
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2      
करिता रजल्हा वार्षिक योजना 
(सववसाधािण) अंतर्वत रनधी उपलब्ध 
किण्याबाबत...   

महािाष्ट्र शासन  
ग्राम रवकास रवभार् 

शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-2022/प्र.क्र.528/बांधकाम-4 
5 वा मजला, बाधंकाम भवन, 25 मर्वबान पथ, 

फोटव, मंत्रालय, मंुबई - 400 001 
तािीख: 01 रडसेंबि, 2022 

वाचा : 
1. शासन रनणवय, ग्राम रवकास रवभार् क्रमांकः मगु्रायो-2021/प्र.क्र.165/बांधकाम-4, रिनांक 

06 जानेवािी, 2022. 
2. शासन रनणवय, रनयोजन रवभार् क्रमांकः डीएपी-1022/प्र.क्र.17/का.1481, रिनांक 18 मे, 

2022. 

प्रस्तावना :  

                     िाज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धतीवि ग्रामीण भार्ातील िुिावस्था र्ालेल्या 
िस्तयांच्या िजोन्नतीसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 सुरू किण्याचा धोिणातमक रनणवय वाचा 
मधील रिनांक 06 जानेवािी, 2022 िोजीच्या शासन रनणवयान्वये घेण्यात आला आहे. रनयोजन 
रवभार्ाच्या उपिोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक 2 येथील रिनांक 18 मे, 2022 िोजीच्या शासन 
रनणवयान्वये, सन 2022-23 व सन 2023-24 या 2 आर्षथक विांकरिता प्ररतविव रू.1,000 कोटी 
याप्रमाणे रजल्हारनहाय रनधी रजल्हा वार्षिक योजना (सववसाधािण) अंतर्वत उपलब्ध करून िेण्यास 
मान्यता िेण्यात आललेी आहे. तसचे सिि रनधीबाबत योजनेचा प्रशासकीय रवभार् म्हणनू ग्राम रवकास 
रवभार्ाकडून वळेोवळेी िेण्यात येणाऱ्या सूचनांनुसाि आवश्यक कायववाही किावी, अशा सूचना िेण्यात 
आलेल्या आहेत. तयानुिंर्ाने सिि रनधी वर्व किण्याची कायवपद्धती रनरित किण्याची बाब शासनाच्या 
रवचािाधीन होती.   

शासन परिपत्रक:   

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 करिता सन 2022-23 व सन 2023-24 या 2 
आर्षथक विात, रनयोजन रवभार्ाने मंजुि केल्याप्रमाणे रजल्हा वार्षिक योजना (सववसाधािण) अंतर्वत 
प्रतयेक रजल्हा रनयोजन सरमतीला प्ररतविव उपलब्ध होणािा रनधी तया-तया विात मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजना टप्पा-2 किीता िेतानंा खालील कायवपध्िती अवलंबावी.  
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१. रजल्हा रनयोजन सरमतीने, रनयोजन रवभार्ाकडून मंजुि केलेला रनधी “मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजना टप्पा-2” किीता िाखून ठेवावा. मात्र सििचा रनधी प्रस्तुत योजनेच्या प्रशासरकय 
खचाकिीता वापिता येणाि नाही व तो पणुवपणे योजनेच्या कामांवि खचव किण्यात यावा. 

२. सिि रनधी रजल्हा रनयोजन सरमतीने, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेशी संबरंधत सहा महसूल 
रवभार्ाच्या अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांच्यासमोि खालील नमुि केलेल्या बकँ खातयात 

जमा किावा. सहा रवभार्ाच्या अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांच्या बकँ ऑफ महािाष्ट्र, 
मंत्रालय शाखा, मंुबई मधील खातयांचा तपशील पढुीलप्रमाणे आहे.  

अ.क्र. रवभार् खाते नाव खाते क्रमांक IFSC Code 

1 कोकण 
रवभार् 

MRRDA MMGSY AC 

MUKHYA NIDHI KOKAN 

REGION                    

60402340397 MAHB0001388 

2 पुणे रवभार् MRRDA MMGSY AC 

MUKHYANIDHI PUNE 

DIVISION                    

60402327944 MAHB0001388 

3 नारशक 
रवभार् 

MRRDA MMGSY AC 

MUKHYA NIDHI 

NASHIK                          

60401773615 MAHB0001388 

4 औिंर्ाबाि 
रवभार् 

MRRDA MMGSY AC 

MUKHYANIDHI 

AURANGABAD                   

60402340921 MAHB0001388 

5 अमिावती 
रवभार् 

MRRDA MMGSY AC 

MUKHYA NIDHI 

AMRAVATI                        

60402061039 MAHB0001388 

6 नार्पूि 
रवभार् 

MRRDA MMGSY AC 

MUKHYA NIDHI 

NAGPUR                          

60401142273 MAHB0001388 

 

३. रजल्हा रनयोजन सरमतीने संबंरधत अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांना रनधी वर्व 
किताना पाठवावयाच्या पत्राचा नमुना सोबत जोडला आहे. 

४. सिि प्राप्त रनधी संबंरधत रवभार्ाच्या अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी मुख्यमंत्री 
ग्राम सडक योजना टप्पा-2 च्या िाज्य स्तिाविील मुख्य खातयात जमा कितील.  

५. सिि रनधी सबंंरधत महसलू रवभार्ाच्या अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) याचं्या खातयात 
प्राप्त र्ाल्यानंति, प्राप्त रनधीची पावती अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) संबंरधत रजल्हा 
रनयोजन सरमतीस िेतील.  

६. हा प्राप्त रनधी विील संिर्षभत शासन रनणवयानुसाि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 
च्या कामाकंिीता वापिण्यात येईल. 
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७. रजल्हा रनयोजन सरमतीने रिलेल्या रनधीचा संबंरधत कामावि रवनीयोर् केल्याचे उपयोरर्ता 
प्रमाणपत्र संबंरधत अरधक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) रवहीत नमुन्यात विवअखेिीनंति 6 
मरहन्याचं्या आत रजल्हा रनयोजन सरमतीस सािि कितील. 

सिि शासन परिपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावि उपलब्ध किण्यात आला असून तयाचा साकेंताक 202212011445045320 असा 
आहे. हा आिेश रडजीटल स्वाक्षिीने साक्षारंकत करून काढण्यात येत आहे.  
   महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आिेशानुसाि व नावाने. 

 

 

 
(का. र्ो. वळवी) 

उप  सरचव, महािाष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) महािाष्ट्र-1, मुंबई/महािाष्ट्र-2, नार्पिू. 
2. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महािाष्ट्र-1, मुंबई/महािाष्ट्र-2, नार्पिू. 
3. मा.पालकमंत्री, सवव रजल्हे. 
4. रवभार्ीय आयकु्त, महसलू रवभार्, सवव. 
5. रजल्हारधकािी तथा सिस्य-सरचव, रजल्हा रनयोजन सरमती सवव. 
6. मुख्य कायवकािी अरधकािी, रजल्हा परििि, सवव.   
7. मुख्य अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, पणेु. 
8. मा.मंत्री (ग्रा.रव.) यांचे खाजर्ी सरचव, मंत्रालय, मुंबई. 
9. रजल्हा रनयोजन अरधकािी, रजल्हा रनयोजन सरमती (सवव). 
10. अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, सवव रवभार्. 
11. कायवकािी अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, सवव रजल्हे. 
12. मा.अ.मु.स. (ग्रा.रव. व पं.िा.), ग्राम रवकास रवभार्, यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
13. मा.सरचव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम रवकास रवभार्, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
14. रजल्हा कोिार्ाि अरधकािी, सवव रजल्हे. 
15. रनवड नस्ती (कायासन बांधकाम-४) ग्राम रवकास रवभार्, मंत्रालय, मुंबई. 
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शासन परिपत्रक क्रमांक मगु्रायो-2022/प्र.क्र.528/बांधकाम-4, रिनांक  01 रडसेंबि, 2022 सोबतचे 
सहपत्र 

क्रमांक : 
        रिनांक : 
प्ररत,           

 अरधक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो),  
 महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, 

.............. रवभार्, .......... 
  रविय : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 करिता रजल्हा रनयोजन   सरमतीकडून 

रजल्हा वार्षिक योजना (सववसाधािण) अतंर्वत रनधी िस्तयांकरिता उपलब्ध 
करून िेणेबाबत...   

संिभव :  1) शासन रनणवय, रनयोजन रवभार् क्रमांक रडएपी-1022/प्र.क्र.17/ कायासन 
1481, रिनांक 18 मे, 2022. 

  

      मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 करिता संिर्षभय शासन रनणवय क्र.1 अन्वये सन 
2022-23 व सन 2023-24 या 2 आर्षथक विांकरिता प्ररतविव रू.1,000 कोटी याप्रमाणे रजल्हा रनहाय 
रनधी रजल्हा वार्षिक योजना (सववसाधािण) अंतर्वत उपलब्ध करून िेण्यास मान्यता िेण्यात आलेली 
आहे. 
02.  विील शासन रनणवयाप्रमाणे रू.  .......... लक्ष इतका रनधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजना टप्पा2 करिता वर्व किीत आहोत. प्रतयक्ष रनधी अधीक्षक अरभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महािाष्ट्र 
ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था यांच्या खालील नमुि बकँ खातयात RTGS व्िािा रिनांक .......... िोजी 
पाठरवला आहे.  

A/C Title  - अरधक्षक अरभयंता ....., म.ुमं.ग्रा.स.यो. (मखु्य रनधी) 
Bank      -  Bank of Maharashtra 
Branch       -  Mantralaya Branch 
A/C No -  संबरधत रवभार्ाचा खातेक्रमांक 
IFSC Code  -   MAHB0001388 

  सिि िक्कमेची पोहोच पावती द्यावी. सिि रनधी रनयोजन रवभार्ाने मान्यता रिलले्या 
रिनांक .......... िोजीच्या शासन रनणवय क्र. ...................................... अधीन िाहून रिला आहे. 
                               

     आपला, 

 

       (--------------------) 
रजल्हारधकािी तथा सिस्य सरचव,        

रजल्हा रनयोजन सरमती, ---- 
प्रत-  

1. अरतरिक्त मखु्य सरचव, रनयोजन रवभार्, मंत्रालय, मुंबई. 
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2. सरचव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम रवकास रवभार्, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मुख्य अरभयंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महािाष्ट्र ग्रामीण िस्ते रवकास संस्था, पणेु. 
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