
                                   सन 2021-2022 या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
अनुसूभित जाती प्रवर्ासाठी (SCSP) 
अर्गसहाय्य. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम भवकास भविार् 
शासन भनणगय क्रमांकः मभजअ - 2021/प्र.क्र.120/योजना-3 

मंत्रालय,मुंबई 400 032. 
भिनांक:  10 भिसेंबर, 2021 

वािा :- 
1. शासन भनणगय, ग्राम भवकास व जलसंधारण भविार् क्र.एनआरएलएम-2011/प्र.क्र.196/ 

            योजना-3, भिनांक 18 जुल,ै 2011. 
2. कें द्रीय ग्रामीण भवकास मंत्रालय, नवी भिल्ली यांिे पत्र क्र.ज-े12025/1/2021-आरएल 

(एनआरएलएम_28 बी), भिनांक 03 ऑर्स्ट, 2021. 
3. मुख्य कायगकारी अभधकारी, उमेि - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बलेापरू, 

नवी मुंबई यांिे पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लखेा/1790/2021, भिनांक 04 ऑर्स्ट, 2021. 
4. शासन भनणगय, सामाभजक न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविार् क्र.बीजीटी-

2020/प्र.क्र.18/अर्गसंकल्प(भवघयो), भिनांक 06 भिसेंबर, 2021. 

प्रस्तावना :- 
कें द्र शासनाने सन 2021-22 या आर्थर्क वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

अभियान (MSRLM) अंतर्गत अनुसूभित जाती प्रवर्ासाठी (SCSP) अर्गसहाय्य या योजनेकभरता पभहला 
हप्ता म्हणनू रु.44,44,37,000/- इतका भनधी संििाधीन क्र.2 अन्वये भवतरीत केलेला आहे. सिर 
भनधी राज्याच्या एकभत्रत भनधीमध्ये जमा झालेला आहे. सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत अनुसूभित जाती प्रवर्ग (SCSP) कें द्र भहस्सा (2501 ए084) 
याकभरता रु.75,00,00,000/- तसेि कें द्र भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा (2501 ए093) याकभरता 
रु.50,00,00,000/- इतकी तरतूि अर्गसंकल्पीत करण्यात आली आहे. सिर अर्गसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूिीमधून उपरोक्त कें द्र भहस्सा व कें द्र समरुप राज्य भहस्सा भवतभरत करण्यािा प्रस्ताव शासनाच्या 
भविाराधीन होता.  
शासन भनणगय :- 
1.        सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला (MSRLM) भवशेर्ष घटक 
योजनेखाली अनुसूभित जाती प्रवर्ासाठी (SCSP) अर्गसहाय्य या योजनेिा कें द्र भहस्सा (2501 ए084) 
याकभरता केलेल्या अर्गसकंल्पीत तरतूिीतून रु.44,44,37,000/- (रुपये िौव्विेाळीस कोटी 
िौव्विेाळीस लाख सितीस हजार फक्त) व कें द्र भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा (2501 ए093) याकभरता 
केलेल्या अर्गसंकल्पीत तरतूिीतून रु.29,62,91,333/-  (रुपये एकोणतीस कोटी बासष्ट्ट लाख 
एक्याण्णव हजार तीनशे तेहतीस फक्त) असा एकूण रु.74,07,28,333/- ( रुपये िौऱ्याहत्तर कोटी 
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सात लाख अठ्ठावीस 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 सिंालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बलेापरू, नवी मुंबई यांच्याकिे आहरण व संभवतरण अभधकारी म्हणनू सुपिूग करण्यात येत आहे. 
3.      सिर रक्कम रु.44,44,37,000/- इतका खिग “मार्णी क्र.एन-3, 2501 ग्रामभवकासासाठी 
भवशेर्ष कायगक्रम, 06, स्वयंरोजर्ार कायगक्रम, 789, अनुसूभित जातींसाठी भवशेर्ष घटक योजना, (01) 
अनुसूभित जाती घटक कायगक्रमांतर्गत योजना, (01) (01) एमएसआरएलएम अंतर्गत भवत्तीय सहाय्य 
(कें द्र भहस्सा 60%) (कायगक्रम) 33 अर्गसहाय्य (2501 ए084)” या लेखाभशर्षाखाली व 
रु.29,62,91,333/- इतका खिग “मार्णी क्र.एन-3, 2501 ग्रामभवकासासाठी भवशेर्ष कायगक्रम, 06, 
स्वयंरोजर्ार कायगक्रम, 789, अनुसूभित जातींसाठी भवशेर्ष घटक योजना, (01) अनुसूभित जाती 
घटक कायगक्रमांतर्गत योजना, (01) (02) एमएसआरएलएम अंतर्गत भवत्तीय सहाय्य (राज्य भहस्सा 
40%) (कायगक्रम) 33 अर्गसहाय्य (2501 ए093)” या लेखाभशर्षाखाली सन 2021-22 मध्ये केलेल्या 
अर्गसंकल्पीत तरतूिी मधून िार्वावा. 
4.     मुख्य कायगकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांनी 
खिासंबधंीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याि वर्षात सिर भनधी 
खिग होईल यािी िक्षता घ्यावी. तसिे शासनाने उपलब्ध करुन भिलेल्या तरतूिीतून झालेल्या खिािा 
अहवाल, लेखाशीर्षाभनहाय / उपलेखाशीर्षाभनहाय तसेि साध्य झालेल्या िौभतक उद्दीष्ट्टाबाबतिी 
माभहती, भनधी उपयोभर्ता प्रमाणपत्र संबभंधत क्षेभत्रय अभधकारी यांनी आयकु्त, समाजकल्याण, संबभंधत 
प्रािेभशक उप आयकु्त, समाजकल्याण, सामाभजक न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविार् व कृर्षी व पिुम 
भविार् यांना प्रत्येक मभहन्याच्या 10 तारखेपयंत पाठवणेबाबत िक्षता घ्यावी. 
5.      हे अनुिान अनुसूभित जाती व नवबौध्ि प्रवर्ासाठी तसिे ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेले आहे, त्याि प्रयोजनाकरीता खिग करण्यात याव.े  अन्यर्ा ती भवत्तीय अभनयभमतता समजण्यात 
येईल, यािी अमंलबजावणी करणाऱ्या अभधकाऱ्यानंी नोंि घ्यावी. 
6.       या शासन भनणगयान्वये मंजूर केललेे अनुिान कोर्षार्ारातून काढल्यानंतर पढुील माभहती त्वरीत 
लेखाभधकारी कायासन क्रमांक योजना-2, ग्राम भवकास भविार् यांिेकिे पाठवावी. 1) मंजूर केलेली 
रक्कम, 2) कोर्षार्ारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्यािा प्रमाणक क्रमांक व भिनांक, ४) 
महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्यािे प्रमाणपत्र.  
7.      सिर शासन भनणगय भवत्त भविार् पभरपत्रक्र भिनांक 24 जून, 2021 व भिनांक 14 ऑक्टोबर, 
2021 अन्वये भिलेल्या कें द्र परुस्कृत योजनांसाठी भनधी तसेि राज्य शासनािा समरुप भहस्सा 
प्रशासकीय भविार्ांने त्यांिे स्तरावर भवतभरत करण्याच्या प्रिान केलेल्या अभधकारानुसार तसिे भवत्त 
भविार्ािा अनौ.संििग क्र.943/व्यय-14, भिनांक 11.11.2021 अन्वये भिलेल्या मान्यतेनुसार भनर्गभमत 
करण्यात येत आहे. 
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8. सिर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 202112101209467520 असा आहे. हा आिेश 
भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

     ( भि. बा. पाटील ) 
 अवर सभिव, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत,    

1) महालेखापाल, (लेखा पभरक्षा) व (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/नार्परू (पाि 
जािा प्रतींसह) 

2) मुख्य कायगकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 
िभक्षण ववर् (एसबीआय साईि), भसिको िवन, सीबीिी बलेापरू, नवी मुंबई - 400 614.  

3) उप संिालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 
िभक्षण ववर् (एसबीआय साईि), भसिको िवन, सीबीिी बलेापरू, नवी मुंबई - 400 614. 

4) भजल्हा कोर्षार्ार अभधकारी , ठाणे, 
5) उप कोर्षार्ार अभधकारी, कोकण िवन, बलेापरू, नवी मुंबई. 
6) कक्ष अभधकारी/अर्गसंकल्प (भवघयो) सामाभजक न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविार्, मंत्रालय, 

मुंबई-32. 
7) भवत्त भविार् (व्यय-14) व ( अर्ग-17) मंत्रालय मुंबई-32. 
8) कायासन अभधकारी, भवत्त-1, भवत्त-7, योजना-2, ग्राम भवकास व जलसंधारण भविार्. 
9) भनविनस्ती. 

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