
सन 2022-२3 या वित्तीय िर्षात प्रधानमंत्री 
अिास योजना (ग्रामीण) (सिवसाधारण) 
घटकांतगवत प्राप्त कें द्र शासनाच्या विश्शश्शयाचा 
पविल्या िप््याचा 25% वनधीचा ईिववरत वनधी  
रु. 145,25,63,810/- ि राज्य समरुप विस्सा 
रु.96,83,75,873/- एिढा वनधी वितरीत 
करणेबाबत. 
 

मिाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

           शासन वनणवय क्रमांकः प्रअयो-2022/प्र.क्र.75/योजना-10 
बांधकाम भिन, 25 मर्वबान रोड, 

फोटव, म ंबइ - 400 001. 
    तारीख:  7 जून, 2022. 

िाचा :-  

1)  संचालक (ग्रामीण गृिवनमाण), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, निी 
वदल्ली यांचे क्र. J-12025/१/2020-RH-Acct.-4, वद.30.03.2022 रोजीचे 
अदेश. 

2) संचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण गृिवनमाण यांचे पत्र क्र.  जा.क्र. राव्यक-
ग्रागृ/लेखा(प्रअयो)/1st installment/सिवसाधारण/2022/06, वद.05.04.2022. 

शासन वनणवय:- 
प्रधानमंत्री अिास योजना (ग्रामीण) सिवसाधारण घटकांतगवत कें द्र शासनाकडून  सन 

2022-२3 या अर्थथक िर्षामध्ये सन 2020-21 ि 2021-22 या िर्षासाठीच्या ईव्ष्ट्टाकवरता 
कें द्र विश्शश्शयाच्या पविल्या िप््याचा 25% वनधीचा ईिववरत वनधी रु. 145,25,63,810/-         
( ऄक्षरी रुपये एकशे पंचेचाळीस कोटी पचंिीस लक्ष त्रेसष्ट्ठ िजार अठशे दिा फक्त ) ि 
राज्य समरुप विस्सा रु.96,83,75,873/- (ऄक्षरी रुपये शिाण्णि कोटी त्र्याऐशंी लक्ष 
पंच्याित्तर िजार अठशे त्र्याित्तर फक्त ) ऄसे एकूण रू. 242,09,39,683/- (ऄक्षरी रुपये 
दोनशे बचेाळीस कोटी नउ लक्ष एकोणचाळीस िजार सिाशे त्र्याऐशंी फक्त ) एिढा वनधी 
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खचव करण्यास ि ऄथवसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत अिे. 
 
 2. कें द्र शासनाच्या विश्शश्शयाचा वनधी सन 2022-23 या िर्षातील मंजूर तरत दीमधून 
भागविण्यात यािा ि  मागणी क्र. एल-3, 2505 ग्रामीण रोजगार, 60 आतर कायवक्रम, 702 
जिािर ग्रामसमृध्दी योजना, (01)प्रधानमंत्री अिास योजना, (01)(0४) प्रधानमंत्री अिास 
योजना (ग्रामीण) -सिवसाधारण  (कें द्र प रस्कृत योजना) ( कें द्राचा विस्सा ६0 %)( कायवक्रम ) 
३१ सिाय्यक ऄन दाने, ( ितेनेतर)  (2505 ३०१२), या लखेाशीर्षाखाली खची टाकण्यात 
यािा. तसेच  राज्य शासनाच्या विश्शश्शयाचा वनधी मागणी क्र. एल-3, 2505 ग्रामीण रोजगार, 
60 आतर कायवक्रम, 702 जिािर ग्रामसमृध्दी योजना, (01)प्रधानमंत्री अिास योजना, 
(01)(0१) प्रधानमंत्री अिास योजना (ग्रामीण) -सिवसाधारण ( राज्याचा विस्सा ४0 %) 
(कायवक्रम ) ३१ सिाय्यक ऄन दाने, ( ितेनेतर)  (2505 ०५६८), या लेखाशीर्षाखाली खची 
टाकण्यात यािा.    
 
3. या शासन वनणवयान्िये मंजूर केलेल े ऄन दान कोर्षागारातून काढल्यानंतर प ढील 
माविती कायासन योजना-2 यांना सादर करण्यात यािी. 1) मंजूर केललेी रक्कम, 2) 
कोर्षागारातून काढललेी रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा देयक क्रमांक ि वदनांक, 4) 
मिालेखापाल कायालयात नोंद र्ालेल्या रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 
 
4. प्रस्त त वनधीबाबत ईपसंचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृिवनमाण िे अिरण 
ि संवितरण ऄवधकारी म्िणनू (सकेंतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य 
व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण -गृिवनमाण िे वनयंत्रक ऄवधकारी म्िणनू काम पाितील.  सदर 
वनधीचे देयके ठाणे कोर्षागार ऄंतगवत ईपकोर्षागार कायालय, कोकण भिन,  बेलापूर येथे 
पावरत करण्यात यािते. 
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5. सदर ऄन दान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात अललेे अिे ्याच प्रयोजनासाठी 
खचव करण्याची दक्षता घेण्यात यािी. 
 
6. सदर शासन वनणवय वनयोजन विभागाचा ऄनौपचारीक संदभव क्र.9/1444, 
वद.06.05.2022 ि वित्त विभागाचा ऄनौपचारीक संदभव क्र.372/व्यय-15, वद.18.05.2022 
ऄन्िये देण्यात अलेल्या मान्यतेन सार वनगववमत करण्यात येत अिे. 
 
7. सदर शासन वनणवय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसनू ्याचा संकेताक 202206071523184420                               
ऄसा अिे. िा अदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अिे.  

मिाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशान सार ि नािाने.  

       (ऄरुण ि.शशदे) 
 ऄिर सवचि, मिाराष्ट्र शासन 
  

प्रत,   

1)  मिालेखापाल, (लखेा पवरक्षा) ि (लखेा ि ऄन ज्ञयेता), मिाराष्ट्र-1, म ंबइ (पाच 
जादा प्रतींसि) 

2) संचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृिवनमाण, 4 था मजला, दवक्षण कक्ष, 
वसडको भिन, बेलापूर,निी म ंबइ.  

3) वजल्िा कोर्षागार ऄवधकारी, ठाणे  

4) ईप कोर्षागार ऄवधकारी, कोकण भिन, बलेापरू  

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) वनयोजन विभाग (का-1444), मंत्रालय, म ंबइ-400 032.  

6) वित्त विभाग (व्यय-15) ि (ऄथव-17), मंत्रालय, म ंबइ-400 032. 

7) कायासन ऄवधकारी, वित्त-7, वित्त-1, योजना-1, योजना-2, योजना-5 ि 
योजना-7,  ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भिन, म ंबइ.   

8) वनिड नस्ती (योजना-10). 
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