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प्रास्ताविक 

१. र्ारताच्या संविधािाच्या अिुच्छेद 371(2) अन्िये र्ारताच्या राष्ट्रपतींिी केलेल्या “महाराष्ट्र 

राज्य (विदर्ष, मराठिाडा ि उिषवरत महाराष्ट्र यासंाठी राज्यपालाचंी विशेर् जबाबदारी) आदेश, 

1994” याद्वारे विदर्ष, मराठिाडा ि उिषवरत महाराष्ट्र यासाठी विकास मंडळाचं्या क्षते्राचं्या 

संबंधात संविधािाच्या अिुच्छेद 371 चा डंड (2) उपडंड (ड) आवण ( ) मयेये विविदिषदष्ट्क केलेल्या 

बाबींसाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालािंर विशेर् जबाबदारी सोपविली आहे. वदिाकं 05 सप्केंबर, 

2011 रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यािंी “विदर्ष, मराठिाडा आवण उिषवरत महाराष्ट्र यासाठी 

विकास मंडळे आदेश, 2011” (यात यापुढे ज्याचा उल्लेड “आदेश” असा करण्यात आला आहे) 

वि षवमत केला  ि त्याद्वारे उक्त तीि प्रदेशासंाठी स्ितंत्र विकास मंडळे  वठत केली. 

२. उक्त आदेशाच्या वियम 7 अिुसार, एकूण राज्याच्या म्हणिू असलेल्या  रजांचा विचार करूि 

विकास मंडळाचं्या क्षते्रािंरील विकास डचासाठी विधींचे समन्यायतेिे वियतिाकप होत 

असल्याची  डात्री करूि घेणे, ही महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचंी विशेर् जबाबदारी आहे.  

३. उक्त आदेशाच्या वियम 8 अिुसार, राज्यपाल यािंी केलेले विधींचे ककिा वियतव्ययाचंे िाकप, 

राज्य विधािमंडळापुढे ठेिाियाच्या िादिषर्क वित्तीय वििरणपत्रात (पुरिणी अर्षसंकल्पासह) 

दशषविण्यात येईल आवण उपरोक्तपणे वियतव्ययाचं्या संबंधातील विकास काये, राज्य शासि 



 

पार पाडील ककिा पार पाडाियास लािील आवण अस े वियतिाकप केललेे विधी हे एका 

मंडळाकडूि दुसऱ्या मंडळाकडे ि-िळिता येण्याजो े असतील. आणडी, वियम 8 िुसार राज्य 

शासि, सिष क्षते्राकंवरताच्या विकास डचासाठी प्रदेशविहाय ि प्रि षविहाय वियतव्यय ि डचष 

याचंे वििरणपत्र देडील तयार करील. या वििरणपत्रामयेये मा ील वित्तीय िर्ासाठीच्या प्रत्यक्ष 

संवितवरत रकमा ि सुधावरत डचष याचंा तसचे, मा ील वित्तीय िर्ाच्या अ ोदरच्या िर्ासाठीच्या 

प्रत्यक्ष संवितवरत रकमा ि प्रत्यक्ष डचष याचंा तपवशल  वदलेला असेल. 

४. उक्त आदेशाच्या वियम 10 िुसार प्रत्येक विकास मंडळाच्या कायषक्षते्रासाठी तंत्रवशक्षण ि 

व्यािसावयक प्रवशक्षण यासाठी पुरेशा सोयी उपलब्ध करूि देण्यासाठी आवण राज्य शासिाच्या 

वियंत्रणाडालील सेिांमयेये िोकरीच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करूि देण्यासाठी समन्यायी व्यिस्र्ा 

केली जाईल याची राज्यपाल डातरजमा करतील. 

योजिांत षत ि योजिेतर डचाचे पुििष ीकरण 

५. कें द्र शासिािे घेतलेला विणषय विचारात घेऊि राज्य शासिािे सिकंर् मा षदशषक तत्ि ेवदिाकं 

27 जािेिारी, 2017 च्या शासि विणषयाद्वारे वि षवमत केली आहेत. सदर शासि विणषयािुसार 

अर्षसंकल्पीय डचष आता “(अ) अवििायष डचष” “(ब) कायषक्रमािंरील डचष” यामंयेये ि ीकृत 

करण्यात येणार आहे. 

६. आदिषर्क िर्ष 2017-18 साठीचे विदेश देतािंा वदिाकं 27 जािेिारी, 2017 च्या शासि 

विणषयाद्वारे करण्यात आलेले पुििष ीकरण विचारात घेण्यात आले होते. त्यािुसार, आदिषर्क िर्ष 

२०१८-१९ साठीच्या विदेशासंाठी देडील पुििष ीकृत अर्षसंकल्पीय डचष विचारात घेण्यात आले 

आहेत. त्यामुळे, विदेशांत षत देण्यात येणारी वियतिाकपाची तत्ि ेििीि ि ीकरणाच्या तत्िािंर 

आधावरत आहेत.



 

कसचि क्षेत्रातील अिुशेर्ाची विद्यमाि स्स्र्ती 

७. विदेशाकं ि अिुशेर् सवमतीिे कसचि क्षते्रातील (01.04.1994 रोजीच्या) प्रदेशविहाय अिुशेर्ाचे 

मूल्यमापि केले होते (जोडपत्र-1). कसचि क्षते्रातील 01.04.1994 रोजीचा वित्तीय अिुशेर्              

₹ 7418.00 कोकी इतका होता. िर्ष 2000 मयेये प्रचवलत मापदंड विचारात घेऊि त्याची 

पुि षणिा ₹ 6618.37 कोकी इतकी करण्यात आली होती. सि 2001 पासूि हा अिुशेर् र्रुि 

काढण्याच्या मुख्य उदे्दशािे राज्यपाल विदेश देत आले आहेत. माचष 2011 पयंत सिष 

वजल््ामंधील वित्तीय अिुशेर् र्रुि विघाला आहे. एवप्रल 1994 रोजी असलेल्या विव्िळ पेरणी 

क्षते्राच्या संदर्ात विमाण केलेल्या कसचि क्षमतेची रब्बी समतुल्य (र.स.तु.) एककामयेये राज्य 

सरासरी 35.11% होती. अिुशेर्ातं षत वजल्हासंाठी अवतवरक्त विधी उपलब्ध करुि वदल्यामुळे 

र्ौवतक अिुशेर् सुद्घा र्रुि विघेल असे अपेवक्षत होते. मात्र कालापव्यय आवण दर िाढ यामुंळे 

र्ौवतक सायेयाबाबत अिुरुप कामव री झाली िाही. 

८. विदेशाकं ि अिुशेर् सवमतीिे मूल्यमापि केलेला र्ौवतक अिुशेर् राज्यातील बुलढाणा, 

अकोला, िावशम आवण अमरािती या चार वजल््ामंयेये सयेया अस्स्तत्िात आहे. 2010-11 ते 

2014-15 िर्ांसाठी अिुशेर् विमूषलिाची पंचिादिषर्क योजिा तयार करुिही, आवण योजिा 

कालबद्धवरत्या सुधावरत करुिही, जलसंपदा विर्ा  या 4 वजल््ातंील  कसचिाचा र्ौवतक 

अिुशेर् दूर करु शकला िाही. अद्याप, प्रस्तावित योजिेत विदिषिवदष्ट्क केलेल्या उवद्दष्ट्कापंैकी सायेय 

अत्यंत कमी झाले आहे. जूि, 2017 अडेर उिषवरत र्ौवतक अिुशेर् १,८७,७३३ हेक्कर (र.स.तु.) 

एिढा होता (जोडपत्र-2 पहा ). या अिुशेर्ाचे विमूषलि करण्यासाठी, जलसंपदा विर्ा ािे  

2015-16 ते 2018-19 या चार िर्ांसाठीचा सुधावरत अिुशेर् विमूषलि कायषक्रम सादर केला 

आहे (जोडपत्र-3 पहा). या कायषक्रमािुसार, आदिषर्क िर्ष २०१७-१८ मयेये ७६,357 हेक्कर 

(र.स.तु.) र्ौवतक अिुशेर् दूर करण्याचे वियोजि होते. (जोडपत्र -२ पहा). तर्ावप, जलसंपदा 

विर्ा ाला त्या िर्ात फक्त ६,६९९ हेक्कर (र.स.तु) च े विमूषलि करणे शक्य झाले. राज्यपाल 



 

यािंी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, अिुशेर् विमूषलि कायषक्रमाप्रमाणे कसचि क्षमता विदिषमतीचे 

िर्षविहाय उवद्दष्ट्के सायेय होतील. राज्यपाल यािंी विदेशीत केले आहे की, जलसंपदा विर्ा , 

अिुशेर् विमूषलि कायषक्रमातं षत िर्षविहाय उवद्दष्ट्के आवण त्यासाठीची कृती योजिा, प्रकल्पाचंी 

यादी ि अिुशेर् विमूषलिाबाबतचे धोरण यांसह, हे विदेश वि षवमत झाल्यापासूि दोि मवहन्याचं्या 

आत सादर करेल. 

कह ोली वजल््ातील कसचिाचा अिुशेर् दूर करण्यासाठी वियतिाकपासंबंधी विदेश 

९. जूि २०१२ च्या अडेरीस, अमरािती, अकोला, िावशम, बुलढाणा, (अमरािती विर्ा ) आवण 

कह ोली ( १९९९ या िर्ी विदिषमत) या वजल््ामंयेये विदिषमत कसचि क्षमतेची कक्केिारी ही जूि, 

१९९४ च्या राज्य सरासरीपेक्षा (म्हणजेच, ३५.११ % या विव्िळ पेरणी क्षते्राचे विदिषमत कसचि 

क्षमतेशी असलेल्या कक्केिारीच्या दृष्ट्कीिे) कमी होती. शासिािे ही बाब, राज्यपालाचं्या 

विदशषिास आणिू वदलेली आहे. कह ोली वजल््ाच्या या र्ौवतक अिुशेर्ास मान्यता 

देण्याकरीता शासिािे वियोजि विर्ा ामाफष त प्रस्ताि सादर केला आहे. 

१०. शासिािे वियोजि विर्ा ामाफष त सादर केलेल्या वदिाकं १६ वडसेंबर २०१६ च्या पत्रािुसार, जूि 

१९९४ मयेये कह ोली वजल््ात अस्स्तत्िात असलेला वशल्लक र्ौवतक अिुशेर् १५,१६० हेक्कर 

(प्रमाण रब्बी सम तुल्य मयेये) इतका आहे.  

११. राज्य शासिाच्या वशफारशीिरुि राज्यपालािंी असे विदेश वदले आहेत की, कह ोली 

वजल््ातील र्ौवतक अिुशेर् दूर करण्याकवरता जलसंपदा विर्ा  आवण जलसंधारण विर्ा ािे 

कालबयेद कायषक्रम हाती घ्यािा. शासिािे ५ प्रकल्प हाती घेतले आहेत. जलसंपदा विर्ा ाचे ९ 

प्रकल्प आवण जलसंधारण विर्ा ाचे ५० प्रकल्प प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले असल्याच े

विर्ा ािंी कळविले आहे. राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले आहेत की, जलसंपदा विर्ा  ि 

जलसंधारण विर्ा  या दोन्ही विर्ा ािंी, केिळ अिुशेर् म्हणिू विवित करण्यात आलेल्या 



 

१५,१६० हेक्कर (रब्बी समतुल्य) (र.स.तु.) इतकी कसचि क्षमता विमाण करण्याच्या मयादेत 

प्रकल्प हाती घ्यािते ककिा त्यािंा प्रशासकीय मान्यता प्रदाि करािी. यासंदर्ात १५,१६० हेक्कर 

(र.स.तु.) इतकी कसचि क्षमता विमाण करण्याच्या मयादेपयंतच प्रकल्पािंा प्रशासकीय मान्यता 

देण्यात येईल, तसेच हे प्रकल्प तातडीिे पूणष होतील, याबाबत सुविविती करण्याकवरता 

वियोजि विर्ा ािे समन्िय साधािा. राज्यपाल यांिी असे विदेश वदले आहेत की, जलसंपदा 

विर्ा  कह ोली वजल््ाचा अिुशेर् दूर करण्यासाठी पुरेसा विधी मराठिाडा प्रदेशाच्या विर्ाज्य 

वियतव्ययातूि प्रर्म राडूि ठेिील. राज्यपाल यािंी आणडी अस ेही विदेवशत केले आहे की, 

जलसंधारण विर्ा ािे मा णी केल्याप्रमाणे ₹ ७.०० कोकी इतका विधी कह ोली वजल््ाचा 

अिुशेर् दूर करण्यासाठी जलसंधारण विर्ा ास स्ितंत्रपणे उपलब्ध करुि देण्यात यािा. 

वियोजि विर्ा ािे याबाबत प्र तीपर अहिाल दर सहा मवहन्यािंी सादर करािा. 

आदिषर्क िर्ष 2018-19 च्या कसचि क्षेत्रासाठीच्या कायषक्रमांिरील डचाचे  वियतिाकप 

१२. जलसंपदा विर्ा ािे, संवचका क्रमाकं पीएलएि -२०१८/प्र.क्र.५५/ वििसं-१/ द्वारे, असे दशषविले 

आहे की, आदिषर्क िर्ष 201८-1९ मयेये जलसंपदा विर्ा ाकवरता कायषक्रमांिरील डचासाठी  

₹82८३.२२ कोकी इतके एकूण वियतिाकप उपलब्ध करुि देण्यात आले आहे. 

(क) यापैकी, ₹ ७९०.५४ कोकी इतकी रक्कम पूर वियंत्रण, डार जवमिी, जलविद्यतु 

प्रकल्प, लार्क्षते्र विकास, सामाईक योजिा (यावंत्रकीकरण ि  ुणित्ता वियंत्रण, 

जलविज्ञाि प्रकल्प कप्पा तीि इ.) आवण (आदिषर्क िर्ष 2010-11 साठीच्या 

विदेशातंील पवरच्छेद 22 िुसार घ्याियाच्या प्रकल्पाचंा शेल्फ विमाण करणे, आवण 

र्सूंपादि कायद्यातील तरतुदी अंत षत लोकअदालत अर्िा मा. न्यायालयाच्या 

आदेशािुसार र्सूंपादि आवण पुििषसि यातंील अडचणी वमकविणे यासारख्या 

योजिासंाठी) विधी राडूि ठेिण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकारची देयके वदल्यामुळे 

मंडळविहाय डचामयेये काही असमतोल विमाण झाल्यास यापुढील विदेशामंयेये तो 

समायोवजत करण्यात येईल. 



 

(ड) राज्यपाल यािंी राज्य शासिाच्या वशफारशीिुसार, 5 आतंरराज्य प्रकल्प म्हणजे 

र्डंारा वजल््ातील बाििर्डी, यितमाळ वजल््ातील विम्ि पैि ं ा, िादेंड 

वजल््ातील लेंडी, कोल्हापूर वजल््ातील दुध ं ा आवण कसधुदु ष वज्ातील 

वतल्लारी, तसेच  ोसीडुदष राष्ट्रीय प्रकल्प यासंाठी पुरेसा विधी प्रार्म्यािे 

वमळण्याच्या दृष्ट्कीिे हे प्रकल्प विदेशाचं्या कक्षबेाहेर ठेिण्यास संमती वदली आहे. 

आंतरराज्य प्रकल्पासंाठी ₹ ५० कोकी आवण  ोसीडुदष राष्ट्रीय प्रकल्पासंाठी ₹ 7०0 

कोकी इतके वियतिाकप प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 

( ) मराठिाडा प्रदेशातील उस्मािाबाद आवण बीड वजल््ातील दुष्ट्काळप्रिणता आवण 

तीव्र पाणी कंचाई लक्षात घेऊि, राज्य शासिािे कृष्ट्णा मराठिाडा पाकबंधारे 

प्रकल्पाला विशेर् दजा देण्यासंदर्ात विचाराधीि असल्याबाबत कळविले आहे. 

सदर प्रकल्प कालमयादेत पूणष करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यािुसार येत्या 

अर्षसंकल्पामयेये या प्रकल्पासाठी ₹ ३०0.00 कोकी उपलब्ध करुि देण्याचे 

जलसंपदा विर्ा ािे प्रस्तावित केले आहे. तसचे, सदर ₹ ३०0.00 कोकी 

विदेशाचं्या बाहेर ठेिण्याबाबत वििंती केली आहे. आदिषर्क िर्ष 201८-1९ साठी 

राज्यपाल यािंी ही वििंती स्िीकृत केली आहे. 

(घ) प्रधाि मंत्री कृर्ी कसचाई योजिा (PMKSY) अंत षत प्रकल्पासंाठी ला णाऱ्या तरतुदी 

सामािूि घेण्याच्या उदे्दशािे, मुख्यमंत्री यािंी वदिांक 0५ जािेिारी, २०१८ रोजीच्या 

पत्रान्िये राज्यपाल यािंा, या प्रकल्पासंाठी ला णाऱ्या तरतुदी आदिषर्क िर्ष 2018-१९ 

आवण २०१९-२० साठी विदेशाचं्या कक्षबेाहेर ठेिण्यात याव्यात, आवण त्या पुढील 

िर्ीच्या राज्यपालाचं्या विदेशािुंसार समायोवजत करण्यात याव्यात, अशी वििंती 

केली. तर्ावप, जलसंपदा विर्ा ािे सादर केले आहे की, उपलब्ध विकास 



 

मंडळविहाय विर्ाज्य वियतव्यय लक्षात घेिूि पुितषपासणी केली असता, आदिषर्क िर्ष 

2018-१९ मयेय े प्रधाि मंत्री कृर्ी कसचाई योजिा (PMKSY) अंत षत येणाऱ्या बेंबळा 

आवण विम्ि िधा या प्रकल्पासंाठी अिुक्रमे ₹ २०० कोकी आवण ₹ ३०० कोकी 

अवतवरक्त विधीची आिश्यकता राहील. राज्यपाल यािंी, राज्य शासिाच्या 

वशफारशीिुसार, विदर्ष प्रदेशातील प्रधाि मंत्री कृर्ी कसचाई योजिा (PMKSY) 

अंत षत प्रकल्पासंाठी िादिषर्क योजिा 2018-19 मयेये, पुढील विदेशातील 

वियतिाकपाच्या तत्िािुंसार इतर प्रदेशािंा िुकसाि र्रुि देण्याच्या अकीच्या अधीि 

राहूि  ₹ ५00.00 कोकीचे वियतिाकप विदेशाच्या बाहेर ठेिण्यास परिाि ी वदली 

आहे. विर्ा ािे िर्ष 201९-२० मयेये विदर्ष प्रदेशाच्या अंवतम वियतिाकपातूि िरील 

विधीचे फेर िाकप होईल याची डात्री करािी. 

(च)  उपरोक्त विदेवशत (क), (ड), ( ) आवण (घ) मधील विधी विदेशाचं्या बाहेर ठेिण्यात 

येऊि उिषवरत ₹ ५८९२.६८ कोकी इतके विर्ाज्य वियतिाकप जलसंपदा क्षते्रासाठी 

कायषक्रमािंरील डचासाठी उपलब्ध असेल. आवदिासी घककासाठीचे ₹ 50.00 

कोकीचे वियतिाकप पवरच्छेद 1३ (X) मयेये स्ितंत्रवरत्या दशषविण्यात आले आहे. 

१३. शासिािे दशषविलेली विधीची उपलब्धता, अिुशेर् विमूषलिाच्या 4 िर्ांच्या योजिेप्रमाणे 

ला णारा आिश्यक विधी, आवण एकूण राज्याच्या म्हणिू असलले्या  रजा लक्षात घेऊि, 

राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले आहेत की, कसचि क्षते्राकवरता कायषक्रमातं षत डचासाठीचे 

वियतिाकप डालील प्रमाणे आरवक्षत करण्यात याि े:- 

(I) कसचि क्षते्रासाठी एकूण वियतिाकपाच्या विर्ाज्य तरतुदीमधूि, ज्या वजल््ाचंा र्ौवतक 

अिुशेर् वशल्लक आहे, त्या अमरािती विर्ा ातील चार वजल््ासंाठी पुरेसा विधी प्रर्म 

राडूि ठेिण्यात येईल. अिुशेर् विमूषलिासाठी विवित केलेल्या प्रकल्पाचंी कामाचंी 



 

प्र ती लक्षात घेऊि राज्यपालाचंे असे मत आहे की, या चार वजल््ासंाठी ₹ ७५० कोकी 

इतकी अवतवरक्त तरतूद करण्यात यािी. 

(II) िर स्पष्ट्क केल्याप्रमाणे अिुशेर् दूर करण्याकवरता आिश्यक विधी राडूि 

ठेिल्यािंतर, राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले आहेत की, तीि प्रदेशामंयेये विर्ाज्य 

वियतव्ययाचे िाकप त्या प्रदेशाचंी लोकसंख्या आवण विव्िळ पेरणी क्षते्र यांतील 

प्रत्येक घककाच्या सम र्ाराकंाच्या आधारे कराि.े तीि प्रदेशासाठी विधीच्या 

वहश्श्याची कक्केिारी जोडपत्र  ५ अ मयेये दशषविल्याप्रमाणे आहे. 

(III) मा ील विदेशामंयेये, आदिषर्क िर्ष 201५-1६ पयंतच्या डचाच्या आवधक्य / तुकीच्या 

प्रदेशविहाय दुरुस्त्या अंमलात आणण्यात आल्या आहेत. विदेशामंयेये या दुरुस्त्या 

आदिषर्क िर्ष 201७-1८, 201८-1९ आवण 201९-२० या तीि िर्ात समाि कप्प्यात 

करण्यात याव्यात असे दशषविले आहे. त्याप्रमाणे, वदिाकं ११ माचष २०१७ रोजीच्या 

विदेशातंील जोडपत्र 5 ड मयेये दशषविल्याप्रमाणे दुरूस्त्या आदिषर्क िर्ष 2018-19 

कवरता ला ू राहतील. 

(IV)  मुख्यमंत्री यािंी, वदिाकं २० जुलै २०१७ रोजीच्या पत्रान्िये, पुरिणी मा णीद्वारे 

उपलब्ध होणारा ₹ ५०० कोकी अवतवरक्त विधी विदर्ष प्रदेशातील कसचि प्रकल्पािंा  

देण्याकवरता आवण राज्यपाल याचं्या विदेशािुंसार तीिही प्रदेशामंयेये समन्यायतेिे 

वियतिाकप करण्यासाठी आिश्यक समायोजि पुढील िर्ामयेये करण्याबाबत 

परिाि ी द्यािी अशी वििंती केली होती. राज्यपाल यािंी शासिास असे विदेश 

वदले होते की, या वियतिाकपासंदर्ात, कसचि क्षते्रासाठीच्या वियतिाकप 

तत्िािुसार, आदिषर्क िर्ष २०१८-१९ मयेये विदर्ष प्रदेशाच्या अंवतम विर्ाज्य 

वियतव्ययातूि ₹ ३७१.७५ कोकी समायोवजत करुि इतर दोि प्रदेशािंा देण्यात 

याि.े हे समायोजि जोडपत्र ६ अ मयेये दशषविण्यात आले आहे. 



 

(V)  मुख्यमंत्री यािंी, वदिाकं ७ वडसेंबर, २०१७ च्या पत्रान्िये, पुरिणी मा णीद्वारे 

उपलब्ध होणारा ₹ २०० कोकी अवतवरक्त विधी तापी कसचि विकास महामंडळ 

(TIDC) अंत षत कसचि प्रकल्पािंा देण्याकवरता आवण राज्यपाल याचं्या विदेशािुंसार 

तीिही प्रदेशांमयेये समन्यायतेिे वियतिाकप करण्यासाठी आिश्यक समायोजि 

पुढील िर्ामयेये करण्याबाबत परिाि ी द्यािी अशी वििंती केली होती. राज्यपाल 

यािंी शासिास असे विदेश वदल े होते की, या वियतिाकपासंदर्ात, कसचि 

क्षते्रासाठीच्या वियतिाकप तत्िािुसार, आदिषर्क िर्ष २०१८-१९ मयेय े उिषवरत 

महाराष्ट्र प्रदेशाच्या अंवतम विर्ाज्य वियतव्ययातूि ₹ ९६.३८ कोकी समायोवजत 

करुि इतर दोि प्रदेशािंा देण्यात याि.े हे समायोजि जोडपत्र ६-अ मयेय े

दशषविण्यात आले आहे. 

(VI) जोडपत्र ६ अ मयेये अिुशेर् दूर करण्यासाठी ला णारा वियतव्यय, प्रदेशविहाय 

लोकसंख्या आवण विव्िळ पेरणी क्षते्र याचं्या प्रमाणाच्या आधारे उिषवरत वियतव्यय 

आवण आदिषर्क िर्ष 201८-1९ साठीच्या प्रदेश विहाय दुरुस्त्या यासाठीचा आिश्यक 

विधी यािुसार विर्ाज्य विधीचे प्रदेशविहाय वियतिाकप दशषविण्यात आले आहे. 

(VII)  मुख्यमंत्री यािंी त्याचं्या पत्र क्र. CDA २०१७/२२४/१७/works, वदिाकं २१ सप्केंबर 

२०१७ अन्िय े वििंती केली होती की, विस्तारीकरण, पुििषिीकरण ि 

आधुविकीकरण यासंाठी अर्षसंकल्पीय तरतदुींच्या २ कक्के ही मयादा वशर्ील 

करण्यात यािी. राज्यपाल यािंी मुख्यमंत्री याचं्या सदर पत्रात िमूद केलेल्या 

प्रकल्पासंाठी म्हणजे अपर  ोदािरी डोरे अंत षत प्रकल्प आवण जायकिाडी 

प्रकल्पाच ेलार्क्षते्र यासंाठी वििंती मान्य केली आहे. 

(VIII) राज्यपाल यािंी असे विदेवशत केल ेआहे की, अिुशेर्ातं षत वजल््ाचंी िक्त प्रत्याक्षी 

मूल्य (NPV) आवण इतर बाबींची  रज विर्ाज्य वियतव्ययातूि र्ा विण्यात यािी.  



 

(IX) राज्यपाल यािंी असे विदेश वदल े आहेत की, आवदिासी घकक कायषक्रमांत षत 

विधीचे प्रदेशविहाय वितरण त्या त्या प्रदेशाची आवदिासी लोकसंख्या आवण 

आवदिासी उपयोजिेडालील* क्षते्रफळ यािंा प्रत्येकी 50 कक्के र्ाराकं देऊि 

करण्यात याि.े जि णिा 2011 िुसार आवदिासी लोकसंख्या यासाठी उपयो ात 

आणण्यात आली आहे. आवदिासी घकक कायषक्रमातं षत विधीची तीि प्रदेशासंाठी 

वहश्याचंी कक्केिारी जोडपत्र ५ ब मयेय ेदशषविण्यात आली आहे. 

(X) आवदिासी घकक कायषक्रमातं षत वियतव्यय ₹ 50 कोकी आहे. आवदिासी घकक 

कायषक्रमातं षत विधीचे वियतिाकप जोडपत्र ६ ब मयेये स्पष्ट्क केल्याप्रमाणे कराि.े 

(XI) त्यामुळे, कसचि क्षते्रासाठी विर्ाज्य वियतव्ययाचे प्रदेशविहाय अंवतम वियतिाकप 

डालील तक्ता 1 मयेये वदल्याप्रमाणे असेल. 

तक्ता 1. 

आदिषर्क िर्ष 201८-1९ साठी कसचि क्षते्राचे विर्ाज्य वियतव्ययाचे प्रदेश विहाय अंवतम वियतिाकप 

                                                                                                                                   (₹ कोकी) 

प्रदेश 

कायषक्रमांिरील डचातील 
उिषवरत विर्ाज्य विधीचे 

वियतिाकप 

(जोडपत्र ६ अ पहाि)े 

आवदिासी घकक 
कायषक्रमांत षत विधीच े

वियतिाकप 

(जोडपत्र ६ ब पहाि)े 

एकूण 

वियतिाकप 

1 2 3 4 

विदर्ष १४९३.६३ २१.०४ १५१४.६७ 

मराठिाडा १४४९.२४ 0२.६९ १४५१.९३ 

उिषवरत 
महाराष्ट्र 

२९४९.८१ २६.२७ २९७६.०८ 

एकूण ५८९२.६८ ५०.०० ५९४२.६८ 

* (जरी आवदिासी उपयोजिेचे पुििष ीकरण करण्यात आल ेअसल ेतरी पूिीच्या संदर्ािुसार 

आवदिासी उपयोजिे डालील क्षते्र  ृहीत धरण्यात आल ेआहे.) 



 

१४. अिुशेर् असलेल्या अमरािती, अकोला, िावशम आवण बुलढाणा या वजल््ाचंा अिुशेर् दूर 

करण्यासाठी राडूि ठेिलेले पवरच्छेद 1३ (I) मधील वियतिाकप हे, कायषक्रमािंरील डचाच्या 

उिषवरत विर्ाज्य वियतव्ययातूि या वजल््ासंाठी जलसंपदा विर्ा ािे उपलब्ध करूि वदलले्या 

वियतिाकपाच्या अवतवरक्त असेल. अिुशेर् आवण उिषवरत विर्ाज्य वियतव्यय यांतूि या 

वजल््ाकंवरता उपलब्ध करण्यात आलेल्या एकवत्रत वियतिाकपातूि या वजल््ामंधील अिुशेर् 

दूर करण्यासाठी अग्रक्रम ठरविलेल्या प्रकल्पाचं्या कामासंह, चालू कामासंाठी ला णाऱ्या 

विधीची पूतषता होईल, याची डात्री करािी. 

१५. आणडी, राज्य शासिािे कसचि क्षते्रासाठी अर्षसंकल्पावशिाय बाजारातूि कजे घेण्याचा मा ष 

अिलवंबल्यास, अशा प्रकारे उर्ारलेला पैसा हा, संपूणष राज्यासाठी असािा आवण िरील 

पवरच्छेद 1३ (II) मयेये दशषविल्याप्रमाणे, तीि विकास मंडळामंयेये समन्यायतेिे विर्ा ण्यात यािा. 

आणडी असे की, या विदेशामयेये अंतर्ूषत असलेल्या वियतिाकपावंशिाय, कसचि क्षते्रासाठी 

पुरिणी मा ण्यादं्वारे अवतवरक्त तरतूद उपलब्ध झाल्यास त्याचंे संवितरण जोडपत्र ५ अ आवण 

जोडपत्र ५ ब मयेये स्पष्ट्क केलेल्या प्रमाणािुसार या तीि विकास मंडळाचं्या क्षेत्रामयेये करण्यात 

येईल. 

१६. प्रधाि सवचि (जलसंपदा) यािंी तीिही विर्ा ातील डचाचा त्रैमावसक आढािा घ्यािा आवण जशी 

 रज र्ासेल तेव्हा डचाबाबतची सूत्रे तंतोतंत जुळण्यासाठी सुधारात्मक उपाय योजािते. 

१७. राज्यपाल यािंी अपर मुख्य सवचि (वियोजि), अपर मुख्य सवचि (वित्त) ि प्रधाि सवचि 

(जलसंपदा) याचंी सवमती प्रकल्पविहाय वियतिाकप अंवतम करील असे यापूिी कळविले होते. 

शासिािे वदिाकं 04 माचष, 2017 रोजीच्या पत्रान्िये प्रकल्पाचंा अग्रक्रम ठरविणे, र्ौवतक / 

आदिषर्क वियोजि आवण अर्षसंकल्पीय तरतुदींच े पुिदिषिवियोजि याबाबतचे अवधकार प्रधाि 

सवचि (जलसंपदा) यािंा प्रदाि करण्याबाबत राज्यपाल यािंा वििंती केली आहे. राज्यपाल 

यािंी सदर प्रस्तािास मान्यता वदली आहे. तर्ावप, राज्यपाल यािंी असे विदेवशत केले आहे की, 



 

प्रकल्पविहाय विधीचे िाकप करतािंा यासाठी स्पष्ट्क विकर् असािते ज्यामयेये पणूषत्िाच्या मा ािर 

असलेल्या प्रकल्पािंा अग्रक्रम देता येईल. तसेच, र्सूंपादि, पुििषसि, िक्त प्रत्याक्षी मूल्य आवण 

इतर मान्यताकंवरता विधीच्या आिश्यकतेबाबत अग्रक्रम देण्यात यािा. कोणताही विधी एका 

प्रदेशातूि दुसऱ्या प्रदेशाकडे तसेच, अिुशेर् िसलेल्या वजल््ातूि वब र अिुशेर् वजल््ाकंडे 

िळविता येणार िाही. राज्यपाल यािंी असेही विदेश वदले आहेत की, जर विधींचे पुिदिषिवियोजि 

कराि ेला ल्यास त्याची सविस्तर कारणे िमूद करािीत. 

१८. तीिही प्रदेशामंयेये चालू असलेले प्रकल्प पूणष करण्यासाठी आिश्यक असलेला विधी जोडपत्र-4 

मयेये दशषविण्यात आला आहे. चालू प्रकल्पांची वशल्लक ककमत तसेच, साधिसंपत्ती “पसरली” 

जाण्याचे धोके लक्षात घेता, राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले होते की, जोपयंत राज्य शासि 

चालू प्रकल्पािंरील विधीच्या उपलब्धतेिर पवरणाम ि होऊ देता, विवित कालमयादेत प्रकल्प 

पूणष होण्याच्या दृष्ट्कीिे पुरेसा अवतवरक्त विधी उपलब्ध करूि देत िाही, तोपयंत ििीि प्रकल्पाचंे 

काम हाती घेण्यात येऊ िये. हे उत्तरदावयत्ि लक्षात घेता, हे विदेश सुरूच राहतील. 

१९. विदर्ष पाकबंधारे विकास महामंडळाकडील मोठ्या प्रमाणािर वरक्त पदाबंाबत राज्यपाल यािंा 

अि त करण्यात आले आहे. वरक्त पदाचंा अविष्ट्क पवरणाम अिुशेर्ातं षत वजल््ातील चालू 

प्रकल्पाचं्या प्र तीिर होत आहे. म्हणिू, वदिाकं 10 माचष, 2015 रोजीच्या विदेशातंील पवरच्छेद 

18 मयेये राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले होते की, राज्य शासि इतर प्रदेशातूि बदली, ििीि 

र्रती, पदोन्नती, इत्यावद मा ािे चार अिुशेर्ातं षत वजल््ातील सयेया वरक्त असलेली पदे 

र्रेल. जलसंपदा विर्ा ाच्या मा ील अहिालािुसार िर्ष २०१६-१७ मयेये अमरािती 

विर्ा ातं षत  क-अ च्या एकूण 167 पदापंकैी 22 पदे (13.17%) आवण  क ब च्या 543 पदापकैी 

104 पदे (19.15 %) वरक्त होती. जलसंपदा विर्ा ाच्या अद्ययाित अहिालािुसार अमरािती 

विर्ा ातं षत  क-अ च्या एकूण 1५६ पदापंकैी 2८ पदे (१७.९४%) आवण  क ब च्या 5१० पदापैकी 

1३4 पदे (२६.२७%) वरक्त आहेत. राज्यपाल याचंे विदशषिास आले आहे की, चार अिुशेर्ातं षत 



 

वजल््ामंयेये मोठ्या प्रमाणािरील वरक्त पदे असणे हे विधी कमी डचष होण्याच्या इतर कारणापंैकी 

एक कारण आहे. राज्यपाल याचंे अस ेविदेश आहेत की, चार अिुशेर्ातं षत वजल््ातंील वरक्त 

पदे हे विदेश वि षवमत झाल्यािंतर 4 मवहन्यातं विवितपणे र्रण्यात यािीत. 

कसचि क्षेत्राव्यवतवरक्त अन्य क्षेत्रातील अिुशेर्ाची स्स्र्ती 

२०. वदिाकं 01 एवप्रल, 1994 रोजी विदेशाकं ि अिुशेर् सवमतीिे कसचि क्षते्र ि ळता अन्य सिष 

क्षते्रामंयेये पवर णिा केलेला एकंदरीत अिुशेर् हा ₹ 6,588.77 कोकी (जोडपत्र-1) इतका होता. 

वित्तीय िर्ष 1995-96 पासूि वदिाकं 31 माचष, 201७ पयंतचा अिुशेर् दूर करण्यािरील झालेला 

डचष िजा केल्यािंतर कसचिाव्यवतवरक्त अन् य क्षेत्रातंील अिुशेर् ₹ १३४.८० कोकी इतका 

पवर वणत करण्यात आलेला आहे (जोडपत्र-७). वित्तीय अिुशेर् फक्त सािषजविक आरोग्य 

क्षते्रामयेये अस्स्तत्िात आहे.  

ऊजा क्षेत्र : कृर्ी पंपसचंांिा िीज पुरिठा करणे 

२१. ऊजा विर्ा ािे कळविले होते की, वदिाकं 31 माचष, 201७ रोजी, रत्िाव री वजल््ाचा ८३०० 

कृर्ी पंप आवण  डवचरोली वजल््ाचा ४७१ कृर्ी पपं विद्यतुीकरणाचा अिुशेर् होता. 

२२. प्रधाि सवचि (ऊजा) यािंी वदिाकं २३ जािेिारी, २०१८ च्या पत्रान्िये कळविले आहे की, 

 डवचरोली वजल््ाच्या र्ौवतक अिुशेर्ाचे माचष, 201८ पयंत विमूषलि होईल. तर्ावप, रत्िाव री 

वजल््ाचा कृर्ी पंप विद्यतुीकरणाचा अिुशेर् असेल. हा अिुशेर् दूर करण्यासाठी, विर्ा ािे 

2018-19 मयेये रत्िाव री वजल््ातील २४०० कृर्ी पंप विद्यतुीकरणाचे उवदृष्ट्क प्रस्तावित केले 

आहे. यासाठी विर्ा ािे ₹ ५०.०० कोकीची मा णी केली आहे. त्यािुसार, आदिषर्क िर्ष 201८-1९ 

मयेये या योजिेसाठी प्रदेशविहाय वियतव्ययाचे वििरण जोडपत्र -८ मयेये दशषविण्यात आले आहे.  



 

उच्च ि तंत्रवशक्षण :  तंत्रविकेति 

२३. प्रधाि सवचि (उच्च ि तंत्र वशक्षण) यािंी वदिाकं १५ फेब्रिुारी, २०१८ च्या पत्रान्िये सादर केल े

आहे की, तंत्रविकेति उपक्षते्रातं षत विदेशाकं ि अिुशेर् सवमतीिे  णिा केलेला 2818 विद्यार्ी 

जा ाचंा र्ौवतक अिुशेर् 01 एवप्रल, 1999 ते माचष, 2013 या कालािधीत कप्प्या-कप्प्यािे 

संपूणषत: विमूषवलत करण्यात आला आहे. पत्रासोबत विद्यार्ी जा ाचं्या अिुशेर् विमुषलिाचा 

िर्षविहाय ि वजल्हाविहाय मावहतीचा तपवशलही सादर करण्यात आला आहे. अिुशेर् 

योजिेंत षत विधी आता संस्र्ात्मक अिुशेर् विमूषलिासाठी देण्यात येत आहे. प्रधाि सवचि (उच्च 

ि तंत्र वशक्षण) यािंी वदिांक १५ फेब्रिुारी, २०१८ च्या पत्रान्िये कळविले आहे की, शासकीय 

तंत्रविकेति,  ोंवदया येर्ील कमषशाळा आवण मुलाचंे िसती ृह याचंी बाधंकामे या आदिषर्क 

िर्ाच्या अडेरीस पूणष होतील. आदिषर्क िर्ष 201८-1९ मयेये विर्ा ािे शासकीय तंत्रविकेति, 

विक्रम ड येर्ील कायषशाळा, मुलाचंे िसवत ृह आवण अिुशेर् विमूषलि कायषक्रमातं षत घेण्यात 

आलले्या चार शासकीय तंत्रविकेति महाविद्यालये म्हणजेच, उिषवरत महाराष्ट्रातील विक्रम ड 

आवण िंदुरबार, मराठिाड्यातील कह ोली आवण विदर्ातील  ोंवदया येर्ील आस्र्ापिा 

डचासाठी ₹ ३६.8१ कोकींची मा णी प्रस्तावित केली आहे. 

कौशल्य विकास आवण उद्योजकता: औद्योव क प्रवशक्षण ससं्र्ा, तंत्र मायेयवमक शाळा 

२४. तंत्र मायेयवमक शाळा उपक्षते्रामयेये मंुबई शहर (309 जा ा) आवण मंुबई उपि र वजल्हा (240 

जा ा) असा एकूण 549 विद्यार्ी जा ाचंा अिुशेर् वशल्लक आहे.  विर्ा ािे मंुबई आवण मंुबई 

उपि र वजल््ातंील तंत्र मायेयवमक शाळांमयेये 15 ििीि पदे विमाण करण्याबाबत वित्त 

विर्ा ाकडे प्रस्तावित केले होते. राज्यपाल यािंी यासाठी तात्काळ कायषिाही करण्याचे विदेवशत 

केले आहे, ज्यामुळे या उपक्षते्रातील अिुशेर् लिकरात लिकर दूर होऊ शकेल. विर्ा ािे 

आदिषर्क िर्ष 201७-1८ मयेये माले ाि (िावशक), कामठी (िा पूर) आवण डेड (रत्िाव री) येर्ील 

तंत्र मायेयवमक शाळाचं्या इमारत बाधंकामासाठी ₹ 2.00 कोकींची मा णी प्रस्तावित केली होती. 



 

विर्ा ािे सादर केले आहे की, माले ाि (िावशक) येर्ील इमारत बाधंकाम पूणष झाले असूि 

त्यामयेये काही पूरक कामे जसे विद्यतुीकरण, अंत षत रस्ते, कंुपणकर्त, प्रिशेद्वार, पािसाच्या 

पाण्याची साठिण, बा काम इत्यादी कामे अपूणष आहेत. विर्ा ािे 2018-19 कवरता 

कायषक्रमािंरील डचांत षत  अिुशेर् विमूषलि योजिेतूि सदर कामाकंवरता ₹1.45 कोकी विधीची 

मा णी केली आहे. विर्ा ािे आणडी असेही सादर केले आहे की, कामठी आवण डेड येर्ील 

मायेयवमक शाळासंाठी र्सूंपादि झाले आहे. सािषजविक बाधंकाम विर्ा ाकडूि प्रशासकीय 

मान्यतेसाठी प्रस्ताि प्राप्त झाले आहेत. विर्ा ािे वदिाकं १ फेब्रिुारी, २०१८ च्या पत्रान्िये 

२०१८-१९ च्या कायषक्रमािरील डचा अंत षत अिुशेर् योजिेडाली तंत्र मायेयवमक शाळा, कामठी 

येर्ील बाधंकामाकवरता ₹ २.०० कोकी आवण तंत्र मायेयवमक शाळा, डेड येर्ील बाधंकामाकवरता 

₹ ०.५० कोकीची मा णी केली आहे. 

२५. औद्योव क प्रवशक्षण संस्र्ा उपक्षते्रामयेये विर्ा ािे िर्ष 201७-1८ मयेये लोअर परेल (वजल्हा 

मंुबई), सेल ू (वजल्हा परर्णी) आवण कामठी (वजल्हा िा पूर) येर्ील चालू बाधंकामे पूणष 

करण्यासाठी ₹ 7.00 कोकींची मा णी प्रस्तावित केली होती.  तर्ावप, 201७-1८ मयेये देडील 

या योजिेडाली काहीही डचष झाला िाही. विर्ा ािे सादर केल ेआहे की,  औद्योव क प्रवशक्षण 

संस्र्ा, कामठी (वजल्हा िा पूर) येर्ील बाधंकामासंाठी ₹ १४.०३ कोकींचे अर्षसकंल्पीय 

अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावित केले आहे. विर्ा ािे आणडी असेही सादर केल े

आहे की, औद्योव क प्रवशक्षण संस्र्ा, सेलू (वजल्हा परर्णी) येर्ील र्सूंपादिाची प्रवक्रया 

प्र तीपर्ािर असल्यािे विर्ा ािे औद्योव क प्रवशक्षण संस्र्ा, सेल ू येर्ील बाधंकामासाठी 

विधीची मा णी प्रस्तावित केलेली िाही. विर्ा ािे आणडी असे सादर केले आहे की, बृहन्मंुबई 

महाि रपावलका याचं्या ििीि विकास आराडड्यामयेये प्रस्तावित औद्योव क प्रवशक्षण संस्र्ा, 

लोअर परेल या संस्रे्चे बाधंकाम प्रस्तावित असलेल्या जवमिीचे आरक्षण बदलले आहे. 

विर्ा ािे  कामठी (वजल्हा िा पूर) येर्ील चालू बाधंकामे पूणष करण्यासाठी ₹ ४.00 कोकी आवण  

औद्योव क प्रवशक्षण संस्र्ा, लोअर परेल (वजल्हा मंुबई) येर्ील बाधंकामासाठी ₹ ०.७५ कोकीची 



 

मा णी प्रस्तावित केली आहे. राज्यपाल याचंे विदेशांिुसार, आदिषर्क िर्ष 201८-1९ साठीच े

प्रदेशविहाय ि उपक्षते्रविहाय वियतिाकप जोडपत्र-८ मयेये दशषविण्यात आले आहे. 

सािषजविक आरोग्य सिेा 

२६. वदिाकं 01 एवप्रल, 2000 रोजी सािषजविक आरोग्य क्षते्रामयेये ₹ 1353.67 कोकी इतका वित्तीय 

अिुशेर् होता. 31 माचष, 201७ पयंतचा डचष विचारात घेता, या क्षते्रामयेये ₹ १३४.8० कोकींचा 

वित्तीय अिुशेर् अद्याप वशल्लक आहे. राज्यपाल यािंी कचता व्यक्त केली आहे की,  ेल्या ६-७ 

िर्ामयेये सािषजविक आरोग्य विर्ा ाला अिुशेर् विमूषलिासाठी वियतिाकप केलेल्या विधीपैकी 

पुरेसा डचष करणेही शक्य झाले िाही. आदिषर्क िर्ष 2017-18 मयेये देडील ₹९१.०९ कोकी 

अर्षसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आले असूि ₹९१.०९ कोकी माचष, २०१८ 

पयतं संपूणषत: डचष होईल, अशी अपेक्षा असल्याच ेसािषजविक आरोग्य विर्ा ािे कळविले आहे. 

राज्यपाल यािंी सािषजविक आरोग्य हे वित्तीय अिुशेर् वशल्लक असललेे एकमेि क्षते्र  

असल्याबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे. म्हणिू, राज्यपाल यािंी पुि:ि अस ेविदेवशत केले आहे 

की, प्रधाि सवचि (सािषजविक आरोग्य) यािंी अिुशेर् विमूषलि कायषक्रमातं षत 2018-19 साठी 

उपलब्ध करूि देण्यात आलेल्या तरतुदी विवितपणे डचष होतील याबाबत सविस्तर कायषक्रम 

तयार करािा. सदर कृती कायषक्रम हे विदेश वि षवमत झाल्यापासूि दोि मवहन्याचं्या आत 

राज्यपाल याचंे अिलोकिार्ष सादर करािा. 

२७. राज्यपाल यािंी विर्ा ािे केलेल्या वििंतीिुसार, वित्तीय िर्ष 201८-1९ कवरता ग्रामीण 

रूग्णालये, प्रार्वमक आरोग्य कें दे्र ि उपकें दे्र, रूग्णिावहका, उपकरणे ि इतर साधिसामुग्री 

आवण फदिषिचर याकवरता ₹ 1०८.3८ कोकी इतके वियतिाकप करण्याबाबत विदेश वदले आहेत.  

सदर वियतिाकपाचे प्रदेशविहाय वििरण जोडपत्र-८ मयेये दशषविल्याप्रमाणे आहे. 



 

कसचि क्षेत्राव्यवतवरक्त अन्य क्षेत्रातील अिुशेर् दूर करण्यासाठी वियतिाकप 

२८. राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले आहेत की, आदिषर्क िर्ष 201८-1९ कवरता कायषक्रमािंरील 

डचामयेये कसचि क्षते्राव्यवतवरक्त अन्य क्षते्रांमधील अिुशेर् दूर करण्यासाठी ₹ 2०३.8९ कोकी 

इतक्या रकमेचे वियतिाकप राडूि ठेिण्यात याि.े सि 201८-1९ या िर्ात अिुशेर् दूर 

करण्यासाठी या वियतव्ययाचे प्रदेशविहाय वियतिाकप डालील तक्ता 2 प्रमाणे करण्यात याि.े 

तक्ता 2. 

201८-1९ साठी कसचि क्षते्राव्यवतवरक्त अन्य क्षते्राचंे विर्ाज्य वियतव्ययाचे प्रदेशविहाय अवंतम वियतिाकप 

अ.क्र. प्रदेश 
अिुशेर् विमूषलिासाठी वियतव्यय  (₹ कोकी) 

(जोडपत्र ८) 

1. विदर्ष २२.०9 

2. मराठिाडा 2९.०० 

3. उिषवरत महाराष्ट्र 15२.८० 

एकूण 2०३.8९ 
 

२९. प्रदेशातं षत अिुशेर् दूर करण्यासाठीचे क्षते्रविहाय वियतिाकप जोडपत्र ८ मयेय ेदशषविलेले आहे. 

राज्यपाल यािंी विदेवशत केले आहे की, कसचि क्षते्राव्यवतवरक्त अन्य क्षते्रातील अिुशेर् 

विमूषलिासाठीचे वियतिाकप काकेकोरपणे विदेशािुसार आवण त्या विर्ा ाच्या वियवमत  

कायषक्रमािंरील डचाच्या वियतव्ययापेक्षा जास्तीचे असाि.े 

कायषक्रमांिरील डचाच्या उिषवरत विधीच्या िाकपाची तत्िे 

३०. कसचि क्षते्रासाठी असललेे वियतिाकप आवण अिुशेर् असलेल्या इतर क्षते्रामंधील अिुशेर् दूर 

करण्यासाठी असलेला विधी िजा केल्यािंतर, कायषक्रमािंरील डचाच्या उिषवरत वियतव्ययाचा 

विर्ाज्य र्ा , तीि प्रदेशामंयेये त्या त्या प्रदेशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात संवितवरत 



 

करण्यात यािा. असे करतािंा जि णिा 2011 ची आकडेिारी विचारात घ्यािी. कायषक्रमािरील 

डचाच्या उिषवरत वियतव्ययाच्या प्रदेशविहाय वियतिाकपात, त्या क्षते्रामधील त्या त्या प्रदेशाचं्या 

 रजा ि विकासाच्या संधी याचंा विचार करुि, त्या तीि प्रदेशामंयेये क्षते्रविहाय वितरण करण्याची 

लिवचकता असेल. तर्ावप प्रदेशाची सिष क्षते्रीय वियतव्ययाची एकूण रक्कम ही कायषक्रमािरील 

डचाच्या उिषवरत वियतव्ययातील त्या प्रदेशाच्या वहश्श्याच्या एकूण कमाल मयादेच्या अधीि 

राहील. 

३१. वदिाकं ११ माचष २०१७ च्या पवरच्छेद ३१ मयेये राज्यपाल यािंी दशषविले होते की,  आदिषर्क िर्ष 

2017-18 हे संक्रमण िर्ष असल्यामुळे पवरच्छेद 30 मयेये विदेवशत केल्याप्रमाणे वियतव्यय 

िाकपाचे तत्ि कायषक्रमािंरील डचासाठी ला ू असले. राज्यपाल यािंी अशी इच्छा व्यक्त केली 

होती की, वित्त विर्ा ािे अवििायष डचातील विकासात्मक र्ा ाचा तपवशल ही काढािा, त्यायो े 

तो तपवशल आ ामी विदेशापंासूि वियतव्यय िाकपाची तत्ि ेठरवितािा  ृवहत धरता येऊ शकेल. 

राज्यपाल यािंी असे विदेशीत केले होते की, वित्त विर्ा ािे अवििायष डचातील विकासात्मक 

डचाच्या र्ा ाचा तपवशल राज्यपाल याचं्या अिलोकिार्ष सादर करािा. मात्र सदर तपवशल 

अद्याप अप्राप्त आहे. राज्यपाल यािंी पुन्हा एकदा विदेवशत केले आहे की, वित्त विर्ा ािे हा 

तपवशल वदिाकं १ जूि, २०१८ पयंत सादर करािा.  

विकास मंडळे 

३२. प्रत्येक विकास मंडळािंी कमीत कमी दोि वजल््ाचंा वजल्हा विकास अहिाल तयार करािा, हे 

विदेश वदिाकं 17 माचष, 2012 च्या विदेशांिुसार चालू राहतील. वजल््ाचंी वििड करतािा 

विकास मंडळािंी मािि विकास विदेशाकं कमी असलेल्या वजल््ािंा प्राधान्य द्याि.े आणडी, 

विकास मंडळाचं्या उदे्दशािुसार मंडळे इतर अभ्यासही घेऊ शकतात. िरील जबाबदाऱ्या पार 

पाडण्यासाठी राज्यपालािंी प्रत्येक विकास मंडळासाठी ₹ 2.00 कोकी राडूि ठेिािते असे विदेश 

वदले आहेत. त्यािुसार मंडळाचं्या आिश्यकतेिुसार त्यािंा विधी उपलब्ध करुि द्यािा. 



 

प्रदेशविहाय विकासाचा समतोल यािरील तज्ञ सवमती 

३३. महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेवशक विकासाच्या प्रश्नािरील उच्चस्तरीय सवमतीिे आपला अहिाल 

ऑक्कोबर 2013 मयेये राज्यपाल यािंा सादर केला आहे. राज्यपाल यािंी या अहिालाबाबत 

राज्य शासिाचे मत मा विले आहे. उच्चस्तरीय सवमतीच्या वशफारशी स्स्िकारण्यासंदर्ात 

शासि विणषय, वदिाकं 17 जािेिारी, 2015 िुसार मंवत्रमंडळ उपसवमती  वठत करण्यात आली 

आहे. राज्यपाल याचंी अशी अपेक्षा आहे की, राज्य शासि सदर अहिाल ि त्यातील वशफारशी, 

वियतिाकपाचंी तत्ि े यासंह विचारार्ष घेईल आवण यािरील आपली मते तातडीिे राज्यपाल 

याचं्या विचारार्ष सादर करेल. 

अिुच्छेद 371 (2) ( ) िुसार राज्यपालाचंी विशेर् जबाबदारी 

३४. संविधािाच्या अिुच्छेद 371 (2) ( ) आवण विकास मंडळे आदेश 2011 च्या डंड 10 िुसार, 

राज्यपाल यािंा प्रत्येक विकास मंडळ क्षते्रातं षत तंत्रवशक्षण ि व्यिसाय प्रवशक्षण यासंाठी पयाप्त 

सुविधा आवण राज्य शासिाच्या वियंत्रणाडालील सेिामंयेये िोकरीच्या पयाप्त संधी उपलब्ध 

करणारी समन्यायी व्यिस्र्ा करण्याची विशेर् जबाबदारी आहे. 

३५. वदिाकं 15 फेब्रिुारी, 2014 च्या विदेशातील पवरच्छेद 31 िुसार, राज्यपालािंी विकास मंडळ 

क्षते्रविहाय तंत्रवशक्षण ि व्यिसाय प्रवशक्षण यासाठीच्या पुरेशा सुविधा आवण राज्य शासिाच्या 

वियंत्रणाडालील सेिांमयेये िोकरीच्या संधी याबाबतच्या सद्यस्स्र्तीचा आढािा घेण्याची इच्छा 

व्यक्त केली हेाती. राज्यपाल यािंी उच्च ि तंत्रवशक्षण विर्ा ािे  ेल्या तीि शैक्षवणक 

िर्ासाठीची तंत्र वशक्षण ि व्यिसाय प्रवशक्षण देणाऱ्या राज्य आवण कें द्रशासि तसेच, अिुदावित 

ि वििाअिुदावित डाज ी संस्र्ाकडील विद्यार्ी प्रिशे क्षमता आवण विद्यार्ी प्रिशेाचंे क्षते्रविहाय 

प्रवतविधीत्ि याबाबतची मावहती सादर करण्याच े विदेश वदल े होते. शासिािे शैक्षवणक िर्ष 



 

2015-16 मधील व्यािसावयक तंत्र पदिीपूिष पाठ्यक्रमासंाठी प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची 

मावहती सादर केली होती. राज्यपाल यािंी वदिाकं 11 माचष 2016 च्या विदेशात असे विदेश 

वदले होते की, शासिािे अशा पाठ्यक्रमासंाठी प्रिशे घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रदेशविहाय प्रमाणात 

असलेल्या तफािती संदर्ात मा ष सुचविण्यासाठी सवमती  वठत करािी.  ही सवमती विविध 

प्रदेशात स्र्ापि झालेल्या उच्च ि तंत्र वशक्षण संस्र्ाचं्या संख्येतील प्रादेवशक असंतुलिाचा 

अभ्यास करील आवण प्रादेवशक असंतुलि सधुारण्याबाबत उपाय सुचिले. राज्यपाल यािंी 

शासवकय पवरपत्रक वदिाकं 20 जािेिारी, 2017 िुसार संचालक, तंत्र वशक्षण याचं्या 

अयेयक्षतेडाली सवमती  वठत केली असल्याच े लक्षात घेतले आहे. सदर सवमती या 

उपायाबंाबतचा अहिाल हे विदेश वि षवमत झाल्यापासूि दोि मवहन्यात सादर करील अशी 

अपेक्षा राज्यपाल यािंी व्यक्त केली आहे. 

३६. राज्यपाल यांिी सामान्य प्रशासि विर्ा ाला राज्य शासिाच्या वियंत्रणाडालील सेिामंयेये 

क्षते्रविहाय प्रवतविवधत्िाबाबतची आकडेिारी सादर करण्याबाबतही विदेवशत केले होते. स्र्ाविक 

स्िराज्य संस्र्ा, स्िायत्त संस्र्ा आवण सरकार पुरस्कृत महामंडळे याबाबतची मावहतीही यासाठी 

विचारात घ्यायची होती. राज्यपाल यािंी लक्षात घेतले आहे की, वदिाकं 15 ऑक्कोबर, 2015 

च्या शासि विणषयाद्वारे वित्त मंत्री याचंे अयेयक्षतेडाली याबाबत मंवत्रमंडळ उपसवमती  वठत 

करण्यात आली आहे. राज्यपाल याचंे अस ेविदेश आहेत की, उपसवमतीचा अहिाल लिकरात 

लिकर सादर करण्यात यािा. 

विदेशांच ेअिुपालि 

३७. महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरण अवधवियम, 2005 चे कलम 21 (1) ि (2) मधील 

तरतुदीिुसार, राज्यपालांच्या विदेशािुसार अिुशेर् विमूषलिाची विशेर् जबाबदारी महाराष्ट्र 

जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरणािर आहे. राज्यपाल यांिी अमरािती विर्ा ातील चार वजल्हे आवण 



 

मराठिाडा विर्ा ातील कह ोली वजल्हा येर्ील कसचि अिुशेर् विमूषलिाबाबत राज्यपालाचं्या 

विदेशाचं्या अंमलबजािणी ि संवियंत्रणाची जबाबदारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि 

प्रावधकरणाकडे सोपविण्यात आलेली आहे. त्यािुसार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरणािे 

अिुशेर् असलेल्या वजल््ातंील कसचि क्षते्राशी संबंवधत पुिदिषिवियोजिाचे अवधकार, पुरेशा 

कमषचारी ि ाची उपलब्धता, र्सूंपादि आवण पुििषसि या बाबींचा वियतकावलक आढािा घ्यािा. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरणािे विदेशाचं्या अंमलबजािणीबाबत पूतषता अहिाल, काही 

वशफारशी असल्यास त्यासंह राज्यपालािंा वतमाही सादर करािा. 

३८. राज्यपाल यािंी त्याचं्या वदिाकं 10 माचष, 2011 च्या विदेशामयेये कसचि क्षेत्रासह सिष क्षते्राचंे 

प्रदेशविहाय वियतव्यय आवण डचाबाबत तपवशलिार मावहती संकवलत करण्याची कायषप्रणाली 

विकवसत करण्याबाबत आदेवशत केले होते. राज्यपाल यांिी विदेवशत केले होते की, वियोजि 

विर्ा ािे आदिषर्क िर्ष 2010-11 पासूिची प्रदेशविहाय योजिातं षत डचाची आकडेिारी प्रवसद्ध 

करािी आवण प्रदेशातं षत आवधक्य ककिा विधी िळविणे याचंे प्रमाण दशषिाि.े या विदेशाचं्या 

अिुपालिातं षत वियोजि विर्ा ािे आदिषर्क िर्ष 2014-15 च्या अर्षसंकल्पीय अवधिशेिात िर्ष 

2012-13 ची, तर आदिषर्क िर्ष 2015-16 च्या अर्षसंकल्पीय अवधिशेिात सि 2013-14 ची 

मावहती सादर केली आहे. वियोजि विर्ा ािे आदिषर्क िर्ष 2010-11, 2011-12 आवण 2014-15 

ची संकवलत मावहती सि 2016 च्या अर्षसंकस्ल्पय अवधिशेिात सादर केली असूि आर्ीक िरे् 

२०१५-१६ ची मावहती २०१७ च्या अर्षसंकस्ल्पय अवधिशेिात सादर केली आहे. ही सिष मावहती 

विर्ा ाच्या संकेतस्र्ळािर काकण्यात आली आहे. राज्यपाल यािंी प्रदेशविहाय योजिांत षत 

डचाची आदिषर्क िर्ष 201६-1७ ची संकवलत मावहती २०१८ च्या अर्षसंकस्ल्पय अवधिशेिात 

प्रवसद्ध करािी असे विदेश वदले आहेत. 

३९. र्ारतीय संविधािाच्या अिुच्छेद 371 च्या डंड (2) चे उपडंड (ड) आवण आदेशातील वियम 7 

िुसार योजिेतर विकास डचाच े प्रदेशविहाय समन्यायी िाकप देडील राज्यपाल याचं्या 



 

कायषकक्षते येत असल्यामुळे, राज्यपाल यािंी वित्त विर्ा ाला योजिेतर डचाची आकडेिारीसुद्धा 

प्रवसद्ध करण्याविर्यी वदिाकं 17 माचष, 2012 च्या विदेशामंयेये विदेश वदल ेहोते. हे विदेश 13 

माचष, 2013, 15 फेब्रिुारी 2014 आवण 10 माचष, 2015 च्या विदेशामंयेये पुि:ि देण्यात आले 

होते. वित्त विर्ा ािे आदिषर्क िर्ष 2011-12 आवण 2012-13 साठीची प्रदेशविहाय डचष 

(योजिेतर) ची मावहती सादर केली आहे. तर्ावप, आदिषर्क िर्ष 2013-14 ि त्यापुढील िर्ांची 

प्रदेशविहाय योजिेतर विकास डचाची मावहती सादर झालेली िाही.  त िर्ीचे प्रदेशविहाय 

योजिातं षत आवण योजिेतर डचाच े संकलि जुल,ै 201८ पयंत करण्यात याि े असे विदेश 

आहेत. 

४०. राज्यपाल यािंी विदेश वदले आहेत की, प्रदेशविहाय कायषक्रमािंरील डचाची आकडेिारी 

दरिर्ी लिकरात लिकर प्रकावशत करािी. राज्यपाल यािंी असेही विदेवशत केले आहे की, ही 

आकडेिारी “ऑि लाईि” ठेिण्यात यािी. 

४१. वदिाकं 13 माचष, 2013 च्या विदेशातील पवरच्छेद 37 िुसार, वियोजि विर्ा ािे अर्षसंकल्प 

पत्रकातंील अविर्ाज्य डचाची बाबविहाय पुितषपासणी करािी आवण शक्य असेल तेरे् त्या त्या 

प्रदेशासंाठी डचष दशषिािा असे राज्यपाल यािंी विदेवशत केले होते. वदिाकं 10 माचष, 2015 च्या 

पवरच्छेद 39 मयेये राज्यपाल यािंी पुि:ि असे विदेवशत केले आहे की, बाबविहाय डचाचे 

ि ीकरण करण्यासाठी सिषतोपरी प्रयत्ि करािते ज्यायो े कोणतीही विर्ाज्य बाब चकुीिे 

अविर्ाज्य बाब म्हणिू  णली जाणार िाही याची डात्री होईल. वदिाकं 11 माचष, 2016 च्या 

पवरच्छेद 44 मयेयेही अशाच प्रकारचे विदेश देण्यात आले होते. सदर ि ीकरणाचा तपवशल 

जुलै, 2016 पयंत राज्यपालािंा सादर करािा असे राज्यपाल याचंे विदेश होते. तर्ावप, या 

विदेशाचंे पालि अद्याप झालेले िाही. िादिषर्क वििरणपत्रातील ि ीकरणामधील बदल विचारात  



 

घेता वित्त विर्ा ाला असे विदेश देण्यात येत आहेत की, कायषक्रमािंरील डचातील अविर्ाज्य 

घकक शक्यतो कमीत कमी ठेिण्यात यािा आवण योग्य पद्धतीिे ि ीकृत करािा. 

४२. राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले होते की, विर्ा ीय आयुक्त यािंी त्याचं्या विर्ा ातील अिुशेर् 

विमूषलिासंदर्ातील सिष बाबींचा त्रैमावसक आढािा घ्यािा ि अिुशेर् विमूषलिातं षत कामातील 

प्र तीबाबत लक्ष ठेिाि.े 

४३. राज्यपाल यािंी असे विदेश वदले आहेत की, मुख्य सवचिािंी चालू तसेच पूिीच्या विदेशातील 

अिुपालिाचा आढािा घ्यािा आवण धोरणात्मक मुदे्द असल्यास त्याचं े शासिस्तरािर योग्य 

विराकरण कराि.े 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचंे आदेशािुसार ि िािािे, 

         स्िा /- 

                                                                                               (बी. िणे ुोपाल रेड्डी) 
                                                                                               राज्यपालाचंे सवचि  

राजर्िि, मंुबई. 

वदिाकं: 0१ माचष, २०१८  

 

 

 

 

  



 

 

जोडपत्र  1 

विदेशाकं ि अिुशेर् सवमतीिे  णिा केल्यािुसार वदिाकं 01 एवप्रल, 1994 रोजीचा  

प्रदेशविहाय वित्तीय अिुशेर् दशषविणारे वििरणपत्र 

                                                                                                                   ( ₹ कोकी) 

अ.क्र. प्रदेश कसचि इतर अिुशेर् क्षते्र एकूण अिुशेर् 

1. विदर्ष 
4083.00 

(55.04%) 

2541.02 

(38.57%) 

6624.02 

(47.60%) 

2. मराठिाडा 
2401.00 

(32.37%) 

1603.55 

(24.34%) 

4004.55 

(28.77%) 

3. उिषवरत महाराष्ट्र 
934.00 

(12.59%) 

2444.20 

(37.09%) 

3378.20 

(23.63%) 

एकूण 
7418.00 

(100%) 

6588.77 

(100%) 

14006.77 

(100%) 

 

आधार: विदेशाकं ि अिुशेर् सवमती अहिाल 

  



 

 

जोडपत्र 2 

जूि, 2008 पासूि अमरािती विर्ा ातील दूर झाललेा र्ौवतक अिुशेर् (कसचि क्षते्र) 

जूि 2007 चा अिुशेर् 3,38,070 हेक्कर 

िर्ष 
उिषवरत अिुशेर् 

(हेक्कर र.स.तु. मयेये) 

मा ील िर्ात दूर झाललेा अिुशेर् 

(हेक्कर र.स.तु. मयेये) 

जूि 2008 2,91,370 46,700 

जूि 2009 2,63,453 27,917 

जूि 2010 2,57,518 5,935 

जूि 2011 2,47,948 9,570 

जूि 2012 2,34,019 13,929 

जूि 2013 2,27,269 6,750 

जूि 2014 2,23,705 3,564 

जूि 2015 2,14,269 9,436 

जूि 2016 1,94,432 19,837 

जूि २०१७ १,८७,७३३ ६,६९९ 

 

आधार: जलसंपदा विर्ा  आवण महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरण याचंे अहिाल 

 



 

जोडपत्र  3 

सुधावरत र्ौवतक अिुशेर् विमूषलि कायषक्रम (कसचि क्षते्र)* 

(हेक्कर र.स.तु.) 

वजल्हा 1 जुल,ै 2015 
रोजी वशल्लक 
र्ौवतक अिुशेर् 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 एकूण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

1. अमरािती 77105 8308 26702 29026 19850 83886 

2. अकोला 47516 2189 2740 38569 7663 51161 

3. िावशम 28431 9491 18454 3714 773 32432 

4. बुलढाणा 61217 7400 10266 5048 41056 63770 

एकूण विर्ा  2,14,269 27,388 58,162 76,357 69,342 2,31,249 
 

* जलसंपदा विर्ा ािे वदिाकं 26 ऑक्कोबर, 2015 रोजीच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि 
प्रावधकरणाची आढािा बैठकी दरम्याि आवण मा. राज्यपाल यािंी बोलाविलले्या वदिाकं 03 
िोव्हेंबर, 2015 रोजीच्या बैठकीमयेये सादर केल्यािुसार 

 

 

जोडपत्र  4 

चाल ूकसचि प्रकल्पाचंी वशल्लक ककमत 

अ. क्र. प्रदेश 
वदिाकं 01 एवप्रल, 
201७ रोजीची प्रकल्प 

संख्या 

वदिाकं 01 एवप्रल, 201७ 
रोजीची वशल्लक ककमत 

(₹ कोकीत) @ 

1. विदर्ष 149 33656.22 

2. मराठिाडा 61 14832.36 

3. उिषवरत महाराष्ट्र 149 35628.80 

 एकूण 359 84117.38 
 

@ तात्पुरती ककमत.                                       आधार: जलसंपदा विर्ा  



 

जोडपत्र  5  अ 

कायषक्रमािरील डचष 201८-1९ मधील कसचि क्षते्रातील वियतव्ययाच्या वियत िाकपाची तत्त्ि े
दशषविणारे वििरणपत्र 

विर्ा  लोकसंख्या* 
(2011 
जि णिा) 

लोकसंख्येची 
कक्केिारी 

विव्िळ 
पेरलले ेक्षते्र 
# 
 (हजार 
हेक्कर)  

विव्िळ 
पेरलले्या 
क्षते्राची 
कक्केिारी 

लोकसंख्या 
आवण विव्िळ 
पेरलले े क्षते्र 
याचंा र्ार 
(समाि) 

विदर्ष 23003179 23.03% 5106.8 28.27% 25.65% 
मराठिाडा 18727748 18.75% 4755.9 26.33% 22.54% 
उिषवरत 
महाराष्ट्र 

58163598 58.23% 8199.3 45.40% 51.81% 

एकूण 99894525 100% 18062.0 100% 100% 
 

* आधार- जण णिा 2011 # आधार- विदेशाकं ि अिुशेर् सवमती अहिाल डंड एक 
 

जोडपत्र ५ ब 

कायषकमािंरील डचष  2018-19 मधील  कसचि क्षते्र- आवदिासी घककातील वियतिाकपाची तत्त्ि े
दशषविणारे वििरणपत्र 

 

प्रदेश 

२०११ च्या 
जि णिेिुसार 
आवदिासी 
लोकसंख्या 

लोकसंख्येची 
कक्केिारी 

आवदिासी 
उपयोजिे 
अतं षत  क्षते्र 
(चौ.वक.मी.) 

आवदिासी 
उपयोजिे 

अतं षत  क्षते्राची 
कक्केिारी 

लोकसंख्या 
आवण क्षते्र 
याचंा र्ार 
(समाि) 

विदर्ष 2918737 28.12% 31101 56.07% 42.09% 
मराठिाडा 746041 7.19% 1983 3.58% 5.38% 
उिषवरत 
महाराष्ट्र 

6715782 64.69% 22382 40.35% 52.52% 

एकूण 10380560 100.00% 55466 100.00% 100.00% 
 

आधार: जि णिा 2011 ि आवदिासी विकास विर्ा , महाराष्ट्र शासि 



 

जोडपत्र- ६ अ 

उपलब्ध वियतिाकपातूि अिुशेर् दूर करणे, उिषवरत विधीचे वियत िाकपाच्या तत्त्िाधारे कराियाच े
संवितरण, डचातील आवधक्य / तुकी आवण पुरिणी अर्षसंकल्प (2017-18) यातंील दुरूस्ती, 
इत्यादींिुसार तीि प्रदेशासंाठी विधीचे वियतिाकप दशषविणारे वििरणपत्र 

 (₹ कोकी) 

कसचि क्षते्रासाठी विर्ाज्य वियतव्यय 5892.68 @ 
अिुशेर् दूर करण्यासाठी वदललेा वियतव्यय 750.00 # 

वियतिाकप तत्त्िािुसार वियतिाकपासाठी उपलब्ध वियतव्यय 5142.68 
 

प्रदेश अिुशेर् 
वजल््ासंाठी 
विशेर् 

वियतिाकप 

लोकसंख्या 
ि विव्िळ 
पेरलले ेक्षते्र 

याचंे 
प्रदेशविहाय 
प्रमाण 
(सम 

प्रमाणात) 

वशल्लक 
विधींचे 
संवितरण  

आदिषर्क 
िर्ष 2013-
14 ते 

2015-16 
मधील 
डचातील 
आवधक्य 
/तुकीबाबत 
दुरूस्ती ** 

2017 च्या 
पािसाळी 
अवधिशेिात 
५00 कोकी 
रुपयाचं्या 
पुरिणी 

अर्षसंकल्पामुळे 
आदिषर्क िर्ष 
2018-19 

मधील सुधारणा 

2017 च्या 
वहिाळी 

अवधिशेिात 
२00 कोकी 
रुपयाचं्या 
पुरिणी 

अर्षसंकल्पामुळे 
आदिषर्क िर्ष 
2018-19 

मधील सुधारणा 

एकूण 
विर्ाज्य 
वियतव्ययाचे 
िाकप 
(स्तंर् ८ = 
स्तंर् 2  
+ स्तंर् ४  
+ स्तंर् ५  
+ स्तंर् 6  
+ स्तंर् ७ ) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

विदर्ष 750.00 25.65% 1319.10 -255.02 -371.75 51.30 १४९३.63 

मराठिाडा 0.00 22.54% 1159.16 132.30 112.70 45.08 1449.24 

उिषवरत 
महाराष्ट्र 

0.00 51.81% 2664.42 122.72 259.05 -96.38 2949.81 

एकूण 750.00 100% 5142.68 0.00 0.00 0.00 5८९2.68 
 

@ पवरच्छेद 12 (च ) पहा.  # पवरच्छेद 13 ( I ) पहा 

** वदिाकं ११ माचष २०१७ रोजीच्या विदेशाचंे जोडपत्र  ५ ड स्तंर् ७ पहा. 

तळकीप:   १.   उणे (-) वचन्ह प्रदेशातूि विधी काढूि घेण्याबाबत दशषविते. 

२. अवधक (+) वचन्ह प्रदेशाला विधी उपलब्ध करण्याबाबत दशषविते 



 

 

जोडपत्र 6 ब 

आवदिासी लोकसंख्या  ि आवदिासी उपयोजिा क्षते्र याचं्या र्ाराकंाच्या आधारे आवदिासी घकक 
कायषक्रमातं षत जलसंपदा विधीचे संवितरण दशषविणारे वििरणपत्र 

आवदिासी घकक कायषक्रमांत षत कसचि क्षते्रासाठीचा विर्ाज्य 
वियतव्यय 

₹50.00 कोकी 

 

प्रदेश 
 

आवदिासी उपयोजिेचे प्रदेशविहाय र्ाराकं. वियतिाकप 
(₹ कोकी) 

विदर्ष 42.09% 21.04 
मराठिाडा 5.38% 2.69 
उिषवरत महाराष्ट्र 52.52% 26.27 
एकूण 100.00% 50.00 

 

 

 

 

 

जोडपत्र  ७  

वदिाकं ३१.३.२०१७ रोजी सािषजविक आरोग्य क्षते्रातील वित्तीय अिुशेर् दशषविणारे वििरणपत्र 

(₹ कोकी) 

३१.०३.२००० 
ची स्स्र्ती 

३१.०३.२०१३ 
ची स्स्र्ती 

३१.०३.२०१४ 
ची स्स्र्ती 

३१.०३.२०१५ 
ची स्स्र्ती 

३१.०३.२०१६ 
ची स्स्र्ती 

३१.०३.२०१७ 
ची स्स्र्ती 

१३५३.६७ ५४२.१० ४०२.८७ २३९.१० १७४.२३ १३४.८० 

 



 

 

जोडपत्र  ८ 

कायषक्रमािरील डचष  201८-1९ मधील (कसचि क्षते्राव्यवतवरक्त अन्य क्षते्रातील) अिुशेर् दूर 
करण्यासाठी वियतव्ययाच ेक्षते्र विहाय वियतिाकप दशषविणारे वििरणपत्र 

(₹ कोकी) 

अ. क्र. क्षते्र विदर्ष मराठिाडा 
उिषवरत 
महाराष्ट्र 

एकूण 

 1 तंत्र वशक्षण  

       अ 
औद्योव क प्रवशक्षण 

संस्र्ा 
4.00 0.00 0.75 4.75 

       ब तंत्र विकेति 7.04 4.95 24.82 36.81 

      क तंत्र मायेयवमक शाळा 2.00 0.00 1.95 3.95 

 2 सािषजविक आरोग्य 9.05 24.05 75.28 108.38 

 3 
पंपसंचाचंे 
विद्यतुीकरण 

0.00 0.00 50.00 50.00 

 एकूण (1+2+3) 22.09 29.00 152.80 203.89 

 

तळकीप:  उपरोक्त वियतिाकपाडेरीज, पवरच्छेद 3२ मयेय ेविशद केलेल्या प्रयोजिाकंवरता  
    ₹2 कोकी  इतकी रक्कम प्रत्येक विकास मंडळाकवरता राडूि ठेिण्यात येईल. 


