
 

 

             अथसंक पय अनुदान सन 2021-22 
                मागणी मांक एल -3, 2515 
                इतर ाम िवकास काय म, 198 
              ामपंचायत ना सहा य (00) (06) 
              महा मा गांधी ित ठान सेवा ाम वध  
              यां या मालम ा करापोटी नुकसान 
              भरपाई हणनू ामपंचायतीस अनुदान 
              (2515 2412) 31 सहायक अनुदाने  
 

महारा  शासन 
ाम िवकास िवभाग 

बांधकाम भवन इमारत, 25, मझबान रोड, 
फोट, मुंबई - 400 001, 

शासन िनणय मांकः  बजेट-2021/ . .129/पंरा-4 
तारीख: 13  िडसबर, 2021 

वाचा -:  शासन िनणय मांक : बजेट 2015/ . .315/परंा-4, िद. 11 माच, 2016 

तावना -: 
ामपंचायत सेवा ाम अंतगत महा मा गांधी ित ठान येथे बापुज या सव कुटया वगळून 

उ पादक व पा या इमारती, या ी िनवास व कमचारी िनवास यावर मालम ा कर लाव यात आला 
आहे. संदभ धीन वाचा या शासन िनणया वये महा मा गांधी ित ठान सेवा ाम, वध  यथेील बापूज या 
सव कुटया वगळून उ पादक व पा या इमारती, या ी िनवास व कमचारी िनवास यानंा आकार यात 
येणा-या मालम ा करास सवलत दे यात आ यामळेु ामपंचायती या मालम ा करापोटी होणा-या 
नुकसानीची भरपाई हणनू सन 2001-02 या आ थक वष पासून ामपंचायत सेवा ाम, ता. िज. वध  
यांना िव ीय साहा य अदा कर यासाठी अनुदान दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. 

 

शासन िनणय-: 

महा मा गांधी ित ठान, सेवा ाम, वध  यां या मालम ा करापोटी नुकसान भरपाई हणनू 
ामपंचायत सेवा ामला िव ीय साहा य अदा कर यासाठी सन 2021-22 या िव ीय वष साठी 

मागणी एल-3, धानशीष 2515 इतर ाम िवकास काय म-198- ामपंचायत ना साहा य (00) (06) 
महा मा गाधंी ित ठान सेवा ाम वध  यां या मालम ा करापोटी नुकसान भरपाई हणनू 

ामपंचायतीस अनुदान (2515 2412) -31- सहायक अनुदान याखाली मंजूर कर यात आलेला 
तसेच, अथसंक पय िवतरण णालीवर उपल ध क न दे यात आलेला र कम . 34511/- (अ री 
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पये चौतीस हजार पाचशे अकरा) एवढा िनधी ामपंचायत सेवा ाम यांना अदा कर यासाठी मु य 
कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, वध  यानंा िवतिरत कर यात येत आहे.   

मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, वध  यानंी या शासन िनणया वये मंजूर कर यात 

आले या अनुदानाची र कम ामपंचायत सेवा ाम यांचकेडे िवतरीत करावी आिण िवतरण आदेशाची 

त शासनाकडे पाठवावी. सदर अनुदान याच कारणासाठी खच होईल याची द ता यावी.  

खच चा मेळ घाल यासाठी मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद वध  यांनी खच या 

िववरणप ाबाबत महालेखापाल महारा  1 व 2 मुंबई/नागपूर या काय लयाशी ताळमेळाच े काम 

कराव ेव याबाबतचा अहवाल शासनास पाठवावा. 

यासाठी होणारा खच मागणी मांक एल-3, लेखािशष "2515 इतर ामिवकास काय म, 

198 ाम पंचायत ना साहा य (00) (06) महा मा गांधी ित ठान सेवा ाम वध  यां या मालम ा 

करापोटी नुकसान भरपाई हणनू ामपंचायतीस अनुदान (2515 2412) (योजनेतर) 31, सहायक 

अनुदाने." या लेखािशष खाली टाक यात यावा व तो उपरो त लेखािशष खाली सन 2021-22 या 

िव ीय वष त मंजूर केले या अथसंक पय तरतुदीतून भागिव यात यावा. हा िनधी या योजनासाठी 

दे यात येतो याच योजनासाठी खच कर याची द ता यावी. 

सदरील शासन िनणय हा िव  िवभागा या अनौपचारीक संदभ .561/2021/ यय-15, 

िदनांक 07/10/2021 अ वये िदले या सहमतीनुसार िनगिमत कर यात येत आहे. 

सदर शासन िनणय महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर 

उपल ध कर यात आला असून याचा संकेताक 202112131044595720 असा आहे. हा िनणय 

िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात येत आहे. 

महारा ाच ेरा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने.  

 घ. िज. जाधव 
 काय सन अिधकारी, महारा  शासन. 

त, 
१) महालेखापाल (लेखा परी ा ), महारा - 1/2 मुंबई/नागपरू. 
2) महालेखापाल (लेखा अनु ेयता), महारा -1/2 मुंबई/नागपरू. 
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3) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन शासन भवन, मुंबई.  
4) अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई. 
5) िनवासी लेखा अिधकारी, मुंबई. 
6) िवभागीय आयु त, नागपरू िवभाग, नागपरू. 
7) मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, वध . 
8) उपायु त (आ थापना), िवभागीय आयु त काय लय, नागपूर. 
9) उपायु त (िवकास), िवभागीय आयु त काय लय, नागपरू. 
10) िज हा कोषागार अिधकारी, वध . 
11) िव  िवभाग (का.अथ पाय/अथ-17/ यय-15), मं ालय, मुंबई. 
12) काय सन . िव -1/िव -7/िव -8 व मािहती तं ान क  ाम िवकास िवभाग,  
       बांधकाम भवन, मझबान रोड, फोट, मुंबई. 
13) िनवड न ती पंरा-4 
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