
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरिता कें द्र 
शासनाकडून िाजयांना भाडंवली 
गंुतवणकुीसाठी रवशेष सहाय्य योजनेंतगगत 
रिनव्याजी कजासाठी नवीन लेखाशीषग 
रनमाण किण्यािाित...   

महािाष्ट्र शासन   
ग्राम रवकास रवभाग 

शासन रनणगय क्रमांकः मगु्रायो-2022/प्र.क्र.437/िांधकाम-4 
5 वा मजला, िाधंकाम भवन, 25 मर्गिान पथ, 

फोर्ग, मंत्रालय, मंुिई - 400 001 
तािीख: 23 नोव्हेंिि, 2022 

वाचा : 
1) शासन रनणगय, ग्राम रवकास रवभाग क्रमांकः ग्रासयो-2015/प्र.क्र.12/योजना-9, रिनांक 

28 ऑक्र्ोिि, 2015. 
2) महालखेापाल (लखेा व अनुज्ञेयता), महािाष्ट्र-1, मुंिई यांचे कायालयाचे पत्र क्रमांकः 

ख.रव./चा-1/ग्रा.रव.रव.ज.सं.रव./य ूओ आि-105/2022-23/ रिनांक रनिंक. 

प्रस्तावना :    

                     महािाष्ट्र िाजयातील न जोडलेल्या वाड्या-वस््या जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील 
िुिावस्था र्ालेल्या िस््याचंी िजोन्नती किण्यासाठी िाजयात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना रिनाकं 
28 ऑक्र्ोिि, 2015 िोजीच्या शासन रनणगयान्वये सुरू किण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री ग्राम 
सडक योजनेकरिता कें द्र शासनाकडून िाजयानंा भांडवली खचासाठी रवशेष सहाय्य योजनेंतगगत 
प्राप्त होणािे िीनव्याजी कजग उपलब्ध करून घेण्यासाठी नवीन लेखाशीषग रनमाण किण्याची िाि 
शासनाच्या रवचािाधीन होती.      

शासन रनणगय:    
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरिता कें द्र शासनाकडून िाजयानंा भाडंवली 

गंुतवणकुीसाठी रवशेष सहाय्य योजनेंतगगत िीनव्याजी कजासाठी पुढीलप्रमाणे लेखाशीषग रनमाण 
किण्यास शासनाची मान्यता िेण्यात येत आहे.  

मिाठी लखेाशीषग इगं्रजी लखेाशीषग 
मागणी क्र. एल-07 Demand No. L-07 

5054, मागग व पलू याविील भांडवली खचग 5054, Capital Outlay on Roads and 

Bridges  

04, रजल्हा व इति मागग  04, Districts and Other Roads 

337, िस््यांची िांधकामे 337, Road Works 
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मिाठी लखेाशीषग इगं्रजी लखेाशीषग 
(०3) कें द्र शासनाकडून िाजयांना भांडवली 
गुंतवणकुीसाठी रवशेष सहाय्य योजनेंतगगत 
रिनव्याजी कजग  

(03) Interest free loan from the Central 

Government to the States under special 

assistance scheme for capital investment  

(03) (01), मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजना (कें द्र 
रहस्सा 100 %) (कायगक्रम) 
(5054 5411) 

(03) (01), Mukhya Mantri Gram Sadak 

Yojana (Central Share 100%) (Scheme)   

 

(5054 5411) 

53, मोठी िांधकामे 53, Major Works 
 

०2.  सििचा शासन रनणगय हा महालेखापाल, महािाष्ट्र-1, मंुिई याचं्या उक्त वाचा 
मधील अनुक्रमाकं 2 येथील पत्र तसचे रनयोजन रवभागाच्या अनौ.संिभग क्रमांक 63/1444, रिनाकं 
06 ऑक्र्ोिि, 2022, अनौ.संिभग क्रमाकं 93/1444, रिनाकं 16 नोव्हेंिि, 2022 व रवत्त 
रवभागाच्या अनौ.संिभग क्रमाकं 581/व्यय-15, रिनांक 21 ऑक्र्ोिि, 2022 अन्वये प्राप्त र्ालेल्या 
मान्यतेने व सहमतीने रनगगरमत किण्यात येत आहे.      

सिि शासन रनणगय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावि उपलब्ध किण्यात आला असून ्याचा साकेंताक 202211231653532320 असा 
आहे. हा आिेश रडजीर्ल स्वाक्षिीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
   महािाष्ट्राचे िाजयपाल याचं्या आिेशानुसाि व नावाने. 

 

 
(का. गो. वळवी) 

उप  सरचव, महािाष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. महालेखापाल, महािाष्ट्र 1 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मंुिई/नागपिू.  
2. रजल्हारधकािी, सवग. 
3. मुख्य कायगकािी अरधकािी, रजल्हा परिषि, सवग.  
4. खाजगी सरचव, मा. मंत्री (ग्रा.रव.), मंत्रालय, मंुिई-३2. 
5. मुख्य अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, पणेु.  
6. मा.अ.मु.स. (ग्रा.रव. व प.ंिा.), ग्राम रवकास रवभाग, यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुिई. 
7. मा.सरचव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम रवकास रवभाग, याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुिई. 
8. अरधिान व लेखारधकािी, मंुिई. 
9. रनवासी लेखारधकािी, मंुिई. 
10. रजल्हा कोषागाि अरधकािी, सवग.   
11. अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, सवग रवभाग.   
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12. कायगकािी अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, सवग रजल्हे.   
13. उप सरचव, रवत्त रवभाग (व्यय-15/अथग-17), मंत्रालय, मंुिई. 
14. उप सरचव (कायासन 1444/1411), रनयोजन रवभाग, मंत्रालय, मंुिई.  
15. उप सरचव (आस्थापना/िोखशाखा/रवत्त-1 व रवत्त-7), ग्राम रवकास रवभाग, मंत्रालय, 

मंुिई.  
16. रनवड नस्ती (कायासन िांधकाम-४), ग्राम रवकास रवभाग, मंत्रालय, मंुिई. 
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