
सन २०२1-२०२2 या अर्थथक वषासाठी जिल्हा 
पजरषद व पंचायत सजमतीच्या  प्रशासकीय 
आमारतीच्या बाधंकामासाठी सहाय्यक ऄनुदान 
जवतरण अदेश लेखाशीषष - 2515 0053 
(योिनातंगंत)                       

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम जवकास जवभाग 

शासन जनणषय क्रमाकंः योिना-2021/प्र.क्र.81/बाधंकाम-4 
५ वा मिला, बाधंकाम भवन,  25 मर्षबान पथ, 

फोर्ष, मंत्रालय, मंुबइ- 400 001      
जदनाकं:  10 फेब्रवुारी, 20२2 

 

वाचा :-   

1) शासन पजरपत्रक, ग्राम जवकास जवभाग क्रमाकंः अढावा-2015/प्र.क्र.258/पंरा-7, 
जदनाकं 01 जिसेंबर, २०15. 

2) शासन पजरपत्रक, जवत्त जवभाग क्रमाकंः ऄथषस-ं20२1/प्र.क्र.48/ऄथष-3, जदनाकं 06 
एजप्रल, २०२1. 

3) शासन जनणषय, जवत्त जवभाग क्रमाकंः ऄथषस-ं20२1/प्र.क्र.48/ऄथष-3, जदनाकं 24 िून, 
२०२1. 

4) शासन जनणषय, जवत्त जवभाग क्रमाकंः ऄथषस-ं20२1/प्र.क्र.48/ऄथष-3, जदनाकं 27 
ऑक्र्ोबर, २०२1. 

5) शासन जनणषय, जवत्त जवभाग क्रमाकंः ऄथषस-ं20२1/प्र.क्र.48/ऄथष-3, जदनाकं 28 
िानेवारी, २०२2. 

6) शासन जनणषय, ग्राम जवकास जवभाग समक्रमाकंः जदनाकं 27 ऑक्र्ोबर, २०21. 

शासन जनणषय :-  

              सन २०२1-22 या अर्थथक वषाकरीता संपूणष ऄथषसंकल्पास मंिूरी जमळाली ऄसुन जिल्हा 
पजरषद व पंचायत  सजमतयाचं्या  प्रशासकीय आमारतींच्या बाधंकामासाठी एकूण १5००0.00 लक्ष 
आतकी तरतूद ऄथषसंकल्पीत र्ालेली ऄसून, मंिूर तरतूदीच्या 50 र्क्केच्या मयादेत या 
लेखाशीषांतगषत खचष भागजवण्याकरीता जवत्त जवभागाने रू.7500.00 लक्ष आतकी तरतूद ऄथषसकंल्प 
जवतरण प्रणालीवर ईपलब्ध करून जदली अहे.    

०2.       वाचा मधील ऄनुक्रमांक 6 येथील जदनाकं 27 ऑक्र्ोबर, 2021 रोिीच्या शासन 
जनणषयान्वये, जिल्हा पजरषद व पंचायत सजमतीच्या प्रशासकीय आमारतींच्या बाधंकाम/ईपकामासंाठी 
ऄथषसंकल्प जवतरण प्रणालीवर द्वारे संबंजधत जिल्हा पजरषदानंा रु. 4450.00 लक्ष आतका जनधी 
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जवतरीत करण्यात अलेला अहे. 

03.    जवत्त जवभागाच्या वाचा मधील ऄनुक्रमाकं 2 येथील जदनाकं 0६ एजप्रल, २०२1 च्या 
पजरपत्रकात, ऄनुक्रमाकं 3 येथील जदनाकं 24 िून, २०२1, ऄनुक्रमाकं 4 येथील जदनाकं 27 
ऑक्र्ोबर, २०२1 व ऄनुक्रमाकं 5 येथील जदनाकं 28 िानेवारी, २०२2 च्या शासन जनणषयात नमुद 
केल्यानुसार, प्रशासकीय जवभागानंा जदलेल्या जनधी जवतरणाच्या ऄजधकाराच्या जवजहत मयादेच्या 
ऄधीन राहून, जिल्हा पजरषद व पंचायत सजमतीच्या प्रशासकीय आमारतींच्या 
बाधंकाम/ईपकामासंाठी ऄथषसंकल्प जवतरण प्रणालीवर ईपलब्ध ऄसलेल्या रु.3050.00 लक्ष पैकी 
रु.3000.00 लक्ष आतके सहायक ऄनुदान माहे फेब्रवुारी, 20२१ च्या कॅश फ्लो मध्ये मंिूर करून, 
खालीलप्रमाणे जिल्हा पजरषदेच्या संबजंधत मुख्य कायषकारी ऄजधकारी याचं्या ऄजधनस्त ठेवण्यास 
शासन मंिूरी देण्यात येत अहे. सदर कामासंाठी जवजहत केलेल्या कायषपध्दतीचा ऄवलंब करून 
जनधी खचष करण्यात यावा.  

 -: जनधी जवतरणाचे जववरणपत्र :-   

लखेाशीषष-2515 0053 खाली  प्रशासकीय आमारत बाधंकाम/ईपकामासंाठी जवतरीत करण्यात अललेा जनधी 
ऄ.क्र. जिल्हा पजरषद/पंचायत सजमतीच्या कामाचे नाव जवतरीत करण्यात अललेा जनधी 

(रू. लक्ष ) 
1 2 3 

(ऄ) ईवषरीत महाराष्ट्र 
1. जि. प. कोल्हापरू प्र.शा.इ. चौथ्या मिल्याचे बाधंकाम व ईपकामे  310.16 
2. पं.स.रतनाजगरी (जि. रतनाजगरी) प्रशाइ 273.19 
3. पं.स.लािंा (जि. रतनाजगरी) प्रशाइ 88.42 
4. पं.स.वभैववािी (जि. ससधुदुगष) प्रशाइ 30.00 

एकुण 701.77 
)ब  (मराठवािा जवभाग  

1. जि. प. औरंगाबाद प्रशाइ 1420.30 
2. पं.स. अंबािोगाइ (जि. बीि) प्रशाइ 64.92 
3. पं.स. केि (जि. बीि) प्रशाइ 58.15 
4. पं.स. मािलगाव (जि. बीि) प्रशाइ 58.15 
5. िळकोर् (जि. लातूर) फर्थनचर व आतर ईपकामे 29.75 
6. जशरुर ऄनंतपाळ (जि. लातूर) फर्थनचर व आतर ईपकामे 29.75 
7. पं.स.िालना (जि.िालना) प्रशाइ 115.23 
8. पं.स.भोकरदन (जि. िालना) प्रशाइ 141.74 
9. पैठण (जि. औरंगाबाद) फर्थनचर  27.40 

 एकुण 1945.39 
जवदभष जवभाग  (क) 

1. पं.स.पाढंरकविा (जि. यवतमाळ) प्रशाइ 85.72 
2. पं.स. साकोली (जि.भिंारा), प्रशाइ 117.12 
3. पं.स. ऄिुषनी/मोरगावं (जि. गोंजदया) प्रशाइ 150.00 
 एकूण 352.84 

एकुण (ऄ) + (ब)+(क)  3000.00 
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०३.  वरील जववरणपत्रातील कामाकंरीता होणारा खचष मागणी क्र. एल-3 "2515 आतर 
ग्रामीण जवकास कायषक्रम, 101-पंचायत राि, 31-सहायक ऄनुदाने (01) (03) जिल्हा पजरषदाचं्या 
आमारत बाधंकामासाठी जिल्हा पजरषदानंा सहाय्यक ऄनुदाने (2515 0053) (योिनातंगषत)" या 
लेखाशीषाखाली सन 20२1-2022 साठी करण्यात अलेल्या तरतूदीतून भागजवण्यात यावा. 

०४.  वरील जववरणपत्रामध्ये ज्या कामाच्या प्रयोिनाथष जनधी ईपलब्ध करुन जदलेला 
अहे, तो तयाच कामावर तातकाळ खचष करुन, सदर सहाय्यक ऄनुदानाच्या जवजनयोिनासंबंधीचे 
ईपयोजगता प्रमाणपत्रे, महालेखापाल, संबंधीत जवभागीय अयुक्त यानंा पाठवून, तयाची प्रत या 
जवभागाकिे अठ जदवसातं पाठजवण्याची िबाबदारी संबजधत मुख्य जवत्त व लेखा ऄजधकारी, जिल्हा 
पजरषद याचंी राहील. तसेच सदर ऄनुदानाच्या जवजनयोिना संबधी महालेखापाल कायालयास 
पाठजवण्यात अलेल्या ईपयोजगता प्रमाणपत्राची प्रत शासनास मुदतीत पाठजवण्यात न अल्यास, 
संबजधत जिल्हा पजरषदेच्या कामावर पुढील सहायक ऄनुदान जवतरीत केल े िाणार नाही, याची 
कृपया नोंद घेण्यात यावी.   

०५.  प्रस्तुतचा शासन जनणषय हा जवत्त जवभागाच्या ऄनौ. सं. क्र. 16/२2/व्यय-१५, जदनाकं 
13 िानेवारी, २०२2 रोिीच्या सहमतीनुसार तसेच जवत्त जवभागाच्या शासन पजरपत्रक, 
जद.06.04.20२1, शासन जनणषय जदनाकं 24 िून, 2021, जदनाकं 27 ऑक्र्ोबर, २०२1 व जदनाकं 
28 िानेवारी, २०२2 मधील ऄर्ी-शतीस ऄनुसरून जनगषजमत करण्यात येत अहे. 

    सदर शासन जनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून तयाचा संकेताक 202202101343063420 ऄसा 
अहे. हा अदेश जििीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत अहे. 

            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावानें.  
 
 
 
  
                                                                         (प्रजवण िैन) 

                                            ईप सजचव, महाराष्ट्र शासन 
 प्रत, 

1. मा.जवरोधी पक्ष नेता जवधानसभा/जवधानपजरषद, महाराष्ट्र जवधानमंिळ, मंुबइ. 
2. ऄ.मु.स. (ग्रा.जव. व पं.रा.), बाधंकाम भवन, मंत्रालय, मंुबइ. 
3. सजचव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
4. जवभागीय अयुक्त, जवभागीय अयुक्त कायालय, पुणे, औरंगाबाद, कोकण, ऄमरावती व 

नागपूर.  
5. मा.मंत्री (ग्रा.जव.), याचंे खािगी सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.जव.), यांचे खािगी सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
7. महालेखापाल लेखा व ऄनुज्ञयेता/लेखा पजरक्षा महाराष्ट्र - 1 मंुबइ /महाराष्ट्र - 2, नागपूर. 
8. मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, जिल्हा पजरषद, कोल्हापूर, रतनाजगरी, ससधुदुगष, बीि, लातूर,  

औरंगाबाद, यवतमाळ, भंिारा व गोंजदया. 
9. ऄजतजरक्त मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, जिल्हा पजरषद, कोल्हापूर, रतनाजगरी, ससधुदुगष, बीि, 

लातूर,  औरंगाबाद, यवतमाळ, भिंारा व गोंजदया.  
10.  मुख्य लेखा व जवत्त ऄजधकारी, जिल्हा पजरषद, कोल्हापूर, रतनाजगरी, ससधुदुगष, बीि, 

लातूर,  औरंगाबाद, यवतमाळ, भिंारा व गोंजदया.  
11.  जिल्हा कोषागार ऄजधकारी, जिल्हा कोल्हापूर, रतनाजगरी, ससधुदुगष, बीि, लातूर,  

औरंगाबाद, यवतमाळ, भंिारा व गोंजदया. 
12. मुख्य लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा, नवी मंुबइ. 
13. ईपमुख्यलेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा,जिल्हा पजरषद, कोल्हापूर, रतनाजगरी, 

ससधुदुगष, बीि, लातूर,  औरंगाबाद, यवतमाळ, भिंारा व गोंजदया.  
14. जवत्त जवभाग, (व्यय 15/ ऄथष.16), मंत्रालय, मंुबइ-32. 
15. जनयोिन जवभाग (का.क्र.1443) मंत्रालय, मंुबइ-32. 
16. कायासन जवत्त-1, जवत्त-7 व योिना-7 ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
17. जनवि नस्ती कायासन क्रमाकं बाधंकाम-4, ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ-०१. 
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