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                                           सन 2021-2022 या  आर्थिक वर्षातील अिथसंकल्पीय अनुदाने.  
 मागणी क्र.एल-2,"2053 ,जिल्हा प्रशासन-093 जिल्हा आस्िापना (06)    
 (01) पंच,सरपंच, सजचव,अशासकीय सदस्य इत्यादींना  प्रजशक्षण- राज्यक्षेत्र,   31- 
सहाय्यक अनुदान (वतेन), 36-सहाय्यक अनुदान(वतेनेतर)   
 (संकेतांक क्र. 2053 057 4)(योिनेत्तर)(दत्तमत)  (जतसरा हप्ता)  

 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम जवकास जवभाग 

शासन जनणथय क्रमाकंः अनुपं-2021/प्र.क्र. ३9  /आस्िा-15 
बाधंकाम भवन,  25, मर्थबान पि, 

 फोर्थ, मंुबई- 400 001 
 जदनाकं :   30 िून, 2021 

वाचा - 
  1.शासन जनणथय क्रमांक-ग्राम जवकास व िलसधंारण जवभाग- प्रजशक्षण-2093/प्र.क्र. 845/09, जद.17.09.1993. 
  2.शासन पजरपत्रक क्रमांक-ग्राम जवकास व िलसंधारण जवभाग-प्रजशक्षण 1199/प्र.क्र.581/61, जद.23.9.1998. 

  3. शासन पजरपत्रक क्रमांक-ग्राम जवकास व िलसंधारण जवभाग -प्रजशक्षण-2000/ प्र.क्र.859/44, जद.12.6.2001. 

  4.ग्रामजवकास जवभाग, शासन जनणथय क्रमांकः अनुपं-2021/प्र.क्र. ३9  /आस्िा-15 ,जद.०७.०४.२०२१.   

  5. ग्रामजवकास जवभाग, शासन जनणथय क्रमांकः अनुपं-2021/प्र.क्र. ३9  /आस्िा-15,जद.०७.०४.२०२१.                                                                                                                       
शासन जनणथय- 
 सन 20२1-22 या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र.एल-2,"2053 ,जिल्हा प्रशासन-093    जिल्हा 
आस्िापना (06) (01) पचं,सरपंच, सजचव,अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रजशक्षण- राज्यक्षते्र, 31- 
सहाय्यक अनुदान (वतेन), 36-सहाय्यक  अनुदान(वतेनेतर) (संकेताकं  क्र. 20530574) 
(योिनेत्तर)(दत्तमत) अंतगथत 11 पंचायत राि प्रजशक्षण कें द्र यानंा वतेनेतरसाठी रुपये ३६.४३ लक्ष ( रु. 
छत्तीस लक्ष, त्रेचाीीस हिार फ्त)  व वतेनासाठी रुपये 322.12 लक्ष (तीन कोर्ी, बावीस लक्ष, बारा 
हिार ) असे एकूण रुपये 358.55 लक्ष ( तीन कोर्ी अठ्ठावन्न लक्ष , पंचावन्न हिार फ्त ) इतकी तरतूद 
अिथसंकल्ल्पत करण्यात आलेली आहे. 

2. 11 पंचायत राि प्रजशक्षण कें द्रासंाठी सन 2021-22 या जवत्तीय वर्षाकजरता 36 सहायक अनुदान 
(वतेन) या उद्दीष्ट्र्ाकजरता अिथसंकल्ल्पय तरतुदीच्या 10 % मयादेत रु.32.212 लक्ष (रु. बत्तीस लक्ष, 
एकवीस हिार दोनशे फ्त) अनुदान उपलब्ध करुन जदल ेहोते.  सदरहू संदभाधीन क्र.४ येिील शासन 
जनणथयान्वये जवतजरत करण्यात आल े आहे. तद्नंतर  जवत्त जवभागाने अिथसंकल्पीय तरतूदीच्या  मयादेत  
५% च्या मयादेत रु. १६.१०६ लक्ष ( रु. सोीा लक्ष, दहा हिार सहाशे फ्त)  इतका जनधी उपलब्ध करुन 
जदला होता. सदर जनधी संदभाधीन क्रमाकं ५ येिील शासन जनणथयान्वये जवतजरत करण्यात आला आहे.  
आता जवत्त जवभागाने अिथसंकल्पीय तरतूदींच्या मयादेत  १० % इतका जनधी जवतजरत केला आहे. 
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                त्या अनुर्षंगाने  ११ पंचायत राि प्रजशक्षण कें दे्र यानंा  सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अिथसंकल्पीय 
तदतूदीच्या १० % मयादेत जतसरा हप्ता म्हणनू रु.32.212 लक्ष (रु. बत्तीस लक्ष, एकवीस हिार दोनशे 
फ्त)  इतका जनधी या शासन जनणथयासोबत  सोबत िोडलेल्या पजरजशष्ट्र्ात नमूद केल्याप्रमाणे जवतजरत 
करण्यात येत आहे.                    
3. सदर अनुदान जवजहत अर्ी व शतींच्या अधीन राहून या शासन जनणथयासोबत िोडलेल्या 
पजरजशष्ट्र्ात नमूद केल्याप्रमाणे जवतजरत करण्यात येत आहे. सदर तरतूद सवथ संबंजधत जवभागीय आयु्त 
याचं्या अजधनस्त ठेवण्यात येत आहे. 

4. प्रजशक्षण कें द्राना अनुदान द्यावयाच्या कायथपध्दतीबाबत शासन पजरपत्रक क्रमाकं प्रजशक्षण- 
1198/प्र.क्र.581/61 जद.23 सप्र्ेंबर, 1998 व शासन पजरपत्रक, ग्राम जवकास व िलसंधारण जवभाग 
क्रमाकं प्रजशक्षण 2000/प्र.क्र.859/44, जद.12िून 2001 अन्वये जनगथजमत करण्यात आलेल्या सूचनाचं्या 
अनंुर्षगाने सवथ संबंजधत उपायु्त (आस्िा)  यानंी सदर पंचायत राि प्रजशक्षण कें द्रास दरमहा अनुदान अदा 
करण्याबाबत त्वरीत कायथवाही करावी. तसेच संदभात दशथजवलेल्या शासन जनणथयातील पजरच्छेद क्रमाकं 
12 मधील अर्ीनुसार कें द्रानी खचथ करावा. 

5. सदर जनधी जवतरणाकजरता तसेच जनधी ज्या बाबींकरीता मंिूर करण्यात आला आहे, त्याच 
बाबींवर खचथ करण्यात येईल याची कारे्कोर अंमलबिावणी करण्याची िबाबदारी संबंजधत उपायु्त 
(आस्िा), जवभागीय आयु्त कायालय याचंी असेल. तसेच सदर जनधीचे उपयोजगता प्रमाणपत्रही तात्काी 
सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

6.  हा खचथ मागणी क्र.एल-2,"2053, जिल्हा प्रशासन-093 जिल्हा आस्िापना (06) (01) 
पंच,सरपंच, सजचव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना  प्रजशक्षण- राज्यक्षते्र, 36-सहाय्यक अनुदान (वतेन) 
(संकेताकं क्र. 2053 0574) (योिनेत्तर) (दत्तमत) या लेखाजशर्षाखाली खची र्ाकून तो या लेखाशीर्षांतगथत 
केलेल्या तरतूदीतून भागजवण्यात यावा तसेच सदर खचथ त्याच लेखाजशर्षाखाली खचथ पडतो आहे, 
याबाबत ताीमेी घालून खातरिमा करावी व जवभागीय आयु्तानंी दरमहा शासनास कीवाव.े सदर 
लेखाजशर्षाचे आहरण व संजवतरण अजधकारी म्हणनू  संबजधत जवभागीय आयु्त कायालयातील उपायु्त 
(आस्िापना) हे काम पाहतील.  

7. जवभागीय आयु्त कायालयाने प्रजशक्षण कें द्रास अनुदान जवतरीत करताना वतेन बाबीवर प्रत्यक्ष 
जकती अनुदानाची आवश्यकता आहे याची खातरिमा करुन त्यानंा आवश्यक तेवढी र्कम उपलब्ध 
करुन द्यावी.  उपरो्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा िास्त अनुदान जवतरीत केल े िाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी.  तसेच प्रजशक्षण कें द्राने वतेनाकजरता दरमहा जकती अनुदान आवश्यक आहे. याची पूवथसूचना 
संबंजधत आयु्त कायालयास द्यावी.   त्याप्रमाणे आयु्त कायालयाने वतेनाकजरता अनुदान जवतरीत 
कराव.े  आवश्यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूवथसूचना न जदल्यास त्याची संपूणथ िबाबदारी संबंजधत 
कें द्राच्या प्राचायांची असेल. 
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8. या अनुदानातून संबंजधत प्रजशक्षण कें द्राने केलेल्या खचाच े स्वतंत्र लेखे व पसु्तके तपासण्याचा 
अजधकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-1 मंुबई आजण/ककवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-2 नागपूर 
यानंा राहील व त्यानंा त्याचंे हे काम योग्य तऱ्हेने पार पाडता याव ेम्हणनू संबंजधत प्रजशक्षण कें द्र / संस्िा, 
मदत / सुजवधा पुरवतील. 

9. हा शासन जनणथय जवत्तीय अजधकार जनयमपुल्स्तका 1978 भाग 1 ला, उपजवभाग 1 ते 5 मधील 
तरतूदीनुसार शासन जनणथय जदनाकं 15/5/2009 सोबतच्या उप जवभाग - 3 मधील अ.क्र. 1 पजर. 162, 
163, 164 नुसार प्रशासकीय जवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या जवत्तीय अजधकाराचंा वापर करून 
जनगथजमत करण्यात येत आहे. 

10. सदर शासन जनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िीावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक साकेंताकं 202106301208111420                            
असा आहे. हा आदेश जडिीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावानें,  

 
 

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

प्रत, 

1. जवभागीय आयु्त, सवथ (प्रत्येकी 2 प्रती) 
2.  उप आयु्त (आस्िा), जवभागीय आयु्त कायालय, कोकण, पुणे,औरंगाबाद,नागपूर ,अमरावती व नाजशक. 

         3.  जिल्हा कोर्षागार अजधकारी,कोकण, पुणे,औरंगाबाद,नागपूर ,अमरावती व नाजशक.. 
         4.  महालेखापाल, (लेखा पजरक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - 1, मंुबई. 
         5.  महालेखापाल, (लेखा पजरक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
         6. महासंचालक, यशवतंराव चव्हाण जवकास प्रशासन प्रबोजधनी, बाणेर रोड, पुणे     

7.  संचालक राज्य ग्रामीण जवकास संस्िा (यशदा), बाणेर रोड, पुणे  
8.  जवत्त जवभाग, कायासन क्र. अिथ-१७/व्यय-15 
9.  प्राचायथ, पंचायत राि प्रजशक्षण  कें द्र, (सवथ) . 
10. कायासन क्र. जवत्त-1, जवत्त-6, जवत्त-7 ग्राम जवकास जवभाग (2 िादा प्रतींसह)      
11. जनवड नस्ती का.क्र. आस्िा-15, ग्राम जवकास जवभाग. 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पजरजशष्ट्र् 

 शासन जनणथय क्र.अनुप.ं2021/प्र.क्र.39  /आस्िा-15,जद.30 िून,2021 

 सन 2021-2022 या कालावधीतील  जतसऱ्या हप्त्याच ेजवतरण (रु.  लाखात) 

अ.क्र. पंचायत राि प्रजशक्षण कें द्राच ेनाव वतेन एकूण 

  1 कोसबाड जहल, जि.पालघर 2.000 2.000 

अ) जवभागीय आयु् त, कोकण 2.000 2.000 

 2 वये, जि.सातारा 1.500 1.500 

  3 गारगोर्ी, जि.कोल्हापरू 4.000 4.000 

  4 गौडगांव, जि.सोलापरू 0.630 0.630 

ब) जवभागीय आयु् त, पणेु 6.130 6.130 

 5 मुरुड, जि.लातूर 2.000 2.000 

क) जवभागीय आयु् त, औरंगाबाद 2.000 2.000 

 ६ हनुमान नगर, जि.नागपरू 4.000 4.000 

  7 मूल, जिल्हा चंद्रपरू 8.062 8.062 

ड) जवभागीय आयु् त, नागपरू 12.062 12.062 

8 जखरोदा, जि.िीगाव 0.520 0.520 

इ) जवभागीय आयु् त, नाजशक 0.520 0.520 

9 खामगांव, जि.बलुढाणा 4.500 4.500 

10 जशवािीनगर, जि.अमरावती 3.000 3.000 

11 पसुद, जि.यवतमाी 2.000 2.000 

ई) जवभागीय आयु् त, अमरावती 9.500 9.500 

 अ)+ब)+क)+ड)+इ)+ई) 32.212 32.212 

 

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