“विविध

कल्याणकारी

योजनाांमध्ये

िस्तुस्िरूपात

वमळणा-या लाभाचे हस्ताांतर, रोख स्िरूपात थेट
लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात करणेबाबत.”
महाराष्ट्र शासन
वनयोजन विभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः विसीटी 2316/प्र.क्र.133/का.1417
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032
वदनाांक : 05 विसेंबर, 2016.
प्रस्तािना शासनाद्वारे थेट लाभ हस्ताांतरण (DBT) प्रवक्रयेिर मोठ्या प्रमाणात भर दे ण्यात येत आहे . जेणेकरुन
लाभार्थ्यांना योजनाांचा पूणणपणे लाभ वमळे ल आवण अनािश्यक गोष्ट्टी टळू शकतील. सद्यस्स्थतीत िीबीटी
अांतगणत अनेक योजना अांतभूत
ण असून या सिण योजनाांमध्ये रोख रकमेच्या स्िरुपात अनुदान दे ण्यात येते. हे
अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते. उदा. वशष्ट्यिृत्ती, रोजगार हमी योजनेंतगणत वमळणारे िेतन,
पेन्शन योजना, घरगुती गॅसिरील अनुदान इ.
2.

DBT कायणक्रमाची व्याप्ती िाढविण्याची गरज आहे . DBT च्या दु सऱ्या प्रकारामध्ये शासनाच्या विविध

कल्याणकारी योजनाांमध्ये याया वाकाणी शासनाद्वारे िस्तू स्िरुपात अनुदान दे ण्यात येत आहे , त्या वाकाणी
िस्तू स्िरुपात अनुदान दे ण्याऐिजी रोख रकमेच्या स्िरुपात अनुदान दे ण्यात यािे. या वनणणयाचा पवरणाम सिण
प्रशासकीय विभागाांच्या कल्याणकारी योजनाांच्या कायणपध्दतीिर होणार असल्याने धोरणात्मक वनणणय घेण्याची
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत खालीलप्रमाणे शासन वनणणय घेण्यात येत आहे .
शासन वनणणय सोबत जोिलेल्या पवरवशष्ट्ट-अ मध्ये दशणविण्यात आलेल्या िस्तू कोणत्याही योजने अांतगणत
खरे दी करुन लाभार्थ्यांना िाटप / वितरीत करता येणार नाही.
सोबत जोिलेल्या पवरवशष्ट्ट-अ मध्ये निीन िस्तुांचा समािेश करण्याचे अवधकार मा. मुख्यमांत्री याांना
राहतील.
हे धोरण शासनाच्या सिण विभागाांना (आवदिासी विकास विभाग ि सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य
विभागाांसवहत) , स्थावनक स्िरायाय सांस्था, मांिळे ि महामांिळे याांना लागू राहील.
2.

शासकीय विभाग विभागाांना (आवदिासी विकास विभाग ि सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य

विभागाांसवहत) / स्थावनक स्िरायाय सांस्था / मांिळे / महामांिळे याांना जर कल्याणकारी योजनेअांतगणत
कोणतीही िस्तु / साधनसामग्री लाभार्थ्यांना द्याियाची असल्यास त्याांनी खालील प्रमाणे कायणपध्दती वनवित
करािी अ) सांबवां धत िस्तुबाबत वितरण योजना तयार करणे.
आ) िस्तु विकत घेण्यासााी अनुदान ारविणे.

इ) वितरीत कराियाच्या िस्तूांचे पवरमाण (specification) ारविणे.
ई) या योजनाांतगणत पात्रतेचे वनकष ारविण्यात यािे.
उ) पात्रतेप्रमाणे लाभार्थ्याची वनिि करण्यात यािी.

ऊ) लाभार्थ्यांची यादी तयार करुन त्याांच्या आधार क्रमाांकाशी जोिणी (Seeding) करणे.
ए) वनिि केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाला मान्यता दे िून त्याांना लेखी कळविणे.
एै) लाभार्थ्यांनी पवरमाणाप्रमाणे (specification) िस्तूांची खरे दी करणे.
ओ)सांबवां धत यांत्रणेने लाभार्थ्याने खरे दी केलेल्या िस्तुची ि सादर केलेल्या पाितीची शहावनशा
करून पूणणपणे खातरजमा झाल्यािर लाभार्थ्याच्या बँक खात्यािर योजनेअांतगणत सुवनवित
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केलेल्या अनुदानाची रक्कम जमा करणे. िस्तुची शहावनशा कशा प्रकारे करािी ि ती करणे
आिश्यक आहे काय याबाबत सांबवां धत विभागाने वनणणय घ्यािा.
औ)लाभार्थ्यांना रोख रकमेच्या स्िरूपात अनुदान त्याांच्या आधार क्रमाांकाशी वनगिीत बँक
खात्यात जमा करण्यात यािे.
3.

विविध कल्याणकारी योजनाांमध्ये याया वाकाणी शासनाद्वारे िस्तू स्िरुपात अनुदान दे ण्यात येत आहे ,

त्या वाकाणी िस्तू स्िरुपात अनुदान दे ण्याऐिजी रोख रकमेच्या स्िरुपात अनुदान वदल्यास खालील फायदे
शक्य होतील.
1) विविध कल्याणकारी योजनामधून वमळणारे लाभ हे थेट लाभार्थ्यांनाच वमळण्याची पूणण शाश्वती
राहील.
2) विविध विभागाांद्वारे विभागाांना (आवदिासी विकास विभाग ि सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य
विभागाांसवहत) होत असलेल्या विविध प्रकारची खरे दी टळू शकेल.
3) शासनामाफणत दे ण्यात येणा-या लाभाांबाबत सांबवां धत लाभार्थ्यांची वनिि करुन त्याांना वित्तीय
सहायता िेळेिर दे ण्याची हमी शासनाची रावहल.
4) लाभार्थ्याला एक ाराविक ि विवशष्ट्ट रक्कम वमळणार असल्याने तो आिश्यक असणाऱ्या िस्तूची
गुणित्ता तपासून ि भाि करुन चाांगली िस्तु खरे दी करु शकेल, असे करताना लाभाथी त्याला
न आििणारी िस्तु घेण्यास बाांधील राहणार नाही.
5) स्थावनक पातळीिरच लाभाथी िस्तु खरे दी करणार असल्याने स्थावनक उद्योग व्यािसावयकाांना
लाभ होईल.
6) रोख रकमेच्या स्िरूपात लाभ िाटप केल्यामुळे शासनाच्या कायणपध्दतीत अधीक पारदशणकता
येईल ि सांख्यात्मक तसेच गुणात्मक िाढ होईल.
7) िस्तुांच्या खरे दी प्रवकयेमुळे तसेच िस्तुच्या गुणित्तेबाबत वनमाण होणा-या बाबी, अवनयवमतता
याबाबत विधीमांिळ अवधिेशनात विविध आयुधान्िये उपस्स्थत होणारे प्रश्न, रोख स्िरूपात थेट
लाभ दे ण्याच्या पारदशणक प्रवक्रयेमुळे टळू शकतील.
4.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201612051509519716 असा आहे. हा आदेश विजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे रायायपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Priyanka Ranjan
Chhapwale

Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Section Officer, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=55fdd77fa8877b50fd182206f763c5
90c30ce698809f79d37b145fd63e375059,
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( वप्रयाांका रां . छापिाले )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. रायायपाल , महाराष्ट्र रायाय , याांचे सवचि
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि
3. मा.सिण मांत्री याांचे खाजगी सवचि
4. मा.सिण रायायमांत्री याांचे खाजगी सवचि
5. मा. विधानसभा / विधानपवरषद सदस्य (सिण)
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6. महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता, (महाराष्ट्र-1/2), मुांबई/नागपूर.
7. मा. मुख्य सवचि , महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय , मुांबई
8. अपर मुख्य सवचि , वनयोजन विभाग, मांत्रालय , मुांबई
9. अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/ सवचि सिण मांत्रालयीन विभाग .
10. प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांिळ सवचिालय (पत्राने)
11. महासांचालक,युआयिी प्रादे वशक कायालय,

सातिा मजला, एमटीएनएल वबल्ल्िग, जी. िी.

सोमानी मागण,कफ परे ि, मुांबई -400 005
12. विभागीय आयुक्त, सिण.
13. वजल्हावधकारी, सिण
14. व्यिस्थापक, वजल्हा अग्रणी बँक (सिण)
15. वजल्हा मावहती अवधकारी (सिण)
16. महाव्यिस्थापक, रायाय स्तरीय बँकसण सवमती, बँक ऑफ महाराष्ट्र, केंद्रीय कायालय,लोकमांगल,
1501, वशिाजीनगर, पुणे 05.
17. उप सवचि , वनयोजन विभाग, (का. 1417), मांत्रालय, मुांबई
18. सह सवचि /उप सवचि / अिर सवचि, वनयोजन विभाग , मांत्रालय , मुांबई
१६. वनििनस्ती, कायासन 1417.
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पवरवशष्ट्ट अ
शासनाच्या विविध विभागामाफणत लाभार्थ्यांना िाटप करण्यात येणाऱ्या साधनसामुग्रीची यादी :१. जनािराांचे खादयिाटप
२. विजेिर चालणारे िैरण कापणी यांत्र / किपा कटटी यांत्र
३. मासेमारीकवरता प्रगत यांत्रसामुग्री पुरविणे
४. कृवष औजारे पुरविणे
५. मायक्रो रॅक्टर ि त्याची उपसाधने
६. वबयाणे लघु हत्यारे वितरण
७. मधपेटया यांत्र िाटप
८. गणिेश / सािी िाटप
९. सायकल िाटप
१०. पािर वटलर पुरविणे
११. गटई कामगाराांना पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे
१२. स्ियांपाकाचा गॅस ि सौरकुकर
१३. सामुवहक वििाहाप्रसांगी िस्तु दे णे.
१४. मवहला बचत गटाांना मोबाईल व्हॅ न पुरविणे
१५. वबयाणे पुरिाा / िाटप
१६. वपक सांरक्षण उपकरणे
१७. कामगांध सापळे
१८. वकटक नाशके
१९. पाईपलाईन
२०. तािपत्री
२१. लघुअांिी उबविणारी यांत्रे
२२. मुरघास तयार करण्याची युनीट
२३. मासेमारी साधने
२४. कुक्कूटपालनाची शेि
२५. शेळया बकऱ्याांसााी शेि
२६. कृषी पांप
२७. िीज पांप
२८. ऑईल इांजीन
२९. याांवत्रकीकरण सांबध
ां ी सावहत्यपुरिाा
३०. पाायपुस्तके
३१. गाईिस
३२. वपााची वगरणी
३३. वशलाई मशीन
३४. चष्ट्मा
३५. विद्यार्थ्यांना टॅ ब / लॅपटॉप िाटप
३६. मोबाईल फोन िाटप
३७. छत्री / रेनकोट
३८. काांिप यांत्र
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३९. अपांग व्यक्तींना दे ण्यात येणारे सावहत्य (श्रिण यांत्र / तीनचाकी सायकल / कााी इ.)
४०. वपको फॉल मवशन
४१. शाळे चे दप्तर (School Bag)
४२. पादत्राणे (Shoes)
४३. रोटाव्हे टर
४४. HDPE Pipe
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