
जिल्हा पजरषद व पंचायत सजमतींच्या सन 1961 
पयंतच्या व PRB मध्ये नोंद ऄसलेल्या 
प्रशासकीय व जनवासी आमारतींच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता सन 2022-23 या अर्थिक 
वषासाठी जनधी जवतरीत करण्याबाबत...  
लेखाशीषष-2059 4531 (योिनातंगंत)                           

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम जवकास जवभाग 

शासन जनर्षय क्रमाकंः योिना-20२2/प्र.क्र.81/बाधं-4 
५ वा मिला, बाधंकाम भवन,  25 मर्षबान पि, 

फोर्ष, मंत्रालय, मंुबइ- 400 001      
तारीख : 13 िूलै, २०२2 

वाचा :-    
1) शासन पजरपत्रक, ग्राम जवकास जवभाग क्रमाकंः अढावा-2015/प्र.क्र.258/पंरा-7, 

जदनाकं 01 जिसेंबर, २०15. 

2) शासन पजरपत्रक, ग्राम जवकास जवभाग क्रमाकंः ऄिषसं-20२2/प्र.क्र.43/ऄिष-3, जदनाकं 
4 एजप्रल, २०२2. 

शासन जनर्षय : 

                  सन २०२2-23 या अर्थिक वषाकरीता संपूर्ष ऄिषसंकल्पास मंिूरी जमळाली ऄसुन 
जिल्हा पजरषद व पंचायत सजमतींच्या सन 1961 पयंतच्या व PRB मध्ये नोंद ऄसलेल्या प्रशासकीय 
व जनवासी आमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीकजरता, एकूर् 4००0.00 लक्ष आतकी तरतूद ऄिषसंकल्पीत 
र्ालेली  ऄसून, मंिूर तरतूदीच्या 21 र्क्केच्या मयादेत या लेखाशीषांतगषत खचष भागजवण्याकरीता 
जवत्त जवभागाने रू.840.00 लक्ष आतकी तरतूद ऄिषसकंल्प जवतरर् प्रर्ालीवर ईपलब्ध करून जदली 
अहे. 

०2.        जवत्त जवभागाच्या वाचा मधील ऄनुक्रमाकं 2 येिील जदनाकं 04 एजप्रल, २०२2 च्या 
पजरपत्रकात नमुद केल्यानुसार, प्रशासकीय जवभागानंा जदलेल्या जनधी जवतरर्ाच्या ऄजधकाराच्या 
जवजहत मयादेच्या ऄधीन राहून, जिल्हा पजरषद व पचंायत सजमतींच्या सन 1961 पयंतच्या व PRB 
मध्ये नोंद ऄसलेल्या प्रशासकीय व जनवासी आमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीकजरता, रू. 840.00 लक्ष 
(ऄक्षरी रू. अठ कोर्ी चाळीस लक्ष फक्त) आतका जनधी सहायक ऄनुदान माहे िुल,ै 20२2 च्या कॅश 
फ्लो मध्ये मंिूर करून, खालीलप्रमारे् जिल्हा पजरषदेच्या संबंजधत मुख्य कायषकारी ऄजधकारी 
याचं्या ऄजधनस्त ठेवण्यास शासन मंिूरी देण्यात येत अहे. सदर कामासंाठी जवजहत केलेल्या 
कायषपध्दतीचा ऄवलंब करून जनधी खचष करण्यात यावा.  
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०3.       यापुवी सावषिजनक बाधंकाम जवभागाकिून कामे मंिूरीबाबत िी कायषपध्दती ऄवलंजबण्यात 
येत होती, तीच कायषपध्दती ऄवलंबून कामे मंिूर करण्यात यावीत. आमारती देखभाल दुरूस्ती 
संदभात सावषिजनक बाधंकाम जवभागाने जवहीत केलेले जनयम व मागषदशषक सूचनाचंे पालन करून 
कामे करण्यात यावीत. दुरूस्ती पुवीचे व दुरूस्ती नंतरचे फोर्ो ितन करून ठेवण्यात यावते. तसेच 
सदरचा जनधी िी कामे पुर्ष होउन वापरात येर्ार अहेत, तयाचं्यासाठीच खचष करण्याची दक्षता 
जिल्हा पजरषदेच्या संबंजधत कायषकारी ऄजभयंता (बाधं.) यानंी घ्यावी.  
०4.  मंिूर कामाचे तुकिे न पािता अवश्यकतेनुसार इ-जनजवदा कायषपध्दतीचा ऄवलंब 
करून कामाचे अदेश देरे् अवश्यक राहील.  

-: जनधी जवतरर्ाचे जववरर्पत्र :-  

                                                  (रू.लाखांत) 
लखेाशीषष 2059 4531 खाली जिल्हा पजरषद व पंचायत सजमतींच्या आमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जवतरीत करण्यात अललेा 

जनधी 
ऄ.क्र. जिल्याच ेनाव जवतरीत करण्यात अललेा जनधी 

1 2 3 
1 ठारे् 100.00 
2 औरंगाबाद 168.50 
3 रायगि 80.00 
4 ऄमरावती 125.00 
5 गोंजदया 56.50 
6 वधा 200.00 
7 नंदुरबार 60.00 
8 हहगोली 50.00 

एकुर् 840.00 

०5.  या कामाकंरीता होर्ारा खचष मागर्ी क्र. एल-3 "2059,  सावषिजनक बाधंकामे, 80-

सवषसाधारर्, 196 जिल्हा पजरषदा/जिल्हा स्तरीय पंचायत सजमतींना सहाय्य  (01) स्िाजनक (स्तर) 

क्षते्रातील योिना, (01) (01) महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद व पंचायत सजमती ऄजधजनयम 1961 च्या 

कलम 182 ऄन्वये आमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा पजरषदानंा सप्रयोिन ऄनुदान, 27 लहान 

बाधंकामे, (2059 4531) (योिनातंगषत)" या लेखाशीषाखाली खची र्ाकावा व सन 20२2-२3 या 

जवत्तीय वषासाठीसाठी करण्यात अलेल्या तरतूदीतून भागजवण्यात यावा.   

०६.  वरीलप्रमारे् ज्या कामाच्या प्रयोिनािष जनधी ईपलब्ध करून जदलेला अहे, तो तयाच 

कामावर तातकाळ खचष करुन, सदर सहाय्यक ऄनुदानाच्या जवजनयोिनासंबंधीच े ईपयोजगता 
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प्रमार्पत्रे, 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 प्रमार्पत्राची प्रत तसेच, संबंजधत जिल्हा पजरषदेने कोर्-कोर्तया कामावर 

जनधी खचष केला याचा तपशील शासनास जवहीत मुदतीत पाठजवण्यात न अल्यास पुढील सहायक 

ऄनुदान जवतरीत केले िार्ार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

०७.  प्रस्तुतचा शासन जनर्षय हा जवत्त जवभागाच्या शासन पजरपत्रक, जद.04.04.20२2  
मधील ऄर्ी-शतीस ऄनुसरून जनगषजमत करण्यात येत अहे.   

सदर शासन जनर्षय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून तयाचा संकेताक 202207131245487120 ऄसा अहे. हा अदेश 
जििीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत अहे. 

        महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावानें. 
 
 
 

                                    (प्रजवर् िैन) 
                                     ईप सजचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. जवरोधी पक्ष नेता, जवधानसभा/जवधानपजरषद, जवधानभवन मंुबइ.  
2. ऄ.मु.स. (ग्रा.जव. व पं.रा.), बाधंकाम भवन, मंत्रालय, मंुबइ. 
3. सजचव (म.ुमं.ग्रा.स.यो.), ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
4. सजचव (बाधंकामे) सावषिजनक बांधकाम जवभाग, मंत्रालय मंुबइ- 32. 
5. मा.मंत्री (ग्रा.जव.) यांच ेखािगी सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
6. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.जव.) यांच ेखािगी सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
7. जवभागीय अयुक्त, जवभागीय कायालय, नाजशक, कोकर्, औरंगाबाद, ऄमरावती व नागपरू. 
8. महालेखापाल, लेखा व ऄनुज्ञेयता / लेखापजरक्षा, महाराष्ट्र-1 मंुबइ /महाराष्ट्र - 2,  

   नागपरू. 
9. मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, जिल्हा पजरषद, ठारे्, औरंगाबाद, रायगि, ऄमरावती, गोंजदया, 

हहगोली, नंदुरबार व वधा. 
10. ऄधीक्षक ऄजभयंता, सावषिजनक बाधंकाम मंिळ, सवष.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. ऄजतजरक्त मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, जिल्हा पजरषद, ठारे्, औरंगाबाद, रायगि, ऄमरावती, 
गोंजदया, हहगोली, नंदुरबार व वधा.   

12. कायषकारी ऄजभयंता (बाधंकाम), जिल्हा पजरषद, ठारे्, औरंगाबाद, रायगि, ऄमरावती, गोंजदया, 
हहगोली, नंदुरबार व वधा.  

13. जिल्हा कोषागार ऄजधकारी,  जिल्हा ठारे्, औरंगाबाद, रायगि, ऄमरावती, गोंजदया, हहगोली, 
नंदुरबार व वधा.   

14. मुख्य लेखा व जवत्त ऄजधकारी, जिल्हा पजरषद, ठारे्, औरंगाबाद, रायगि, ऄमरावती, गोंजदया, 
हहगोली, नंदुरबार व वधा.  

15. ईपमुख्य लेखा पजरक्षक, जिल्हा, ठारे्, औरंगाबाद, रायगि, ऄमरावती, गोंजदया, हहगोली, नंदुरबार 
व वधा.  

16. जवत्त जवभाग (व्यय- 15 , ऄिष-3) मंत्रालय, मंुबइ-32.   
17. कायासन ऄजधकारी, जवत्त-1 व जवत्त-7, ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ.  
18. जनविनस्ती, कायासन बांधकाम-4, ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
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