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शासन वनणणय क्रमाांकः रुरबन-2021/प्र.क्र. 07/ योजना-1 
बाांधकाम भिन, 25, मर्णबान पथ, 

म ांबई- 400 001 
तारीख: 19  ज ल,ै 2022 

िाचा -  
1) वित्त विभागाचे पवरपत्रक क्रमाांकः  अथणसां-2022/प्र.क्र.43/अथण-3 वदनाांक 4 एवप्रल, 2022 

प्रस्तािना - 

कें द्र शासनाच्या वदनाांक 14 जानेिारी, 2016 रोजीच्या शासन वनणणयान्िये राज्यात स रु 
असलेल्या श्यामाप्रसाद म खजी राष्ट्रीय रुरबन अवभयानाांतगणत पवहल्या ्यायातील हरता ा गािसम ह, 
वजल्हा ज गाि या गािसम हाच्या विकासासाठी सांबांवधत वजल्हयाला उणीिा वनिारण वनधीचा 
(सीजीएफ) द स-या ्यायाकरीता आहवरत करुन वितवरत कराियाच्या लेखावशर्ण 25152539 ( कें द्र 
वहस्सा 60%) रुपये 0.90 को्ी ि लेखावशर्ण 25152548 राज्य वहस्सा (40%) 0.60 को्ी असे एक ण 
रुपये 1.50 केा्ी रक्कम वनधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणणय -  

सदर शासन वनणणयान्िये श्यामाप्रसाद म खजी राष्ट्रीय रुरबन अवभयानाांतगणत पवहल्या 
्यायातील हरता ा गािसम ह, वजल्हा ज गाि या गािसम हाच्या विकासासाठी सांबांवधत वजल्हयाला 
उणीिा वनिारण वनधीचा (सीजीएफ) द स-या ्यायाकरीता आहवरत करुन वितवरत कराियाच्या 
लेखावशर्ण 25152539 ( कें द्र वहस्सा 60%) रुपय े0.90 को्ी ि लेखावशर्ण 25152548 राज्य वहस्सा 
(40%) 0.60 को्ी असे एक ण रुपये 1.50 केा्ी रक्कम वनधी अथणसांकल्ल्पय वितरण प्रणालीद्वारे  
(B.D.S.) राज्य व्यिस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुरबन अवभयान याांना उपलब्ध करून देण्यासाठी म ख्य 
कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्द, पालघर (आहरण ि सांवितरण अवधकारी) याांचेकडे वितवरत 
करण्यात येत आहे. सदरचा वनधी आहवरत करून राष्ट्रीय रुरबन अवभयानाच्या राज्यस्तरीय 
खात्यामध्ये जमा करण्यात यािा. सदरचा वनधी खाली नम द केल्यान सार लखेाशीर्ामध न आहवरत 
करण्यात यािा.   
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 कें द्र वहस्सा राज्य वहस्सा 
         लेखाशीर्ण  वितरीत 

कराियाची 
रक्कम 

              लेखाशीर्ण वितरीत 
कराियाची 
रक्कम 

मागणी क्रमाांक एल-३,  
2515, इतर ग्रावमण विकास 
कायणक्रम, १०६, ग्रामीण भागात   
नागरी स विधा वनमाण करणे,  
(00) (01) राष्ट्रीय रुरबन 
अवभयान- गाि सम हाचा विकास 
(कें .प .यो.) (कें द्र वहस्सा ६० %) 
(कायणक्रम)  
(२५१५ २५३९) 
 31, सहायक अन दाने (ितेनेत्तर),  

0.90 को्ी मागणी क्रमाांक एल-३,  
2515, इतर ग्रावमण विकास 
कायणक्रम, १०६, ग्रामीण भागात   
नागरी स विधा वनमाण करणे,  
 (00) (02)राष्ट्रीय रुरबन अवभयान 
गाि सम हाचा विकास (कें .प .यो.)  
(राज्य वहस्सा 4०%) (कायणक्रम)  
(२५१५ २५48) 
31, सहायक अन दाने (ितेनेत्तर)  

0.60 को्ी 

                                      एक ण वनधी (रुपये एक को्ी पन्नास लक्ष )      रु. 1.50 को्ी 

 

२.  शासन वनणणय वदनाांक ०७ ज ल,ै २०१७ अन्िये राष्ट्रीय रुरबन अवभयानासाठीचा वितरीत 
करण्यात येणा-या वनधीसांबांधात म ख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्द, पालघर याांना आहरण 
अवधकारी म्हण न घोवर्त करण्यात आलेले आहे. त्यान सार त्याांचेकडे अथण सांकल्पीय वितरण प्रणाली 
िर वनधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

३. िर नम द केल्याप्रमाणे कें द्र ि राज्य वहस्याची रक्कम रुपये 1.50 को्ी मात्र कोर्ागारात न 
आहावरत करणे कवरता आहरण अवधकारी याांना सदरची रक्कम कोर्ागारात न आहवरत केल्यानांतर 
या विभागाच्या राष्ट्रीय रुरबन अवभयानाच्या राज्यस्तरािर उघडण्यात आलेल्या खालील बचत 
खात्यात जमा करण्यात याि.े 

बँकेच ेनाांि ि शाखा खात्याचा क्रमाांक  खात्याचे नाांि NEFT/IFSC Code 

बँक ऑफ महाराष्ट्र, 
शाखा- मांत्रालय, म ांबई. 

60242990924 रुरबन वमशन 
महाराष्ट्र 

MAHB0001388 

4.  हे अन दान ज्या प्रयोजनाकवरता मांज र करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनाकवरता खचण 
करण्यात याि,े अन्यथा वित्तीय अवनयवमतता समजण्यात येईल. तसेच वित्त विभागाचे पवरपत्रक क्र. 
अथणसां-2022/प्र.क्र.43/अथण-3 वदनाांक 4 एवप्रल, 2022 मधील अ्ी ि शतींची प तणता विवहत 
कालािधीत प णण करण्याची ि सदरचा वनधी वितरीत करुन खचण करण्याची प्रक्रीया विवहत 
कालािधीत प णण करण्याची खबरदारी उपसांचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुरबन अवभयान 
याांनी घ्यािी.  
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5. या शासन वनणणयान्िये मांज र केलेले अन दान कोर्ागारात न काढल्यानांतर प ढील मावहती 
त्िरीत लेखावधकारी कायासन योजना-2, ग्राम विकास विभाग याांचेकडे पाठिािी. 1) मांज र केलेली 
रक्कम, 2) कोर्ागारात न काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमाांक ि वदनाांक, 4) 
महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ता मे  केल्याचे प्रमाणपत्र.  

6. सदर रक्कम रु. 1.5 को्ी चा खचण- 1) मागणी क्रमाांक एल-3, 2515, इतर ग्रावमण विकास 
कायणक्रम, 106, ग्रामीण भागात   नागरी स विधा वनमाण करणे, (00) (01) राष्ट्रीय रुरबन अवभयान- 
गाि सम हाचा विकास (कें .प .यो.) (कें द्र वहस्सा 60 %) (कायणक्रम) (25152539)  31, सहायक अन दाने 
(ितेनेत्तर), या लेखाशीर्ाखाली रु. 90,00,000/- (रुपये नव्िद लाख फक्त) ि  2) मागणी क्रमाांक 
एल-3, 2515, इतर ग्रावमण विकास कायणक्रम, 106, ग्रामीण भागात   नागरी स विधा वनमाण करणे, 
(00) (02)राष्ट्रीय रुरबन अवभयान गाि सम हाचा विकास (कें .प .यो.)  (राज्य वहस्सा 4०%) (कायणक्रम)  
(25152548) 31, सहायक अन दाने (ितेनेत्तर) या लेखाशीर्ाखाली रु. 60,00,000/- (अक्षरी रुपये  
साठ लाख फक्त) याप्रमाणे या लेखाशीर्ांसाठी सन 2022-2023 या आर्थथक िर्ातील मांज र 
तरत दीमध न भागविण्यात यािा.  

7.  सदरचा शासन वनणणय अनैापचारीक सांदभण क्र 477/व्यय-15 वदनाांक 15.7.2022 िर प्रायात 
मान्यतेस अन सरुन सदर लेखावशर्ांतगणत खचण 31-सहायक अन दानाखाली असल्याने याप िी 
गािसम हाांना वितरीत करण्यात आलेलया वनधीच्या खचाचे उपयोवगता प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या 
अ्ीअधीन राह न वनगणवमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थ ािर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सांकेताक 202207191232282920 असा आहे. हा आदेश 
वडजी्ल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

 

 

 (घ. वज. जाधि) 
 कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. महालेखापाल, (लेखा पवरक्षा) ि (लेखा अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-१, म ांबई. 
2. म ख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्द, पालघर.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. म ख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्द तथा अध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीण विकास 
यांत्रणा, ज गाि. 

4. प्रकल्प सांचालक, वजल्हा ग्रामीण विकास यांत्रणा, ज गाि. 
5. वजल्हा कोर्ागार अवधकारी, वजल्हा पालघर. 
6. उप सांचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष, रुरबन, बाांधकाम भिन, म ांबई 
7. वनयोजन विभाग, मांत्रालय, म ांबई ४०० ०३२ 
8. वित्त विभाग (व्यय-१५) ि (अथण-१७) मांत्रालय, म ांबई ४ ०० ०३२ 
9. कायासन अवधकारी, वित्त-७, वित्त-१, ग्रामविकास विभाग 
10. वनिडनस्ती/ योजना-1 
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