
     सन 2021-22 या वषामधील महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयान (MSRLM) ऄंतगगत 
National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP) योजनेकरीता ऄथगसहाय्य. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम भवकास भवभाग 
शासनभनणगयक्रमांकः मभजऄ - 2021/प्र.क्र.65/योजना-3 

मंत्रालय,म ंबइ 400 032. 
भदनांक: 31 मार्ग, 2022 

वार्ा :-  

1. शासन भनणगय, ग्राम भवकास व जलसंधारण भवभाग क्र.एनअरएलएम-2011/प्र.क्र.196/ 
योजना-3, भदनांक 18 ज ल,ै 2011. 

2. कें भिय ग्रामीण भवकास मंत्रालय, नवी भदल्ली यांर्े पत्र क्र.ज-े12025/01/2021-
अरएल(NRETP_24), भदनांक 21 मार्ग, 2022. 

3. म ख्य कायगकारी ऄभधकारी, एसएसअरएलएम, बलेापरू, नवी म ंबइ यांर्े पत्र 
क्र.एमएसअरएलएम/लेखा/893/2022, भदनांक 23 मार्ग, 2022. 

प्रस्तावना :- 

कें ि शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयानांतगगत सन 2021-22 या अर्थथक वषात 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयानासाठी National Rural Economic Transformation 

Project (NRETP) योजनेकभरता संदभाधीन क्र.2 ऄन्वये पभहल्या हप्त्यार्ा द सरा टप्तपा म्हणनू 

रु.11,95,01,000/- आतका भनधी भवतरीत केललेा अहे. सदर भनधी राज्याच्या एकभत्रत भनधीमयये 

जमा झाललेा अहे. सन 2021-22 मयये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयान (MSRLM) 

ऄंतगगत सवगसाधारण (General) प्रवगाकरीता स धाभरत ऄंदाजन सार कें ि भहस्सा (2501 2908) 

याकभरता रु.292,26,04,000/- व राज्य भहस्सा (2501 2775) याकभरता रु.117,89,00,000/- 

आतकी तरतूद ऄथगसंकल्पीत करण्यात अली अहे. सदर ऄथगसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून कें ि 

भहस्सा रु.11,95,01,000/- व कें ि भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा रु.7,96,67,333/- ऄसा एकूण 

रु.19,91,68,333/- आतका भनधी भवतभरत करण्यार्ा प्रस्ताव शासनाच्या भवर्ाराधीन होता.    

शासन भनणगय:- 

        सन 2021-22 मयये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयानाला (MSRLM) सवगसाधारण 

प्रवगग (GENERAL) National Rural Economic Transformation Project (NRETP) कें ि भहस्सा 
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(2501 2908) याकभरता केलेल्या तरतूदीतून रु.11,95,01,000/- (रुपये ऄकरा कोटी पंच्र्ान्नव 

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

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

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

तेहतीस फक्त) आतका भनधी ऄथगसंकल्पीय भवतरण प्रणाली (B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती ऄभभयानास भवतरीत करण्यात येत अहे. 

2.      सदर रक्कम ईप सरं्ालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयान, 

बलेापरू, नवी म ंबइ यांच्याकडे अहरण व संभवतरण ऄभधकारी म्हणनू स पदूग करण्यात येत अहे. 

3.      सदर रक्कम रु.11,95,01,000/- र्ा खर्ग "मागणी क्र.एल-3, 2501 ग्रामभवकासासाठी भवशेष 

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

ग्राम स्वयंरोजगार, (1) (13)महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ईपजीभवकाऄभभयान याऄंतगगत ऄन सूभर्त जमाती 

व्यभतभरक्त आतर लाभार्थ्यांना भवत्तीय सहाय्य (कें ि भहस्सा) (सवगसाधारण) (60%) (कायगक्रम), 

33,ऄथगसहाय्य (2501 2908)" या लेखाभशषाखाली व रु.7,96,67,333/- र्ा खर्ग “मागणी क्र.एल 3, 

2501, ग्रामभवकासासाठी भवशेष कायगक्रम, 06, स्वयंरोजगार कायगक्रम, 101, स वणगजयंती ग्राम 

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

जीवनोन्नती ऄभभयानाच्या ऄन सूभर्त जाती / जमाती व्यभतभरक्त लाभार्थ्यांना ऄथगसहाय्य (कायगक्रम), 

33,ऄथगसहाय्य, (2501 2775)” या लेखाभशषाखाली सन २०21-22 या अर्थथक वषात ऄथगसंकल्पीत 

केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

4.      हे ऄन दान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात अलेल ेअहे, ्यार् प्रयोजनाकरीता खर्ग 

करण्यात याव.े  ऄन्यथा ती भवत्तीय ऄभनयभमतता समजण्यात येइल, यार्ी ऄमंलबजावणी करणाऱ्या 

ऄभधकाऱ्यानंी नोंद घ्यावी. 

5.       या शासन भनणगयान्वये मंजूर केललेे ऄन दान कोषागारातून काढल्यानंतर प ढील माभहती ्वरीत 

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

रक्कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्यार्ा प्रमाणक क्रमांक व भदनांक, ४) 

महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्यार्े प्रमाणपत्र.  
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6.      सदर शासन भनणगय भवत्त भवभाग पभरपत्रक्र भदनांक 24 जून, 2021 ऄन्वये भदलेल्या कें ि प रस्कृत 

योजनांसाठी भनधी तसेर् राज्य शासनार्ा समरुप भहस्सा प्रशासकीय भवभागांने ्यांर्े स्तरावर भवतभरत 

करण्याच्या प्रदान केलेल्या ऄभधकारान सार तसेर् भवत्त भवभागार्ा ऄनौ.संदभग क्र.308/व्यय-15, 

भदनांक 30.03.2022 ऄन्वये भदलेल्या मान्यतेन सार भनगगभमत करण्यात येत अहे. 

7. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून ्यार्ा संकेताक 202203311107026020 ऄसा अहे. हा अदेश 

भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या अदेशान सार व नावाने. 

 ( भद. बा. पाटील ) 
 ऄवर सभर्व, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,   

1) महालेखापाल (लेखा पभरक्षा) व (लेखा व ऄन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, म ंबइ/नागपरू. 
2) प्रधान सभर्व व भनवासी अय क्त (ग ंतवणकू व राजभशष्ट्टार्ार), महाराष्ट्र सदन, नवी भदल्ली. 
3) म ख्य कायगकारी ऄभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयान, 5 वा मजला, 

दभक्षण ववग (एसबीअय साइड),भसडको भवन, सीबीडी बलेापरू, नवी म ंबइ - 400 614. 
4) ईप संर्ालक (भवत्त व लखेा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄभभयान, 5 वा मजला, 

दभक्षण ववग (एसबीअय साइड),भसडको भवन, सीबीडी बलेापरू, नवी म ंबइ - 400 614. 
5) भजल्हा कोषागार ऄभधकारी , ठाणे, 
6) ईप कोषागार ऄभधकारी, कोकण भवन, बलेापरू, नवी म ंबइ. 
7) भनयोजन भवभाग (1414), मंत्रालय, म ंबइ-32. 
8) भवत्तभवभाग (व्यय-15) व ( ऄथग-17) मंत्रालय म ंबइ-32. 
9) कायासन ऄभधकारी, भवत्त-1, भवत्त-7, योजना-2, ग्राम भवकास भवभाग. 
10) भनवड नस्ती. 

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