आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत सन
2020-21 या आर्थथक वषात खावटी
अनुदान योजनेकरीता दनधी दवतरण
(रोख स्वरुप लाभाकरीता).
(लेखाशीषय 2425 1493 )
महाराष्ट्र शासन
आददवासी दवकास दवभाग
शासन दनणयय क्रमाांकः बीयुडी-2021/ प्र.क्र.48 / कायासन-6
मांत्रालय दवस्तार, मुांबई-400 032.
ददनाांक:- 26 मार्य, 2021.
वार्ा 1) शासन

पदरपत्रक,

दवत्त

दवभाग

क्र.अथयस-ां 2020/प्र.क्र.64

/अथय-3,

दद.16.04.2020

व

दद.15.04.2021.
2) शासन दनणयय, आददवासी दवकास दवभाग, क्र. खाअयो-2020/प्र.क्र.37/का-3,दद.9.09.2020 व
दद.30.09.2020.
3) शासन ज्ञापन, आददवासी दवकास दवभाग, क्र. बीयुडी-2021/प्र.क्र.48/का-6, दद.25.03.2021.
4) आददवासी दवकास दवभाग, नस्ती क्रमाांक खाअयो-2020/ प्र.क्र.37/का-3.

प्रस्तावना :राज्यात कोरोना दवषाणूच्या पार्श्यभम
ू ीवर लॉकडाऊनमुळे कामे बांद असल्याने अनुसूदर्त जमातीच्या
कुटू ां दबयाांसमोर उद्भवलेला बेरोजगारीर्ा प्रश्न दवर्ारात घेऊन तयाांना अनुदान स्वरुपात लाभ दे ण्याच्या
अनुषांगाने राज्य मांदत्रमांडळाच्या दद.12.08.2020 च्या बैठकीमध्ये खावटी अनुदान योजना राबदवण्यास
मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. यास अनुसरून सांदभाधीन क्र.2 येथील शासन दनणययान्वये सन 2020-21
या वषात खावटी अनुदान योजना राबदवण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. सदर खावटी अनुदान
योजनेंतगयत अनुसूदर्त जमातीच्या कुटु ां दबयाांना प्रदत कुटु ां ब एकूण रू.4000/- इतक्या रक्कमेर्ा लाभ
दे ण्यार्ा दनणयय घेण्यात आला आहे . तयापैकी रू.2000/- इतकी रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक/ डाक खातयात
थेट स्वरुपात तर रू.2000/- इतक्या ककमतीच्या खाद्य वस्तु स्वरूपात लाभ दे ण्याबाबत दनणयय घेण्यात
आला आहे. तसेर् सांदभाधीन क्र.2 येथील शासन दनणययान्वये योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी मागयदशयक
सूर्ना दवदहत करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून प्रथम टप्पप्पयात थेट रोख स्वरुपात दयावयाच्या
लाभाकरीता दवत्त दवभागाने सांदभाधीन क्र.4 येथील नस्तीवर दशयदवलेल्या सहमतीस अनुसरुन सांदभय क्र.3
येथील शासन ज्ञापनान्वये आददवासी घटक काययक्रमाांतगयत उपलब्ध बर्तीमधून रु.231.00 कोटी इतका
दनधी पुनर्थवदनयोदजत करण्यात आला आहे. सदर थेट स्वरुपात द्यावयाच्या लाभाकरीतार्ी रक्कम
रु.231.00 कोटी इतका दनधी दवतरणार्ी बाब शासनाच्या दवर्ाराधीन होती.
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शासन दनणयय :खावटी अनुदान योजनेंतगयत प्रदत कुटु ां ब रु.2000/- थेट रोख स्वरुपात द्यावयाच्या लाभाकरीता
आददवासी घटक काययक्रम - सन 2020-21 याखाली मागणी क्र.टी-5, मुख्य लेखाशीषय-2425-सहकार,
796-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) (11) खावटी अनुदान योजनेच्या लेखाशीषय 2425 1493, 33अथयसहाय्य खाली रू.231,00,00,000/- ( अक्षरी रूपये दोनशे एकतीस कोटी फक्त ) इतका दनधी
दनयांत्रक अदधकारी तथा आयुक्त, आददवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादशक याांना दवतरीत व खर्य
करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

सदर दनधी अथयसांकल्पीय दनधी दवतरण प्रणालीवर दवतरीत करण्यात आला आहे. सदर दनधी

आहरण व सांदवतरण अदधकारी याांनी तातडीने आहरीत करुन पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक/डाक खातयात
ऑनलाईन प्रणालीमाफयत प्रदत कुटु ां ब रु.2000/- इतका लाभ दे ण्यार्ी काययवाही करावी.
3.

सदर शासन दनणययान्वये दवतरीत करण्यात आलेला दनधी खर्य करताांना महाराष्ट्र अथयसांकल्प

दनयमपुस्स्तका, दवत्तीय अदधकार दनयमपुस्स्तका यामधील दवदत्तय दनयमाांर्े पालन करून दवत्त दवभागाच्या
सांदभाधीन क्र.1 येथील शासन पदरपत्रकान्वये दवदहत केलेल्या मागयदशयक सूर्नाांनुसार काटे कोरपणे
काययवाही करण्यात यावी.
4.

सदर शासन दनणयय दवत्त दवभागाच्या सांदभादधन दद.16.04.2020 रोजीच्या शासन पदरपत्रकान्वये

प्रशासदकय दवभागास प्रदान केलेल्या अदधकारात आदण दवत्त दवभागाच्या अनौपर्ादरक सांदभय क्र.62/व्यय14, दद.24.03.2021 अन्वये दशयदवलेल्या सहमतीनुसार दनगयदमत करण्यात येत आहे.
5.

सदर शासन दनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून तयार्ा सांकेताांक 202103251652455024 असा आहे . हा आदे श दडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Ravindra
Digambarro
Aute
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(रकवद्र दद.औटे )
अवर सदर्व, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा.मांत्री, आददवासी दवकास याांर्े खाजगी सदर्व.
2. मा.राज्यमांत्री, आददवासी दवकास, याांर्े खाजगी सदर्व.
पृष्ठ 3 पैकी 2
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3. आयुक्त, आददवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादशक.
4. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आददवासी दवकास महामांडळ मया.,नादशक.
5. अपर आयुक्त, आददवासी दवकास, नादशक / नागपूर / ठाणे / अमरावती.
6. महालेखापाल (लेखापदरक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई /नागपूर.
7. उपसदर्व / कक्ष अदधकारी (का-12), आददवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
8. सवय प्रकल्प अदधकारी, एकास्तमक आददवासी दवकास प्रकल्प.
9. अदधदान व लेखादधकारी, मुांबई.
10. दवत्त दवभाग (कायासन व्यय-14 व अथय-19), मांत्रालय, मुांबई.
11. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र दवधानमांडळ सदर्वालय, 5 वा माळा, दवधानभवन, मुांबई.
12. दनवड नस्ती (का-6).
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