
िनधी िवतरण आदेश 
िज हा ामीण िवकास यं णेमधील अिधकारी व 
कमचारी यांच े वतेन व भ े भागिव याकरीता 
सन 2022-23 करीता अनुदान  िवतरीत 
कर याबाबत. 

महारा  शासन 
ाम िवकास िवभाग 

शासन िनणय मांकः िज ा -1122/ . -31/योजना-5 
बांधकाम भवन,तळमजला 

25, मझबान पथ, फोट,मुंबई-400 001. 
तारीख: 23 ऑग ट, 2022. 

वाचा :-  
1)  िव  िवभाग शासन िनणय .अथसं-2022/ . .43/अथ-3, िद. 04.04.2022. 
2) क  शासनाच ेआदेश .आर-17014/14/2021-22/DRDA(Sl. No.53),िद.31.03.2022.  
3) ाम िवकास िवभाग शासन िनणय .िज ा -1122/ . .43/योजना-5, िद.01.04.2022. 
4) ाम िवकास िवभाग शासन िनणय .िज ा -1122/ . .11/योजना-5, िद.23.05.2022. 

 

तावना :- 
मा. मं ीमंडळा या िदनाकं 31.03.2022 रोजी या बठैकीम ये िज हा ामीण िवकास यं णा-

शासन योजना बंद कर याऐवजी रा य शासनाकडून 100% रा य योजना हणनू पुढील 5 वष  
हणजेच िदनांक 01.04.2022 ते 31.03.2027 पयत पवू माणे सु  ठेव याबाबत िनणय घे यात आला 

आहे. िज हा ामीण िवकास यं णा- शासन योजनेकरीता िदनांक 01 एि ल, 2022 पासून पवू या 15 
पदाऐंवजी 8 पदे िनि त कर यात आले असून उविरत पदावरील अिधकारी/कमचारी यां या सेवा 
यां या मूळ आ थापनेवर या पत कर याबाबत िनणय घे यात आला आहे. 

 
2.       िज हा ामीण िवकास यं णेतील अिधकारी/कमचारी यांच ेवतेन व भ े अदा कर याकरीता सन 
2021-22 करीता क  शासनाकडून ा त झाललेा क  िह सा (60%) दुस या ह याचे अनुदान             

. 6,07,89,000/- ( पये सहा कोटी सात ल  एकोणन द हजार फ त) व यास अनु प रा य िह सा 
(40%) .4,05,26,000/-( पये चार कोटी पाच ल  स वीस हजार फ त) असे एकूण 

.10,13,15,000/- ( पये दहा कोटी तेरा ल  पंधरा हजार फ त) इतका िनधी आ थक वष 2022-23 
मधील अथसकं पीय तरतुदीमधून शासन िनणय . िज ा -1122/ . .11/योजना-5, 
िद.23.05.2022 अ वये  िज हा ामीण िवकास यं णा- शासन मधील अिधकारी व कमचारी यांच ेवतेन 
व भ े अदा कर याकरीता संबंिधत मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद यांना आहरण व िवतरण 
अिधकारी हणनू िवतरीत कर यात आला आहे.   
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 िव ीय वष 2022-23 करीता  मागणी . एल-3,  िज हा ामीण िवकास यं णा- शासन 
(100%  रा य िह सा) लेखाशीष-2515 2601 अंतगत पये 2842.06 ल  इतकी अथसंक पय तरतूद 
कर यात आली आहे. 

 सन 2022-23 करीता िज हा ामीण िवकास यं णेमधील अिधकारी व कमचारी यांचे वतेन व 
भ े अदा कर याकरीता सबंिंधत मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद यांना आहरण व 
िवतरण अिधकारी हणनू अथसंक पय िवतरण णालीवर (बी.डी.एस.) िनधी उपल ध क न दे याची 
बाब िवचाराधीन होती.   

शासन िनणय:- 
िज हा ामीण िवकास यं णा- शासनमधील अिधकारी व कमचारी यांचे वतेन व भ े अदा 

कर याकरीता आव यक ितमाह वतेनासाठी सरासरी खच व यां याकडील िश क िनधी िवचारात 
घेऊन सन 2022-23 करीता िज हा ामीण िवकास यं णेमधील अिधकारी व कमचारी यांचे वतेन व भ े 
अदा कर याकरीता .9,50,00,000/- ( पय ेनऊ कोटी प ास ल  फ त) इतका िनधी संबिंधत मु य 
कायकारी अिधकारी ,िज हा पिरषद यांना आहरण व िवतरण अिधकारी हणनू अथसंक पय िवतरण 

णालीवर (बी.डी.एस.) खालील िववरणप ानुसार िवतरीत कर यात येत आहे.   
 

िववरण प  
 ( पये लाखात) 

अ. .  िज हा ामीण िवकास यं णा िवतरीत करावयाचा िनधी 
1 2 3 
1. अहमदनगर                               35.00 
2. अकोला 20.00 
3. अमरावती 30.00 
4. औरंगाबाद 40.25 
5. बीड 34.65 
6. भडंारा 17.50 
7. बलुढाणा 45.00 
8. चं पूर 24.00 
9. धुळे 40.50 
10 गडिचरोली 33.00 
11 ग िदया 3.00 
12. हगोली 15.00 
13. जळगांव 47.50 
14. जालना 3.50 
15. को हापरू 37.50 
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  16. लातूर 10.00 
17. नागपरू 25.00 
18. नांदेड 32.50 
19 नंदूरबार 37.50 
20 नािशक 15.00 
21 उ मानाबाद 34.90 
22. परभणी 40.00 
23. पालघर 5.00 
24. पुणे 42.50 
25. रायगड 32.50 
26. र नािगरी 25.00 
27. सांगली 22.50 
28. सातारा 5.00 
29. सधुदूग 40.00 
30. सोलापूर 35.00 
31. ठाणे 27.50 
32. वािशम 29.65 
33. वध   30.00 
34. यवतमाळ 34.05 

 एकूण  950.00 
  

2) तुत खच ाम िवकास िवभाग मागणी .एल-3, 2515- इतर ामीण िवकास काय म, 00-
104- िज हा ामीण िवकास अिभकरण- शासन (00)(02)-िज हा ामीण िवकास यं णा- शासकीय 
खच (रा य िह सा 100%) (काय म), 36-सहायक अनुदाने (वतेन) (2515 2601) या लेखाशीष तगत 
सन 2022-2023 मधील तरतूदीमधून भागिव यात यावा. 

3) हे अनुदान या योजनाकरीता मंजूर कर यात आल ेआहे याच योजनाकरीता खच कर यात 
याव,े अ यथा ती िव ीय अिनयिमतता समज यात येईल, याची अंमलबजावणी करणा या अिधका यांनी 
न द यावी. तसेच सदर िनधी खच न झा यास शासनास सम पत कर यात यावा. सबब कोण याही 
अिनयिमततेबाबत संबिंधत अिधका यास जबाबदार धर यात येईल, याची कृपया न द यावी. 

4) सदरहु अनुदान कोषागारातून काढ यानंतर क प संचालकांनी पढुील मािहती:- 1) मंजूर 
केललेी र कम, 2) कोषागारातून काढलेली र कम, 3) र कम काढ याचा माणक मांक व िदनांक, 4) 
सदर िनधी खच झा याबाबतचे उपयोिगता माणप  व 5) महालेखापाल काय लयातील रकमेशी 
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ताळमेळ के याच े माणप  इ यादी  काय सन .योजना-2 व योजना-5, ाम िवकास िवभाग, बांधकाम 
भवन, 25-मझबान रोड, फोट, मुंबई-400 001 यां याकडे पाठवावी. 

5) सदर शासन िनणय िव  िवभाग शासन िनणय .अथसं-2022/ . .43/अथ-3, िदनांक 04 
एि ल, 2022 अ वय े ा त झाले या अिधकाराचा वापर क न व यामधील तपासणी सूचीतील अटी व 
शत या अधीन राहून ि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 202208231053391620 असा आहे. हा आदेश 
िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात येत आहे.  

महारा ाच ेरा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

        (अ ण व. शदे) 
 अवर सिचव, महारा  शासन 

त, 
1) िवभागीय आयु त, िवभागीय आयु त काय लय (सव) 
2) महालेखापाल (लखेापिर ा) व (लेखा अनु ेयता) महारा -1,मुंबई. 
3) महालेखापाल (लखेापिर ा) व (लेखा अनु ेयता) महारा -2,नागपूर. 
4) सचंालक, लेखा व कोषागार, महारा  रा य, मुंबई. 
5) सचंालक, िनवासी व लेखा कोषागार, महारा  रा य, मुंबई. 
6) मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद तथा अ य , कायकारी सिमती, िज. ा.िव.य.ं(सव). 
7) उप आयु त, (िवकास) िवभागीय आयु त काय लय (सव) 
8) क प सचंालक, िज हा ामीण िवकास यं णा (सव). 
9) िज हा कोषागार अिधकारी (सव). 
10) मु य लखेापिर क, थािनक िनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
11) िव  िवभाग ( यय-15/अथ-17), मं ालय, मुंबई. 
12) विर ठ लेखािधकारी, शासन तर अंतगत लखेा पिर ण पथक, बाधंकाम भवन, मुंबई-01. 

         13) िनवडन ती (काय सन योजना-5). 
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