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टप्याकरीता ईभणवा भनवारण भनधी 

(CGF) भवतभरत करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम भवकास भवभाग 

शासन भनणगय क्रमाकंः रुरबन- 2022/प्र.क्र. 07/ योजना-1 
बाधंकाम भवन, 25, मर्गबान पथ, 

मंुबइ- 400 001. 
तारीख: 04 फेब्रवुारी, 2022 

 

वाचा :  
1) भवत्त भवभाग पभरपत्रक, क्रमाकंः ऄथगसं-2021/प्र.क्र.48/ऄथग-3 भदनाकं 24 जून, 2021 

 

प्रस्तावना : 

कें द्र शासनाच्या भदनाकं 14 जानेवारी, 2016 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये राज्यात सुरु 
ऄसलेल्या श्यामाप्रसाद मुखजी राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयानातंगगत पभहल्या टप्यातील हरताळा गावसमूह, 
भजल्हा जळगाव या गावसमूहाच्या भवकासासाठी संबंभधत भजल्हयाला ईणीवा भनवारण भनधीचा 
(सीजीएफ) दुस-या टप्याकरीता अहभरत करुन भवतभरत करावयाच्या लेखाभशषग 2515 2539 ( कें द्र 
भहस्सा 60%) रुपये 0.90 कोटी व लेखाभशषग 2515 2548 राज्य भहस्सा (40%) 0.60 कोटी ऄसे एकूण 
रुपये 1.50 केाटी रक्कम भनधी भवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. 
 

शासन भनणगय :  

सदर शासन भनणगयान्वये श्यामाप्रसाद मुखजी राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयानातंगगत पभहल्या टप्यातील 
हरताळा गावसमूह, भजल्हा जळगाव या गावसमूहाच्या भवकासासाठी संबंभधत भजल्हयाला ईणीवा 
भनवारण भनधीचा (सीजीएफ) दुस-या टप्याकरीता अहभरत करुन भवतभरत करावयाच्या लेखाभशषग 
2515 2539 ( कें द्र भहस्सा 60%) रुपये 0.90 कोटी व लेखाभशषग 2515 2548 राज्य भहस्सा (40%) 
0.60 कोटी ऄसे एकूण रुपये 1.50 केाटी रक्कम भनधी ऄथगसंकल्ल्पय भवतरण प्रणालीद्वारे  (B.D.S.) 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयान यानंा ईपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्य कायगकारी 
ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद, पालघर (अहरण व संभवतरण ऄभधकारी) याचंेकडे भवतभरत करण्यात येत 
अहे. सदरचा भनधी अहभरत करून राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयानाच्या राज्यस्तरीय खात्यामध्ये जमा 
करण्यात यावा. सदरचा भनधी पुढीलप्रमाणे नमूद केल्यानुसार लेखाशीषामधून अहभरत करण्यात यावा. 
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 कें द्र भहस्सा राज्य भहस्सा 
         लखेाशीषग  भवतरीत 

करावयाची 
रक्कम 

              लखेाशीषग भवतरीत 
करावयाची 
रक्कम 

मागणी क्रमाकं एल-3,  
2515, आतर ग्राभमण भवकास 
कायगक्रम, 106, ग्रामीण भागात   
नागरी सुभवधा भनमाण करणे,  
(00) (01) राष्ट्रीय रुरबन 
ऄभभयान- गाव समुहाचा भवकास 
(कें .पु.यो.) (कें द्र भहस्सा 60%) 
(कायगक्रम) (2515 2539) 
 31, सहायक ऄनुदाने 
(वतेनेत्तर) 

0.90 कोटी मागणी क्रमाकं एल-3,  
2515, आतर ग्राभमण भवकास 
कायगक्रम, 106, ग्रामीण भागात   
नागरी सुभवधा भनमाण करणे,  
 (00) (02) राष्ट्रीय रुरबन 
ऄभभयान गाव समुहाचा भवकास 
(कें .पु.यो.)  (राज्य भहस्सा 
40%) (कायगक्रम)  (2515 
2548) 
31, सहायक ऄनुदाने 
(वतेनेत्तर)  

0.60 कोटी 

                                          एकूण भनधी                     रु. 1.50 कोटी 
 

2.  शासन भनणगय भदनाकं 07 जुल,ै 2017 ऄन्वये राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयानासाठीचा भवतरीत 
करण्यात येणाऱ्या भनधीसंबंधात मुख्य कायगकारी ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद, पालघर यानंा अहरण 
ऄभधकारी म्हणनू घोभषत करण्यात अलेले अहे. त्यानुसार त्याचंेकडे ऄथग संकल्पीय भवतरण प्रणाली 
वर भनधी ईपलब्ध करुन देण्यात येत अहे 

3. वर नमुद केल्याप्रमाणे कें द्र व राज्य भहस्याची रक्कम रुपय े 1.50 कोटी मात्र कोषागारातून 
अहाभरत करणे कभरता अहरण ऄभधकारी यानंा सदरची रक्कम कोषागारातून अहभरत केल्यानंतर या 
भवभागाच्या राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयानाच्या राज्यस्तरावर ईघडण्यात अलेल्या खालील बचत खात्यात 
जमा करण्यात याव.े 
 

बँकेचे नावं व शाखा खात्याचा क्रमाकं खात्याचे नावं NEFT/IFSC Code 
बँक ऑफ महाराष्ट्र, 
शाखा- मंत्रालय, मंुबइ. 

60242990924 रुरबन भमशन 
महाराष्ट्र 

MAHB0001388 

4.  हे ऄनुदान ज्या प्रयोजनाकभरता मंजूर करण्यात अलेले अहे त्याच प्रयोजनाकभरता खचग 
करण्यात याव,े ऄन्यथा भवत्तीय ऄभनयभमतता समजण्यात येइल.   

5. या शासन भनणगयान्वये मंजूर केलेले ऄनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माभहती त्वरीत 
लेखाभधकारी कायासन योजना-2, ग्राम भवकास भवभाग याचंेकडे पाठवावी. 1) मंजूर केलेली रक्कम,             
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2) कोषागारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमाकं व भदनाकं, 4) 
महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 

6. सदर रक्कम रु. 1.5 कोटी चा खचग- 1) मागणी क्रमाकं एल-3, 2515, आतर ग्राभमण भवकास 
कायगक्रम, 106, ग्रामीण भागात   नागरी सुभवधा भनमाण करणे, (00) (01) राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयान- गाव 
समुहाचा भवकास (कें .पु.यो.) (कें द्र भहस्सा 60 %) (कायगक्रम) (25152539)  31, सहायक ऄनुदाने 
(वतेनेत्तर), या लेखाशीषाखाली रु. 90,00,000/- (रुपये नव्वद लाख फक्त) व  2) मागणी क्रमाकं एल-
3, 2515, आतर ग्राभमण भवकास कायगक्रम, 106, ग्रामीण भागात   नागरी सुभवधा भनमाण करणे, (00) 
(02)राष्ट्रीय रुरबन ऄभभयान गाव समुहाचा भवकास (कें .पु.यो.)  (राज्य भहस्सा 4०%) (कायगक्रम)  
(25152548) 31, सहायक ऄनुदाने (वतेनेत्तर) या लेखाशीषाखाली रु. 60,00,000/- (ऄक्षरी रुपय े 
साठ लाख फक्त) याप्रमाणे या लेखाशीषांसाठी सन 2021-2022 या अर्थथक वषातील मंजूर 
तरतुदीमधून भागभवण्यात यावा. 

7.  सदरचा शासन भनणगय ऄनैापचारीक संदभग क्र 581/व्यय-15 भदनाकं 26.10.2021 वर प्राप्त 
मान्यतेस ऄनुसरुन तसेच भवत्त भवभागाचे पभरपत्रक क्र. ऄथगसं-2021/प्र.क्र.48/ऄथग-3 भदनाकं 24 जून, 
2021 मधील ऄटी व शतीची पूतगता करीत ऄसल्याने भनगगभमत करण्यात येत अहे.  

सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 202202041158022620 ऄसा अहे. हा अदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 

   (मंगेश मोभहते) 
 सह सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. महालेखापाल, (लेखा पभरक्षा) व (लेखा ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-१, मंुबइ. 
2. मुख्य कायगकारी ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद तथा ऄध्यक्ष, भजल्हा ग्रामीण भवकास यंत्रणा, 

जळगाव. 
3. प्रकल्प संचालक, भजल्हा ग्रामीण भवकास यंत्रणा, जळगाव. 
4. मुख्य कायगकारी ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद, पालघर.  
5. भजल्हा कोषागार ऄभधकारी, भजल्हा पालघर. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. ईप संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, रुरबन, बाधंकाम भवन, मंुबइ 
7. भनयोजन भवभाग, मंत्रालय, मंुबइ ४०० ०३२ 
8. भवत्त भवभाग (व्यय-१५) व (ऄथग-१७) मंत्रालय, मंुबइ ४ ०० ०३२ 
9. कायासन ऄभधकारी, भवत्त-७, भवत्त-१, ग्रामभवकास भवभाग 
10. भनवडनस्ती/ योजना-1 
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