
रा ीय ाम वराज  अिभयान (RGSA) 
योजनेअतंगत सन 2022-23 या िव ीय 
वष किरता क  शासनाकडून ा त झाले या 
िनधी या माणात रा य िह सा िवतिरत 
कर याबाबत.

महारा  शासन
ाम िवकास िवभाग

शासन िनणय माकंः रा ा व- 2022 / . . 23/02 /आ था-15
बांधकाम भवन, 25, मझबान पथ,

फोट, मंुबई- 400 032.
िदनाकं : 13 िडसबर, 2022

वाचा     :-        
 1. शासन िनणय माकंः रा ा व- 2018 / . .102 (भाग-2)/आ था-15, िदनांक 20 फे ुवारी, 2019.
  2. शासन पिरप क िव  िवभाग  माकंअथसं-२०२२/ . .४३/अथ-३, िदनाकं ०४ एि ल २०२२.
  3. शासन िनणय माकंः रा ा वअ- 2022 / . .40/आ था-15, िदनांक 16 स टबर, 2022.

4. पंचायती राज मं ालय, भारत सरकार याचें आदेश . के-11011/16/2022-सीबी, िद.11 नो हबर, २०२२.
5.शासन  िनणय . रा ा व-2022/ . .23/01/आ था-15, िद. 13 िडसबर, 2022

तावना     :-  
क  शासनाने पंचायती राज  यव थे या बळकटीकरणासाठी "राजीव  गांधी पचंायत

सश तीकरण अिभयान" या योजनेच ेपनुगठन क न “रा ीय ाम वराज अिभयान” ही योजना सन
2018-19  ते सन  2021-22  या कालावधीत राबिवली आहे .  सदर योजनेचा मुळ ढाचा न बदलता
सन 2022-23  पासून  "पनुरिचत रा ीय ाम वराज अिभयान"  ही योजना ामिवकास िवभागा या
संदभ . 3 यथेील िद.16.09.2022 रोजी या शासन िनणया वय ेलागू केली आहे . सदर योजना क
शासन परु कृत असून या योजने या  िनधीचे माण हे क  िह सा 60%  व रा य िह सा 40%  असे
आहे. 
2. सन 2022-23 या िव ीय वष किरता रा ीय ाम वराज अिभयान योजनेसाठी .26187.60
ल  ( पये दोनशे एकस ठ कोटी स याऐंशी ल  साठ हजार  फ त )  एव ा रकमे या वा षक कृती
आराख ास क  शासनाने मंजूरी िदलेली आहे. या अनुषगंाने पचंायती राज मं ालय, भारत सरकार
यां या संदभ .  4  येथील िदनांक  11  नो हबर,  २०२ 2  रोजी या प ा वये ,  रा ीय  ाम  वराज
अिभयान योजनतगत रा यास सन 2022-23 या आ थक वष साठी पिहला ह ता हणनू Non SC/ST-

General साठी .  3084.26  ल ,  SCSP-Capital साठी .  400.00  ल  व  TSP-General साठी
.300.00 ल   असा एकुण . 3784.26  ल  (  पये सदतीस कोटी चौ याशंी ल  स वीस हजार

फ त) इतका िनधी  ा त झाला आहे .   सदर िनधी State Nodal Officer,  रा य क प संचालक,
रा ीय ाम वराज अिभयान, पणेु यानंा संदभ . 5 येथील शासन िनणया वय ेउपल ध क न दे यात
आला आहे.
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शासन िनणय माकंः  रा ा व २०२२/ . .23/02/आ था-15

३.  उपरो तनुसार ा त झाले या क  िह या या माणात रा य िह याकरीता पिहला ह ता
हणनू  40%  या माणात . 2522.84 ल  ( पये पंचवीस कोटी बावीस ल  चौ यांशी हजार फ त)

इतका  िनधी  B.D.S. वर उपल ध क न State Nodal Officer रा य क प संचालक,  रा ीय ाम
वराज अिभयान, पणेु यानंा उपल ध क न दे याची बाब शासना या िवचारािधन होती  .

शासन िनणय   :-  
सन 2022-23 या आ थक वष त रा ीय ाम वराज अिभयान (RGSA)  (60:40) या क परु कृत

योजनेसाठी रा य िह याचा पिहला ह ता हणनू  .  2522.84 ल  ( पये पचंवीस कोटी बावीस ल
चौ याशंी हजार फ त)  इतका िनधी [  Non SC/ST (General) करीता . 2056. 115  ल  ( पये वीस
कोटी छ पन ल  अकरा  हजार पाचशे फ त ) , SCSP (Capital) करीता . २ 66.664 ल  ( पये दोन
कोटी सहास ठ ल  सहास ठ हजार चारशे फ त), TSP (General) करीता . 200.061 ल  ( पये दोन
कोटी सहा हजार शंभर फ त ) ]  या माणे State Nodal Officer रा य क प संचालक,  रा ीय ाम
वराज अिभयान, पणेु यानंा उपल ध क न दे यात यते आहे.

2. रा य क प संचालक,  रा ीय ाम वराज अिभयान,  पणेु यानंा िवतिरत करावयाचा िनधी
िवभागीय  आयु त  काय लय,  पणेु यां या अिधन त  ठेव यात  यते  आहे .  उप  आयु त  (आ थापना),
िवभागीय आयु त काय लय पणेु हे आहरण व संिवतरण अिधकारी हणनू काम पाहतील .  उप आयु त
(आ थापना) यांनी संबिंधत State Nodal Officer रा य क प संचालक, रा ीय ाम वराज अिभयान,
पणेु यानंा अनुदान िवतिरत करावे .  State Nodal Officer रा य क प संचालक,  रा ीय ाम वराज
अिभयान, पणेु यानंी िज हा पिरषदांना सदर िनधी मंजूर वा षक कृती आराखडया माणे िवतिरत करावा.
3. या शासन िनणया ारे मंजूर कर यात आले या अनुदानातून होणारा खच अ यतं काटकसरीने
केला जाईल याबाबत रा य क प संचालक,  रा ीय ाम वराज अिभयान,  पणेु  यानंी व सव मु य
कायकारी अिधकारी,  िज हा पिरषद यांनी द ता यावी .  रा य क प संचालक, रा ीय ाम वराज
अिभयान,  पणेु यानंा या योजनेसाठी उपल ध क न दे यात आलेला िनधी क  शासना या मागदशक
सूचनानुंसार व उ त संदभ .  4  येथील क  शासना या प ातील सूचनांनुसार संबिंधतानंा िवतिरत
करावा आिण िवतिरत केले या िनधीचा उपयोग यो य कारे होतो कवा नाही याबाबत खातरजमा क न
होणा या खच वर िनयं ण ठेवावे .  िनि त केललेी उि ट व सा य यासाठी झाले या खच चा आढावा
घेऊन शासनास ता काळ अहवाल पाठवावा व खच च ेउपयोिगता माणप देखील सादर करावे. 
4. या अनुदानातनू  State Nodal Officer  रा य क प संचालक, रा ीय ाम वराज अिभयान,
पणेु यानंी केले या खच चे वतं  लेखे व पु तके तपासणीचे अिधकार महालेखापाल  (लेखा पिर ा ),
महारा -1  मंुबई आिण महालेखापाल  (लेखा पिर ा),  महारा  - 2,  नागपरू यानंा राहतील व यांना
याचंे काम यो य त हेने पार पाडता याव े हणनू संबिंधत काय लय संपणू  सहकाय करेल.

5. या शासन िनणया दारे मंजूर केले या अनुदानातून होणारा खच मागणी .एल-2, 2053 िज हा
शासन,  093  िज हा आ थापना रा य े ,  (06)  पंच,  सरपंच,  सिचव,  अशासकीय  सद यानंा
िश ण, (06)(07)  रा ीय ाम वराज  अिभयान, (  रा य िह सा 40%) (काय म),  लेखािशष .

2053A126, 31 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखािशष खाली सन 2022-23 म य ेमंजूर असले या
तरतुदीतून खच  टाक यात यावा.
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शासन िनणय माकंः  रा ा व २०२२/ . .23/02/आ था-15

६. सदर  शासन  िनणय,  िव  िवभाग ,  शासन  िनणय  िदनांक  15.०४.२०१५  सोबत या िव ीय
अिधकार  िनयमपु तका 1978  भाग  पिहला,  उपिवभाग  3  मधील  अ. .४  पिर.२७  (२)  नुसार

शासकीय िवभागास दान कर यात आले या िव ीय अिधकारांचा वापर क न ,  िव  िवभागा या
शासन  पिरप क  .अथस-ं2022/ . .43/अथ-3,  िदनाकं  4  एि ल,  2022  मधील  सचूनानंा
अनुल नू  तसेच  िव  िवभागा या अनौपचािरक  संदभ माकं  अनौ . .194/अथ पाय,
िद.30.11.2022 अ वय े ा त सहमतीस अनुस न िनगिमत कर यात येत आहे.

७. सदर  शासन  िनणय  महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर
उपल ध  कर यात  आला असून  याचा संकेताक  202212131638596520 असा आहे .  हा आदेश
िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात यते आहे. 

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने, 

       ( उ मला जोशी )
    अवर सिचव, महारा  शासन

त,
1. मा.रा यपालांचे सिचव
2. मा.मु यमं ी याचें अपर मु य सिचव
3. मा.मं ी ( ाम िवकास) यांचे खाजगी सिचव
4. मा. िवरोधी प नेता महारा  िवधानपिरषद/ िवधानसभा, िवधानभवन मंुबई.
5. मा.िवधान सभा/ मा.िवधान पिरषद सद य (सव)
6. मा.अ य , िज हा पिरषद (सव)
7. मा.मु य सिचव याचें सह सिचव
8. मा.अ पर मु य सिचव (िव ) याचें वीय सहायक
9. मा.अ पर मु य सिचव (िनयोजन) याचें वीय सहायक
10. मा. धान सिचव ( ाम िवकास) यांचे वीय सहायक
11. मा. धान सिचव (आिदवासी िवकास) यांचे वीय सहायक
12. मा. धान सिचव (सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग) यांचे वीय सहायक
13. मा. धान सिचव (मािहती व तं ान) याचें वीय सहायक
14. िवभागीय आयु त, पुणे 
15. महासंचालक, यशवतंराव च हाण िवकास शासन बोिधनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे
16. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद (सव)

                     17.उप सिचव (सव) ाम िवकास िवभाग, बाधंकाम भवन, 25 मझबान पथ, फोट,  मंुबई
                      18.िव  िवभाग ( यय-15/अथसकं प-17) मं ालय, मंुबई-32

19.िनयोजन िवभाग (का. .1444), मं ालय, मंुबई-32.
20.काय सन (िव -1), ाम िवकास िवभाग, बांधकाम भवन, 25 मझबान पथ, फोट, मंुबई
21. िनवडन ती-आ था-15
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