
कोरोना विषाणचू्या ऄनुषंगाने ईदभिलले्या पवरस्थथतीत 
राज्यातील अवदिासी कुटंूबानंा न्युस्ललऄस बजेट योजने 
ऄतंगगत गटवनहाय अर्थथक मयादेची ऄट विवथल करणे ि 
वित्तीय ऄवधकारात िाढ करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
अवदिासी विकास विभाग 

िासन वनणगय क्रमाकं : न्यूबयो-2020/प्र.क्र.41/का-9 
मादाम कामा रोड,  हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विथतार भिन, मंत्रालय, मंुबइ- 400 032. 

वदनाकं-  04 मे, 2020. 
िाचा :- 

1) िासन वनणगय, अवदिासी विकास विभाग क्रमाकं न्युबयो-2011/प्र.क्र.87/का-7,  
वदनाकं 21.6.2013 

2) अयुलत, अवदिासी विकास, नाविक याचंे पत्र क्रमाकं न्यबू-2020/प्र.क्र.4/न्यूबप्रथताि/ 
का-3(2), वदनाकं 27.4.2020. 

प्रथतािना:- 
 राज्यात कोरोना विषाणचूा प्रादूभाि िाढत ऄसल्याने कें द्र िासनाने सद्यस्थथतीत कोरोना 
विषाणचूा प्रादूभाि रोखण्यासाठी संपूणग देिात वदनाकं 3.5.2020 पयंत लॉकडाउनचा कालािधी 
िाढविला अहे. महाराष्ट्रातील सिगच प्रिासकीय विभागात मोठ्या प्रमाणात अवदिासी ईपयोजना 
क्षते्र ऄसून यामध्ये अवदिासी िाड्या ि पाडयामंध्ये मोठया प्रमाणात अवदिासी कुटंूबे िाथतव्यास 
अहेत. अवदिासी समाज हा डोंगराळ, ऄवतदुगगम भागात िाथतव्यास ऄसून ते मुख्यत: मोलमजुरी 
करुन त्याचंी दैनंवदन ईपवजविका भागवितात. परंतु, सध्याच्या लॉकडाउनच्या काळामध्ये त्याचंे 
रोजगार बंद ऄसून, दळण िळणाची साधने ि जोड व्यिसाय यािर बंधने अहेत. त्यामुळे या 
अवणबाणीच्या पवरथथीतीत अवदिासींना मदत म्हणनु संदभग क्र.1 नुसार अयुलत, अवदिासी 
विकास, नाविक यानंी न्युललीऄस बजेट योजनेच्या िासन वनणगयातील गटवनहाय अर्थथक मयादा 
विवथल करणे तसेच वित्तीय मंजुरीच्या ऄवधकारामध्ये िाढ करण्याबाबतचा प्रथताि िासनास सादर 
केलेला अहे. कोरोना विषाणचू्या प्रादुरभािाने लॉकडाउनच्या पवरस्थथतीत राज्यात ि राज्याबाहेर 
विविध वठकाणी अवदिासी मजुर ऄडकलेले अहेत. त्यानंा त्याचं्या मुळ गािात पोचविण्यासाठी 
प्रिास, भोजन ि आतर व्यिथथा करण्यासाठी िासन वनणगयातील गटवनहाय अर्थथक मयादा विवथल 
करणे तसचे वित्तीय मंजुरीच्या ऄवधकारामध्ये िाढ करण्याबाबतचा प्रथताि िासनाच्या विचारावधन 
होता.  

िासन वनणगय :-    
 प्रथतािनेत नमूद केल्यानुसार कोरोना विषाणचू्या प्रादुभािाने ईदभिलेली सध्याची 
पवरस्थथती लक्षात घेता तसेच राज्यात ि राज्याबाहेर विविध वठकाणी ऄडकलेल्या अवदिासी 
मजुरानंा प्रकल्प थतरािर गरजेप्रमाणे अिश्यक मदत करण्यासाठी संदभग क्र.1 येथील 
वद.21.06.2013 च्या िासन वनणगयातील  पवरच्छेद क्र.4 ऄन्िये विवहत करण्यात अलेली 
गटवनहाय अर्थथक मयादा खालीलप्रमाणे िगळण्यात येत अहे. 
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ऄ.क्र. योजनांच ेगट अर्थथक िषात प्राप्त 
तरतुदीच्या 

कोरोना प्रादुभािाची 
पवरस्थथती लक्षात 
घेता तात्परुत्या 

थिरुपात अर्थथक 
िषात प्राप्त 

तरतुदीच्या मयादा. 
1. ऄ 50 टलके 

 
गटवनहाय मयादा 
पढुील अदेिापयंत  
िगळण्यात येत अहे. 2. ब 25 टलके 

3. क 25 टलके 
 
2. तसेच संदभांवकत क्र.1 च्या िासन वनणगयातील पवरच्छेद क्र.6 मधील सदर योजनेंतगगत 
कायगक्रम मंजुरीचे वित्तीय ऄवधकार खालीलप्रमाणे सुधावरत करण्यास िासन मान्यता देण्यात येत 
अहे. 
 

ऄ.क्र. लाभाथी/योजना प्रवत प्रकल्प 
प्रवत योजना 

कमाल मयादा 
(रूपये) 

प्रवत प्रकल्प प्रवत 
योजना सुधावरत 
कमाल मयादा 

(रूपये) 

मंजुरी देणारे 
सक्षम प्रावधकारी 

1. ियैस्लतक ककिा सामुवहक 
लाभाच्या योजना. 

5,00,000/- 50,00,000/- प्रकल्प 
ऄवधकारी यांच े
ऄध्यक्षतेखालील 
वनदेि सवमती. 

2. ियैस्लतक ककिा सामुवहक 
लाभाच्या योजना. 

20,00,000/- 75,00,000/- ऄपर अयलुत, 
अवदिासी 
विकास यांच े
ऄध्यक्षतेखालील 
वनदेि सवमती. 

3. रु.20,00,000/- पके्षा जाथत 
रकमेच्या ियैस्लतक ककिा 
सामुवहक योजना. 

40,00,000/- 1,00,00,000/- अयुलत, 
अवदिासी 
विकास. 

4. रु.40,00,000/- पके्षा जाथत 
खचाच्या ियैस्लतक ककिा 
सामुवहक योजना. 

-- 1,00,00,000/- 
पेक्षा जाथत. 

सवचि, 
अवदिासी 
विकास विभाग. 

 
3. िर नमूद गटवनहाय अर्थथक मयादेमध्ये विवथलता तसेच वित्तीय ऄवधकारामध्ये केलेली िाढ 
ही संदभांवकत क्र.1 च्या िासन वनणगयातील गट-"क" मानि साधन संपत्ती विकासाच्या ि अवदिासी 
कल्याणात्मक योजना ऄंतगगत ऄ.क्र.6 येथील "अवदिासी िरील  अपत्कावलन ककिा ऄत्याचार 
प्रकरणी ऄपिादात्मक वििेष पवरस्थथतीत तातडीने सहाय्य देणे " यासाठीच एक िळेची वििेष बाब 
म्हणनु केिळ कोरोना प्रादुभािाच्या काळात तात्पुरत्या थिरुपात पुढील अदेिापयंत लागू राहील.  
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4. न्युललीऄस बजेट ऄंतगगत िरीलप्रमाणे एकिळेची वििेष बाब म्हणनु मान्यता ही खालील 
कामानंा लागू राहील. 

(ऄ)   लॉकडाउन कालािधीत अवदिासी थथलातंरीत मजुर राज्यात ि परराज्यात विविध 
वठकाणी ऄडकलेले अहेत. त्यानंा मुळ गािी ने-अण करणे यासाठी राज्य पवरिहन बस 
ईपलब्ध ऄसल्यास त्या दराने बस व्यिथथा करणे ऄथिा प्रादेविक पवरिहन प्रावधकरण 
(RTA)  यानंी वनधावरत केलेले दर हे मयादा मानुन त्यापेक्षा कमी दराने खाजगी बस/वमनी 
बस याव्दारे िाहन व्यिथथा करणे. 

(ब)   ऄिा अवदिासी थथलातंरीत मजुराचंी प्रिासापुिी ि प्रिासा दरम्यान भोजन ि पाण्याची 
व्यिथथा करणे.  

 

5. िरील अर्थथक मयादेमध्ये विवथलता ि वित्तीय ऄवधकारामध्ये िाढ िगळता संदभग क्र.1 
येथील िासन वनणगयात नमूद ऄटी िती, आतर मागगदिगक सूचना ि कायगपद्धती कायम राहतील. 
  

6. संदभांवकत क्र.1 च्या िासन वनणगयातील पवरच्छेद क्र.7 (ऄ) ऄंतगगत थथापन प्रकल्पथतरीय 
अवण ऄपर अयुलत थतरीय वनदेि सवमतीच्या रचनेमध्ये सध्याची अपात्कावलन पवरस्थथती लक्षात 
घेिून या कालािधीसाठी  सदर वनदेि सवमत्याचंी रचना खालीलप्रमाणे राहील. 
 

(ऄ) प्रकल्प थतरीय वनदेि सवमतीची रचना:-  
 (1) प्रकल्प ऄवधकारी, एकास्त्मक अवदिासी विकास प्रकल्प  : ऄध्यक्ष   
 (2) वजल्हा परुिठा ऄवधकारी ककिा त्याचंे प्रवतवनधी   : सदथय 
 (3) प्रादेविक पवरिहन ऄवधकारी/ ईप प्रादेविक पवरिहन ऄवधकारी : सदथय  
 (4) राज्य पवरिहन महामंडळाचे प्रवतवनधी    : सदथय 
 (5) तहवसलदार (संबवंधत तालुका)     : सदथय 
 (6) गट विकास ऄवधकारी (सबंवंधत गट)    : सदथय 
 (7) वजल्हा अरोग्य ऄवधकारी ककिा त्यांच ेप्रवतवनधी   : सदथय 
 (8) ज्येष्ट्ठतम अवदिासी विकास वनवरक्षक    : सदथय 
 (9) सहायक प्रकल्प ऄवधकारी (विकास)    : सदथय सवचि  
(वटप: वजल्यासाठी योजना मोठी ऄसल्यास संबंवधत वजल्याच ेईप वजल्हावधकारी (मदत ि पुनिगसन) यांना बैठकीसाठी 
अमंवत्रत कराि.े) 
(ब) ऄपर अयुलत थतरीय वनदेि सवमतीची रचना:- 
 (1) ऄपर अयलुत, अवदिासी विकास    : ऄध्यक्ष   
 (2) प्रकल्प ऄवधकारी, संबवंधत एकास्त्मक अवदिासी विकास प्रकल्प : ईपाध्यक्ष 
 (3) विभागीय वनयंत्रक महाराष्ट्र राज्य पवरिहन महामंडळ                  : सदथय 
      ककिा त्यांच ेप्रवतवनधी     
 (4) विभागीय अयलुत कायालयातील ईपायलुत  
     (विकास/परुिठा- योजनेच्या थिरुपानुसार)   : सदथय 
 (5) वजल्हा कोषागार ऄवधकारी (संबवंधत वजल्हा)   : सदथय 
 (6) मुख्य कायगकारी ऄवधकारी, संबवंधत वजल्हा पवरषद  : सदथय 
 (7) वजल्हा वनयोजन ऄवधकारी (संबवंधत वजल्हा)    : सदथय  
 (8) सहाय्यक अयलुत (संबवंधत ऄपर अयलुत कायालय)  : सदथय सवचि   
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7. या योजने ऄंतगगत मंजुर केलेल्या योजना/कायगक्रम/मदत याचंा प्रकल्प थतरीय ि ऄपर 
अयुलत थतरीय वनदेि सवमतीने िळेोिळेी अढािा घ्यािा. प्रथतुत प्रकरणी संवनयंत्रण अयुलत, 
अवदिासी विकास, नाविक यानंी कराि ेि त्याबाबतचा ऄहिाल िळेोिळेी िासनास सादर करािा.  
8. कोरोना प्रादुभािाच्या कालािधीत एका प्रकल्प कायालयातून दुस-या प्रकल्प कायालयास 
न्युललीऄस बजेट ऄंतगगत वनधीचे अिश्यकतेनुसार पुनिाटप करण्याच े ऄवधकार त्याचं्या 
कायगक्षते्राकरीता संबंवधत ऄपर अयुलत, अवदिासी विकास यानंा राहतील.  
9. सिग संबंवधत प्रकल्प ऄवधकारी यानंी या करीता येणारा खचग न्युस्ललऄस बजेट योजनेंतगगत 
ईपलब्ध तरतूदीतून ऄथिा न्युललीऄस बजेटच्या ऄखर्थचत वनधीतून भागविण्यात यािा.  
प्रकल्पथतरािर या करीता वनधीची कमतरता भासल्यास या संदभात िासनाकडे वनधीची मागणी 
करण्यात यािी.   
10. सिग प्रकल्प ऄवधकारी, एकास्त्मक अवदिासी विकास प्रकल्प, यानंी  या िासन वनणगयानुसार 
केलेल्या खचाचा तपविल ( ईदा. प्रिािाचंी संख्या, प्रिासी लाभार्थ्यांचे नाि, गाि, संपकग  क्रमाकं, 
िाहन प्रकाराचा तपविल, प्रिासाचा वदनाकंवनहाय तपविल तसेच खचग ) याचंी नोंद ठेिण्यात यािी.  
11. कोरोना विषाण ूप्रादुभािाच्या पार्श्गभमूीिर कें द्र ि राज्य िासनाने घालून वदलेल्या मागगदिगक 
सूचनाचंे तसेच अंतरराज्य ि राज्यांतगगत प्रिासासाठी घालून वदलेल्या मागगदिगक सूचनाचं े 
काटेकोरपणे पालन करण्यात याि.े  

सदर िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथथळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202005041311402924 ऄसा अहे. हा अदेि 
वडजीटल थिाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेिानुसार ि नािाने.   
           
 
 

( ल.गो. ढोके ) 
          ईप सवचि, महाराष्ट्र िासन 
प्रवत, 

1. मा. राज्यपाल यांच ेप्रधान सवचि 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि 
3. मा. मंत्री ( अवदिासी विकास) यांच ेखाजगी सवचि 
4. मा. राज्यमंत्री (अवदिासी विकास) याचंे खाजगी सवचि 
5. सिग ससंद सदथय 
6. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपवरषद 
7. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा 
8. सिग मा. विधानसभा/विधानपवरषद सदथय 
9. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबइ. 
10. महालेखापाल (लेखा ि ऄनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 1/2, मंुबइ/नागपरू. 
11. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र, 1/2, मंुबइ/नागपरू. 
12. प्रधान सवचि, अवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
13. सिग विभागीय अयलुत. 
14. अयुलत, अवदिासी विकास अयुलतालय, नाविक 
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15. ऄपर अयलुत, अवदिासी विकास ठाणे/नाविक/नागपरू/ऄमरािती 
16. सिग वजल्हावधकारी. 
17. व्यिथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अवदिासी विकास महामंडळ  

मयावदत, नाविक. 
18. व्यिथथापकीय संचालक, िबरी अवदिासी वित्त ्ि विकास महामंडळ मयावदत,  

नाविक. 
19. सिग प्रकल्प ऄवधकारी, एकास्त्मक अवदिासी विकास प्रकल्प. 
20. संबवंधत प्रादेविक व्यिथथापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अवदिासी विकास  

महामंडळ मया., नाविक. 
21. सिग ईप सवचि, अवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
22. मुख्य कायगकारी ऄवधकारी, संबवंधत वजल्हा पवरषद 
23. संबवंधत वजल्हा परुिठा ऄवधकारी. 
24. संबवंधत तहवसलदार. 
25.  वजल्हा कोषागार ऄवधकारी, ठाणे/नाविक/ऄमरािती/नागपरू.  
26. संबवंधत वजल्हा वनयोजन ऄवधकारी. 
27. संबवंधत प्रादेविक पवरिहन ऄवधकारी/ ईप प्रादेविक पवरिहन ऄवधकारी. 
28. संबवंधत विभागीय वनयंत्रक महाराष्ट्र राज्य पवरिहन महामंडळ. 
29. सहाय्यक अयलुत (संबवंधत ऄपर अयलुत कायालय) 
30. वनिडनथती, कायासन-9, अवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
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