगकारी अचधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अचभयान, नवी मुंबई यांनी

खिासंबध
ं ीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसुरुन मंजूर आराखडयानुसार याि वर्षात सदर चनधी
खिग होईल यािी दक्षता घ्यावी. तसेि शासनाने उपलब्ध करुन चदलेल्या तरतूदीमूधन झालेल्या
खिािा अहवाल, लेखाशीर्षाचनहाय / उपलेखाशीर्षाचनहाय साध्य झालेल्या भौचतक उचिष्ट्टाबाबतिी
माचहती, चनधी उपयोचर्ता प्रमाणपत्र, संबचं धत क्षेचत्रय अचधकारी यांनी आयुक्त, आचदवासी चवकास,
नाचशक, संबचं धत अपर आयुक्त, आचदवासी चवकास व ग्राम चवकास चवभार् यांना प्रत्येक मचहन्याच्या 10
तारखेपयंत पाठवावे.
5.

मुख्य कायगकारी अचधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अचभयान, नवी मुंबई यांनी

आचदवासी उपयोजना क्षेत्रात, अचतचरक्त आचदवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेि आचदवासी घटक
कायगक्रम क्षेत्राबाहे रील योजनांवर केलेला खिग स्वतंत्रपणे नोंदचवला जाईल यािी दक्षता घ्यावी.
जेणेकरुन शासनाला आचदवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहे रील योजनांवर होणाऱ्या खिावर
संचनयंत्रण ठे वता येईल.
6.

आचदवासी घटक कायगक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन चदलेली तरतूद फक्त आचदवासी

लाभार्थ्यांकचरता व आचदवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खिग करण्यात यावी. तसेि आचदवासी उपयोजना
क्षेत्राबाहे र केलेली तरतूद त्या क्षेत्रातील आचदवासी लाभार्थ्यांकचरताि खिग करण्यात यावी.
7.

हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे , त्याि प्रयोजनाकरीता खिग

करण्यात यावे. अन्यिा ती चवत्तीय अचनयचमतता समजण्यात येईल, यािी अमंलबजावणी करणाऱ्या
अचधकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी.
8.

या शासन चनणगयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोर्षार्ारातून काढल्यानंतर पुढील माचहती त्वरीत

लेखाचधकारी कायासन क्रमांक योजना-2, ग्राम चवकास चवभार् यांिेकडे पाठवावी. 1) मंजूर केलेली
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रक्कम, 2) कोर्षार्ारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्यािा प्रमाणक क्रमांक व चदनांक, ४)
महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्यािे प्रमाणपत्र.
9.

सदर शासन चनणगय चवत्त चवभार् पचरपत्रक्र चदनांक 8 जुलै, 2019 अन्वये चदलेल्या केंद्र पुरस्कृत

योजनांसाठी चनधी तसेि राज्य शासनािा समरुप चहस्सा प्रशासकीय चवभार्ांने त्यांिे स्तरावर चवतचरत
करण्याच्या

प्रदान

केलेल्या

अचधकारानुसार

तसेि

चवत्त

चवभार्ािा

अनौपिाचरक

संदभग

क्र.08/अिोपाय, चदनांक 15.01.2020 अन्वये चदलेल्या मान्यतेनुसार चनर्गचमत करण्यात येत आहे .
10.

सदर शासन चनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 202003261351483820 असा आहे . हा आदे श
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

PANDIT
KAHANDER
AO
JADHAV

Digitally signed by PANDIT
KAHANDERAO JADHAV
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=130c3faa5ebf138c8b390587
85ac534c17d9b377a1b84b0b4d591d
63ea56da06, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=f5c40942371a6969108
d4d7e802129ea5f7a19f482726930e1
7fe1f06ad5cc76, ou=NA,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
cn=PANDIT KAHANDERAO JADHAV
Date: 2020.03.26 16:14:40 +05'30'

( पं. खं. जाधव )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) महालेखापाल (लेखा पचरक्षा) व (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/नार्पूर.
2) प्रधान सचिव व चनवासी आयुक्त (र्ुंतवणूक व राजचशष्ट्टािार), महाराष्ट्र सदन, नवी
चदल्ली.
3) मुख्य कायगकारी अचधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अचभयान, 5 वा मजला,
दचक्षण ववर् (एसबीआय साईड), चसडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.
4) उप संिालक (चवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अचभयान, 5 वा मजला,
दचक्षण ववर् (एसबीआय साईड), चसडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.
5) चजल्हा कोर्षार्ार अचधकारी , ठाणे.
6) उप कोर्षार्ार अचधकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.
7) कक्ष अचधकारी (1414), चनयोजन चवभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
8) चवत्त चवभार् (व्यय-15) व ( अिग-17) मंत्रालय, मुंबई-32.
9) कायासन अचधकारी, चवत्त-1, चवत्त-7, योजना-2, ग्राम चवकास चवभार्.
10) चनवडनस्ती.
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