जिल्हा वार्षिक योिनेतील जनधी वाटपाबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जनयोिन जवभाग

शासन जनर्णय क्रमाांकः जिएपी-101४/प्र.क्र.198/का.1481
मादाम कामा रोि, हु तात्मा रािगुरु चौक

मांत्रालय, मुांबई. 400 032

तारीख: 27 ऑगस्ट, 201४

वाचा 1) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, जिवायो-१०07/ प्र.क्र.39/ का.१४44,
जद.16/2/2008.

2) शासन शुद्धीपत्रक क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, जिवायो-१०07/ प्र.क्र.39/ का.१४44,
जद.16/6/2008

3) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-१०१०/ प्र.क्र.२०३/ का.१४८१,
जद.९/८/२०१०.

4) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-१०१1/ प्र.क्र.182/ का.१४८१,
जद.8/८/२०१1.

5) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-१०१२/ प्र.क्र.177/ का.१४८१,
जद.16/5/2012.

6) शासन पजरपत्रक क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र. जिएपी-1012/ प्र.क्र.280/ का.1481
जद.12/9/2012

7) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-१०१2/ प्र.क्र.२91/ का.१४८१-अ,
जद.24/1/2013.

8) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-१०१2/ प्र.क्र.291/ का.१४८१-अ,
जद.30/3/2013.

9) शासन पजरपत्रक क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-1013/ प्र.क्र.277/ का.1481,
जद.28/6/2013

10) शासन पजरपत्रक क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-1013/ प्र.क्र.297/ का.1481,
जद.12/7/2013

शासन ननर्णय क्रमाांकः जिएपी-101४/प्र.क्र.198/का.1481

11) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र. जिएपी-१०१3/प्र.क्र.347/ का.१४८१,
जद.12/8/2013.

12) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.एसआयसी-2013/प्र.क्र.1/2013/ का.1471,
जद.4/3/2014

13) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिएपी-1014/ प्र.क्र.68/ का.1481,
जद.27/6/2014

14) शासन जनर्णय क्रमाांकः जनयोिन जवभाग, क्र.जिनाप-2114/ प्र.क्र.2/ 2014/ 1471,
जद.14/8/2014.

प्रस्तावना जिल्हा जनयोिनासाठी प्रत्येक जिल्हयात “ जिल्हा जनयोिन सजमती” कायणरत आहे . प्रत्येक

जिल्हयाच्या वार्षिक योिनेचा आराखिा अांजतम केल्यानांतर, सवणसाधारर् जिल्हा वार्षिक योिनेचा जनधी
अर्णसांकल्ल्पत करुन जवतरीत करण्यात येतो. वरील सांदभण क्र.१ येर्ील शासन जनर्णयान्वये सवणसाधारर्
जिल्हा वार्षिक योिनेचा जनधी अर्णसांकल्ल्पत करर्े, जवतरीत करर्े तसेच वार्षिक योिनेतील कामाांना
प्रशासकीय मान्यता दे र्े, याबाबतची सुधारीत कायणपध्दती जवजहत करण्यात आली आहे . जिल्हा वार्षिक

योिनेमधील जनधीपैकी ९५% जनधी जनयजमत योिनाांवर, ४.५% जनधी नाजवन्यपूर्ण योिनाांवर व 0.५%

जनधी मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री, इ. योिनाांवर खचण करण्याच्या सूचना वरील सांदभण क्र.३
येर्ील शासन जनर्णयान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.
२.

राज्यात स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सलची स्र्ापना वरील सांदभण क्र.12 येर्ील जद.4/3/2014 च्या

शासन जनर्णयान्वये करण्यात आल्याने , नाजवन्यपूर्ण योिनेवरील ४.५% जनधीपैकी ०.५% जनधी स्टे ट

इनोव्हे शन कौजन्सलसाठी राज्य स्तरावरील कायालयास व ०.५% जनधी सांदभण क्र.14 येर्ील
जद.14/08/2014 च्या शासन जनर्णयान्वये स्र्ापन झालेल्या जिल्हा इनोव्हे शन कौजन्सलसाठी जिल्हा
स्तरावरील कायालयास हस्ताांतरीत करण्याचा जनर्णय वरील सांदभण क्र.13 येर्ील जद. 27/6/2014 च्या
शासन जनर्णयान्वये घे ण्यात आला आहे . या जवजवध जनर्णयाांनुसार जिल्हा वार्षिक योिनेसाठी जिल्याला
जवतरीत होर्ारा जनधी सध्या पुढीलप्रमार्े खची पित आहे :-
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(अ)
(ब)

जिल्हा वार्षिक योिनेतील जवजवध योिनाांव्यजतजरक्त
नाजवन्यपूर्ण योिना

..

९५.0%

..

३.५%

(क)

स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सल

..

०.५%

(इ)

मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री

..

०.५%

(ि)

३.

जिल्हा वार्षिक योिनेतील जनयजमत योिना

जिल्हा इनोव्हे शन कौजन्सल

..
एकूर्

..

०.५%
100%

राज्यात पावसाचे प्रमार् कमी िास्त असल्याने , काही भागात अजतवृष्ट्टी तर काही भागात टां चाई

पजरल्स्र्ती उद्भवत असते. जिल्हा वार्षिक योिनेमधील जनधीचा वापर अजतवृष्ट्टी तसेच टां चाई असलेल्या
भागात तातिीच्या उपाययोिना राबजवण्यासाठी करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना जनगणजमत करण्यात आल्या

आहे त. सदर सूचना सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या आर्षर्क विातील जनधीपुरत्या आजर् एका जवजशष्ट्ट
कालावधीसाठी मयाजदत होत्या. तर्ाजप, अशी पजरल्स्र्ती वारांवार उद्भवत असल्याने, जिल्हा वार्षिक
योिनेतील जनधी अजतवृष्ट्टी, गारपीट, पूर पजरल्स्र्ती, टां चाई इ. सारख्या अत्यांत तातिीच्या प्रसांगी
करावयाच्या उपाययोिनाांवर खचण करण्याबाबत अनेक जिल्हयाांकिू न मागर्ी होत असते. तसेच

मांत्रीमांिळाच्या बैठकीत सुध्दा यासांबांधी वारांवार चचा उपल्स्र्त करुन या सूचना पुनश्च: लागू करुन
त्याची कालमयादा वाढवावी, अशी मागर्ी केली िाते. या पाश्वणभूमीवर आतापयंत वेळोवेळी जनगणजमत

करण्यात आलेल्या जवजवध शासन जनर्णयाांचे (सुधारर्ाांसह) एकजत्रकरर् करुन सुधाजरत शासन जनर्णय
जनगणजमत करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.

शासन जनर्णय -

जिल्हा वार्षिक योिनेअांतगणत नाजवन्यपूर्ण योिनाांबाबतचे , तसेच अजतवृष्ट्टी, गारपीट, पूर

पजरल्स्र्ती, टां चाई इत्यादींवर करावयाच्या उपाययोिनाांबाबतचे यापूवीचे सांदभण क्र. (3) ते (11) येर्ील
शासन जनर्णय अजधक्रजमत करण्यात येत असून, जिल्हा वार्षिक योिने अांतगणत जिल्हयाांच्या एकूर् मांिूर
जनयतव्ययाचा जवजनयोग खालील प्रमार्े करण्यात यावा:-
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(अ) नाजवन्यपूर्ण योिना व मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री

(ब) जिल्हा वार्षिक योिनेच्या इतर जनयजमत योिनाांवर करावयाचा खचण
एकूर्

..

..

..

५%

9५%

१००%

तर्ाजप, एखाद्या जिल्यात अजतवृष्ट्टी, गारपीट, पूर पजरल्स्र्ती तसेच टां चाईग्रस्त पजरल्स्र्ती

उद्भवल्यास, अशा पजरल्स्र्तीत करावयाच्या अत्यांत तातिीच्या उपाययोिनाां कजरताां जनयजमत

योिनाांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या 95% जनधीमधून पुढीलप्रमार्े जनधी पुनजवर्षनयोिनावारारे उपलध ध करुन
दे ता येईल.

(1) अजतवृष्ट्टी, गारपीट, पूर पजरल्स्र्तीत करावयाच्या तातिीच्या उपाययोिना ..
(2) टां चाईग्रस्त पजरल्स्र्तीत करावयाच्या तातिीच्या उपाययोिना

..

५%
५%

शासन जनर्णय महसूल व वन जवभाग, क्र. सीएलएस 5983/ 248361/ प्र.क्र.820/ म-3

जद.31.01.1983 मध्ये नमूद केल्यानुसार 24 तासाांत एकूर् 65 जम.मी. पाऊस पिल्यामुळे अजतवृष्ट्टी
झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूरपजरल्स्र्तीने बाजधत गावाांमध्ये उपरोक्त शासन जनर्णयामध्ये

नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या उपाययोिना करण्यात याव्यात. अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट,
टां चाई इ. सांदभात उपाययोिना करताना शासनाने वेळोवेळी जनगणजमत केलेले शासन जनर्णय/ पजरपत्रक/
आदे श इ. ची अांमलबिावर्ी करण्यात यावी.

2) नाजवन्यपूर्ण योिना व मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री:-

जिल्हयाांना जवतरीत करण्यात येर्ा-या जनधीतून नाजवन्यपूर्ण योिनाांवर पुढील प्रमार्े खचण

अनुज्ञेय करण्याचा जनर्णय शासनाने घे तला आहे :अ)

नाजवन्यपूर्ण योिना:- जिल्हा वार्षिक योिनेअत
ां गणत राबवावयाच्या नाजवन्यपूर्ण

योिनाांसाठी सांबांजधत जिल्याला मांिूर असलेल्या एकूर् जनयतव्ययाच्या ३.५% इतक्या कमाल
मयादे पयंत जनधी अनुज्ञेय करण्यात येत आहे . नाजवन्यपूर्ण योिनाांची कायणपध्दती, अनुज्ञेय बाबी व अनुज्ञेय

नसलेल्या बाबी, अनुज्ञेय नाजवन्यपूर्ण योिनाांची नमुना यादी याबाबतच्या सजवस्तर सूचनाांचे “पजरजशष्ट्ट अ ” सोबत िोिले आहे .
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ब)

स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सल:- शासन जनर्णय, जनयोिन जवभाग, क्रमाांक: एसआयसी-२११३/

प्र.क्र.१/ २०१३/ का.१४७१, जदनाांक ४/३/२०१४ अन्वये स्र्ापन करण्यात आलेल्या स्टे ट इनोव्हे शन
कौजन्सलकजरताां सांबांजधत जिल्याला जिल्हा वार्षिक योिनेसाठी मांिूर असलेल्या एकूर् जनयतव्ययाच्या

०.५% इतका जनधी शासन जनर्णय, क्रमाांक: जिएपी-१०१४/प्र.क्र.६८/का.१४८१, जदनाांक २७/६/२०१४
अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे . सबब, सदर जनधी सांबांजधत जिल्याने राज्यस्तरीय कायालयाकिे

हस्ताांतरीत करावा. सदरचा जनधी उपसजचव तर्ा समन्वयक, स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सल, जनयोिन
जवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांच्या नाांवे उघिण्यात आलेल्या स्वतांत्र बँक खात्यात RTGS अर्वा बँक ड्राफ्टने
पाठजवण्यात यावा. या जनधीमधून करण्यात येर्ाऱ्या खचाचा ताळमेळ व लेखापजरक्षर् याबाबतची
िबाबदारी समन्वयकाची राहील.
क)

जिल्हा इनोव्हे शन कौजन्सल:- प्रत्येक जिल्यामध्ये स्र्ापन करण्यात येर्ा-या जिल्हा

इनोव्हे शन कौजन्सलकजरताां सांबांजधत जिल्याला मांिूर असलेल्या एकूर् जनयतव्ययाच्या ०.५% इतका
जनधी शासन जनर्णय, जनयोिन जवभाग, क्रमाांक: जिएपी-१०१४/प्र.क्र.६८/का.१४८१, जदनाांक २७/६/२०१४
अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आला असून, सदर शासन जनर्णयातील सूचनाांनुसार हा जनधी सांबांजधत जिल्याने
जिल्हा वार्षिक योिनेतून जिल्हा इनोव्हे शन कौजन्सलच्या समन्वयाकिे हस्ताांतरीत करावा.
ि)

मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री:- जिल्हा जनयोिनाच्या व्याप्ती व आकारमानामध्ये

मागील काही विांपासून सातत्याने वाढ होत आहे . मात्र जिल्हा जनयोिन सजमती कायालयात व
अांमलबिावर्ी यांत्रर्ाांसाठी अजतजरक्त कमणचारीवगण जनमार् करण्यामध्ये अिचर्ी आहे त. काही जठकार्ी

व्यवसाजयक व्यक्ती/सांस्र्ाांकिू न आराखिे तयार करुन घे ण्याची आवश्यकता असते. तसेच योिनाांतगणत

खचाची पजरर्ामता/उपयोजगता तपासण्यासाठी योिनाांचे मूल्यमापन वेळोवेळी करण्याची अत्यांत
आवश्यकता आहे . या सांबांधी सवण जिल्हयाांची गरि लक्षात घे ऊन अशा बाबींसाठी जिल्हयाांच्या एकूर्

मांिूर जनयतव्ययाच्या कमाल ०.५% इतका जनयतव्यय मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री यासाठी खचण
करावयाचा आहे . याबाबतच्या सजवस्तर सूचनाांचे “पजरजशष्ट्ट - ब” सोबत िोिले आहे .
3.

जिल्हा वार्षिक योिनेतील जनयजमत योिना:- जिल्हा वार्षिक योिनेच्या एकुर् मांिूर

जनयतव्ययाच्या 95% इतका जनयतव्यय जिल्हा वार्षिक योिनेत राबजवण्यात येर्ा-या जनयजमत
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योिनाांसाठी आहे . या जनधी सांदभात सांदभण क्र. (1) येजर्ल शासन जनर्णय, जनयोिन जवभाग,
जद.16/2/2008 अन्वये जवजहत करण्यात आलेल्या सुधारीत कायणपध्दतीनुसार कायणवाही करण्यात यावी.
अ)

अजतवृष्ट्टी, गारपीट, पूर पजरल्स्र्ती:-

जिल्हयात अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट यामुळे गांभीर पजरल्स्र्ती उद्भवल्याचे शासनाने

घोजित केल्यास, आजर् शासनाकिू न (सांबांजधत प्रशासकीय जवभागाकिू न) या प्रयोिनार्ण जनधी उपलध ध

होण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता जवचाराांत घे ता, तातिीची उपाययोिना म्हर्ून जिल्हा
वार्षिक योिनेच्या एकूर् मांिूर जनयतव्ययाच्या ५% इतक्या मयादे त जनधी अशा पजरल्स्र्तीत खचण

करण्यासाठी जिल्हयास मुभा राहील. मात्र यासांदभात अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट इ. पजरल्स्र्तीत
करावयाच्या उपाययोिनाांसाठी तातिीने जनधी मांिूर करण्याचे अजधकार जिल्हा जनयोिन सजमतीचे

पदजसद्ध अध्यक्ष म्हर्िे पालकमांत्री याांना असतील. तर्ाजप, सदर कायणवाहीस निीकच्या जिल्हा
जनयोिन सजमतीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घे र्े आवश्यक राहील. याबाबतच्या सजवस्तर सूचनाांचे
“ पजरजशष्ट्ट - क” सोबत िोिले आहे .
ब)

टां चाईग्रस्त पजरल्स्र्ती:-

जिल्हयात टां चाईग्रस्त पजरल्स्र्ती उद्भवल्याचे शासनाने घोजित केल्यास, आजर् शासनाकिू न

(सांबांजधत प्रशासकीय जवभागाकिू न) या प्रयोिनार्ण जनधी उपलध ध होण्यास काही कालावधी लागण्याची

शक्यता जवचाराांत घे ता, तातिीची उपाययोिना म्हर्ून जिल्हा वार्षिक योिनेच्या एकूर् मांिूर
जनयतव्ययाच्या ५% इतक्या मयादे त जनधी अशा पजरल्स्र्तीत करावयाच्या उपाययोिनाांसाठी खचण
करण्याची जिल्हयास मुभा राहील. टां चाईग्रस्त पजरल्स्र्तीत करावयाच्या उपाययोिनाांसाठी तातिीने

जनधी मांिूर करण्याचे अजधकार जिल्हा जनयोिन सजमतीचे पदजसद्ध अध्यक्ष म्हर्िे पालकमांत्री याांना
असतील. तर्ाजप, सदर कायणवाहीस निीकच्या जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घे र्े
आवश्यक राहील. याबाबतच्या सजवस्तर सूचनाांचे “ पजरजशष्ट्ट - ि” सोबत िोिले आहे .

वरील 3 (अ) व (ब) येर्ील नमूद नैसर्षगक आपत्तीच्या प्रसांगी प्राप्त पजरल्स्र्तीनुसार जनधीची अजधक

प्रमार्ात आवश्यकता असल्यास, जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या मान्यतेने जिल्हा वार्षिक योिनेच्या एकूर्
जनयतव्ययाच्या कमाल 10% पयंतच्या मयादे त जनधी सदरहू उपाययोिनाांसाठी खचण करता येईल. िर
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एखाद्या जिल्हयात एका आर्षर्क विात प्रर्म टां चाई तसेच नांतर अजतवृष्ट्टी, पूरपजरल्स्र्ती व गारपीट या

दोन्ही बाबी उद्भवल्यास, व त्या जिल्हयात टां चाईच्या उपाययोिनाांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ५%
मयादे पेक्षा कमी खचण झाल्यास, त्यातील उवणजरत जशल्लक जनधी अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट
पजरल्स्र्तीच्या तातिीच्या उपाययोिनाांसाठी वापरता येऊ शकेल. या सवण कायणवाहीसाठी जिल्हा

जनयोिन सजमतीची मान्यता आवश्यक राहील. त्याचप्रमार्े, एखादया जिल्हयात फक्त टां चाई ककवा फक्त

अजतवृष्ट्टी, पूरपजरल्स्र्ती व गारपीट अशी पजरल्स्र्ती उद्भवल्यास, त्यावरील उपाययोिनाांसाठी १०%
मयादे पयंत खचण करण्याची मुभा जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या मान्यतेने राहील. मात्र कोर्त्याही
पजरल्स्र्तीत ही मयादा जिल्हा वार्षिक योिनेच्या एकुर् जनधीच्या 10% पेक्षा िास्त असर्ार नाही.

अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट तसेच टां चाईच्या पजरल्स्र्तीत पजरजशष्ट्ट (क) व (ि) येर्े नमूद केलेल्या

तातिीच्या उपाययोिनाांवर खचण करताांना गाभा क्षेत्र/जबगर गाभा क्षे त्र असे बांधन राहर्ार नाही. त्याच
प्रमार्े याबाबतच्या खचाचा स्वतांत्र जहशोब/ लेखे ठे वण्यात यावेत.
४.

अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट व टां चाईग्रस्त पजरल्स्र्तीत करावयाच्या तातिीच्या

उपाययोिनाांवर करण्यात येर्ाऱ्या खचाचा अहवाल जिल्हाजधकारी याांनी प्रत्येक मजहन्याच्या १०
तारखेपयंत मदत व पुनवणसन जवभाग आजर् पार्ी पुरवठा जवभाग याांना सादर करर्े आवश्यक राहील. या

उपाययोिनाांवर करण्यात येर्ारा खचण “इतर जिल्हा योिना” या लेखाजशिाखाली भागजवण्यात यावा.
या अनुिांगाने जिल्हा योिनेचे पुनर्षवजनयोिन करण्याचे अजधकार मा. पालकमांत्री याांच्या सल्ल्याने

जिल्हाजधकारी याांना असतील. मात्र जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या पुढील बैठकीत याची मान्यता जिल्हा
जनयोिन सजमतीकिू न घे ण्यात यावी.
५.

जिल्हा वार्षिक योिनेचा आराखिा तयार करताांना वरील तरतुदी लक्षात घे ऊन, तसेच

जिल्हयातील भौगोजलक पजरल्स्र्तीचा जवचार करुन, प्रत्येक जिल्हयाने जिल्हा वार्षिक योिनेचा
आराखिा तयार करावा.
६.

सदर शासन जनर्णयातील तरतुदी जदनाांक ३१ माचण, २०१९ पयंत लागू राहतील व त्यानांतर त्या

आपोआप सांपुष्ट्टात येतील. तर्ाजप, सदर तरतुदी पुढे चालू ठे वायच्या असल्यास, सवंकि आढावा घे ऊन
त्यानुसार स्वतांत्रपर्े आदे श जनगणजमत करण्यात येतील.
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7.

सदर शासन जनर्णय महसूल व वन जवभागाच्या अनौपचारीक सांदभण क्रमाांक-प्रधान सजचव (म.व.पु.)

क्र.1664 जद.20.08.2014 व जवत्त जवभागाच्या अनौपचारीक सांदभण क्रमाांक 4091108/व्यय-8
जद.11/08/2014 अन्वये प्राप्त सहमतीने जनगणजमत करण्यात येत आहे .

शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलध ध करण्यात आला असून

त्याचा सांकेताक 201408271504267716 असा आहे . हा आदे श जििीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन
काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

KP
Bakshi

Digitally signed by K P Bakshi
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=PLANNING
DEPARTMENT,
postalCode=400032,
st=MAHARASHTRA, cn=K P Bakshi
Date: 2014.09.11 16:37:08 +05'30'

( के. पी. बक्षी )

शासनाचे अपर मुख्य सचचव

प्रत,

1. मा. राज्यपालाांचे सजचव,
2. मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सजचव,
3. मा. उपमुख्यमांत्रयाांचे सजचव,

4. सवण मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खािगी सजचव,
5. कायाध्यक्ष, राज्य जनयोिन मांिळ, नवीन प्रशासकीय भवन, मांत्रालयासमोर, मुांबई,
6. मा. मुख्य सजचव,

7. सवण अपर मुख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव,

8. सदस्य-सजचव, उवणरीत महाराष्ट्र वैधाजनक जवकास मांिळ,नजवन प्रशासकीय इमारत,
18वा मिला, मुांबई,

9. सदस्य-सजचव, मराठवािा वैधाजनक जवकास मांिळ, नजवन प्रशासकीय इमारत,
जिल्हाजधकारी कायालय कांम्पाऊांि, तळमिला, औरांगाबाद,
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10. सदस्य-सजचव, जवदभण वैधाजनक जवकास मांिळ, बी-23/1, साऊर् अांबाझरी मागण , अांध
जवद्यालयािवळ, नागपूर,

11. सवण मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
12. सवण जवभागीय आयुक्त,
13. सवण जिल्हाजधकारी,

14. सवण मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरिद,

15. जनयोिन जवभागातील सवण सहसजचव/उपसजचव,
16. सांचालक, अर्ण व साांल्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई,

17. सवण उपायुक्त (जनयोिन), जवभागीय आयुक्त कायालय,

18.सवण जिल्हा जनयोिन अजधकारी, जिल्हाजधकारी कायालय,
19. सवण कक्ष अजधकारी, जनयोिन जवभाग, मांत्रालय, मुांबई

20. जनवि नस्ती (का-1481), जनयोिन जवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
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शासन जनर्णय, जनयोिन जवभाग, क्र. जिएपी- 1014/ प्र.क्र.198/ का. 1481, जद. 27/08/2014
सोबतचे जववरर्पत्र

१.

उद्दे श:-

पजरजशष्ट्ट “अ”
नाजवन्यपूर्ण योिना

राज्यातील जिल्हयाांमध्ये जवजवधता असून, प्रत्येक जवभागाच्या/जिल्हयाांच्या समस्या व

गरिा वेगवेगळया आहे त. सबब, जिल्हा योिनेचा आराखिा तयार करताांना जनयजमत

योिनाांबरोबरच त्या त्या जवभागाच्या अिीअिचर्ी दूर करुन गरिा पूर्ण करण्यास वाव रहावा,
तसेच स्र्ाजनक स्तरावर जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या सदस्याांना काही नवीन योिना राबजवण्याची

सांकल्पना असल्यास त्या राबजवण्यास वाव असावा, या उद्दे शाने शासनाने नाजवन्यपूर्ण योिनाांची
सांकल्पना सुरु केलेली आहे . एकूर् जिल्हा जनयतव्ययाचा कमाल 3.५% इतका जनयतव्यय
२.

नाजवन्यपूर्ण योिनाांवर खचण करण्यात यावा.
नाजवन्यपूर्ण योिनाांचे जनजश्चत स्वरुप:-

नाजवन्यपूर्ण योिनाांचा उद्दे श, उजद्दष्ट्ट, अांमलबिावर्ीची पध्दत, अांमलबिावर्ी यांत्रर्ा,

लाभार्ी पात्रता व जनविीचे जनकि, योिनेचा कालावधी इ. बाबत स्पष्ट्टता असर्े आवश्यक आहे .
३.
४.

याबाबतची पुरेशी खात्री जिल्हाजधकारी याांनी करर्े आवश्यक आहे .

सदर 3.५% जनधीतून अनेक योिना न घे ता एका विात साधारर्त: चार ते पाच योिना
राबजवण्याचे जनजश्चत करण्यात यावे.

सदर जनधीतून प्रामुख्याने खालील स्वरुपाच्या योिना राबजवण्यात याव्यात:i)

राज्य स्तरावरुन जनजश्चत केलेल्या समान योिनाांमध्ये (सध्या 166 जिल्हास्तरीय योिना

ii)

अशा योिनेतून जिल्हयाांमध्ये कायम स्वरुपी मालमत्ता जनमार् होर्े अपेजक्षत आहे .

iii)

आहे त) न बसर्ाऱ्या व स्र्ाजनक गरिेनुसार आवश्यक असलेल्या योिना.

प्रत्यक्षपर्े अशा योिनाांतून सवणसाधारर् व मोठया प्रमार्ात लाभार्थ्यांना सामुजहक लाभ

जमळत असावा. नाजवन्यपूर्ण योिनेमध्ये वैयल्क्तक अनुदान इत्यादी दे ण्याची योिना घे ता
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येर्ार नाही व सामुजहक लाभ दे ण्याची योिना घे ण्याचे ठरले असेल तर प्रजत लाभार्ी
iv)
v)
५.

खचण ₹५०००/- पेक्षा कमी असावा.

कमणचाऱ्याांची कौशल्यवृध्दी व उत्पादकता वाढजवर्ाऱ्या योिना (उदा. बायोमेरीक
हिेरी).

जिल्हा जनयोिन सजमती/जिल्हाजधकारी याांनी प्रस्ताजवत केलेल्या काही चाांगल्या
योिनाांची नमूना यादी उदाहरर्ादाखल सोबतच्या जववरर्पत्र-१ मध्ये जदली आहे .

सदर जनधीतून खालील स्वरुपाच्या योिना कोर्त्याही पजरल्स्र्तीत घे ता येर्ार नाहीत:i)

केंद्र, राज्य ककवा अन्य स्त्रोताअांतगणतच्या योिनेतून अनुज्ञेय खचण/बाबी.

iii)

कायालयीन खचासांबांधीच्या योिना.

ii)

iv)

दुरुस्ती व दे खभाल व योिनेतर खचण.

v)

वैयल्क्तक अनुदान स्वरुपाच्या योिना.

vii)

कोर्त्याही स्वरुपाची वाहन खरेदी.

vi)

viii)

दोन विात पूर्ण न होर्ाऱ्या योिना, मोठया खचाच्या योिना.
कायणक्रम, समारांभ, उत्सव, मेळावा, खेळाच्या स्पधा, सांमेलन, इ. बाबी.

ix)

खािगी सांस्र्ेसाठी कोर्त्याही प्रकारचे सहाय्य/खचण.

xi)

ठराजवक िाती/िमातीच्या समुहाच्या मालकीच्या धार्षमक िागाांवरील कामे.

x)

xii)
xiii)
६.

अन्य योिनाांसाठी पूरक जहस्सा.

आवती खचासांबांधीच्या योिना.

खािगी िागेवर मालमत्ता जनमार् करर्ाऱ्या योिना.

पदजनर्षमती ककवा करार पध्दतीने पदे भरर्े व शासनावर कायम स्वरुपी दाजयत्व
जनमार् करर्ारे खचण.

योिनेची जनवि, प्रशासकीय व ताांजत्रक मान्यता:-

वरील पजरच्छे द (४) व (५) मध्ये नमूद केलेल्या योिनाांपैकी जवजहत अटींची पूतणता करीत

असलेल्या नाजवन्यपूर्ण योिनाांची जनवि करून त्यास प्रशासजकय मान्यता दे ण्याचे अजधकार
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जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या मान्यतेने जिल्हाजधकारी याांना असतील. त्यानुसार जिल्हा जनयोिन
सजमतीच्या मान्यतेनांतर योिनेची अांमलबिावर्ी करावी. योिनेच्या पात्रतेबद्दल काही शांका

असल्यास, योिनेच्या सजवस्तर माजहतीसह प्रस्ताव जिल्हाजधकारी याांनी सोबत िोिलेल्या
जववरर्पत्र-२ मध्ये जनयोिन जवभागाकिे पाठवावा. जनयोिन जवभागाकिू न अशा प्रस्तावाांची

छाननी करुन व शांका असल्यास, सांबांजधत प्रशासकीय जवभागाचे मत घे ऊन योिनेच्या
मांिूरीबाबत जिल्हाजधकारी याांना कळजवण्यात येईल.

जिल्हा जनयोिन सजमतीने मान्यता जदलेल्या योिनाांना जिल्हाजधकारी

प्रशासकीय मान्यता दे तील. योिनेस आवश्यकतेनुसार ताांजत्रक मान्यता दे ण्याची िबाबदारी

सांबांजधत कायान्वयीन यांत्रर्ेची राहील. योिनेशी सांबांजधत असर्ाऱ्या कायान्वयीन यांत्रर्ेमाफणत
7.

योिनेची अांमलबिावर्ी करण्यात यावी.

नाजवन्यपूर्ण योिनाांच्या जनधीचे पुनर्षवजनयोिन:एका नाजवन्यूपर्ण योिनेवरील तरतुदीचे पुनर्षवजनयोिन अन्य योिनाांसाठी करण्याचे

अजधकार जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या मान्यतेने जिल्हाजधकारी याांना असतील. मात्र जिल्हा
8.

योिनेच्या मांिूर जनयतव्ययाच्या एकूर् 3.५% च्या मयादे तच पुनर्षवजनयोिन असावे.

नाजवन्यपूर्ण योिनेंतगणत घे ण्यात येर्ारे प्रस्ताव हे जनयजमत योिनेचे duplication नसून ते
खरोखरच नाजवन्यपूर्ण आहे त व खरोखरच सवणसामान्य लोकाांच्या फायद्याचे आहे त, याची खात्री

9.

१0.

करुनच प्रस्ताव मान्य करावा.

प्रत्येक प्रस्तावावर योिनाांचे duplication होत नाही ककवा योिना व्यवहायण व उपयुक्त असून

लोकापयोगी आहे ककवा कसे?, याबाबत सांबांजधत जिल्हास्तरीय प्रशासकीय यांत्रर्ेकिू न अजभप्राय
घे ऊन त्याांच्या स्तरावर जनर्णय ायावा.

योिनेचा लाभ कसा व कोर्ाला होर्ार आहे ? याबाबत जवचार करुन, योिनेच्या भौगोजलक
व्याप्तीचाही जवचार करावा. तसेच नाजवन्यपूर्ण योिनेमुळे मानव जवकास जनदे शाांकात कशा प्रकारे
वाढ होण्यास मदत होर्ार आहे , याचाही जवचार करावा.
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१1.

एखाद्या आर्षर्क विामध्ये राबजवलेली नाजवन्यपूर्ण योिना, पुढील आर्षर्क विात पुन्हा

राबजवण्याचे प्रस्ताजवत असल्यास, मागील विाचा अनुभव, योिनेची सफलता (फलजनष्ट्पत्ती),
इत्यादींचा अभ्यास करुन जनर्णय ायावा. तसेच दरविी, मागील विी राबजवलेल्या तत्सम

१2.
१3.

योिनाांच्या फलजनष्ट्पत्तीचा अभ्यास करुन जनर्णय ायावा.

आतापयंत राबजवण्यात आलेल्या सवण नाजवन्यपूर्ण योिनाांचे त्रयस्र् सांस्र्ेमाफणत मूल्यमापन
करण्यात यावे व त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा.

नाजवन्यपूर्ण योिनाांवर 3.५% पयंत खचण अनुज्ञेय आहे . तर्ापी सदर खचण होर्ार नसल्यास, तो
जनयजमत योिनाांवर खचण करता येईल. तसेच आतापयंत राबजवण्यात आलेल्या सवण नाजवन्यपूर्ण

१4.

योिनाांचे मूल्यमापन चालू विी करुन, त्याांचे अहवाल शासनास सादर करण्यात यावेत.

लोकलेखा सजमतीच्या जशफारशीस अनुसरून, जिल्हा जनयोिन सजमतीने नाजवन्यपूर्ण योिनाांचे
प्रस्ताव जवचाराांत घे ताांना, प्रर्म सांसद सदस्य, जवधानमांिळ सदस्य व त्यानांतर स्र्ाजनक स्वराज्य
सांस्र्ाांचे प्रजतजनधी असा प्राधान्यक्रम ठरजवण्यात यावा. तसेच अांमलबिावर्ी करताांना ज्या

१5.

लोकप्रजतजनधींनी काम आधी सुचजवले आहे , अशा कामाांना प्रर्म प्राधान्य दे ण्यात यावे.
नाजवन्यपूर्ण योिनेचे सांजनयांत्रर् व मुल्यमापन:-

नाजवन्यूपर्ण योिनाांचा आढावा घे ऊन समाधानकारक प्रगती असल्यास, त्याबाबतचे

सादरीकरर् जिल्हा जनयोिन सजमतीसमोर सादर करुन ती योिना पुढील विी सुरु ठे वावी.

योिनेची फलजनष्ट्पत्ती समाधानकारक नसल्यास योिना त्वरीत बांद करण्याची कायणवाही करावी.

ज्या योिनेचा फायदा चाांगल्या प्रकारे जमळत आहे व ती योिना राज्यव्यापी राबजवर्े योग्य वाटते ,
अशा सवण नाजवन्यपूर्ण योिनेबाबत जिल्हाजधकाऱ्याांनी एक सजवस्तर अहवाल शासनास सादर
करावा व त्यात योिनेतून प्रत्यक्ष झालेले फायदे , इ. बाबी सजवस्तरपर्े नमूद कराव्यात.
------------------
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पजरजशष्ट्ट - अ सोबतचे जववरर्पत्र -1
काही अनुज्ञेय नाजवन्यपुर्ण योिना

1)

शासकीय वैद्यकीय महाजवद्यालय व रुग्र्ालयासाठी व्हें जटलेटसण खरेदी करर्े

3)

राष्ट्रीय छात्रसेना कायालय इमारत बाांधकाम

2)
4)

अपांगाांना सहाय्यक उपकरर्े खरेदीसाठी अर्णसहाय्य

शासकीय धान्य गोदाम येर्े आवार कभतीचे बाांधकाम करर्े

5)

जिल्हा कारागृह येर्े पाण्याच्या टाकीचे बाांधकाम करर्े

7)

ग्रामीर् भागातील िनतेकजरता इांटरनेट सांपकण यांत्रर्ा

6)
8)
9)

िनावराांसाठी जपण्याच्या पाण्याची सोय करर्े
अनार् मुलाांना स्वांयरोिगार प्रजशक्षर्

स्पधापजरक्षा केंद्रामाफणत जवद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ मागणदशणकामाफणत मागणदशणन व इतर अनुिांजगक खचण

10) लेक वाचवा अजभयान

11) क्षारपि/ जचपि िमीन सुधारर्ा
12) कृजि जवकास पजरिद

13) प्रार्जमक शाळाांना बेंचेस पुरजवर्े

14) जनष्ट्काजसत उष्ट्र्तेवर आधाजरत वॉटर जहटर जनर्षमती
15) खारफुटी िांगलाचे सांवधणन

16) जिल्हा माजहती कायालयाचे सक्षमीकरर् करण्यासाठी आवश्यक यांत्रसामुग्री
17) मजहला बचत गट योिनेसाठी इमारत बाांधर्े

18) गावाांचा झोन प्लॅन तयार करण्यासाठी उपग्रहाांच्या माध्यमातून प्राप्त नकाशाच्या आधारे सवेक्षर्
करर्े

19) प्रयोगशाळा बळकटीकरर् करर्े
20) मातामृत्यु प्रमार् कमी करर्े

21) शासकीय अजधकारी/कमणचारी प्रजशक्षर् कायणक्रम
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22) न्यायालयीन प्रजक्रयेत सुधारर्ा करर्े

23) भूमी अजभलेख कायालयासाठी र्ेिोलाईट मशीन खरेदी करर्े
24) सामान्य नागजरकाांना सावणिजनक शौचालय सुजवधा दे र्े

25) शासकीय कायालयात सौरउिा पद्धतीचा जवकास करर्े
26) बायोमेरीक हिेरी सुजवधा सुरु करर्े

27) शासकीय रुग्र्ालय व इतर शासकीय सांस्र्ासाठी सौरउिा
28) साहसी खेळाांचे आयोिन
29) जवज्ञान प्रदशणन भरजवर्े

30) पारधी पुनवणसन - व्यवसाय प्रजशक्षर्
31) अवकाश जनजरक्षर्

32) राज्य पोलीस दलासाठी सी.सी.टी.व्ही. सव्हे लन्् यांत्रर्ा व व्हे ईकल रॅककग प्रर्ाली खरेदी
करर्े (या योिनेबाबत मागणदशणक सूचांनाचा धोरर्ात्मक शासन जनर्णय गृह जवभागाकिू न
जनगणजमत करण्यात आल्यावर सदर योिनेस नाजवन्यपूर्ण योिनेतून मान्यता व जनधी दे ता येईल).

33) टां चाईच्या कालावधीत पेयिल पुरवठा करण्यासाठी िुन्या व नादुरुस्त टँ कसण ऐविी नवीन

टँ कसण जवजहत पध्दतीने खरेदी करर्े (िुने नादुरुस्त टँ कसण दुरुस्त करुन घे र्े व्यवहायण/शक्य
नाही असे प्रमार्पत्र घे ऊन अशा टां चाईग्रस्त तालुक्यासाठी जकमान एक नवीन टँ कर खरेदीस

नाजवन्यपूर्ण योिनेतून मान्यता दे ता येईल. तर्ाजप, टँ करची दे खभाल व दुरुस्ती, इांधन,
चालकाचे वेतन, इ. आवती खचण नाजवन्यपूर्ण योिनेतून अनुज्ञेय राहर्ार नाही).
-----------------
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पजरजशष्ट्ट - अ सोबतचे जववरर्पत्र-2
1) योिनेचे नाव
2) योिनेचे स्वरुप
3) यासारखी समान योिना
असल्यास तीचे नाव

4) सदर योिना नाजवन्यपूर्ण
म्हर्ून का समिण्यात यावी
5) योिनेचे लाभार्ी

बालकामगार/

वेठजबगार/

व्यावसायीक/

शेतकरी/

मच्छीमार/ मिूर/ सुजशजक्षत बेरोिगार/ मजहला/जवद्यार्ी/ लहान
मुले/ शासकीय कमणचारी /जकशोरवयीन मुली/ ज्येष्ट्ठ नागजरक
इत्यादी.
6) पात्रतेचे जनकि
7) लाभाचे स्वरुप

अनुदान/ किण/ भागभाांिवल/ मानधन/बाांधकाम/ पुरवठा

8)कायान्वयीन यांत्रर्ा
9) अपेजक्षत खचण

प्रर्म विणः-

जवारतीय विणः-

10) अपेजक्षत फायदे

-----------------
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शासन जनर्णय, जनयोिन जवभाग, क्र. जिएपी- 1014/ प्र.क्र.198/ का. 1481, जद.27/08/2014
सोबतचे जववरर्पत्र.

१.

पजरजशष्ट्ट “ब”
मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री:-

उद्दे श:-

जिल्हा जनयोिनाच्या व्याप्ती व आकारमानामध्ये मागील काही विांमध्ये वाढ झालेली

आहे . मात्र जिल्हा जनयोिन सजमती कायालयात व अांमलबिावर्ी यांत्रर्ाांसाठी अजतजरक्त
कमणचारीवगण

जनमार्

करण्यामध्ये

अिचर्ी

आहे त.

काही

जठकार्ी

व्यवसाजयक

व्यक्ती/सांस्र्ाांकिू न जिझाईन (आराखिे ) तयार करुन घे ण्याची आवश्यकता असते. तसेच
योिनाांतगणत खचाची पजरर्ामता/उपयोजगता तपासण्यासाठी वेळोवेळी योिनाांचे मूल्यमापनही

करण्याची अत्यांत आवश्यकता आहे . वरील बाबीसांबांधात सवण जिल्हयाांची गरि लक्षात घे ऊन,
अशा बाबींसाठी जिल्हयाांनी जिल्हयासाठी मांिूर असलेल्या एकूर् जनयतव्ययाच्या कमाल ०.५%
इतका जनयतव्यय मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री, इ.साठी खचण करावयाचा आहे .
२.
i)

ii)

सदरचा जनधी खालील बाबींसाठी खचण करता येईल:-

खािगी/बाहय सांस्र्ाांवारारे योिनाांतगणत योिनाांचे मूल्यमापन करुन घे र्े. (याबाबत
जनयोिन जवभागाकिू न स्वतांत्र शासन जनर्णय जनगणजमत करण्यात येत आहे ).

जिल्यामध्ये घे ण्यात येर्ाऱ्या जवजवध बाांधकामाांसाठी खािगी आर्षकटे क्टचर किू न
आराखिे (टाईप प्लॅन) तयार करुन घे र्े (अशा टाईप प्लॅनसाठी आवश्यक मोबदला द्यावा
व एकदा टाईप प्लॅन तयार केल्यानांतर जवभागातील कमणचाऱ्याांनी आवश्यकतेनुसार
आराखिे तयार करावेत व त्यानुसार सांजनयांत्रर् करावे).

iii)

iv)

पयणटनाच्या दृष्ट्टीने आकिणर् असलेल्या जठकार्ाांचे जवकास आराखिे तयार करुन घे र्े.
काही जवजशष्ट्ट कामाांसाठी सल्लागाराची नेमर्ूक करर्े.
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v)

योिनाांतगणत योिनाांची प्रजसध्दी/माजहती पुल्स्तका तयार करर्े/माजहतीचे बोिण ् तयार

करुन ते जिल्हाजधकारी/तहजसलदार/जिल्हा पजरिद/पांचायत सजमती/नगरपाजलका
कायालयात लावर्े.

vi)

vii)
viii)
ix)
३.

वरील कायालयाांत सावणिजनकदृष्ट्टया आवश्यक सोयी-सुजवधा पुरजवर्े.

जिल्हा जनयोिन अजधकारी कायालयातील आवश्यक बाबींवरील खचण िसे , िाटा एन्री
खचण, साधनसामुग्री, सांगर्क इ. (एकूर् अनुज्ञेय रकमेच्या 10 % च्या मयादे त).

जिल्हयाांमध्ये योिनाांतगणत योिनेमधून खरेदी करावयाच्या बाबींसाठी दरकरार जनजश्चत
करर्े.

सावणिजनक सांस्र्ाांचे लेखे पजरक्षर्/लेखे तयार करुन घे र्े.

तज्ज्ञाांचे पॅनेल तयार करर्े:ग्रामपांचायत/नगरपाजलका याांना मदत करण्यासाठी खालील तज्ज्ञ व्यक्तींचे पॅनेल तयार

करावे. मात्र ज्या कामाांसाठी तज्ज्ञाांची मदत घे तली आहे , त्याचा मोबदला मात्र त्या कामासाठी
मांिूर केलेल्या जनधीमधून भागजवण्यात यावा.
(अ)

अजभयांते,

(आ)

लेखापाल,

(ई)

वेगवेगळया जवकास कामाांसाठी स्वयांसेवी सांस्र्ा

(इ)
४.

आर्षकटे क्ट,

पॅनेलवरील व्यक्तींच्या जनविीसाठी जिल्हाजधकारी, मुख्य कायणकारी अजधकारी व इतर सांबांजधत
अजधकारी याांची सजमती स्र्ापन करावी. पॅनेलमधील जनविीसाठी प्रर्म जकमान आवश्यक पात्रता
स्पष्ट्टपर्े जनजश्चत करर्े आवश्यक राहील. विातून जकमान एकदा व्यापक प्रजसध्दी दे ऊन पात्र
व्यक्ती/सांस्र्ाांकिू न अिण मागजवण्यात यावेत. पॅनेलवरील लोकाांची यादी कायमस्वरुपी नसावी
व त्यामध्ये गरिेनुसार जकमान पात्रता पूर्ण करर्ाऱ्या नवीन नावाांचा समावेश करण्यात यावा.
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५.

पॅनेलवरील व्यक्तींच्या जनविीसाठी जिल्हाजधकारी हे आवश्यक ती िाजहरात प्रजसध्द करतील.
िाजहरातींच्या अनुिांगाने प्राप्त झालेल्या नावाांमधून पात्र व योग्य व्यक्तींची जनवि वरील सजमती

करील. सदर सजमती पॅनेलवरील व्यक्तींची जनवि करुन जशफारस करताना खालील बाबी
जवचाराांत घे ईल:i)

अिणदार व्यक्तींची शैक्षजर्क पात्रता व त्याांचा त्या क्षेत्रातील व्यवसाजयक पुवानुभव.

iii)

पॅनेलवरील व्यक्तीस कायणकालात द्यावयाचे मानधन.

ii)
६.

पॅनेलवर सदस्यत्वाची मुदत, मुदतवाढ.

पॅनेलवरील लोकाांना जवजहत करुन दे ण्यात आलेल्या कामाांची माजहती ठे वण्याची कायणपध्दत
सजमतीकिे असर्े आवश्यक आहे . पॅनेलवरील एका ककवा ठराजवक लोकाांकिे च अजधकाजधक

कामे न सोपजवता, सवांना पुरेश्या प्रमार्ात कामे सोपजवण्यात आलेली आहे त, याची सजमतीने
खात्री करुन घे र्े आवश्यक राहील.
७.

८.

पॅनेलवरील प्रत्येक व्यक्तीने केलेल्या कामाची गुर्वत्ता तपासण्याची पध्दत सजमतीने ठरजवर्े

आवश्यक आहे . पॅनेलवरील एखादी व्यक्ती भ्रष्ट्ट पध्दतीमध्ये गुांतलेली असेल ककवा तशी शांका
आल्यास, अशा व्यक्तीस तात्काळ पॅनेलवरून काढण्यात यावे.
जनधी अर्णसांकल्ल्पत करर्े:-

“ नाजवन्यपूर्ण योिना व योिनाांचे मूल्यमापन, सांजनयांत्रर् व िाटा एन्री करर्े” या नावाने

स्वतांत्र लेखाजशिण प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हा वार्षिक योिनेअांतगणत उघिू न दे ण्यात आलेले आहे .

जिल्हयात सवण नाजवन्यपूर्ण योिना सदर लेखाजशिाखाली घे ता येतील. परांतु, प्रत्येक
योिनेकरीता मुख्य योिनेखाली उपयोिना असे समिून त्याबाबतची माजहती योिना माहीती
प्रर्ालीवर भरण्यात यावी व प्रत्येकाचा खचण इ. माजहती स्वतांत्रपर्े दे ण्यात यावी.
------------------
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शासन जनर्णय, जनयोिन जवभाग, क्र. जिएपी- 1014/ प्र.क्र.198/ का. 1481, जद.27/08/2014 सोबतचे
जववरर्पत्र

“पजरजशष्ट्ट-क”
अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट इ. तातिीच्या प्रसांगी करावयाच्या उपायोिनाःशासन जनर्णय महसूल व वन जवभाग, क्र. सीएलएस 5983/ 248361/ प्र.क्र.820/ म-3

जद.31.01.1983 मध्ये नमूद केल्यानुसार 24 तासाांत एकूर् 65 जम.मी. पाऊस पिल्यामुळे

अजतवृष्ट्टी झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूरपजरल्स्र्तीने बाजधत गावाांमध्ये उपरोक्त

शासन जनर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या उपाययोिना करण्यात याव्यात. अजतवृष्ट्टी,
पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट इ. सांदभात उपायोिना करताना शासनाने वेळोवेळी जनगणजमत केलेले
शासन जनर्णय/ पजरपत्रक/ आदे श इ. ची अांमलबिावर्ी करण्यात यावी.
2.

सांबांजधत प्रशासजकय जवभागाांकिू न करण्यात येर्ा-या उपाययोिनाांसाठी काही वेळा

तातिीने जनधी उपलध ध होत नाही ककवा आवश्यक ती मान्यता त्वरीत जमळत नसल्यास, अशा
अिचर्ीच्या पजरस्र्ीतीत , जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या अजधनस्र् असलेल्या सवणसाधारर् जिल्हा

वार्षिक योिनेतून खालील नमूद तातिीच्या उपायोिनाांवर जिल्हा वार्षिक योिनेच्या एकुर्
जनयतव्ययामधुन कमाल 5% मयादे पयंत खचण करता येईल.
1)

आपत्कालीन पजरल्स्र्तीतील लोकाांचा शोध घे र्े/त्याांची सुटका करर्े, प्रत्यक्ष/अपेजक्षत

2)

तात्काळ मदत पुरजवण्यासाठी बोट भाड्याने घे र्े.

3)

आपत्तीग्रस्त लोकाांचे स्र्लाांतर करर्े.

आपत्कालीन पजरल्स्र्तीत सापिलेल्या/स्र्लाांतरीत करण्यात आलेल्या व्यक्तींची मदत

कॅम्पमध्ये तात्पुरती जनवासव्यवस्र्ा करर्े, त्याांना अन्न, कपिे , वैद्यकीय सुजवधा इ. उपलध ध
करुन दे र्े.

4)

िीवनावश्यक वस्तुांचा हवेतून पुरवठा करर्े.

6)

सावणिजनक िागाांवरील घनकचरा काढर्े.

5)

ग्रामीर् व नागरी भागात जपण्याच्या पाण्याची तात्काळ व्यवस्र्ा करर्े.

पष्ृ ठ 26 पैकी 20

शासन ननर्णय क्रमाांकः जिएपी-101४/प्र.क्र.198/का.1481

7)

आपत्तीग्रस्त जठकार्ाांतील अजतवृष्ट्टीमुळे साचलेले पार्ी काढू न टाकण्यासाठी उपाययोिना

8)

मृत व्यक्तींची/ प्राण्याांची जवल्हे वाट लावर्े.

9)

करर्े.

प्राण्याांच्या छावर्ीमध्ये वैरर्, खाद्य, पार्ी व औिध पुरवठा करर्े.

10) छावर्ीबाहे रील िनावराांसाठी चाऱ्याची वाहतूक करर्े/चारा िे पो उघिर्े.
11) मत्स्यव्यावसाजयकाांना

बोटीच्या,

बदलण्यासाठी मदत दे र्े.

िाळयाांच्या,

अन्य

साजहत्याांच्या

दुरुस्तीसाठी/

12) मत्स्य तलावाांसाठी मदत.

13) आपद्ग्ग्रस्त भागात तात्काळ जवद्युत पुरवठा सुरु करर्े.

14) ग्रामीर् कारागीराांना खराब झालेल्या हत्याराांऐांविी नजवन हत्यारे घे ण्यासाठी मदत व त्याांच्या
कच्च्या/तयार झालेल्या मालासाठी नुकसान भरपाई दे र्े.

15) नळ पार्ी पुरवठा योिनेच्या नळ जवतरर् व्यवस्र्ेची दुरुस्ती/पार्ी पुरवठ्याच्या

जवद्युतपांपाची/ टाक्याांची दुरुस्ती, हातपांपाची व क्षतीग्रस्त प्लॅटफॉमणची दुरुस्ती करर्े, पार्ी
पुरवठा जवजहरीची दुरुस्ती व गाळ काढर्े.

16) अजतवृष्ट्टी व पूरामुळे नुकसान झालेल्या रस्ते , पुल व साकवाांची जवशेि दुरुस्ती.
17) अजतवृष्ट्टी व पूरामुळे नुकसान झालेल्या मािी मालगुिारी व २५० हे . पेक्षा कमी क्षमतेच्या
18)

लघुपाटबांधारे तलावाांची जवशेि दुरुस्ती.

प्रार्जमक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र, ग्रामीर् रुग्र्ालये व अन्य शासकीय रुग्र्ालये/दवाखाने

याांना िोिर्ारे रस्ते , त्याांच्या इमारती व जवद्युत पुरवठ्यासांबांधीत सवण बाबींची दुरुस्ती.

19) गावाांतगणत रस्ते/रस्त्याांवरील जदवाबत्ती/गटार व साांिपार्ी व्यवस्र्ा इ. बाबींची दुरुस्ती.

20) प्रार्जमक शाळा, अांगर्वािी, सामाजिक सभागृहे, ग्रामपांचायतींच्या इमारती इ. बाबींची
तात्पुरती दुरुस्ती.

21) पूर प्रभाजवत शहर व गावाांमध्ये सांरक्षर् कभत बाांधर्े.
22) महात्मा फुले िलभुमी अजभयानाांतगणत नाल्याांचे खोलीकरर् (मशीनरी व ड्रेझर वापरून).
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3.

जिल्हा योिनेतून अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती,

गारपीट सारख्या पजरल्स्र्तीत करावयाच्या

उपरोक्त उपाययोिनाांवर जवजहत करण्यात आलेल्या मयादे नुसार खचण करताांना खालील सुचनाांचे पालन
करण्यात यावे :-

(1) सदरच्या योिना राज्य शासनाने अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट पजरल्स्र्ती

म्हर्ुन अनुज्ञेय केलेल्या भागात राबजवण्यात याव्यात.

(2) जनयजमत राज्य योिनेअांतगणत जनधी उपलध ध असल्यास, जिल्हा योिनेचा जनधी खचण

करण्यात येऊ नये.

(3) सांबांजधत आर्षर्क विाच्या जिल्हा योिनेची असर्ारी बचत प्रार्म्याने वरील

उपायोिनाांच्या कामाांसाठी वळती करावी. त्यानांतर केंद्र पुरस्कृत योिना वगळू न, अन्य योिनाांमध्ये

झालेला खचण व उवणरीत जनधीची आवश्यकता जवचारात घे ऊन, प्रत्येक योिनेवरील तरतूदीत कपात
करून, उवणरीत आवश्यक जनधी उपलध ध करून दे ण्यात यावा. अशा प्रकारे जनधी उपलध ध करून दे ताना
गाभा क्षेत्र / जबगर गाभा क्षेत्र असे बांधन राहर्ार नाही.

(4) अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट पजरल्स्र्तीत करावयाच्या उपाययोिनाां सांबांधी

कामाांच्या गावजनहाय/ कामजनहाय आराखियास जिल्हा जनयोिन सजमतीची मांिुरी घे र्े आवश्यक

राहील. परांतु जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या अध्यक्षाांच्या पुवणपरवानगीने तातिीच्या बाबींवरील खचण “ लहान
गटाच्या” मान्यतेने करण्यास शासनाची हरकत राहर्ार नाही. मात्र लहान गटाने घे तलेल्या जनर्णयाची
माजहती जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या पुढील बैठकीत ठे ऊन त्यास “ कायोत्तर मान्यता” घे ण्यात यावी.

(5) पजरच्छे द क्र.2 खालील नमूद योिनाांच्या मांिूरीसाठी केंद्र / राज्यस्तरीय योिनाांसाठी

िे जनकि/ जनयम/अटी व शती लागु आहे त, तेच जनकि/ जनयम/अटी व शती जिल्हा योिनेतून मांिुर
करावयाच्या कामाांसाठी लागु राहतील.

(6) अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट सारख्या पजरल्स्र्तीत करावयाच्या वरील

उपायोिनाांसांबांधीच्या कामाांना प्रशासजकय मान्यता दे ण्याचे अजधकार जिल्हाजधकारी याांना जिल्हा
योिनेच्या अजधकाराांप्रमार्े राहतील.
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(7) अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट सारख्या पजरल्स्र्तीत करावयाच्या उपायोिनाांवर

करण्यात येर्ारा खचण “ इतर जिल्हा योिना”

या लेखाजशिातून भागजवण्यात यावा. सदर

लेखाजशिाअांतगणत खचण करण्यासाठी आवश्यक असलेली खचाची उद्यीष्ट्टे अर्णसांकल्पीय पुस्तकात
उपलध ध नसल्यास, असा खचण नाजवन्यपुर्ण योिनेच्या लेखाजशिातूनही करता येईल. मात्र नाजवन्यपूर्ण

योिनेवरील खचण व अजतवृष्ट्टी, पूर पजरल्स्र्ती, गारपीट सारख्या पजरल्स्र्तीत करावयाच्या उपायोिनाांवर
करण्यात येर्ारा खचण हा जवजहत मयादे तच करण्यात यावा व त्याचा स्वतांत्र जहशोब/लेखे ठे वण्यात यावेत.
कोर्त्याही पजरल्स्र्तीत या उपाययोिनाांसाठी अनुज्ञेय मयादे पेक्षा िास्त खचण होर्ार नाही याची
खबरदारी घे ण्यात यावी
(8)

अजतवृष्ट्टी, पूरपजरल्स्र्ती, गारपीट पजरल्स्र्तीत करावयाच्या उपाययोिनाांवर

होर्ारा योिनाजनहाय खचाचा अहवाल जिल्हाजधकारी याांनी प्रत्येक मजहन्याच्या 10 तारखेपयणत मदत व
पुनवणसन जवभाग व पार्ी पुरवठा जवभाग याांना पाठवावा.

---------------------
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शासन जनर्णय, जनयोिन जवभाग, क्र. जिएपी- 1014/ प्र.क्र.198/ का.1481, जद.27/08/2014
सोबतचे जववरर्पत्र

“पजरजशष्ट्ट-ि”

टां चाईच्या प्रसांगी करावयाच्या तातिीच्या उपायोिना:टां चाईसांदभात उपायोिना करताना शासनाने वेळोवेळी जनगणजमत केलेले शासन जनर्णय/ पजरपत्रक/

आदे श इ. ची अांमलबिावर्ी करण्यात यावी.

सांबांजधत प्रशासजकय जवभागाांकिू न करण्यात येर्ा-या उपाययोिनाांसाठी काही वेळा टां चाई

जनवारर्ार्ण तातिीने जनधी उपलध ध होत नाही ककवा आवश्यक ती मान्यता त्वरीत जमळत नसल्यास, अशा
अिचर्ीच्या पजरस्र्ीतीत , जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या अजधनस्र् असलेल्या सवणसाधारर् जिल्हा वार्षिक
योिनेतून खालील नमूद टां चाईच्या तातिीच्या उपायोिनाांवर जिल्हा वार्षिक योिनेच्या एकुर्
जनयतव्ययामधून कमाल 5% मयादे पयंत खचण करता येईल.
1)

तात्पुरत्या नळ पार्ी पुरवठा योिना.

3)

बुिक्या घे र्े.

5)

कवधन जवजहरींची जवशेि दुरुस्ती.

2)
4)
6)

नवीन कवधन जवजहरी घे र्े.

नळ पार्ी पुरवठा योिनाांची जवशेि दुरुस्ती.
पार्ी पुरवठयासाठी टँ कसण खरेदी.

7)

टँ कसण/बैलगािया भाियाने लावर्े, टँ कसणसाठी जिझेल पुरजवर्े यावर होर्ारा खचण.

9)

पार्ी पुरवठा जवजहरी खोल करर्े/गाळ काढर्े.

8)

जवजहरी अजधगृजहत करर्े.

10) तात्पुरती पार्ी साठवर् व्यवस्र्ा करर्े (टाकी बाांधर्े) ककवा कसटे क्् टाकी बसजवर्े.
11) चारा छावण्या/िे पो यावरील खचण.

12) पार्ी पुरवठा योिनाांसाठी जफिर बसजवर्े.
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उपरोक्त उपाययोिनाांवर खचण करताना खालील सूचनाांचे पालन करण्यात यावे :(1)

सदरच्या योिना राज्य शासनाने टां चाई पजरल्स्र्ती म्हर्ुन अनुज्ञेय केलेल्या

(2)

जनयजमत राज्य योिनेअांतगणत जनधी उपलध ध असल्यास, जिल्हा योिनेचा जनधी

(3)

सांबांजधत आर्षर्क विाच्या जिल्हा योिनेची असर्ारी बचत प्रार्म्याने वरील

भागात राबजवण्यात याव्यात.
खचण करण्यात येऊ नये.

उपाययोिनाांच्या कामाांसाठी वळती करावी. त्यानांतर केंद्र पुरस्कृत योिना वगळू न,अन्य योिनाांमध्ये

झालेला खचण व उवणरीत जनधीची आवश्यकता जवचारात घे ऊन, प्रत्येक योिनेवरील तरतूदीत कपात
करून, उवणरीत आवश्यक जनधी उपलध ध करून दे ण्यात यावा. अशा प्रकारे जनधी उपलध ध करून दे ताना
गाभा क्षेत्र / जबगर गाभा क्षेत्र असे बांधन राहर्ार नाही.
4)

टां चाईच्या कामाांसाठी शक्यतो जिल्हा वार्षिक योिनेच्या मुळ आराखियातच

तरतूद करण्यात यावी ककवा ते शक्य नसल्यास, केंद्र पुरस्कृत योिना वगळू न , अन्य योिनाांसाठी जनधीची
आवश्यकता जवचारात घे ऊन, प्रत्येक योिनेवरील तरतूदीत कपात करून आवश्यक तो जनधी उपलध ध

करून द्यावा. तसेच सदरचा खचण टां चाई घोजित केलेल्या व जपण्याच्या पाण्याचे दुभीक्ष असलेल्या भागातच
करण्यात यावा.

5)

पार्ी पुरवठयासाठी टँ कसण, बैलगािया भाियाने लावर्े, टँ कसणसाठी जिझेल

पुरजवर्े, चारा छावण्या, िे पो सुरू करर्े यावरील खचण जनयजमत राज्य योिनेंतांगणत जनधी उपलध ध
होण्यामध्ये जनमार् झालेल्या अिचर्ीच्या कालावधीतच करता येईल. उवणरीत कालावधीत सदरचा खचण
जनयजमत राज्यस्तरीय योिनेतून करर्े आवश्यक राहील.
6)

टां चाईच्या उपाययोिनाांसाठी करावयाच्या कामाांच्या गावजनहाय/ कामजनहाय

आराखियास जिल्हा जनयोिन सजमतीची मांिुरी घे र्े आवश्यक राहील. परांतु जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या
अध्यक्षाांच्या पुवणपरवानगीने तातिीच्या बाबींवरील खचण “ लहान गटाच्या” मान्यतेने करण्यास शासनाची

हरकत राहर्ार नाही. मात्र लहान गटाने घे तलेल्या जनर्णयाची माहीती जिल्हा जनयोिन सजमतीच्या पुढील
बैठकीत ठे ऊन त्यास “ कायोत्तर मान्यता” घे ण्यात यावी.
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7)

पजरच्छे द क्र. 1 खालील नमुद 12 उपाययोिनाांच्या मांिुरीसाठी राज्यस्तरीय

योिनाांसाठी िे जनकि/ जनयम लागु आहे त, तेच जनकि/ जनयम जिल्हा योिनेतून मांिुर करावयाच्या सदर
कामाांसाठी लागु राहतील.
8)

टां चाईच्या वरील उपायोिनाांसांबांधीच्या कामाांना प्रशासजकय मान्यता दे ण्याचे

9)

टां चाईच्या उपाययोिनाांवर करण्यात येर्ारा खचण “ इतर जिल्हा योिना” या

अजधकार जिल्हाजधकारी याांना जिल्हा योिनेच्या अजधकाराांप्रमार्े राहतील.

लेखाजशिातून भागजवण्यात यावा. सदर लेखाजशिाअांतगणत खचण करण्यासाठी आवश्यक असलेली खचाची
उद्यीष्ट्टे अर्णसांकल्पीय पुस्तकात उपलध ध नसल्यास, असा खचण नाजवन्यपुर्ण योिनेच्या लेखाजशिातूनही
करता येईल. मात्र नाजवन्यपूर्ण योिनेवरील खचण (3.5%) व टां चाईच्या जनवारर्ासाठी करण्यात येर्ारा

खचण हा जवजहत मयादे तच करण्यात यावा व त्याचा स्वतांत्र जहशोब/लेखे ठे वण्यात यावेत. कोर्त्याही
पजरल्स्र्तीत या उपाययोंिनाांसाठी अनुज्ञेय मयादे पेक्षा िास्त खचण होर्ार नाही याची खबरदारी घे ण्यात
यावी.

10) टां चाईच्या उपाययोिनाांवर होर्ारा योिनाजनहाय खचाचा अहवाल जिल्हाजधकारी

याांनी प्रत्येक मजहन्याच्या 10 तारखेपयणत मदत व पुनवणसन जवभाग व पार्ी पुरवठा जवभाग याांना पाठवावा.
----------------
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