केंद्र हिस्सा हितरण आदे श - 2
सन 2019-20 हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणाप्रशासन मधील अहधकारी ि कममचारी यांचे िेतन
ि

भत्ते

भागहिण्याकरीता

केंद्र

हिश्शश्शयाचे

दु सऱ्या िप्त्याचा अनुदान हितरीत करण्याबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
ग्राम हिकास हिभाग
शासन हनणमय क्रमांकः हिग्राप्र-2020/प्र.कक्र.क6..क/यजिना-5
बांधकाम भिन,तळमिला
25, मर्मबान पथ,मुंबई- 400 001
तारीख: 26 माचम,2020
िाचा :
1. ग्राम हिकास हिभाग, शा.क हन.क क्र.क हिग्राप्र-1119/प्र.कक्र.क30/यजिना-5, हद.क28 िून, 2019.
2. ग्राम हिकास हिभाग, शा. हन. क्र. हिग्राप्र-1118/प्र.क्र.122/यजिना-5,हद.01 िुलै, 2019.
3. केंद्र शासनाचे आदे श क्र.आर-17014/01/2019-20/-DRDA(Sl.No.37),हद.27 सप्तटें,2019.
4. ग्राम हिकास हिभाग, शा. हन. क्र. हिग्राप्र-1119/प्र.क्र.26/यजिना-5, हद.23 ऑक्टजबर, 2019
5. ग्राम हिकास हिभाग, शा. हन. क्र. हिग्राप्र-1119/प्र.क्र.31/यजिना-5, हद.24 ऑक्टजबर, 2019
6. केंद्र शासनाचे आदे श क्र.आर-17014/14/2019-20/-DRDA(Sl.No.69),हद.12 माचम, 2020.
प्रस्तािना :
हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणामधील अहधकारी / कममचारी यांची िेतन ि भत्ते याकरीता
केंद्रीय ग्रामीण हिकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडू न संदभम क्र.क3 अन्िये प्राप्तत पहिला िप्तता रु.क
6,10,81,000/- इतका हनधी

तसेच सदर हनधीस समरुप राज्य शासनाचा 40%

हिस्सा

रु.क4,07,10,000/- (रुपये चार कजटी सात लक्ष दिा ििार फक्त) इतका हनधी संदभम क्र.क4 ि 5 अन्िये
हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणा यांना हितरीत करण्यात आला आिे.क केंद्र हिश्शश्शयाचा हनधी िुन्या
लेखाहशर्षामधून (2501 2917) पुनर्विहनयजिन करुन निीन लेखाहशर्षम 2515 2593 अंतगमत हितरीत
करण्यात आला आिे.क सन 2019-20 करीता हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणामधील अहधकारी / कममचारी
यांची िेतन ि भत्ते याकरीता लेखाहशर्षम 2515 2593 (केंद्र हिश्शश्शयाकरीता) अंतगमत रु.क28,66,84,000/ि 2515 2601 (राज्य हिश्शश्शयाकरीता) अंतगमत रु.क28,42,05,000/- इतकी सुधारीत तरतूद करण्यात
आली आिे .क हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणामधील अहधकारी / कममचारी यांचे िेतन ि भत्ते याकरीता
केंद्रीय ग्रामीण हिकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे हदनांक 12 माचम, 2020 च्या पत्रान्िये दु सरा िप्तता
रु.क6,10,81,000/- (रुपये सिा कजटी दिा लक्ष एक्याऐंशी ििार फक्त) इतका हनधी प्राप्तत र्ाला आिे .क
सदर हनधी संबंहधत मुख्य कायमकारी अहधकारी ,हिल्िा पहरर्षद यांना आिरण ि हितरण अहधकारी म्िणून
अथमसंकल्ल्पय हितरण प्रणालीिर (बी.कडी.कएस.क) िर उपलब्ध करुन दे ण्याची बाब हिचाराधीन िजती.क
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शासन हनणमय :
1.

हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणामधील अहधकारी / कममचारी यांचे िेतन ि भत्ते याकरीता केंद्रीय

ग्रामीण हिकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे हदनांक 12 माचम, 2020 च्या पत्रान्िये दु सरा िप्तता केंद्र
हिस्सा रु.क6,10,81,000/- (रुपये सिा कजटी दिा लक्ष एक्याऐंशी ििार फक्त) इतका हनधी प्राप्तत र्ाला
आिे.क सदर

हनधी

हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणांना एकूण िेतनासाठी आिश्शयक हनधी, प्रहतमाि

िेतनासाठी सरासरी खचम ि ्यांच्याकडील हशल्लक हनधी तसेच केंद्र शासनाकडू न प्राप्तत दु सऱ्या िप्त्याचा
हनधी इ्यादी बाबी हिचारात घेऊन संबंहधत मुख्य कायमकारी अहधकारी ,हिल्िा पहरर्षद यांना आिरण ि
हितरण अहधकारी म्िणून अथमसंकल्ल्पय हितरण प्रणालीिर (बी.कडी.कएस.क) िर करण्यात येत आिे.क
2.

सदर खचम ग्राम हिकास हिभाग मागणी क्र.कएल-3, 2515- इतर ग्रामीण हिकास कायमक्रम, 00-

104- हिल्िा ग्रामीण हिकास अहभकरण-प्रशासन (00)(01)-हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणा-प्रशासकीय
खचम (केंद्र पुरस्कृत यजिना) (केंद्र हिस्सा 60%) (कायमक्रम) , 36-सिायक अनुदाने (िेतन) (2515 2593)
या लेखाहशर्षांतगमत सन 2019-2020 च्या तरतूदीमधून भागहिण्यात यािा.क
हििरण पत्र.
(रुपये लाखात)

अ.क्र.

हिल्िा

िेतन ि भत्ते (दु सऱा िप्तता)
केंद्र हिस्सा 60%

1.

अिमदनगर

30.00

2.

अकजला

13.22

3.

अमरािती

32.00

4.

औरंगाबाद

40.56

5.

बीड

16.00

6.

भंडारा

36.00

7.

बुलढाणा

27.00

8.

चंद्रपूर

13.65

9.

धुळे

50.40

11.

हिगजली

7.00

12.

िळगांि

46.70

13.

िालना

4.00
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14.

कजल्िापूर

20.00

15.

लातूर

3.00

16.

नागपूर

24.45

17.

नांदेड

37.29

18.

नाहशक

16.00

19.

परभणी

48.00

20.

पुणे

33.00

21.

रायगड

28.08

22.

सांगली

4.00

23.

सातारा

6.00

24.

सजलापूर

44.00

25.

ठाणे

3.14

26.

िाहशम

27.32

एकूण

610.81

(एकूण रुपये सिा कजटी दिा लक्ष एक्याऐंशी ििार फक्त)
3.

िे अनुदान ज्या प्रयजिनाकरीता मंिूर करण्यात आले आिे ्याच प्रयजिनाकरीता खचम करण्यात

यािे, अन्यथा ती हित्तीय अहनयहमतता समिण्यात येईल, याची अंमलबिािणी करणाऱ्या अहधकाऱ्यांनी
नोंद घ्यािी.क तसेच सदर हनधी खचम न र्ाल्यास संबहं धत अहधकाऱ्यास िबाबदार धरण्यात येईल, याची
कृपया नोंद घ्यािी.क
4.

सदरिु अनुदान कजर्षागारातून काढल्यानंतर प्रकल्प संचालकांनी पुढील माहिती :- 1) मंिूर

केलेली रक्कम, 2) कजर्षागारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक ि हदनांक, 4)
सदर हनधी खचम र्ाल्याबाबतचे उपयजहगता प्रमाणपत्र ि 5) मिालेखापाल कायालयातील रकमेशी
ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र इ्यादी कायासन क्र.कयजिना-2 ि यजिना-5, ग्राम हिकास हिभाग, बांधकाम
भिन, 25-मर्मबान रजड, फजटम , मुंबई-400 001 यांच्याकडे पाठिािी.क
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5.

सदर शासन हनणमय हित्त हिभागाच्या हदनांक08 िुल,ै 2019 अन्िये प्राप्तत र्ालेल्या अहधकारांच्या

प्रदान करण्यात आलेल्या अहधकाराचा िापर करुन सदर शासन पहरपत्रकामधील तपासणी सूचीतील
अटी ि पहरच्छे द 7 मधील अटीच्या अधीन रािू न हनगमहमत करण्यात येत आिे.क
..

सदर शासन हनणमय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 202003261425477420

असा आिे . िा आदे श

हडिीटल स्िाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Hemant
Sudhaka
r Pathak

Digitally signed by Hemant Sudhakar
Pathak
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Rural Development
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=1a58924bb1ebc2ed6699e04
8bfa42ad41d1ed32de1e3eda84d0c03
040473905e, cn=Hemant Sudhakar
Pathak
Date: 2020.03.26 17:37:26 +05'30'

(िे मंत पाठक)

कायासन अहधकारी, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) हिभागीय आयुक्त, हिभागीय आयुक्त कायालय (सिम)
2) मिालेखापाल(लेखापहरक्षा) ि (लेखा अनुज्ञय
े ता) मिाराष्ट्र-1,मुंबई.
3) मिालेखापाल(लेखापहरक्षा) ि (लेखा अनुज्ञय
े ता) मिाराष्ट्र-2,नागपूर.
4) संचालक, लेखा ि कजर्षागार, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
5) संचालक, हनिासी ि लेखा कजर्षागार, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
6) मु.का.अ., हिल्िा पहरर्षद तथा अध्यक्ष, कायमकारी सहमती, हि.ग्रा.हि.यं.(सिम).
7) उप आयुक्त, (हिकास) हिभागीय आयुक्त कायालय (सिम)
8) प्रकल्प संचालक, हिल्िा ग्रामीण हिकास यंत्रणा (सिम).
9) हिल्िा कजर्षागार अहधकारी (सिम).
10) मुख्य लेखापहरक्षक, स्थाहनक हनधी लेखा, कजकण भिन, निी मुंबई.
11) हित्त हिभाग (व्यय-15/अथम-17), मंत्रालय, मुंबई.
12) ि.लेखाहधकारी, शासनस्तर अंतगमत लेखा पहरक्षण पथक, बांधकाम भिन, मुंबई-01.
13) हनिडनस्ती (कायासन यजिना-5).
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