
                                   सन 2018-19 या वर्षामधील महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
आभिवासी घटक कायगक्रमासाठी (TSP) प्रलंभित 
भनधी भवतरीत करण्यािाित. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम भवकास भविार् 
शासन भनणगय क्रमांकः मभजअ - 2021/प्र.क्र.70/योजना-3 

मंत्रालय,म ंिई 400 032. 
भिनांक: 19 ज ल,ै 2021 

वाचा :- 
1. शासन भनणगय, ग्राम भवकास व जलसधंारण भविार् क्र.एनआरएलएम-

2011/प्र.क्र.196/योजना-3, भिनांक 18 ज ल,ै 2011. 
2. कें भिय ग्रामीण भवकास मंत्रालय, नवी भिल्ली यांचे पत्र क्र.जी-20017/1/2018-

आरएल(एनआरएलएम_71सी), भिनांक 15.3.2019. 
3. म ख्य कायगकारी अभधकारी, एसएसआरएलएम, िलेापरू, नवी म ंिई यांचे पत्र क्र. 

एसएसआरएलएम/लेखा/1150/2021, भिनांक 27 मे, 2021. 
4. शासन भनणगय, आभिवासी भवकास भविार् क्र.िीय डी-2021/प्र.क्र.08/कायासन-6, भिनांक 15 

ज लै, 2021. 

प्रस्तावना :- 
कें ि शासनाने सन 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

अभियान (MSRLM) अंतर्गत आभिवासी घटक कायगक्रमासाठी (TSP) अिगसहाय्य या योजनेकभरता 
भनधी भवतरीत केललेा आहे. सिर भनधी राज्याच्या एकभत्रत भनधीमध्ये जमा झाललेा आहे. सन 2021-
22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत आभिवासी घटक कायगक्रम 
(TSP) कें ि भहस्सा (2501 2962) याकभरता रु.121,76,00,000/- व कें ि भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा 
(2501 2793) याकभरता रु.50,00,00,000/- इतकी तरतूि अिगसंकल्पीत करण्यात आली आहे. 
सिर अिगसंकल्पीत तरतूिीमधून 2018-19 मधील प्रलंभित राज्य भहस्सा रु.2,45,96,000/- इतका 
भनधी भवतभरत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या भवचाराधीन होता. 

शासन भनणगय :- 
1.     सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अतंर्गत आभिवासी 
घटक कायगक्रम (TSP) राज्य भहस्सा (2501 2793) याकभरता अिगसंकल्पीत केलेल्या तरतूिीतून 
रु.2,45,96,000/- (रुपये िोन कोटी पंच्चेचाळीस लाख शहान्नव हजार फक्त) इतका भनधी 
अिगसंकल्पीय भवतरण प्रणाली (B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास भवतरीत 
करण्यात येत आहे. 
2.     सिर रक्कम उप संचालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
िलेापरू, नवी म ंिई यांच्याकडे आहरण व संभवतरण अभधकारी म्हणनू स पिूग करण्यात येत आहे. 
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3.     सिर रक्कम रु.2,45,96,000/- इतका खचग “मार्णी क्र.टी-5, 2501, ग्रामभवकासासाठी भवशेर्ष 
कायगक्रम, 01, एकात्मीकृत ग्रामभवकास कायगक्रम, 796, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (01) (04) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण भजवनोन्नती अभियान (राज्याचा भहस्सा) (कायगक्रम), 31, 
सहायक अन िाने (वतेनेतर), (2501 2793)” या लखेाभशर्षाखाली सन 2021-22 मध्ये केलेल्या 
तरतूिी मधून िार्वावा. 
4.     म ख्य कायगकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी म ंिई यांनी 
खचासंिधंीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अन सरुन मंजूर आराखड्यान सार याच वर्षात सिर भनधी 
खचग होईल याची िक्षता घ्यावी. तसचे शासनाने उपलब्ध करुन भिलेल्या तरतूिीतून झालेल्या खचाचा 
अहवाल, लेखाशीर्षाभनहाय / उपलेखाशीर्षाभनहाय साध्य झालेल्या िौभतक उद्दीष्ट्टािाितची माभहती, 
भनधी उपयोभर्ता प्रमाणपत्र संिभंधत क्षेभत्रय अभधकारी यांनी आय क्त, आभिवासी भवकास, नाभशक, 
संिभंधत अपर आय क्त, आभिवासी भवकास व ग्राम भवकास भविार् यांना प्रत्येक मभहन्याच्या 10 
तारखेपयंत पाठवाव.े 
5.     म ख्य कायगकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी म ंिई यांनी 
आभिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अभतभरक्त आभिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आभिवासी घटक 
कायगक्रम क्षेत्रािाहेरील योजनांवर केललेा खचग स्वतंत्रपणे नोंिभवला जाईल याची िक्षता घ्यावी, 
जेणेकरुन शासनाला आभिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्रािाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खचावर 
संभनयंत्रण ठेवता येईल.  
6.    आभिवासी घटक कायगक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन भिललेी तरतूि फक्त आभिवासी 
लािार्थ्यांकभरता व आभिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खचग करण्यात यावी. तसेच आभिवासी उपयोजना 
क्षेत्रािाहेर केलेली तरतूि त्या क्षेत्रातील आभिवासी आभिवासी लािार्थ्यांकभरताच खचग करण्यात यावी.  
7.     हे अन िान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेल ेआहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खचग 
करण्यात याव.े  अन्यिा ती भवत्तीय अभनयभमतता समजण्यात येईल, याची अमंलिजावणी करणाऱ्या 
अभधकाऱ्यानंी नोंि घ्यावी. 
8.     या शासन भनणगयान्वये मंजूर केलेल ेअन िान कोर्षार्ारातून काढल्यानंतर प ढील माभहती त्वरीत 
लेखाभधकारी कायासन क्रमांक योजना-2, ग्राम भवकास भविार् यांचेकडे पाठवावी. 1) मंजूर केलेली 
रक्कम, 2) कोर्षार्ारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व भिनांक, ४) 
महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र.  
9.      सिर शासन भनणगय भवत्त भविार् पभरपत्रक्र भिनांक 24 जून, 2021 अन्वये भिलेल्या कें ि प रस्कृत 
योजनांसाठी भनधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप भहस्सा प्रशासकीय भविार्ांने त्यांचे स्तरावर भवतभरत 
करण्याच्या प्रिान केलेल्या अभधकारान सार तसेच भवत्त भविार्ाचा अनौ.संििग क्र.379/21/व्यय-15, 
भिनांक 23.06.2021 अन्वये भिलेल्या मान्यतेन सार भनर्गभमत करण्यात येत आहे. 
10. सिर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202107191440330820 असा आहे. हा आिेश 

http://www.maharashtra.gov.in/
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भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  हा आिेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत 
करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशान सार व नावाने.  

     ( भि. िा. पाटील ) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत,  

1) महालेखापाल (लेखा पभरक्षा) व (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, म ंिई/नार्परू. 
2)  प्रधान सभचव व भनवासी आय क्त (र् ंतवणकू व राजभशष्ट्टाचार), महाराष्ट्र सिन, नवी 

भिल्ली. 
3) आय क्त, आभिवासी भवकास, महाराष्ट्र राज्य, नाभशक. 
4) म ख्य कायगकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 

िभक्षण ववर् (एसिीआय साईड), भसडको िवन, सीिीडी िलेापरू, नवी म ंिई - 400 614. 
5) उप संचालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 

िभक्षण ववर् (एसिीआय साईड), भसडको िवन, सीिीडी िलेापरू, नवी म ंिई - 400 614. 
6) भजल्हा कोर्षार्ार अभधकारी , ठाणे. 
7) उप कोर्षार्ार अभधकारी, कोकण िवन, िलेापरू, नवी म ंिई. 
8) कक्ष अभधकारी (का.6/का.17) आभिवासी भवकास भविार्, मंत्रालय, म ंिई-32. 
9) भवत्त भविार् (व्यय-15) व ( अिग-19) मंत्रालय, म ंिई-32. 
10) कायासन अभधकारी, भवत्त-1, भवत्त-7, योजना-2, ग्राम भवकास भविार्. 
11) भनवडनस्ती. 
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