
     सन 2021-22 या वर्षामधील महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP) योजनेकरीता अर्गसहाय्य. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम भवकास भविार् 
शासनभनणगयक्रमांकः मभजअ - 2021/प्र.क्र.65/योजना-3 

मंत्रालय,म ंबई 400 032. 
भिनांक:  22 ज लै, 2021 

वाचा :-  

1. शासन भनणगय, ग्राम भवकास व जलसंधारण 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.ज-े12025/01/2021-
आरएल(NRETP_10), भिनांक 24 जून, 2021. 

3. म ख्य कायगकारी अभधकारी, एसएसआरएलएम, बलेापरू, नवी म ंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/1431/2021, भिनांक 30 जून, 2021. 

प्रस्तावना :- 

कें ि शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सन 2021-22 या आर्थर्क वर्षात 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी National Rural Economic Transformation 

Project (NRETP) योजनेकभरता संििाधीन क्र.2 अन्वये पभहला हप्ता म्हणनू रु.11,95,01,000/- 

इतका भनधी भवतरीत केललेा आहे. सिर भनधी राज्याच्या एकभत्रत भनधीमध्ये जमा झालेला आहे. सन 

2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत सवगसाधारण 

(General) प्रवर्ग कें ि भहस्सा (2501 2908) याकभरता रु.353,66,00,000/- व राज्य भहस्सा (2501 

2775) याकभरता रु.235,78,00,000/- इतकी तरतूि अर्गसंकल्पीत करण्यात आली आहे. सिर 

अर्गसंकल्पीत केलेल्या तरतूिीमधून कें ि भहस्सा रु.11,95,01,000/- व कें ि भहस्सा समरुप राज्य 

भहस्सा रु.7,96,67,333/- असा एकूण रु.19,91,68,333/- इतका भनधी भवतभरत करण्याचा प्रस्ताव 

शासनाच्या भवचाराधीन होता.    

शासन भनणगय:- 

        सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला (MSRLM) सवगसाधारण 

प्रवर्ग (GENERAL) National Rural Economic Transformation Project (NRETP) कें ि भहस्सा 
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(2501 2908) याकभरता केलेल्या तरतूिीतून रु.11,95,01,000/- (रुपये अकरा कोटी पंच्चान्नव 

लाख एक हजार फक्त) व कें ि भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा (2501 2775) याकभरता केलेल्या 

तरतूिीतून रु.7,96,67,333/- (रुपये सात कोटी शहान्नव लाख सि सष्ट्ट हजार तीनशे तेहतीस फक्त) 

असा एकूण रु.19,91,68,333/- (रुपये एकोणीस कोटी एक्यान्नव लाख अड सष्ट्ट हजार तीनशे 

तेहतीस फक्त) इतका भनधी अर्गसंकल्पीय भवतरण प्रणाली (B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती अभियानास भवतरीत करण्यात येत आहे. 

2.      सिर रक्कम उप सचंालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 

बलेापरू, नवी म ंबई यांच्याकडे आहरण व संभवतरण अभधकारी म्हणनू स पिूग करण्यात येत आहे. 

3.      सिर रक्कम रु.11,95,01,000/- चा खचग "मार्णी क्र.एल-3, 2501 ग्रामभवकासासाठी भवशेर्ष 

कायगक्रम, 06, स्वयंरोजर्ार कायगक्रम, 101, स वणगजयंती ग्राम स्वयंरोजर्ार योजना, (01) स वणगजयंती 

ग्राम स्वयंरोजर्ार, (1) (13)महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीभवकाअभियान याअंतर्गत अन सूभचत जमाती 

व्यभतभरक्त इतर लािार्थ्यांना भवत्तीय सहाय्य (कें ि भहस्सा) (सवगसाधारण) (60%)(कायगक्रम), 

33,अर्गसहाय्य(2501 2908)" या लखेाभशर्षाखाली व रु.7,96,67,333/- चा खचग “मार्णी क्र.एल 3, 

2501, ग्रामभवकासासाठी भवशेर्ष कायगक्रम, 06, स्वयंरोजर्ार कायगक्रम, 101, स वणगजयंती ग्राम 

स्वयंरोजर्ार योजना, (01) स वणगजयंती ग्राम स्वयंरोजर्ार , (01) (05) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती अभियानाच्या अन सूभचत जाती / जमाती व्यभतभरक्त लािार्थ्यांना अर्गसहाय्य (कायगक्रम), 

33,अर्गसहाय्य, (2501 2775)” या लखेाभशर्षाखाली सन २०21-२०22 या आर्थर्क वर्षात 

अर्गसंकल्पीत केलेल्या तरतूिी मधून िार्वावा. 

4.      हे अन िान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेल ेआहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खचग 

करण्यात याव.े  अन्यर्ा ती भवत्तीय अभनयभमतता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 

अभधकाऱ्यानंी नोंि घ्यावी. 

5.       या शासन भनणगयान्वये मंजूर केललेे अन िान कोर्षार्ारातून काढल्यानंतर प ढील माभहती त्वरीत 

लेखाभधकारी कायासन क्रमांक योजना-2, ग्राम भवकास भविार्यांचेकडे पाठवावी. 1) मंजूर केलेली 

रक्कम, 2) कोर्षार्ारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व भिनांक, ४) 

महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र.  
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6.      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 तसचे भवत्त भविार्ाचा अनौ.संििग क्र.73/2021/अर्ोपाय, 

भिनांक 01.07.2021 अन्वये भिलेल्या मान्यतेन सार भनर्गभमत करण्यात येत आहे. 

7. सिर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्र्ळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202107221220160020 असा आहे. हा आिेश 

भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशान सार व नावाने. 

 ( भि. बा. पाटील ) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,   

1) महालेखापाल (लेखा पभरक्षा) व (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, म ंबई/नार्परू. 
2) प्रधान सभचव व भनवासी आय क्त (र् ंतवणकू व राजभशष्ट्टाचार), महाराष्ट्र सिन, नवी भिल्ली. 
3) म ख्य कायगकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 

िभक्षण ववर् (एसबीआय साईड),भसडको िवन, सीबीडी बलेापरू, नवी म ंबई - 400 614. 
4) उप संचालक (भवत्त व लखेा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 

िभक्षण ववर् (एसबीआय साईड),भसडको िवन, सीबीडी बलेापरू, नवी म ंबई - 400 614. 
5) भजल्हा कोर्षार्ार अभधकारी , ठाणे, 
6) उप कोर्षार्ार अभधकारी, कोकण िवन, बलेापरू, नवी म ंबई. 
7) भनयोजन भविार् (1414), मंत्रालय, म ंबई-32. 
8) भवत्तभविार् (व्यय-15) व ( अर्ग-17) मंत्रालयम ंबई-32. 
9) कायासन अभधकारी, भवत्त-1, भवत्त-7, योजना-2, ग्राम भवकास भविार्. 
10) भनवड नस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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