
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (चवघयो) अंतर्गत कें द्र शासनाच्या चिश्यािा 
पचिल्या िप्त्यािा चनधी रू. 3,51,54,000/- व राज्य 
शासनाच्या चिश्यािा चनधी रू. 2,34,36,000/-  सन 
2021-22 या वर्षात चवतरीत करणेबाबत.   
 

मिाराष्ट्र शासन 
ग्राम चवकास चवभार् 

            शासन चनणगय क्रमाकं: प्रआयो-2021/प्र.क्र.54/योजना-10 
बाधंकाम भवन, 25 मर्गबान रोड, 

फोर्ग, मंुबई - 400 001. 
      चिनाकं :   26  नोव्िेंबर, 2021 

वािा :- 

1) सि संिालक (ग्रामीण रृ्िचनमाण), ग्रामीण चवकास मंत्रालय भारत सरकार, नवी चिल्ली यािंे क्र. 
J-12025/1/2020-RH-Acct.-2/A, चि.26.06.2021 रोजीिे आिेश. 

2)  संिालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण रृ्िचनमाण यािंे पत्र क्र. राव्यक-
ग्रारृ्/लेखा(प्रआयो)/1st installment/ अनु.जाती./2021/362, चि.02.07.2021. 

3)   सामाचजक न्याय व चवशेर्ष सिाय्य चवभार् शासन चनणगय क्र. बीजीर्ी-2021/प्र.क्र.14/अथगसंकल्प 
      (चवघयो), चि. 12 नोव्िेंबर, 2021. 

शासन चनणगय:-  
प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) अनुसूचित जाती घर्कातंर्गत कें द्र शासनाने चवतरीत केलेला 

सन 2020-21 या वर्षासाठी पचिला िप्तता म्िणनू रू. 3,51,54,000/- (अक्षरी रूपये तीन कोर्ी एकावन्न लक्ष 
िोपन्न िजार फक्त)  एवढा चनधी व समरूप राज्य चिस्सा रू. 2,34,36,000/- (अक्षरी रूपये िोन कोर्ी 
िौतीस लक्ष छत्तीस िजार फक्त) एवढा चनधी खिग करण्यास व अथगसकंल्पीय चवतरण प्रणालीद्वारे चवतरीत 
करण्यास शासन मान्यता िेण्यात येत आिे. 

2. कें द्र चिश्यािा चनधी मार्णी क्र. एन-3, 2505 ग्रामीण रोजर्ार, 60 इतर कायगक्रम, 789 
अनुसूचित जातींसाठी चवशेर्षघर्क योजना (01) (04) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (कें द्र चिस्सा 60%) 
(कायगक्रम)  31 सिाय्यक अनुिाने वतेनेत्तर (2505 ए102) व राज्य चिश्यािा चनधी  मार्णी क्र. एन-3, 2505 
ग्रामीण रोजर्ार, 60 इतर कायगक्रम, 789 अनुसूचित जातींसाठी चवशेर्षघर्क योजना (01) अनुसूचित जाती 
घर्क कायगक्रमातंर्गत योजना (01)(05) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य चिस्सा 40%) (कायगक्रम)  
31 सिाय्यक अनुिाने (वतेनेत्तर) (2505 ए111) या लेखाशीर्षाखाली खिी र्ाकण्यात यावा. सिर खिग सन 
2021-22 या वर्षातील मंजूर तरतुिीमधून भार्चवण्यात यावा.  



शासन चनणगय क्रमांकः प्रआयो-2021/प्र.क्र.54/योजना-10, चि.  26 नोव्िेंबर , 2021  

 

पषु्ट्ठ 3 पैकी 2  
 

3. या शासन चनणगयान्वये मंजूर केलेले अनुिान कोर्षार्ारातून काढल्यानंतर पुढील माचिती कायासन 
योजना-2 यानंा सािर करण्यात यावी. 1) मंजूर केलेली रक्कम, 2) कोर्षार्ारातून काढलेली रक्कम, 3) 
रक्कम काढल्यािा िेयक क्रमाकं व चिनाकं, 4) मिालेखापाल कायालयात नोंि र्ालेल्या रक्कमेशी ताळमेळ 
केल्यािे प्रमाणपत्र. 
4.      प्रस्तुत चनधीबाबत उपसिंालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-रृ्िचनमाण िे आिरण व संचवतरण 
अचधकारी म्िणनू (सकेंताकं क्रमाकं १२०१००५१८३) तसेि संिालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण -
रृ्िचनमाण िे चनयंत्रक अचधकारी म्िणनू काम पाितील.  सिर चनधीिे िेयके ठाणे कोर्षार्ार अंतर्गत 
उपकोर्षार्ार कायालय, कोकण भवन,  बेलापूर येथे पाचरत करण्यात यावते. 
5. सिर अनुिान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आिे ्याि प्रयोजनासाठी खिग करण्यािी 
िक्षता घेण्यात यावी. 
6. सिर शासन चनणगय सामाचजक न्याय व चवशेर्ष सिाय्य चवभार्ािा अनौपिारीक संिभग क्र. 
127/अथगसंकल्प,चि.02.08.2021 तसेि, चवत्त चवभार्ािा अनौपिारीक संिभग क्र.766, चि.20.08.2021 
अन्वये िेण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार  चनर्गचमत करण्यात येत आिे.   
7. सिर शासन चनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून ्यािा संकेताक 202111261442586820 असा आिे. िा आिेश चडजीर्ल स्वाक्षरीने 
साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आिे.  
 

मिाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 
                                                                               (अरुण व. शशिे) 
 अवर सचिव, मिाराष्ट्र शासन 
  

प्रत,   

1) मिालेखापाल, (लेखा पचरक्षा) व (लेखा व अनुज्ञयेता), मिाराष्ट्र-1, मंुबई (पाि जािा प्रतींसि) 
2) संिालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण रृ्िचनमाण, चसडको भवन, बेलापूर, नवी मंुबई.  
3) चजल्िा कोर्षार्ार अचधकारी, ठाणे . 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4) उप कोर्षार्ार अचधकारी, कोकण भवन, बेलापूर.  
5) सामाचजक न्याय चवभार् (चव.घ.योजना), मंत्रालय, मंुबई -32.  
6) चवत्त चवभार् (व्यय-15) व (अथग-17) मंत्रालय मंबई-32. 
7) कायासन अचधकारी, चवत्त-7, चवत्त-1, योजना-1, योजना-2, योजना-5 व योजना-7.   
8) चनवड नस्ती योजना-10 ग्राम चवकास चवभार्, बाधंकाम भवन, मंुबई.   
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