
डीआरडीए शासन काय म (DRDA Administration Programmes) 

DRDA हे संि  प "District Rural Development Agency" 

या सं थेचे आहे. मराठीत या सं थेला 'िज ा ामीण िवकास सं था' या नावाने 

ओळखले जाते. िज ा ामीण िवकास सं थेची (डीआरडीए) थापना १ एि ल 

१९९९ ला कर ात आली. ही सं था थापन कर ामागचा उ ेश णजे ामीण 

िवकास मं ालया ारे जे ामीण िवकास व दा र  िनमूलनाचे िविवध काय म 

अंमलात आणले जात आहेत ा काय मा ा अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे 

होय. ारंभी डीआरडीएची थापना मूलत: 'एका क ामीण िवकास 

काय म'(आयआरडीपी) अंमलात आण ासाठी केली होती. परंतु ानंतर 

डीआरडीए कडे रा  व क  सरकार ा अनेक काय मांची जबाबदारी 

सोपिव ात आली. 

ही सं था क  व रा  सरकार ा सु  असले ा दा र  िनमूलना ा 

िविवध काय मात सम य थािपत क न ांची भावीपणे अंमलबजावणी 

कर ास मदत करते. १ एि ल १९९९ पासून डीआरडीए पूणतः क  सरकारची 

ायोिजत योजना झाली असून ित ा शासकीय खचाची व था कर ासाठी 

एका तं  डीआरडीए शासनाची थापना कर ात आली आहे. डीआरडीए 

शासनाचा उ ेश डीआरडीएला मजबुती आणणे आिण दा र  रेषेखालील लोकां ा 

दा र  िनमूलनासाठी असले ा योजनांना अिधक ावसाियक बनिवणे तसेच 

मं ालय आिण िज ा यां ात दुवा णून काय करणे हे होय. 

क  व रा  सरकार ा ामीण िवकास व दा र  िनमूलना ा अनेक 

योजना अंमलात आण ा जात आहेत. या योजनांचा लाभ ामीण िवकासा ा 

िविवध घटकांना िमळत आहे. मागील वषातील अनुभव (चुका) ल ात घेऊन 

योजनाम े वेळोवेळी सुधारणा केली जात आहे. डीआरडीए चे काय णजे 



ामीण जनते ा गरजा िवचारात घेऊन िजथे जे आव क आहे ाचा ितथे 

पुरवठा करणे होय. योजनेची अंमलबजावणी करतांना डीआरडीएची भूिमका 

तांि क, व थापकीय आिण आिथक अशा ितहेरी पाची आहे. अशा कारे 

डीआरडीए ही िविवध योजनांक रता केवळ िनधीचे वाटप करणारी सं था नसन ती 

यो  व थापकीय मागदशन व तांि क मदत देणारी सं था देखील आहे. 

िज ा ामीण िवकास सं थेची भूिमका व काय  

(१) देखरेख - भारतात ामीण िवकास व दा र  िनमूलना ा क  व रा  

सरकार ा ा िविवध योजना अंमलात आण ा जात आहेत. ावर देखरेख 

ठेव ाचे काम डीआरडीए करीत असते. 

(२) ो ाहन डीआरडीए ही कोण ाही काय माची अंमलबजावणी करणारी 

सं था नाही तर ती गुणव ापूण अंमलबजावणी कर ाक रता ो ाहन देणारी 

सं था आहे. 

(३) यो  उपयोग ामीण िवकास व दा र  िनमूलना ा िविवध काय मात जो 

िनधी खच केला जात आहे ाचा यो  उपयोग होत आहे िकंवा नाही तसेच ा 

लोकांसाठी िनधी खच करावयाचा होता तो ां ासाठीच खच केला जात आहे 

िकंवा नाही ते पाह ाचे काम ही सं था करते. 

(४) सम य ामीण िवकास व दा र  िनमूलना ा िविवध योजनांची 

अंमलबजावणी करतांना समाजातील िविवध घटकांशी संबंध येतो. उदा. वेगवेगळे 

िवभाग, पंचायतराज सं था, बँका, िव ीय सं था, तांि क सं था इ ादी. 

काय मा ा यश ीतेक रता ा सवाचे सहकाय अपेि त असते णून ा सव 

घटकांम े सम य थािपत कर ाचे काम डीआरडीएला करावे लागते. 

(५) सहकाय - डीआरडीएला पंचायतराज सं थाशी सम य थािपत क न 

ांचे सहकाय िमळवावे लागते. कारण ा ा सहकायािशवाय कोणताही काय म 



अंमलात आणणे श  होत नाही. डीआरडीए ही सं था त:चे वेगळे अ  

ठेवत असली तरी ितला िज ा प रषद अ ा ा सहकायानेच काय करावे 

लागते. 

(६) अहवाल व भेटी - डीआरडीए ही सं था क  व रा  सरकारां ा िविवध 

काय मा ा अंमलबजावणीवर बारकाईने ल  ठेवत असते. अथात हे काय पार 

पाडताना ती अहवाल व  भेटीचा वापर करते. िविवध योजनां ारे झाले ा 

कामाचे अहवाल मागिवते व काही शंका आ ास कामा ा िठकाणी भेटी देते. 

तसेच समाजातील ा लोकांसाठी योजना राबिव ात आली ितचा फायदा 

खरोखरच ांना झाला िकंवा नाही हे पाह ाचे काम ही सं था करते. 

(७) गती अहवाल - डीआरडीए ही सं था ठरावीक प ात काय मा ा 

अंमलबजावणीबाबतचा गती अहवाल तयार क न तो िज ा प रषद, रा  

सरकार व क  सरकार यांना सादर करते. काही वेळा सरकारने मागणी केली 

तर िवशेष अहवाल तयार क न सादर करावा लागती. 

(८) जाग कता - ही सं था ामीण भागातील गरीब लोकांम े ामीण िवकास 

आिण दा र य िनमूलनाबाबत जाग कता िनमाण कर ासाठी आव क ती पावले 

उचलते. व ां ाक रता उपल  असले ा संधीबाबत मािहती देते. 

(९) काशन - ही सं था दा र  िनमूलना ा िविवध काय मां ा 

अंमलबजावणीत अिधक पारदशकता आण ाचा य  करते. ासाठी ती 

िनयतकािलके िकंवा पाि कांचे काशन क न ात िविवध काय मा ा 

अंमलबजावणीची मािहती देते. 

(१०) जमाखच - डीआरडीए सं थेला तःचे िहशेब णजे जमाखच ठेवावा 

लागतो. क  व रा  सरकारकडून ा  झाले ा िनधीची नोदं ठेवावी लागते 

तसेच हा िनधी ा ा बँकाना िकंवा सं थांना िदला असेल ाची नोदं ठेवावी 



लागते. सव जमाखच यो  प तीने ठेव ात आला आहे याची खबरदारी ावी 

लागते. 

(११) सरकारला मदत - ब ाचवेळा सरकारला दा र  रेषेखालील (BPL) 

लोकांची आकडेवारी गोळा करावयाची असते. ावेळी सम य थािपत 

कर ाचे व देखरेख ठेव ाचे काम डीआरडीएला करावे लागते. अशा कारे ही 

सं था ामीण िवकास आिण दा र  िनमूलना ा कोण ाही काय मात सहकाय 

देऊन सरकारला मदत करीत असते. 

'डीआरडीए'ची संघटना क रचना  

(i) शासकीय व था 

ेक िज ात तःची िज ा ामीण िवकास सं था असते. सामा पणे 

ती सं थे ा नोदंणी काय ाखाली पंजीब  झालेली असते. ा रा ाम े 

डीआरडीएचे तं  अ  नसते तेथे तं  ओळख व तं  खाती 

सांभाळ ासाठी िज ा प रषदेत एक सेल तयार केलेला असत हा सेल 

िज ािधकारी िकंवा क  संचालकाची पा ता असले ा अिधकाया ा  

िनयं णाखाली असतो. डीआरडीएची िहशेबाची लेखापु के कोण ाही प र थतीत 

िज ा प रषदे ा लेखापु कात िवलीन कर ात येणार नाहीत, ती तं पणे 

ठेवली जातील याची काळजी घेतली जाते. 

(ii) कमचारी वग 

डीआरडीएला आपले काय भावीपणे पार पाड ासाठी पुरेसा कमचारी वग 

आिण यो  कमचारी धोरण असणे आव क असते. डीआरडीएची भूिमका व 

काय ल ात घेता ितला िविवध काय पार पाड ासाठी कमचा यांची आव कता 

असते. जसे दा र य िनमूलनाक रता िनयोजन, क ाचे सुसू ीकरण, सामािजक 

संघटन, अिभयांि की पयवे ण, गुण िनयं ण, क ाची देखरेख, िहशेब 



िलिहणे, िहशेबा ा पु कांची तपासणी । मू ांकन करणे इ ादी. डीआरडीएची 

ही िविवध कामे पार पाड ासाठी पुरेसा कमचारी वग िनयु  कर ात येतो. 

परंतु कमचा यांची िनयु ी करतांना शासनाचा खच ठरावीक मयिदपे ा जा  

होणार नाही याची काळजी ावी लागते. 

(iii) क  संचालक 

ेक 'डीआरडीए' चा एक क  संचालक असतो. तो ा योजनेचा 

अ  असतो. क  संचालक हा अित र  िज ा ायाधीशा ा दजाचा 

असावा लागतो. अ खल भारतीय 

सेवेतील व र  ेणी अिधकारी िकंवा रा  सेवेतील व र  अिधकारी हा 

क  संचालका ा िनयु ीक रता पा  समजला जातो. क  संचालक हा 

डीआरडीए ा काय माचा पूणतः भारी असून िज ा/रा  शासन व सरकार 

यां ाशी सम य साध ाची जबाबदारी ा ावर असते. क  संचालक हा 

पूणपणे डीआरडीए ा काय माक रता िनयु  केला जातो. 

काही रा ाम े जसे महारा ात िज ािधकारी (CEO) हे िज ा प रषदेचे 

अ  असतात. भारत सरकारने सव रा  सरकारांना असे सुचिवले आहे की 

िज ा प रषदेचे अ  हेच डीआरडीए ा िनयामक मंडळाचे अ  राहतील. 

भारत सरकार ा ा िनदशानुसार भारतातील अनेक रा ांम े िज ािधका यांनाच 

डीआरडीएचे क  संचालक णून मा ता िदली आहे. 

(iv) 'डीआरडीए'चे अ  

भारतातील काही रा ांम े िज ा रावर डीआरडीएचे तं  अ  

आहे. तर काही रा ाम े िज ा प रषदेत एक सेल उघडला आहे. रा ांनी 

मा , उदाहरणाथ कनाटक व केरळ यांनी डीआरडीएची संपूण योजना िज ा 

प रषदेत िवलीन क न घेतली आहे. भारतात एकूण १० रा े व क शािसत 



देशांम े डीआरडीएचे तं  अ  आहे. येथे िज ा प रषदेचे अ  हे 

डीआरडीएचे आहेत. यात िबहार, छ ीसगड, िहमाचल देश, म देश, 

ओिडशा, पंजाब, ि पुरा, उ र देश, उ राखंड आिण ल ीप या रा ांचा 

समावेश होतो. काही रा ांनी डीआरडीए ा अंमलबजावणीक रता िज ा प रषदेत 

एक क  उघडला आहे. अशी ९ रा े व क शािसत देश आहेत तेथे मा  

िज ािधकारी हाच डीआरडीएचा अ  असतो. यात आसाम, गोवा, ह रयाणा, 

झारखंड, मिणपूर, तािमळनाडू, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव आिण 

पाँिडचेरी या रा ाचा समावेश होतो. महारा ात डीआरडीएचे तं  अ  

असून येथे िज ािधकारी हेच डीआरडीएचे अ  आहेत. 

(v) 'डीआरडीए'चे िवभाग-  डीआरडीएचे कामकाज चालिव ासाठी ात 

पुढील िवभाग असतात. 

(१) यं-रोजगार िवभाग  

(२) मजुरी रोजगार िवभाग  

(३) मिहला िवभाग  

(४) अिभयांि की िवभाग  

(५) लेखा िवभाग  

(6) देखरेख आिण मू ांकन िवभाग  

(७) सामा  शासन िवभाग  

डीआरडीएचे शासन  

डीआरडीएची भूिमका काय आहे ाचे िववेचन आपण पािहले आहे 

ाव न  होते की डीआरडीए ही इतर सं था िकंवा िवभागापे ा वेगळी 

आहे. डीआरडीए ही योजना िज ात राबिव ा जाणा या योजनांचा फार मोठा 

भाग आहे. डीआरडीएची नोदंणी सं था ा नोदंणी काय ाखाली केली जाते िकंवा 



िज ा प रषदेत एक सेल उघडून तं  ओळख िदली जाते. िज ा प रषदेचा 

अ  हा डीआरडीए ा व थापन मंडळाचा अ  असतो. तो 

िज ािधकायासोबत िवचार िविनमय क न सामा  व िव ीय काय पार पाडतो. 

डीआरडीएचे शासन व काय म िदशािनदशानुसार चालत आहेत िकंवा नाहीत ते 

पाह ाची जबाबदारी िज ािधका यावर असते. जेथे िज ा प रषद अ ात 

नसते िकंवा कायरत नसते तेथे डीआरडीए ही सं था आपली काय िज ािधकारी 

िकंवा िज ा ायाधीश िकंवा 

िज ा उप-आयु  या ा मागदशनानुसार काय करते. डीआरडीएचे 

शासन व थापन मंडळा ारे चालिवले जाते. व थापन मंडळाची रचना 

खालील माणे असते. 

(१) िज ा प रषदेचा अ  - अ  

(२) िज ातील सव खासदार, आमदार व िवधान प रषद सद   

(३) पंचायत सिमतीचे अ , एका वषाक रता मा माने नाम िनयु  होणारे 

(४) िज ा प रषदेचा मु  कायकारी अिधकारी  

(५) िज ा क ीय सहकारी बँकेचा मुख  

(६) ादेिशक ामीण बँकेचा अ  

(७) िज ा म वत  बँकेचा अिधकारी  

(८) िज ा पातळीवरील रझ  बँकेचा ितिनधी 

(९) िज ा रावरील नाबाडचा ितिनधी  

(१०) क  संचालक - डीआरडीए 
 

 

 



कायकारी सिमती  

रा  सरकारांनी डीआरडीएला िदलेले अंमलबजावणीचे व िव ीय अिधकार 

अंमलात आण ाचे काय कायकारी सिमती करीत असते. ही सिमती 

डीआरडीएशी संबंिधत सव बाबीक रता व थापक मंडळाला तसेच सरकारला 

जबाबदार असते. डीआरडीए ा कायकारी सिमतीचे अ  है मु  कायकारी 

अिधकारी िकवा कायकारी संचालक असतात. या सिमतीम े सव िज ा 

रावरचे अिधकारी आिण दा र य िवरोधी काय मा ा िनयोजनाक रता आिण 

अंमलबजावणीक रता आव क असलेले सव अिधकारी असतात. टीआरडीएचा 

क  संचालक हा एक सद  असतो तसेच तो कायकारी सिमतीचा सिचव 

असतो. 

शासकीय खच  

३१ माच १९९९ पयत डीआरडीएचा शासकीय खच सरकारने अंमलात 

आणले ा IRDP, JRY, EAS, DPAP इ ादी योजनां ा िनधीतून ठरावीक 

माणात वसूल केला जात असे. परंतु १ एि ल १९९९ पासून 'डीआरडीए 

शासन' योजना सु  क न वेगवेग ा योजनां ा िनधीतून शासकीय खच 

वसूल कर ाची था बंद कर ात आली. आता शासकीय खचाची तरतूद ही 

डीआरडीए शासन योजनेमाफत केली जाते. वेगवेग ा रा ांची कमचा यांची 

वेतन रचना वेगवेगळी असते. ेक रा  आप ा वेतन रचनेचा अवलंब क  

शकतो परंतु शासकीय खचाची मह म मयादा सरकारने िनि त क न िदलेली 

असते. मयादेपे ा जा  झालेला शासकीय खच हा पूणपणे रा  सरकारांना 

सहन करावा लागतो. वेतनावर होणा या खचा ा मह म ३० ट े  राशी ही 

आक क खचाक रता िनि त क न िदलेली असते. ातून भाडे व क  

( ोजे ) अिधका या ा कायालयाचा खच भागवावयाचा असतो. डीआरडीए 



ां ाकडे असले ा वाहना ित र  आव कता अस ास एखादे वाहन 

भा ाने घेऊ शकते. परंतु एकूण शासकीय खच हा वेतना ा ३० ट ापे ा 

जा  असू नये. 

डीआरडीए शासन योजनेतून ेक िज ाला शासन खचासाठी िकती 

र म िदली जाईल हे सरकारने िनि त क न िदले आहे. 

वग 'अ' िज े (६ पे ा कमी खंड असलेले) ितवष ४६ ल  पये वग 'ब' 

िज े (६ ते १० खंड असलेले) ितवष ५७ ल  पये 

वग 'क' िज े (११ ते १५ खंड असलेले) ितवष ६५ ल  पये वग 'ड' 

िज े (१५ पे ा जा  खंड असलेले) ितवष ६७ ल  पये 

वरील मयादा ही १९९९-२००० पासून लागू कर ात आली. या मयािदत वाढ ा 

महागाईमुळे दरवष  ५ ट े  दराने च वाढ प तीने वाढ केली जाते. 

िव ीय कायप ती 

डीआरडीएची योजना ही पूणतः क  सरकार ारे ायोिजत योजना आहे. 

योजने ा काय माक रता लागणारा खच क  व रा सरकारांनी ७५:२५ या 

माणात उचलावयाचा आहे. योजने ा काय माक रता लागणारा िव पुरवठा 

काय मा ा मागदशक त ानुसार  'डीआरडीए' ला केला जातो. २००८-

०९ पासून उ र-पूवकडील रा ाक रता खच 

िवभागणीचे माण बदलून ते ९०:१० असे कर ात आले आहे, क  

सरकार 'डीआरडीए' ला िनधीचा (िव ाचा) पुरवठा दोन ह याम े करते. 

(अ) पिहला ह ा - मागील वष  'डीआरडीए' ला जर दुसरा ह ा कोण ाही 

अटीिवना िदला असेल तर चालू वषाचा पिहला ह ा क सरकारकडून कोण ाही 

औपचा रक िवनंतीिशवाय िदला जाईल. परंतु मागील वष  दुसरा ह ा जर काही 

अटी घालून िदला असेल तर डीआरडीए कडून औपचा रक िवनंती येणे आव क 



असते. अशी िवनंती ा  झा ावर क  सरकार अटीची पूतता झा ाचे समाधान 

क न घेईल व नंतरच ह ा िदला जाईल. 

(ब) दुसरा ह ा - दुस या ह ाची राशी ही  गरज आिण मंजूर 

रकमेपैकी िश क असलेली र म यापैकी जी कमी असेल ती मंजूर केली 

जाते. परंतु ाक रता डीआरडीएकडून िवनंती येणे आव क असते ही िवनंती 

एका छापील प ात करावयाची असते. प ात नमूद केले ा अटी पूण के ा 

असतील तरच क  सरकार डीआरडीएला दुसरा ह ा देते. 
 

******************************************************* 


