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            सन 2021-2022 या  आर्थिक वर्षातील  अिथसंकल्पीय अनुदाने  
                        6 शासकीय  ग्रामसेवक प्रशशक्षण कें द्ांना देण्यात यावयाच्या             
                        अनुदानाचे वाटप. मागणी क्र. एल 3 , 2415 - (03) (02) 

                            मुख्य लेखाशशर्षथ-2415 0624.( शतसरा हप्ता)  
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम शवकास शवभाग 

शासन शनणथय क्रमाकंः अनुग्रा-2021 /प्र.क्र.42 /आस्िा-15 
बांधकाम भवन, 25, मर्थबान पि, 

फोटथ, मुंबई- 400 001. 
शदनाकं :  30 जून,2021  

वाचा -  
1) शासन शनणथय क्रमांकः ग्राम शवकास व जलसधंारण शवभाग क्रमांक प्रशशक्षण-2093/प्र.क्र. 845/09,  

             शद.17.09.1993.  
2) शासन शनणथय क्रमांकः ग्राम शवकास व जलसधंारण शवभाग क्रमांक- प्रशशक्षण1199/प्र.क्र.581/61,  
       शद. 23.9.1998.  
3) शासन शनणथय क्रमांकः ग्राम शवकास व जलसधंारण शवभाग क्रमांक-प्रशशक्षण-2000/ प्र.क्र.859/44,  

             शद.12.6.2001.  
4) ग्रामशवकास शवभाग, शासन शनणथय क्रमांकः अनुग्रा-2021 /प्र.क्र.42 /आस्िा-15शद.०७.०४.२०२१. 
5) ग्रामशवकास शवभाग, शासन शनणथय क्रमांकः अनुग्रा-2021 /प्र.क्र.42 /आस्िा-15शद.11.05.२०२१. 

शासन शनणथय-  
सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता 2415,  कृशर्ष शवर्षयक सशंोधन व शशक्षण 01- पीक संवधथन, 

120- इतर संस्िांना सहाय्य, (पी) (03)(02) ग्राम सेवक प्रशशक्षण कें द् (सकेंताकं क्र.2415 
0624),(योजनेत्तर)(दत्तमत)( मागणी क्र. एल -3) अंतगथत ग्राम सेवक प्रशशक्षण कें द् यानंा वतेनेतरसाठी रु. 58.80 
लक्ष (रु. अठ्ठावन्न लक्ष ऐशंी हजार फक्त) व वतेनासाठी रु.543.76 लक्ष  (रु. पाच कोटी, त्रेचाळीस लक्ष श्याहत्तर 
हजार फक्त) अस ेरु.602.56  लक्ष (रु. सहा कोटी, दोन लक्ष, छप्पन्न हजार फक्त ) इतकी तदतूद अिथसकंल्ल्पत 
करण्यात आलेली आहे. 

 
2. सन 2021-2022 या शवत्तीय वर्षाकशरता 36 सहायक अनुदान (वतेन) या उद्दीष्ट्टाकशरता 
अिथसंकल्ल्पय तरतदुीच्या 10 % मयादेत रु.54.376 लक्ष (रु. चोपन्न लक्ष, सदोतीस हजार सहाशे 
फक्त) इतका शनधी  शवत्त शवभागाने उपलब्ध करुन शदला.  सदरहू अनुदान पशहला हप्ता संदभाधीन क्र.४ 
येिील शासन शनणथयान्वये  तसेच 36 सहायक अनुदान (वतेन) या उद्दीष्ट्टाकशरता अिथसंकल्ल्पय 
तरतुदीच्या ५ % मयादेत रु. २७.१८८ लक्ष ( रु. सत्तावीस लक्ष, अठरा हजार, आठशे फक्त)  इतका 
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शनधी  शवत्त शवभागाने उपलब्ध करुन शदला.  सदरहू अनुदान दुसरा हप्ता संदभाधीन क्र.५ येिील शासन 
शनणथयान्वये ग्रामसेवक प्रशशक्षण कें द्ाना शवतशरत करण्यात आला आहे. आता शवत्त शवभागाने 
अिथसंकल्पीय तरतूदींच्या मयादेत  १० % इतका शनधी शवतशरत केला आहे. 
                त्या अनुर्षंगाने ६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशशक्षण कें दे् यानंा  सन २०२१-२२ या वर्षाच्या 
अिथसंकल्पीय तदतूदीच्या १० % मयादेत शतसरा हप्ता म्हणनू वतेनासाठी रु.54.376 लक्ष (रु. चोपन्न 
लक्ष, सदोतीस हजार सहाशे फक्त)  इतका शनधी  सोबत जोडलेल्या पशरशशष्ट्टात नमूद केल्याप्रमाणे  
संबंशधत ग्रामसेवक प्रशशक्षण कें द्ानंा शवतरीत करण्यात येत आहे. 

 
3. सदर अनुदान शवशहत अटी व शतींच्या अधीन राहून या शासन शनणथयासोबत जोडलेल्या 
पशरशशष्ट्टात नमूद केल्याप्रमाणे शवतशरत करण्यात येत आहे. सदर तरतूद सवथ संबंशधत उपायुक्त           
( आस्िा),शवभागीय आयुक्त कायालय याचं्या अशधनस्त ठेवण्यात येत आहे.सदर लेखाशशर्षाचे आहरण व 
संशवतरण अशधकारी म्हणनू संबशधत उपायुक्त (आस्िा), हे काम पाहतील. 

 
4. प्रशशक्षण कें द्ानंा अनुदान द्यावयाच्या कायथपध्दतीबाबत शासन पशरपत्रक क्रमाकं प्रशशक्षण- 
1198/प्र.क्र.581/61 शद.23 सप्टेंबर, 1998 व शासन पशरपत्रक, ग्राम शवकास व जलसंधारण शवभाग 
क्रमाकं प्रशशक्षण 2000/प्र.क्र.859/44, शद.12जून 2001 अन्वये शनगथशमत करण्यात आलेल्या 
सूचनाचं्या अनंुर्षगाने सवथ संबंशधत उपायुक्त (आस्िा)  यानंी सदर प्रशशक्षण कें द्ास दरमहा अनुदान अदा 
करण्याबाबत त्वरीत कायथवाही करावी. तसेच सदंभात दशथशवलेल्या शासन शनणथयातील पशरच्छेद 
क्रमाकं 12 मधील अटीनुसार कें द्ानी खचथ करावा. 

5. सदर शनधी शवतरणाकशरता तसेच शनधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
बाबींवर खचथ करण्यात यईेल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंशधत उपायुक्त 
(आस्िा), शवभागीय आयुक्त कायालय याचंी असले. तसेच सदर शनधीचे उपयोशगता प्रमाणपत्रही 
तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

6.  हा खचथ मागणी क्र.एल 3,"2415, कृशर्ष शवर्षयक संशेाधन व शशक्षण" (पी) (03) (02) ग्रामसेवक 
प्रशशक्षण कें द् संकेताकं क्र. (2415 0624) 36, सहाय्यक अनुदाने (वतेन) व 31, सहाय्यक अनुदाने 
(वतेनेतर) या लेखाशशर्षाखाली खची टाकून तो या लेखाशीर्षातंगथत केलेल्या तरतूदीतून भागशवण्यात 
यावा तसेच सदर खचथ त्याच संकेताकंाखाली खचथ पडतो आहे, त्याबाबतचा ताळमेळ घेऊन त्याबाबत 
खातरजमा करुन शासनास कळशवण्याबाबत शवभागीय आयुक्तानंी  संबंशधतानंा सूचना द्याव्यात. सदर 
लेखाशशर्षाचे आहरण व संशवतरण अशधकारी म्हणनू सबंशधत उपायुक्त (आस्िापना), हे काम पाहतील. 

7. शवभागीय आयुक्त कायालयाने प्रशशक्षण कें द्ास अनुदान शवतरीत करताना वतेन बाबीवर प्रत्यक्ष 
शकती अनुदानाची आवश्यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यानंा आवश्यक तेवढी रक्कम उपलब्ध 
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करुन द्यावी.  उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान शवतरीत केले जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी.  तसेच प्रशशक्षण कें द्ाने वतेनाकशरता दरमहा शकती अनुदान आवश्यक आहे. याची 
पूवथसूचना संबंशधत आयुक्त कायालयास द्यावी.   त्याप्रमाणे आयुक्त कायालयाने वतेनाकशरता अनुदान 
शवतरीत कराव.े   आवश्यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूवथसूचना न शदल्यास त्याची संपूणथ जबाबदारी 
संबंशधत कें द्ाच्या प्राचायांची असेल. 

8. या अनुदानातून संबंशधत प्रशशक्षण कें द्ाने केलेल्या खचाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा 
अशधकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-1 मंुबई आशण/ककवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-2 
नागपूर यानंा राहील व त्यांना त्याचंे हे काम योग्य तऱ्हेने पार पाडता याव ेम्हणनू संबंशधत प्रशशक्षण कें द् / 
संस्िा, मदत / सुशवधा पुरवतील. 

9. हा शासन शनणथय शवत्तीय अशधकार शनयमपुल्स्तका 1978 भाग 1 ला, उपशवभाग 1 ते 5 मधील 
तरतूदीनुसार शासन शनणथय शदनाकं 15/5/2009 सोबतच्या उप शवभाग - 3 मधील अ.क्र. 1 पशर. 162, 
163, 164 नुसार प्रशासकीय शवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शवत्तीय अशधकाराचंा वापर करून 
शनगथशमत करण्यात येत आहे. 

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने 

                                                                                       ( डॉ. वसंत माने ) 
                                                                           अवर सशचव,महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
1. शवभागीय आयुक्त, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद (प्रत्येकी 2 प्रती) 
2. उप आयुक्त (आस्िा) शवकास शाखा, शवभागीय आयुक्त कायालय, पुणे, नागपूर,  
  अमरावती,औरंगाबाद. 
3.  शजल्हा कोर्षागार अशधकारी, पुणे, कोल्हापूर, बुलढाणा, जालना, परभणी, चंद्पूर  
4.  महालेखापाल, (लेखा पशरक्षा/लेखा अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र -1, मंुबई 

10. सदर शासन शनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला  असून त्याचा संगणक साकेंताकं  202106301208333720 असा आहे. हा आदेश 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5.  महालेखापाल, (लेखा पशरक्षा/लेखा अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-2, नागपूर 
6.  महासंचालक, यशवतंराव चव्हाण शवकास प्रशासन प्रबोशधनी, बाणेर रोड, पणेु       
7.  संचालक राज्य ग्रामीण शवकास संस्िा ( "यशदा”) बाणेर रोड, पुणे  
8.  शवत्त शवभाग, कायासन क्र. अिथसं-17/व्यय-15 
9.प्राचायथ,ग्रामसेवक प्रशशक्षण कें द्, माजंरी फामथ, पुणे/कसबा बावडा, कोल्हापूर /जालना/           
परभणी/ कसदेवाही शज.  चदं्पूर/बुलढाणा 
10. कायासन क्र. शवत्त-1, शवत्त-6, शवत्त-7,   ग्राम शवकास शवभाग, मंुबई- 400 001 
11. शनवड नस्ती का. क्र. आस्िा-15,  ग्राम शवकास शवभाग. 
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पशरशशष्ट्ट 
 

शासन शनणथय क्र.अनुग्रा-2021/प्र.क्र. 42  /आस्िा-15, ,शद. 30 जून,2021 

   सन 2021-2022 या कालावधीतील शतसऱ्या हप्त्याचे शवतरण  (रु. लाखात) 

अ.क्र. ग्रामसेवक प्रशशक्षण कें द्ाच ेनाव वतेन एकूण 

1 माजंरी फामथ, पुणे 9.076 9.076 

2 कसबा बावडा, कोल्हापूर 9.060 9.060 

अ शवभागीय आयुक्त, पुणे 18.136 18.136 

3 जालना 9.060 9.060 

4 परभणी 9.060 9.060 

ब शवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद 18.120 18.120 

5 कसदेवाही, चंद्पूर 9.060 9.060 
क शवभागीय आयुक्त, नागपूर 9.060 9.060 
6 बुलढाणा 9.060 9.060 

ड शवभागीय आयुक्त, अमरावती 9.060 9.060 

  एकूण (अ+ब+क+ड) 54.376 54.376 

 
 
 
 
                           ( डॉ. वसंत माने ) 
                                                                                                      अवर सशचव,महाराष्ट्र शासन. 
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