
सन २०२1-२०२ 2 या अर्थथक वषासाठी 
जजल्हा पजरषद व पंचायत सजमतीच्या  
प्रशासकीय आमारतीच्या बाधंकामासाठी 
सहाय्यक ऄनुदान जवतरण अदेश   
लेखाशीषष - 2515 0053 (यंजनातंगोत) ...  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम जवकास जवभाग 

शासन शुद्धीपत्रक क्रमाकं: यंजना-2021/प्र.क्र.81/बाधं-4 
5 वा मजला, 25 मझषबान पथ, बांधकाम भवन,  

फंर्ष, मंत्रालय, मंुबइ-400 001.  
तारीख:  23 फेब्रवुारी, २०22 

वाचा :-  
1) शासन जनणषय, ग्राम जवकास जवभाग, क्रमाकं: यंजना-2021/प्र.क्र.81/बांधकाम-4, 

जदनाकं 27 ऑक्र्ंबर, 2021. 

शासन जनणषय :-  

                      जजल्हा पजरषद/पंचायत सजमती प्रशासकीय आमारतींसाठी सहायक ऄनुदान 
लेखाजशषष 2515 0053 लेखाजशषांतगषत, संबंजधत जजल्हा पजरषदानंा रु.4450.00 लक्ष आतका जनधी 
जदनाकं 27 ऑक्र्ंबर, 2021 च्या शासन जनणषयान्वये जवतरीत करण्यात अलेला अहे. 
०2.           ग्राम जवकास जवभागाच्या जदनाकं 27 ऑक्र्ंबर, २०21 रंजीच्या शासन 
जनणषयातील पजरच्छेद क्र. 2 मधील तक््यातील, 

ऄ.क्र. जजल्हा पजरषद/पचंायत सजमतीच्या कामाच े
नाव 

जवतरीत करण्यात अललेा जनधी )रू. लक्ष ( 

१४ पं. स. कागल, (जज.कंल्हापरू( प्रशाइ 20.00 
१७ पं. स. कागल, (जज.कंल्हापरू( प्रशाइ ईपकामे 50.00 

या ऐवजी 

ऄ.क्र. जजल्हा पजरषद/पचंायत सजमतीच्या कामाच े
नाव 

जवतरीत करण्यात अललेा जनधी )रू. लक्ष ( 

१४ पं. स. कागल, (जज.कंल्हापरू( प्रशाइ 50.00 
१७ पं. स. कागल, (जज.कंल्हापरू( ईपकामे 20.00 

 ऄसे वाचण्यात याव.े 



शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः यंजना-2021/प्र.क्र.81/बांध-4 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

                       सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून ्याचा साकेंताक 202202231049107520 ऄसा 
अहे. हा अदेश जिजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाकंीत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 
 
 

(श्री. प्रजवण जैन( 
                                                                        ईप सजचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. महालेखापाल, लेखा व ऄनुज्ञयेता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-1 मंुबइ/महाराष्ट्र-2 नागपूर. 
2. मा.जवरंधी पक्षनेता, जवधानसभा/जवधानपजरषद याचंे खाजगी सजचव, जवधानभवन, मंुबइ. 
3. मा.प्रधान सजचव, ग्राम जवकास जवभाग याचंे स्वीय सहायक. 
4. जवभागीय अयुक्त, पुणे जवभाग. 
5. जजल्हाजधकारी, कंल्हापूर. 
6. मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद, कंल्हापूर. 
7. सवष ईप सजचव/ऄवर सजचव/कक्ष ऄजधकारी, ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ.  
8. ऄजतजरक्त मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद, कंल्हापूर.  
9. मुख्य लेखा व जवत्त ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद, कंल्हापूर.   
10. ईपमुख्य कायषकारी ऄजधकारी )ग्रा.पं.(, जजल्हा पजरषद, कंल्हापूर. 
11. कायषकारी ऄजधकारी )बा.ं(, जजल्हा पजरषद, कंल्हापूर. 
12. जजल्हा कंषागार ऄजधकारी, कंल्हापूर.    
13. जनवि नस्ती, कायासन बाधंकाम-4, ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
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