
प्रधानमंत्री अवास योजना (ग्रामीण) ऄतंगगत प्राप्त झालेला कें द्र 
शासनाच्या हहश्याचा (ऄनुसहूचत जाती ईपयोजना) हनधी सन 
2021-22 या हवत्तीय वषात हवतरीत करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम हवकास हवभाग 

            शासन हनणगय क्रमाकं: प्रअयो-2020/प्र.क्र.88/योजना-10 
बाधंकाम भवन, 25 मझगबान रोड, 

फोर्ग, मंुबइ - 400 001. 
तारीख:    25   माचग, 2022 

वाचा :- 

1) ईप सचंालक, (ग्रामीण गृहहनमाण), ग्रामीण हवकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी हदल्ली यांच े               
क्र. J-12025/01/2019-RH (A/C)-1/A-Maharashtra, हद.24.08.2020 रोजीचे अदेश. 

2) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहहनमाण याचंे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागृ/लेखा 
/(प्रअयो)/ऄ.जा./2020/212, हद.03.09.2020.संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहहनमाण 
यांचे पत्र क्र. राव्यकृ-ग्रागृ/लेखा(प्रअयो)/ ऄ.जा./2020/29, हद.19.06.2020. 

3) शासन हनणगय सामाहजक न्याय व हवशेष सहाय्य हवभाग क्र. हबजीर्ी-2020/प्र.क्र.30/ ऄथगसंकल्प 
(हवघयो), हद.04.02.2021. 

4) शासन हनणगय ग्रामहवकास हवभाग क्र. प्रअयो-2020/प्र.क्र.88/ योजना-10, हद.25.02.2021. 

5) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहहनमाण याचंे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागृ/लेखा (प्रअयो) 
/ऄनु.जाती/2022/1948, हद.24.01.2022. 

6) शासन हनणगय सामाहजक न्याय व हवशेष सहाय्य हवभाग क्र. हबजीर्ी-2020/प्र.क्र.25/ ऄथगसंकल्प 
(हवघयो), हद.24.03.2022 

शासन हनणगय :-  
 
कें द्र परुस्कृत प्रधानमंत्री अवास योजना ग्रामीण कहरता ऄनुसूहचत जाती ईपयोजना घर्कांतगगत कें द्र शासनाने 

संदभाहधन क्रमाकं 1 च्या हदनांक 24.08.2020 च्या पत्रान्व्ये रुपये 66,32,10,000/- एवढा हनधी हवतरीत केला अहे. 

त्यापैकी ईपरोक्त संदभाहधन क्र.4 हदनांक 25.02.2021 रोजीच्या शासन हनणगयान्वये  रुपये 66,00,00,000/- आतकी 

रक्कम हवतरीत करण्यास मान्यता देण्यात अलेली अहे. ईवगहरत कें द्र शासनाच्या हहश्शाचा  हनधी रू. 32,10,000/- 

(ऄक्षरी रूपये बत्तीस लाख दहा हजार फक्त) एवढा हनधी  खचग करण्यास व ऄथगसकंल्पीय हवतरण प्रणाली्ारे हवतरीत 

करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत अहे.  

2. सदर खचग सन 2021-22 या वषातील मंजूर तरतुदीमधून भागहवण्यात यावा व मागणी क्र. एन-3 2505 ग्रामीण 

रोजगार, 60 आतर कायगक्रम, 789 ऄनुसूहचत जातींसाठी हवशेषघर्क योजना (01) (04) प्रधानमंत्री अवास योजना 
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(ग्रामीण) (कें द्र हहस्सा 60%) (कायगक्रम)  31 सहाय्यक ऄनुदाने वतेनेत्तर (2505 ए 102) या लेखाहशषाखाली खची 

र्ाकण्यात यावा.  

3. या शासन हनणगयान्वये मंजूर केलेले ऄनुदान कोषागारातनू काढल्यानंतर पढुील माहहती कायासन योजना-2 

यांना सादर करण्यात यावी. 1) मंजूर केलेली रक्कम, 2) कोषागारातनू काढलेली रक्कम,  3) रक्कम काढल्याचा देयक 

क्रमांक व हदनांक, 4) महालेखापाल कायालयात नोंद झालेल्या रक्कमेशी ताळमेळ केल्याच ेप्रमाणपत्र.  

4.      प्रस्तुत हनधीबाबत ईपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहहनमाण हे अहरण व संहवतरण ऄहधकारी 

म्हणनू (सकेंताकं क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच सचंालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण -गृहहनमाण हे हनयंत्रक 

ऄहधकारी म्हणनू काम पाहतील. सदर हनधीची देयके ठाणे कोषागार ऄतंगगत ईपकोषागार कायालय, कोकण भवन, 

बलेापरू येथे पाहरत करण्यात यावीत. 

5. सदर ऄनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात अलेले अहे त्याच प्रयोजनासाठी खचग करण्याची दक्षता 

घेण्यात यावी. 

६. सदर शासन हनणगय सामाहजक न्याय व हवशेष सहाय्य हवभागाचा ऄनौपचारीक सदंभग क्र.81/ ऄथगसकंल्प, 

हद.24 माचग,2022  तसेच, हवत्त हवभागाचा ऄनौपचाहरक सदंभग क्र.365/व्यय-14 , हद. 24 माचग, 2022 ऄन्वये हदलेल्या 

मान्यतेनुसार हनगगहमत करण्यात येत अहे.  

7. सदर शासन हनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात 

अला ऄसनू त्याचा सकेंताक  202203251619190220  ऄसा अहे. हा अदेश हडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन 

काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (ऄरुण व.शशदे) 
 ऄवर सहचव, महाराष्ट्र शासन 
  

प्रत,   
1) महालेखापाल, (लेखा पहरक्षा) व (लेखा व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मंुबइ (पाच जादा प्रतींसह) 
2) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहहनमाण, हसडको भवन, बलेापरू, नवी मंुबइ.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) हजल्हा कोषागार ऄहधकारी, ठाणे. 
4) ईप कोषागार ऄहधकारी, कोकण भवन, बलेापरू,नवी मंुबइ.  
5) सामाहजक न्याय हवभाग (हव.घ.योजना), मंत्रालय, मंुबइ -400 032.  
6) हवत्त हवभाग (व्यय-15) व (ऄथग-17), मंत्रालय, मंुबइ-400 032. 
7) कायासन ऄहधकारी, हवत्त-7, हवत्त-1, योजना-1, योजना-2, योजना-5 व योजना-7, ग्रामहवकास हवभाग, 

बांधकाम भवन, फोर्ग,मंुबइ.   
8) हनवड नस्ती,योजना-10, ग्रामहवकास हवभाग, बांधकाम भवन, फोर्ग, मंुबइ.   
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