
सन 2021-२2 या वित्तीय िर्षात प्रधानमंत्री 
आिास योजना (ग्रामीण) (सिवसाधारण) 
घटकांतर्वत राज्य समरुप विस्सा 
रु.103,79,01,200/- एिढा वनधी वितरीत 
करणेबाबत. 
 

मिाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभार् 

           शासन वनणवय क्रमांकः प्रआयो-2021/प्र.क्र.42/योजना-10 
बांधकाम भिन, 25 मर्वबान रोड, 

फोटव, म ंबई - 400 001. 
 तारीख:  16 ज लै , 2021 

िाचा :-  
1)  उप सवचि (ग्रामीण रृ्िवनमाण), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, निी विल्ली याचंे क्र. 

J12025/0१/201९-RH (A/C)-1-Maharashtra, वि.२4.08.2020 रोजीचे आिेश. 
2) संचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण रृ्िवनमाण याचंे पत्र क्र. राव्यक-

ग्रारृ्/लेखा(प्रआयो)/2nd installment/66/2021,  वि.12.04.2021. 

शासन वनणवय:- 
 
प्रधानमंत्री आिास योजना (ग्रामीण) सिवसाधारण घटकांतर्वत राज्य समरुप विस्सा 

रु.103,79,01,200/- (अक्षरी रुपये एकशे तीन कोटी एकोणऐंशी लक्ष एक िजार िोनशे 
फक्त) एिढा वनधी खचव करण्यास ि अथवसकंल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता िेण्यात येत आिे. 
 2.   सिर खचव सन 2021-22 या िर्षाच्या मंजूर तरत िीमधून भार्विण्यात यािा ि राज्य 
शासनाच्या विश्शश्शयाचा वनधी मार्णी क्र. एल-3, 2505 ग्रामीण रोजर्ार, 60 इतर कायवक्रम, 
702 जिािर ग्रामसमृध्िी योजना, (01)प्रधानमंत्री आिास योजना, (01)(0१) प्रधानमंत्री 
आिास योजना (ग्रामीण) -सिवसाधारण ( राज्याचा विस्सा ४0 %) (कायवक्रम ) ३१ सिाय्यक 
अन िाने, ( ितेनेतर)  (2505 ०५६८), या लेखावशर्षाखाली खची टाकण्यात यािा.   
3. या शासन वनणवयान्िये मंजूर केलेल े अन िान कोर्षार्ारातून काढल्यानंतर प ढील 
माविती कायासन योजना-2 यांना सािर करण्यात यािी. 1) मंजूर केललेी रक्कम, 2) 
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कोर्षार्ारातून काढललेी रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा िेयक क्रमांक ि विनांक, 4) 
मिालेखापाल कायालयात नोंि र्ालेल्या रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 
4. प्रस्त त वनधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण-रृ्िवनमाण िे आिरण 
ि संवितरण अवधकारी म्िणनू (सकेंतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य 
व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण -रृ्िवनमाण िे वनयंत्रक अवधकारी म्िणनू काम पाितील.  सिर 
वनधीचे िेयके ठाणे कोर्षार्ार अंतर्वत उपकोर्षार्ार कायालय, कोकण भिन,  बेलापूर येथे 
पावरत करण्यात यािते. 
5. सिर अन िान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आललेे आिे त्याच प्रयोजनासाठी 
खचव करण्याची िक्षता घेण्यात यािी. 
6. सिर शासन वनणवय वनयोजन विभार्ाचा अनौपचारीक संिभव क्र.26/का.1444, वि. 
14.06.2021 तसेच वित्त विभार्ाचा अनौपचारीक सिंभव क्र. 390/21, व्यय-15, वि. 
24.06.2021  अन्िये िेण्यात आलेल्या मान्यतेन सार वनर्ववमत करण्यात येत आिे. 
7. सिर शासन वनणवय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 202107161145288420 
असा आिे. िा आिेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे.   

मिाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आिेशान सार ि नािाने.  

       (िे.स .पाठक) 
 कायासन अवधकारी, मिाराष्ट्र शासन 
  

प्रत,   
1)   मिालेखापाल, (लेखा पवरक्षा) ि (लेखा ि अन ज्ञेयता), मिाराष्ट्र-1, म ंबई (पाच जािा प्रतींसि) 
2) संचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष-ग्रामीण र्ृिवनमाण, 4 था मजला, िवक्षण कक्ष, वसडको भिन, बलेापरू 

निी म ंबई.  
3) वजल्िा कोर्षार्ार अवधकारी, ठाणे  

http://www.maharashtra.gov.in/
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4) उप कोर्षार्ार अवधकारी, कोकण भिन बलेापरू  
5) वनयोजन विभार्, मंत्रालय, म ंबई-32  
6) वित्त विभार् (व्यय-15) ि (अथव-17) मंत्रालय मंबई-32. 
7) कायासन अवधकारी, वित्त-7, वित्त-1, योजना-1, योजना-2, योजना-5 ि योजना-7,  ग्राम विकास 

विभार्, बाधंकाम भिन, म ंबई.   
8) वनिड नस्ती (योजना-10) 
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