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सन 2020-21 या वर्षासाठीिी सुधाभरत

तरतूद खिम करण्यासाठी र्ान्यता दे णेबाबत.

र्हाराष्ट्र शासन
सार्ाभजक न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविाग
शासन ज्ञापन, क्रर्ाांक: अनौसां-2020/प्र.क्र. 85 /अजाक
र्ांत्रालय भवस्तार, र्ुांबई - 400 032.
भदनाांक: 23 र्ािम,2021.
वािा : शासन ज्ञापन, सर् क्रर्ाांक, भदनाांक 08 जानेवारी, 2021.
ज्ञापन :
आयुक्त, सर्ाज कल्याण, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना कळभवण्यात येत आहे की, कर्मवीर दादासाहे ब
गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिर्ान योजनेंतगमत अनुसूभित जाती आभण नवबौध्द िूभर्भहन शेतर्जूराांना जभर्नीिे
वाटप याकरीता सन 2020-21या वर्षातील सुधाभरत तरतुदीपैकी उपरोक्त वािा येथील शासन ज्ञापन, भदनाांक 08
जानेवारी, 2021 अन्वये रुपये 12,50,00,000/- इतकी तरतूद भवतरीत करण्यात आलेली आहे. आता,
अथमसांकल्पीय अांदाज, भवतरण व सांभनयांत्रण प्रणालीवर (बीम्स) भवतरीत करण्यात आलेली सुधाभरत तरतुदीच्या
र्यादे तील उवमभरत रुपये 12,50,00,000/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) खिम करण्यासाठी याद्वारे
र्ान्यता दे ण्यात येत आहे, याबाबतिे भववरण खालीलप्रर्ाणे आहे:
(रुपये हजारात)
अ.क्र.

अनु सूभित

जाती

आभण

नवबौध्द

अथमसांकल्ल्पत

िूभर्भहन शेतर्जूराांना जभर्नीिे वाटप
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र्ान्यता दे ण्यात येत
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2.

रुपये

सदर तरतूद खिम करण्यासाठी आयुक्त, सर्ाज कल्याण, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना भनयांत्रण अभधकारी व

सांबभां धत भजल्यािे सहाय्यक आयुक्त, सर्ाज कल्याण याांना आहरण व सांभवतरण अभधकारी म्हणून घोभर्षत करण्यात
येत आहे .
3.

भनयांत्रण अभधकारी याांनी उपरोक्त भववरणाांतील रकाना 4र्धील तरतूद खिम करावी. सदर तरतूद खिम

झाल्यावर त्याबाबतिे भववरण व उपयोभगता प्रर्ाणपत्र न िुकता शासनास सादर करण्यात यावे.
4.

प्रस्तुत योजनेवर होणारा खिम खालील लेखाशीर्षाखाली खिी टाकून सन 2020-21 या वर्षात अथमसक
ां ल्ल्पत

करण्यात आलेल्या भनधीतून िागभवण्यात यावा:
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र्ागणी क्रर्ाांक एन-3
र्ुख्य लेखाशीर्षम 2225, अनुसूभित जाती, अनुसूभित जर्ाती, इतर र्ागासवगम व अल्पसांख्याक याांिे
कल्याण
01, अनुसूभित जातींिे कल्याण
(०३) (०५) अनुसूभित जाती आभण नवबौध्द िूभर्भहन शेतर्जूराांना जभर्नीिे वाटप. (अ.जा.उ.यो.)
(कायमक्रर्)
३1, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)
२२२५ ३६१ ८
5.

उपरोक्त योजनेंतगमत र्ागील वर्षातील खिािी उपयोभगता प्रर्ाणपत्रे भनयांत्रक अभधकारी याांना

तपासण्याच्या अधीन राहू न तरतूद खिम करण्यािी जबाबदारी भनयांत्रक अभधकाऱयाांिी राहील. तसेि, भवत्तीय
भनयर्ावली, र्हाराष्ट्र अथमसक
ां ल्प भनयर्पुल्स्तका यानुसार वेळोवेळी भवत्त भविागाने भनगमभर्त केलेल्या अटी व
शतीनुसार सदर तरतूद खिम करुन कोणतीही भवत्तीय अभनयभर्तता होणार नाही, यािी दक्षता घेण्यािी
जबाबदारी आयुक्त, सर्ाज कल्याण, पुणे याांिी राभहल.
6.

सदर ज्ञापन हे भवत्त भविागाच्या अनौ. सांदिम क्र. 139/व्यय-14, भदनाांक 22 र्ािम, 2021 अन्वये

भर्ळालेल्या सहर्तीस अनुसरुन भनगमभर्त करण्यात येत आहे .
7.

सदर शासन ज्ञापन र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आलेले असून त्यािा सांगणक सांकेताांक क्रर्ाांक 202103231207405222 असा आहे. हे ज्ञापन
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
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(भद. रा. डडगळे )
सह सभिव, र्हाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1.

र्ा. भवरोधी पक्षनेता, भवधानपभरर्षद/सिा, र्हाराष्ट्र भवधानर्ांडळ सभिवालय,र्ुांबई,

2.

सवम र्ा. सांसद सदस्य आभण भवधानपभरर्षद/सिा सदस्य,

3.

र्ा. राज्यपाल याांिे प्रधान सभिव, राजिवन, र्ुांबई,

4.

र्ा. र्ुख्य र्ांत्री याांिे प्रधान सभिव, र्ांत्रालय, र्ुांबई,

5.

र्ा. उप र्ुख्य र्ांत्री याांिे प्रधान सभिव, र्ांत्रालय,र्ुांबई,

6.

र्ा. र्ुख्य सभिव याांिे सह सभिव, र्ांत्रालय, र्ुांबई,

7.

आयुक्त, सर्ाज कल्याण, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे,

8.

र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई,

9.

र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, र्हाराष्ट्र, नागपूर,

10. र्हालेखापाल (लेखापभरक्षा)-१, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई,
11. र्हालेखापाल (लेखापभरक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर,
12. सांिालक, लेखा व कोर्षागारे सांिालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई,
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13. सवम प्रादे भशक उप आयुक्त, सर्ाज कल्याण भविाग,
14. सवम सहाय्यक आयुक्त, सर्ाज कल्याण,
15. भनवासी लेखा पभरक्षा अभधकारी, र्ुांबई,
16. कोर्षागार अभधकारी, पुणे,
17. भवत्त भविाग (व्यय-14 / अथमसांकल्प-3/7, अथोपाय), र्ांत्रालय, र्ुांबई- 400 032,
18. कक्ष अभधकारी (अथमसक
ां ल्प/भवघयो), सार्ाभजक न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई,
19. भनवड नस्ती /अजाक.
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