सन 2021-22 करिता रनसर्ग पर्गटन स्थळाचा रिकास
(2406-2295) र्ा िाज्र् र्ोजनेअत
ं र्गत मौ. सोनसळ
र्ेथील श्री.चौिंर्ीनाथ र्ा रनसर्ग पर्गटन स्थळािि
कार्गित असलेल्र्ा 6 अस्थार्ी पदांच्र्ा िेतन ि इति
खचग भार्रिण्र्ाकिीता रनधी रितिीत किण्र्ाबाबत.
महािाष्ट्र शासन
महसूल ि िन रिभार्,
शासन रनर्गर् क्र.संकीर्ग-2021/प्र.क्र.84/फ-9
मादाम कामा िोड, हु तात्मा िाजर्ुरु चौक,
मंत्रालर्, मुंबई 400 032
रदनांक :- 12 नोव्हेंबि, 2021
िाचा :1. महसूल ि िन रिभार्, शासन रनर्गर् क्र.संकीर्ग-2021/प्र.क्र.52/फ-9,
रदनांक 09 सप्टें बि,2021
2. रित्त रिभार्, शासन परिपत्रक क्र.अथगस-ं 2021/प्र.क्र.48/अथग-3, रद. 06 एरप्रल, 2021
3. रित्त रिभार्, शासन रनर्गर् क्र.अथगसं-2021/प्र.क्र.48/अथग-3, रद. 24 जून, 2021
4. रित्त रिभार्, शासन रनर्गर् क्र.अथगसं-2021/प्र.क्र.48/अथग-3, रद. 14.10.2021
5. प्रधान मुख्र् िनसिंक्षक (अथगसंकल्प, रनर्ोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्र्, नार्पूि र्ांचे पत्र
क्र.कक्ष- 1/पी/र्ो/चाबाप्र/प्र.क्र.19/30/2021-22, रदनांक 11.05.2021
6. महसूल ि िन रिभार्, शासन रनर्गर् समक्रमांरकत रदनांक 03.06.2021
7. महसूल ि िन रिभार्, शासन रनर्गर् समक्रमांरकत रदनांक 13.07.2021
प्रस्तािना :सन 2021-22 करिता रनसर्ग पर्गटन स्थळाचा रिकास (2406-2295) र्ा लेखारशर्षांतर्गत रुपर्े
6850.00 लक्ष रनर्तव्र्र् मंजूि ि अथगसक
ं ल्पीत आहे. संदभग क्र.6 ि 7 च्र्ा शासन रनर्गर्ान्िर्े 01िेतन अंतर्गत रु.15.60 लक्ष इतका रनधी रितिीत किण्र्ात आला आहे .
रित्त रिभार्ाच्र्ा संदभग क्र.2,3 ि 4 चे परिपत्रक ि शासन रनर्गर्ान्िर्े सन 2021-22 र्ा
आर्थथक िर्षाच्र्ा परहल्र्ा 9 मरहन्र्ांच्र्ा कालािधीसाठी (रडसेंबि, 2021 पर्ंत) अरनिार्ग खचाच्र्ा रनधी
रितिर्/खचाची मर्ादा 75% इतकी रिहीत किण्र्ात र्ेत आहे. तसेच कार्गक्रम खचासाठी 50%
इतक्र्ा मर्ादे त रनधी लपलध ध करुन दे ण्र्ात र्ेत आहे. मात्र कार्गक्रम खचाची िर्षग अखेिची मर्ादा
60% इतकीच िाहील, असे नमूद केले आहे.
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रनसर्ग पर्गटन स्थळाचा रिकास र्ा र्ोजनांतर्गत श्री.चौिंर्ीनाथ र्ा रनसर्ग पर्गटन स्थळािि
कार्गित असलेल्र्ा 6 अस्थार्ी पदांना पुढे चालू ठे िण्र्ास संदभग क्र.1 च्र्ा शासन रनर्गर्ान्िर्े
रद.01.03.2021 ते रद.28.02.2022 पर्ंत मुदतिाढ दे ण्र्ात आलेली आहे.
सदि र्ोजनेअंतर्गत अथगसंकल्ल्पत असलेल्र्ा रनर्तव्र्र्ाच्र्ा अनुर्षंर्ाने प्रधान मुख्र् िनसंिक्षक
(अथगसंकल्प, रनर्ोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्र्, नार्पूि र्ांनी संदभग क्र.5 च्र्ा पत्रान्िर्े 01- िेतन
रु.19.00 लक्ष ि 11-दे शांर्गत प्रिास खचग रु.1.00 लक्ष असे एकूर् रु.20.00 लक्ष इतक्र्ा िकमेचा चालू
बाब प्रस्ताि मान्र्तेस्ति सादि केला आहे. त्र्ानुसाि र्ा कामासाठी अनुदान रितिीत किण्र्ाची बाब
शासनाच्र्ा रिचािारधन होती.
शासन रनर्गर् :प्रधान मुख्र् िनसिंक्षक (अथगसंकल्प, रनर्ोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्र्, नार्पूि र्ानी संदभग
क्र.5 नुसाि सादि केलेला प्रस्ताि ि रित्त रिभार्ाचे संदभग क्र.2,3 ि 4 र्ेथील परिपत्रक ि शासन रनर्गर्
रिचािात घेता, प्रस्तािातंर्गत मार्र्ी लक्षात घेऊन, रनसर्ग पर्गटन स्थळाचा रिकास (2406-2295) र्ा
र्ोजनेमधून मौ. सोनसळ र्ेथील श्री.चौिंर्ीनाथ र्ा रनसर्ग पर्गटन स्थळािि कार्गित असलेल्र्ा 6
अस्थार्ी पदांच्र्ा िेतनाििील खचग भार्रिण्र्ाकिीता सन 2021-22 र्ा रित्तीर् िर्षात 01-िेतन अंतर्गत
रु.3.12 लक्ष इतका रनधी खालील अटी ि शतींचे अरधन िाहू न रितिीत किण्र्ास मान्र्ता प्रदान
किण्र्ात र्ेत आहे:1. सदि रनधीसाठी रनर्ंत्रक अरधकािी म्हर्ून प्रधान मुख्र् िनसंिक्षक (अथगसक
ं ल्प,रनर्ोजन
ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्र्, नार्पूि हे िाहतील. त्र्ांच्र्ाकडे हा रनधी सुपूदग किण्र्ात र्ेत
आहे.
2. लपिोक्त खचग रिहीत कार्गपध्दतीनुसाि तसेच अथगसंकल्प रितिर् प्रर्ालीिि लपलध ध
मारसक रनधी प्रिाहानुसाि खचग किण्र्ात र्ािा. र्ामध्र्े कोर्तीही रित्तीर् अरनर्रमतता
होर्ाि नाही र्ाची दक्षता घेण्र्ात र्ािी.
3. रनर्ंत्रक अरधकाऱर्ांना सूरचत किण्र्ात र्ेते की, एकूर् रितिीत केलेल्र्ा/किण्र्ात
र्ेर्ाऱर्ा तितूदीपेक्षा कोर्त्र्ाही परिल्स्थतीत अरतरिक्त खचग होर्ाि नाही, र्ाची दक्षता
घ्र्ािी.
4. सदि तितूद खचग कितांना रित्त रिभार्ाने िेळो िेळी घालून रदलेल्र्ा अटी ि शतीचे
पालन किािे.
5. संस्थेने आर्थथक िर्षग 2021-22 मध्र्े मंजूि ि रितिीत अनुदानाच्र्ा मर्ादे त खचग रसरमत
ठे िािा.
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6. अथगसंकल्प रितिर् प्रर्ालीिि लपलध ध असलेला रनधी कोर्षार्ािातून आहरित
किण्र्ापूिी तसेच खचग किताना िाज्र् शासनाची कार्ग रनर्मािली, रित्तीर् रनर्मािली,
अथगसंकल्पीर् रनर्म पुल्स्तकेतील तितूदी ि सिग अटी/शतीचे पालन किािे.
7. सदिहू मंजूि किण्र्ात आलेले अनुदान संबंरधत कोर्षार्ािातून काढू न घेतल्र्ानंति
काढण्र्ात आलेली िक्कम महालेखापाल कार्ालर्ातील लेख्र्ात त्र्ाच रशर्षाखाली
नोंदली र्ेली आहे ककिा नाही र्ाची खात्री करुन घ्र्ािी ि त्र्ाबाबतचे प्रमार्पत्र शासनास
सादि किािे.
8. संस्थेने मार्ील िर्षाकरिता त्र्ांना लपलध ध करुन रदलेल्र्ा अनुदानाच्र्ा रिरनर्ोर्ाबाबतचे
प्रमार्पत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादि किािे. त्र्ाचप्रमार्े, आता
रितरित किण्र्ात र्ेत असलेल्र्ा अनुदानाचे तपरशलिाि दे र्क ि रिरनर्ोर् प्रमार्पत्र
दे रखल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महािाष्ट्र-2 नार्पूि ि
शासनाला तातडीने सादि किािे.
9. लपिोक्त अनुदानामधून केलेल्र्ा खचाचे स्ितंत्र लेखे ि पुस्तके तपासण्र्ाचे अरधकाि
महालेखापाल, महािाष्ट्र-2, नार्पूि र्ांना िाहतील ि त्र्ाकिीता सदि संस्था त्र्ांना संपूर्ग
सुरिधा लपलध ध करुन दे ईल.
10. सदि खचग रित्त रिभार्ाच्र्ा रदनांक 06.04.2021, 24.06.2021 ि 14.10.2021
परिपत्रक ि शासन रनर्गर्ातील अटींची पूतगता होईल, र्ाची दक्षता घेण्र्ात र्ािी.
11. सदि मंजूिीस शासन रनर्गर् क्रमांका. एमएससी- 2011/प्र.क्र. 178/फ-5, रदनांक
30.9.2011 च्र्ा परिरशष्ट्टात नमुद केलेल्र्ा अटी ि शती बंधनकािक असतील.
सदि र्ोजनेिि होर्ािा खचग मार्र्ी क्रमांक-सी-07 प्रधान रशर्षग- 2406, िरनकिर् ि
िन्र्जीिन, पंचिार्थर्षक र्ोजनांतर्गत, िाज्र् र्ोजनांतर्गत र्ोजना (02) (06) इको टु रिझम (िाज्र्) (24062295) र्ा लेखारशर्षा अंतर्गत सन 2021-22 र्ा रित्तीर् िर्षात लपलध ध असलेल्र्ा अनुदानातून
भार्रिण्र्ात र्ािा.
सदि शासन रनर्गर् रित्त रिभार्ाचे रदनांक 06.04.2021, 24.06.2021 ि 14.10.2021
परिपत्रक ि शासन रनर्गर् तसेच रित्त रिभार्ाच्र्ा शासन रनर्गर् क्र.रिअप्र/2013/ प्र.क्र.30/ 2013/
रिरनमर्, भार्-2, रदनांक 17.4.2015 अन्िर्े रिभार्ास प्रदान किण्र्ात आलेल्र्ा अरधकािास
अनुसरुन रनर्गरमत किण्र्ात र्ेत आहे.
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सदि शासन रनर्गर् महािाष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेतस्थळािि
लपलध ध किण्र्ात आला असून त्र्ाचा संकेताक 202111121504098519 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्िाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्र्पाल र्ांच्र्ा आदे शानुसाि ि नािाने ,
Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE

DN: CN = GAJENDRA PRAKASH NARWANE, C = IN,
GAJENDRA
S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT
PRAKASH NARWANE =Date:
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( र्जेंद्र नििर्े )
लप सरचि (िने)
महसूल ि िन रिभार्
प्रत :1. प्रधान मुख्र् िनसंिक्षक (िनबल प्रमुख), महािाष्ट्र िाज्र्, नार्पूि
2. प्रधान मुख्र् िनसंिक्षक (अथगसंकल्प,रनर्ोजन ि रिकास), महािाष्ट्र िाज्र्, नार्पूि
3. व्र्िस्थापकीर् संचालक, महािाष्ट्र रनसर्ग पर्गटन रिकास मंडळ, नार्पूि
4. मुख्र् िनसंिक्षक (प्रा.) कोल्हापूि
5. महालेखापाल-1/2 (लेखा परिक्षा/लेखा ि अनुज्ञर्
े ता) महािाष्ट्र िाज्र्, मुंबई / नार्पूि.
6. सह सरचि/लपसरचि,रित्त रिभार् (अथग-3)/(व्र्र्-10), मंत्रालर्, मुंबई-32.
7. लप सरचि, रनर्ोजन रिभार् (का-1475), मंत्रालर्, मुंबई-32.
8. कार्ासन अरधकािी, फ-2/ब-1 कार्ासन, महसूल ि िन रिभार्, मंत्रालर्, मुंबई-32
9. कार्ासन फ-9, महसूल ि िन रिभार्, मंत्रालर्, मुंबई-32.(रनिडनस्ती)
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